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Verdienen en besparen met order-to-cashproces bij Stedin 
 
Energienetbeheerder Stedin wilde meer inzicht, sturing en efficiency in de omzetstromen. Het inrichten van een 
order-to-cashproces (O2C) zorgt voor omzetborging, klanttevredenheid en een reductie in overhead. Alle 
uitgaande facturatie en binnenkomende gelden komen nu op een centraal punt samen, wat helpt in het bewaken 
van de kwaliteit van de facturatie en het debiteurenbeheer.  
 

•	Van	financial	naar	business	control		
•	Transparantie		
•	Samenspel	van	sales	en	finance	
•	Vertaalslag	externe	ontwikkelingen	

• Betere omzetborging 
• Kostenbesparingen 
• Hogere klanttevredenheid 
• Meer inzicht 
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VERDIENEN EN BESPAREN MET ORDER-TO-CASHPROCES BIJ STEDIN 

	Er waren voor Stedin meerdere redenen om het order-to-
cashproces goed in te richten; omzetborging was daarbij een 
belangrijk doel. “Voorheen waren we een op kosten gestuurde 
organisatie. De omzet kwam eigenlijk gewoon binnen, en werd 
op slechts enkele kostenplaatsen geadministreerd,” vertelt 
Jacqueline Balder, projectleider bij Stedin. “We konden dan 
ook onvoldoende specificeren waar de omzet vandaan kwam. 
We wilden gewoonweg meer en beter inzicht in hoe de 
omzetstromen in elkaar zaten.”  
 

“WE WILDEN HET MET ZO MIN 
MOGELIJK HANDJES DOEN, DOOR TE 

OPTIMALISEREN, TE AUTOMATISEREN 
EN TE UNIFORMEREN.” 

 
VAN UITVOERING NAAR REGIE 
Naast omzetborging was efficiency een tweede belangrijke 
reden voor het inrichten van het nieuwe proces. Tegelijkertijd 
werd er een reorganisatie ingezet, waardoor de 
efficiencydoelstelling werd omgezet in een harde 
kostenreductiedoelstelling. “Het doel dat ons is meegegeven 
was om 30% personeel te reduceren. We wilden het met zo min 
mogelijk handjes doen, door te optimaliseren, te automatiseren 
en te uniformeren,” zegt Jacqueline. “Onze visie is dat we van 
een productieafdeling naar een regieafdeling gaan.” Dat 
betekende ook iets voor de bezetting. “Aan het O2C-proces 
werken nu minder mensen, maar het zijn wel mensen met 
hogere kwalificaties,” vertelt Arie-Jan van der Maarl van 
Finext. Hij was als procesanalist nauw betrokken bij de 
inrichting van het order-to-cashproces. Finext was eerder al 
betrokken bij het inrichten van een ander ketenproces binnen 
Stedin: het purchase-to-payproces. 
 
Een derde doel was het verhogen van de klanttevredenheid. 
Jacqueline: “We bleken meerdere producten te hebben met 
verschillende facturatieprocessen. Klanten klaagden dat ze 
voor verschillende producten en facturen bij verschillende 
afdelingen terecht kwamen. Bovendien konden we geen 
vorderingen stapelen. We wilden de klant goed kunnen 
informeren over openstaande vorderingen, met eenduidige 
facturen.”  
 

VAN DECENTRAAL NAAR CENTRAAL 
De wens om het O2C (Order-to-Cash)-proces te optimaliseren 
leidde tot de oprichting van een Financial Shared Service 
Center (FSSC). Tot dat moment werden de activiteiten van 
leveren tot betalen decentraal afgehandeld. “We deden alle 
processen op 10-15 verschillende afdelingen. Deze gebruikten 
weliswaar redelijk dezelfde systemen, maar er was diversiteit 
in het gebruik van de systemen, in de processen en in de 
definities. Ook liepen betaaltermijnen niet synchroon,” gaat 
Jacqueline verder. 
 
In het starten van een FSSC speelde een grote reorganisatie, 
ingegeven door de fusie tussen Stedin en haar aannemer Joulz, 
ook een rol. “Oorspronkelijk wilden we vooral de facturatie en 
het debiteurenbeheer centraliseren, maar als gevolg van de 
fusie en daarmee samenhangende reorganisatie is ook de 
financiële administratie in het FSSC ondergebracht,” vertelt 
Jacqueline.  

