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Verrassende inzichten bij pilot in uiteenlopende branches

Optimalisatie van facturatie en debiteurenbeheer
debiteurenbeheer kan kostenbesparing
van ruim 40% opleveren
Bedrijven en instellingen onderschatten de gemiddelde totale kosten voor het innen van een factuur.
Een meerderheid van de ondernemers denkt per factuur gemiddeld €2,00 kwijt te zijn. In werkelijkheid
kunnen die kosten honderden procenten hoger uitvallen: hoewel ze per branche sterk verschillen,
liggen ze ruwweg tussen €2,50 tot wel €60,00 per factuur. De meest onderschatte kosten in het proces
van facturatie en debiteurenbeheer
deb iteurenbeheer (F&D) zijn die voor klantenservice en ICT. Geoptimaliseerde
uitvoering door een in F&D gespecialiseerde partij biedt veel kansen om de kosten te verlagen. Een
besparing van 10% is vaak zonder meer mogelijk; in sommige branches kan het besparingspotentieel
besparingspotentieel
oplopen tot meer dan 40%.
40 %. Dat blijkt uit onderzoek van GGN, uitgevoerd samen met EY Advisory en
een aantal creditmanagement experts.
experts .
Rekenmodel geeft inzicht in besparingspotentieel
GGN heeft samen met EY Advisory een rekenmodel ontwikkeld dat de Total Cost of Ownership (TCO) van
F&D en het besparingspotentieel in kaart brengt. Het levert verrassende inzichten op. Doorrekening bij een
hogeschool, een coöperatie in levensplanning en een woningstichting laat sterke variatie zien, afhankelijk
van organisatie, sector en branche. De hogeschool kan op jaarbasis zo’n 165.000 euro besparen op
uitvoeringskosten en zo’n 85.000 euro op afboekingen; de kosten per factuur kunnen dalen met meer dan
40%. De woningstichting bespaart op jaarbasis mogelijk 80.000 euro op uitvoeringskosten en 33% op de
kosten per factuur. Het F&D-proces van de coöperatie is ingewikkelder waardoor de kosten per factuur €
58,00 bedragen; het besparingspotentieel per factuur is 10%.
Verlagen van uitvoeringskosten
Het grootste deel (60-70%) van het besparingspotentieel betreft het verlagen van de uitvoeringskosten. Dit
kan op verschillende manieren. Vooral de kosten voor klantenservice – het afhandelen van vragen en
klachten – en aan F&D gerelateerde software kunnen omlaag. Ongeveer een derde van het
besparingspotentieel is het resultaat van lagere afboeking en minder rentekosten door debiteuren te
bewegen eerder te betalen.
Uitbesteding facturatie en debiteurenbeheer
Het onderzoek oppert verschillende mogelijkheden om het F&D-proces te optimaliseren, waaronder
(gedeeltelijke) uitbesteding aan een gespecialiseerde partner. Bedrijven en instellingen kunnen daar
bezwaren tegen hebben, bijvoorbeeld uit vrees hun rechtstreekse klantcontacten en controle te verliezen.

Het onderzoek toont aan hoe opdrachtgevers juist profiteren van een in F&D gespecialiseerde partij en zelf
de regie houden.
Over GGN
GGN biedt alle diensten die nodig zijn om de betaalwaardigheid van (potentiële) klanten in te
schatten, debiteurenrisico’s te reduceren en zowel de klanttevredenheid als het rendement van organisaties te
verhogen. Als grote, landelijk opererende organisatie voor creditmanagement kan GGN
daarbij gebruik maken van eigen gedetailleerde en branchespecifieke kennis van debiteuren en hun
betaalgedrag. GGN adviseert over de inrichting van creditmanagement processen, traint medewerkers, biedt
tijdelijke ondersteuning of neemt opdrachtgevers de zorg voor hun facturatie en debiteurenbeheer geheel of
gedeeltelijk uit handen. Van oudsher is GGN specialist in minnelijke en gerechtelijke incasso.
Noot voor de redactie:
De achtergronden, opzet en resultaten van het onderzoek zijn vervat in de whitepaper ‘Zo bespaart u op
(verborgen) kosten in uw facturatie en debiteurenbeheer’. U kunt dit document downloaden via
www.ggn.nl/verborgenkosten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Astrid Rutten, Senior medewerker marketing &
communicatie, telefoon: 088-331 59 26, e-mail: a.rutten@ggn.nl.

