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Kunnen jullie ons helpen bij het
verkrijgen van inzicht in onze 		
inkoopuitgaven?

Inzicht in 48.000
inkoopfacturen
De afdeling inkoop van een zelfstandig bestuursorgaan
van de overheid had weinig zicht op de inkoopstromen en
wist als gevolg daarvan niet hoe ze haar inkoopprocessen
kon verbeteren. Deloitte hielp de organisatie en deed een
uitgavenanalyse over het jaar 2010.
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‘Een organisatie die niet precies weet hoe haar geld wordt uitgegeven loopt
misschien wel mooie volumekortingen mis’, zegt Egbert Kroese, consultant bij
Deloitte. ‘En afspraken met leveranciers over kwaliteit, levering en facturering kun je
beter maken als je precies weet wat je bij ze aanschaft.’
Dat de cliënt niet precies wist wat door wie en waarvoor werd uitgegeven, werd
mede veroorzaakt doordat minder dan de helft van de totale uitgaven via de
inkoopmodule van SAP liep. ‘Er kwamen daardoor veel facturen binnen waarvan het
volkomen onduidelijk was wie de aankoop had gedaan. Het kostte de administratie
veel tijd om dat te achterhalen’, vertelt Kroese.
Daarnaast was de organisatie er niet zeker van of ze wel altijd aan de
aanbestedingswet voldeed. ‘Een aanbestedingsopdracht moet je vooraf kaderen,
maar als dan achteraf blijkt dat je daar sterk van afwijkt, dan ben je wellicht in conflict
met de wet. Meer inzicht in de kosten was dus ook hiervoor noodzakelijk.’
Doorklikken
Kroese en zijn collega’s deden een spendanalyse op basis van de administratie en alle
inkoopfacturen van de organisatie in 2010. ‘We keken hierbij naar het bedrag, de
leverancier, de kostensoort en de kostenplaats’, vertelt Kroese. ‘En vervolgens lieten
we deze data inlopen in Qlikview, zodat we een overzichtelijk dashboard hadden.’
Het prettige aan zo’n dashboard is dat je makkelijk tot op factuurniveau door alle
data kunt klikken. ‘Je ziet bijvoorbeeld een totaaloverzicht van je IT-bestedingen en
kunt vervolgens ook ziet wat je daarbinnen uitgaf aan hardware, wie de leveranciers
waren en wat ze precies factureerden.’
Foutieve invoer
In 2010 besteedde de cliënt ruim 373 miljoen euro en boekte het ruim 48 duizend
facturen in, zo bleek uit de analyse. ‘Op basis hiervan deden we een aantal
aanbevelingen’, vertelt Kroese.
‘Ten eerste zouden werknemers de inkoopprocedures en de leveranciers de
factureringsregels beter moeten naleven’, zegt de consultant. ‘Want dan zou de
cliënt nog beter en sneller inzicht kunnen krijgen in de kosten. Daarnaast zouden
de werknemers minder handmatige handelingen in het systeem moeten doen: met
elektronische factuurverwerking en automatische toewijzing van een goederengroep
aan facturen, is de kans op foutieve invoer immers veel kleiner.’
Ook zou een betere inrichting van de inkoopmodule van SAP leiden tot tot meer grip
op de uitgaven. ‘En dat is waar het de organisatie uiteindelijk om te doen was’, zegt
Kroese. ‘Meer inzicht, zodat er op basis van duidelijke informatie beslissingen kunnen
worden genomen.’
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