 
 

 

Arie-Jan van der Maarl, Jacqueline Balder  
en Martijn van Heumen 

 
HET BORGEN VAN OMZETSTROMEN 
Met het oprichten van het FSSC verschoof de 
verantwoordelijkheid voor het innen van het geld van de 
business naar finance. “De volledigheid van de omzetstroom is 
niet de verantwoordelijkheid van het FSSC, maar je kunt wel 
bewaken dat je die volledigheid nadert,” gaat Jacqueline 
verder. “Het bereiken van de volledigheid komt ook doordat je 
met de business afspraken maakt – bijvoorbeeld in SLA-
factsheets - over de te verwachtte omzet. Dat geeft handvatten 
om de omzetstromen te bespreken,” legt Martijn van Heumen, 
Hoofd FSSC bij Stedin, uit.  
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IN ‘T KORT 
 
Energienetbeheerder Stedin wilde meer inzicht, sturing 
en efficiency in de omzetstromen. Een nieuw order-to-
cashproces (O2C-proces) zorgt hiervoor. Bij het inrichten 
van het nieuwe proces is ervoor gekozen om zoveel 
mogelijk bij het FSSC te beleggen. De 
verantwoordelijkheid voor de ‘afrekenbaarheid’ ligt bij de 
business, de verantwoordelijkheid voor de 
‘factureerbaarheid’ bij het FSSC. De resultaten van het 
nieuwe O2C-proces zijn positief; betere omzetborging, 
hogere klanttevredenheid en kostenbesparingen door 
een reductie in de overhead. 
 

	

“Zo kun je bewaken dat er geen zaken blijven liggen die nog 
gefactureerd moeten worden. Alle activiteiten moeten wel in de 
stroom terecht komen,” zegt Arie-Jan.  
 
Daarnaast helpt het nieuwe proces om functiescheiding beter 
te waarborgen. Voorheen was degene die de factuur maakte 
ook de debiteurenbeheerder, en kon bedragen crediteren. Nu is 
door het toewijzen van goede autorisaties aan de juiste mensen 
de fraudegevoeligheid verminderd. 

 
 

 

 
 
AFREKENBAAR VERSUS FACTUREERBAAR 
Essentieel bij de inrichting van een goed order-to-cashproces 
is de vraag ‘tot waar doet de decentrale afdeling het werk, en 
vanaf waar pakt het FSSC het op?’ Dit is voor elke organisatie 
anders. “De stromen van levering tot betaling zijn complexe 
processen,” stelt Jacqueline.  
 
 “Je moet de knip op het juiste moment in de keten aanbrengen; 
doe je het te vroeg, dan ontbreekt er informatie. Doe je het te 
laat, dan verlies je efficiency en kwaliteitsborging,” legt Arie-
Jan uit. “Ergens tussen billing en invoicing wil je de knip 
aanbrengen. Bij billing zet je alles in het winkelwagentje, bij 
facturatie ga je de rekening opstellen en versturen. Daartussen 
is een grijs gebied, met keuzes waar je de knip kunt leggen. 
Hier hebben we ervoor gekozen om zoveel mogelijk bij het FSSC 
te beleggen. De verantwoordelijkheid voor de ‘afrekenbaarheid’ 
ligt bij de business, de verantwoordelijkheid voor de 
‘factureerbaarheid’ bij het FSSC.” 

INZICHT IN OMZET 
De resultaten van het nieuwe proces zijn positief, zowel qua 
kostenbesparingen als het binnen krijgen van de gefactureerde 
omzet. Ook de klanttevredenheid is goed. Martijn: “De 
klanttevredenheid over facturen staat op 8.3. Het feit dat de 
klanten niet meer naar verschillende afdelingen hoeven te 
bellen, draagt daar vast aan bij. Bovendien krijgen klanten nu 
helder antwoord op vragen over de factuur.” 
 
Ook is er duidelijk meer inzicht in de omzet. Martijn: “Periodiek 
koppelen we terug aan de business wat we hebben 
gefactureerd en wat we hebben geïnd. Deze rapportages 
hebben we nu ook geüniformeerd. Dat is een hele vooruitgang, 
ook voor de business. Bovendien hanteren we nu allemaal 
dezelfde definities.” “Voorheen waren er alleen al meerdere 
manieren om iets af te boeken,” beaamt Jacqueline. 
  

