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Het resultaat van 

digitalisering van je 

bouwprocessen



De bouw zet in op digitalisering



- Inkomende facturen inlezen en digitaal fiatteren

- Uitgaande facturen per mail versturen

- Uren door de vakman zelf laten schrijven

- Service/klachtenonderhoud met de tablet



Inlezen electronisch factuur



Inkomende facturen digitaal fiatteren



Uitgaande facturen per mail



Uren door de vakman zelf
laten schrijven

Ca. 25 bouwbedrijven gingen u voor

> 1800 vaklieden

De “kleinste” gebruiker met 16 vaklieden

De grootste met >150



Service/klachtenonderhoud met de tablet
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Kreunen Bouw uit Lochem

De oude situatie;

2 vaklieden+ 1 FTE aansturing&facturatie

papieren verwerking

750 bonnen per jaar voor “IJsseldal”

Aanleiding om te digitaliseren;

Outsourcing KCC + 6 vaklieden van “Pro Wonen” (8000 verhuur eenheden)

- klantcontactcenter verdeelt bonnen over 3 aannemers

- 100% electronische communicatie

- bereikbaarheid moet beter

- klanttevredenheid = 8.7



- melding in systeem Pro Wonen

- planning

- melding aanmaken in servicemodule van Exact

Het proces; klant contact center



Centraal planbord



De vakman

verbruik

vervolgafspraak

foto van eventuele afhaalbon

foto voor / na

handtekening indien gewenst



De afhandeling naar de opdrachtgever

Gereedmelden en doorzetten

Concept factuurregels staan automatisch klaar

Concept factuur wordt beoordeeld

Factuur wordt electronisch verzonden via mail

-> dagelijks bij met facturatie



# bonnen

Ca. 4000 bonnen per jaar; 80/week

Ca 10.000 call’s per jaar voor 1 Woco met 8000 

bonnen

Groei>500%

# vaklieden

4 vaklieden, +2 kantoor

Groei 200%

#klanten

100% inzicht in kosten per bon

Klanttevredenheid = 8.7 gebleven

Betere responsetijd

Resultaten !





Implementatie opdrachtgever

Ambities hoog gesteld, de praktijk leert dat het langzamer

gaat; Ketenintegratie leek de livegang te vertragen.

Start met wat er wel is!

Implementatie software

- Leer van mekaar

- Exact, definieer een “standaard” en implementer die

In gebruikname

- Zoek een “aanjager”, die de software omarmt

- Vaklieden omarmen het, ook “die van 64 die morgen met 

pensioen gaat”

Lessons learned



➢ Serviceklanten!

➢ KCC 

➢ Uren app

➢ Data analyse

“What’s next”



“Take away”

Begin er mee! 



Bedankt voor uw aandacht


