Vier stappen om je declaratie- en facturatie
proces te optimaliseren
CHECKLIST

Het realiseren van een goede urenadministratie wordt met
behulp van moderne technologie een stuk eenvoudiger.
Tenminste, als je ervoor zorgt dat je een goede basis
legt. De voordelen die je hiermee realiseert? Efficiency,
kostenbesparing, beter en sneller inzicht, een vereenvoudigd
controleproces en een verhoging van de medewerker- en
klanttevredenheid. In onderstaande vier stappen kun je het
declaratie- en facturatieproces van je kantoor optimaliseren.

Vaste opdrachtstructuur vermindert keuzestress
Om te voorkomen dat uren worden weggeschreven
op verkeerde klantcodes en activiteiten leg je op kantoorniveau een goede opdrachtstructuur vast, inclusief
basisbudgetten. Daarin stel je bijvoorbeeld voor het
opstellen van jaarrekeningen vast welke activiteiten
hier standaard voor worden gerealiseerd. Deze basis
kun je vervolgens per klant/opdracht verfijnen waardoor je inzicht krijgt in het onderhanden werk en weet
waar je staat met de gerealiseerde uren versus wat er
afgesproken is. Als het goed is, biedt de software die
je gebruikt de mogelijkheid van signalering zodat het
systeem aangeeft of je binnen budget declareert. Door
een goede inrichting en afbakening van klant- en activiteitencodes, krijg je als tijdschrijver alleen díe codes
te zien die je ook daadwerkelijk mag gebruiken. Dit is
gebruiksvriendelijker voor je medewerkers en zorgt
voor minder fouten in facturen waarmee je een hoop
onnodige irritatie bij klanten kunt voorkomen.
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Controle lager beleggen
De controle is in veel kantoren belegd bij de partner
of vennoot, die veel van zijn dure (niet declarabele) tijd
kwijt is aan het over-, bij en afboeken van uren. Dat is
de enige manier om er voor te zorgen dat de facturatie
aansluit bij de afspraken die hierover met de klant zijn
gemaakt. Door regels duidelijk vast te leggen en de
kwaliteit van het urenschrijven te verbeteren, kan de
controle van de geschreven uren lager in de organisatie worden belegd. Je kunt er ook voor kiezen om de
controle over een groter aantal medewerkers te verdelen. De structuur die je als basis hebt gelegd voor een
gebruiksvriendelijk en nauwkeurig urenadministratie,
zorgt ervoor dat je steeds meer naar uitzonderingen
kunt gaan kijken in plaats van continue alles te moeten controleren. Dit betekent dat het controleproces
minder kost, niet meer afhankelijk is van slechts één
of enkele personen (risicospreiding) en sneller wordt
afgehandeld.

Sneller en vaker factureren

Rapportage en inzicht

Slordig urenschrijven, intensieve controles en veel
heen en weer schuiven van geregistreerde uren vertraagt het facturatieproces. Dit leidt er op zijn beurt toe
dat betaling lang(er) op zich laat wachten. Door het
proces ‘achter de schermen’ veel sneller en met een
lagere foutmarge te laten verlopen, voorkom je fouten
in facturen en kun je sneller en vaker factureren. Je
kunt ervoor kiezen om je werkzaamheden samen te
vatten in kleinere projecten die je direct na afronding
factureert, of overgaan op tweewekelijkse facturatie
in plaats van maandelijks. Met een snellere facturatie
voorkom je vragen van klanten omdat ze niet meer
precies weten waarom bepaalde werkzaamheden zijn
gedaan, wordt betaling niet langer onnodig uitgesteld
en kun je de liquiditeit van het kantoor positief beïnvloeden.

De duidelijke structuur van de urenadministratie
laat zien aan welke activiteiten je personeel haar tijd
besteedt en of er sprake is van significante verschillen
tussen medewerkers onderling. Waar kun je werkzaamheden mogelijk efficiënter laten verlopen en welke soorten dienstverlening dragen het meest bij aan
het netto resultaat van je kantoor? Omdat je voor elke
opdracht, per activiteit de benodigde uren budgetteert
en gerealiseerde uren vastlegt, heb je een goed beeld
van het onder handen werk en weet elke declarant
waar hij/zij staat met de gerealiseerde uren ten opzichte van wat er met de klant is afgesproken. Al deze
cijfers samen maken het urenschrijf-/facturatieproces
transparant en tonen je daarnaast hoe het ervoor staat
met de financiële en operationele gezondheid van je
business.

Meer weten?
Wil je meer weten over dit onderwerp, lees dan hier het blog ‘Nauwkeurig urenschrijven: de basis voor een
strak facturatieproces’. Of maak nu kennis met Kantoor Gemak en optimaliseer de resultaten van je kantoor.
Voor vragen kun je telefonisch contact met ons opnemen of ons een e-mail sturen.
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