“TOT WAAR DOET DE DECENTRALE 
AFDELING HET WERK, EN VANAF 
WAAR PAKT HET FSSC HET OP?” 

 
“In het begin was er wel weerstand vanuit de business, maar 
we zien steeds meer dat de business eigenlijk wel blij is met het 
FSSC; ze worden voor een deel ontzorgd,” vertelt Jacqueline. 
“In het begin wilden ze zich bijvoorbeeld nog graag bemoeien 
met de factuur: welk logo komt er op de factuur, welk colofon. 
Nu laten ze dat meer over aan het FSSC, ook rondom 
debiteurenbeheer en de overdracht naar de incassobureaus.” 
Martijn: “Wij zorgen er ook voor dat alles voldoet aan de 
geldende wet- en regelgeving.”  



	

	

	

Vertrouwen winnen kost wel tijd. “Dat gaat over de juiste taak 
bij de juiste persoon neerleggen, maar ook over het zorgen voor 
een goede overdracht,” zegt Arie-Jan. “Je moet het nu met 
elkaar in de keten doen, dus er zijn meer afhankelijkheden.” 
 
E-INVOICING IS DE TOEKOMST 
Na het optimaliseren van het proces van levering tot betaling, is 
Martijn al bezig met de volgende stap: e-invoicing. “We hebben 
inmiddels een pilot rondom e-invoicing gedaan met 12 klanten; 
dat was heel succesvol. Het systeem is nu zo ingericht dat het 
e-invoicing aankan. In de komende periode willen we dat 
gefaseerd uitrollen. De komende maanden gaan we het eerst 
aanbieden aan klanten die daar zelf om vragen. Vervolgens 
gaan we ook de andere klanten benaderen om ze te informeren 
dat dit gaat gebeuren.”  
 
Om mensen voor te bereiden op de toekomst is er met heel 
finance een sessie geweest. Martijn: “Robotisering is een 
trend. Het werk dat je vandaag doet, is er over 5-10 jaar niet 
meer. Daar moeten we onze mensen in meenemen, en helpen 
om daarin stappen te nemen. Puur het uitvoerende werk gaan 
we niet meer doen als dat eenmaal geautomatiseerd is. Maar 
we hebben nog voldoende werk om te zorgen dat je de 
processen goed automatiseert en dat je waarde toevoegt.” 
  
Efficiency, klanttevredenheid en interessanter werk 
Gevraagd naar advies voor andere organisaties die het order-
to-cashproces willen optimaliseren, zijn Jacqueline en Martijn 
stellig. “Altijd doen!” zegt Jacqueline. “Het levert zoveel 
voordelen op; inzicht in processen, standaardisatie-
mogelijkheden, efficiencyverbeteringen en klanttevredenheid. 
Door ‘first time right’ kun je de operational excellence 
verbeteren.”  

“Daarnaast kunnen je mensen blijven doorontwikkelen; het 
werk wordt interessanter. Er ontstaat een verbreding van 
werkzaamheden, waardoor je situaties als uitval en verlof 
zonder problemen kunt opvangen. En het maakt het werk veel 
interessanter, mensen moeten ook lol hebben in hun werk,” 
concludeert Martijn.  
 
MEER WETEN?  
Benieuwd naar de mogelijkheden om het order-to-cashproces 
binnen jouw organisatie te optimaliseren? Neem contact op 
met Arie-Jan van der Maarl via telnr. 070-300 3000 of  
arie-jan.van.der.maarl@finext.nl. 
 
 
Tekst: Danielle Gruijs 
Fotografie: Kees-Jan Bakker 

Finext Improvement 
www.finext.nl	

OVER FINEXT IMPROVEMENT EN O2C 
 

Als financiële consultants kennen we de financiële en administratieve processen van organisaties als geen ander. Improvement 
helpt bedrijven met het in kaart brengen, het inrichten en het verbeteren van de financiële processen. Onder andere hiermee 
ondersteunen wij organisaties in het behalen van significante kostenbesparingen, het reduceren van omzetlekkages, het 
verbeteren van het werkkapitaal en het verhogen van de klanttevredenheid. 
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