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EN UW MEDEWERKERS

Laat data voor je werken...



Efficiëntere processen, nieuwe markten, meer omzet, meer 
winst… Digitalisering biedt ondernemers veel kansen. Maar  
bij al die oprukkende techniek, apps, bots en e-tools mag  
één ding niet ondersneeuwen: de mens!

Veel ondernemers focussen bij hun digitale transformatie volledig op de klant. Begrijpelijk, want 
digitalisering – mits goed uitgevoerd – brengt nieuwe marktkansen, een scherpere focus en meer omzet. 
Maar de digitale transformatie werpt ook vruchten af op andere focusgebieden: de IT-platforms en 
-systemen worden vernuftiger en gebruiksvriendelijker, de financieel verantwoordelijken kunnen korter 
op de bal spelen en kijken niet langer alleen terug, maar vooral ook vooruit. Kortom, het portfolio van 
de digitaal getransformeerde onderneming is veelkleurig – voor een gezonde toekomst.

Deze e-publicatie van BDO gaat over de kansen van de digitale transformatie en de medewerkers. 
Slimme ondernemers doen er goed aan om bij alle transformatieprocessen ook hun personeelszaken  
te digitaliseren. Sterker nog: door dat als eerste te doen. Daarmee kun je namelijk direct veel tijd en  
geld besparen en ben je meteen klaar voor die volgende stap als je personeelsbestand gaat veranderen. 
Met nieuwe medewerkers, nieuwe talenten, in optimale processen en structuren. En tegelijkertijd; hoe 
houd je de menselijke maat?

Dat alles roept vragen op. Wat betekenen zulke veranderingen voor uw organisatie? Wat kunt u met uw 
personeels- en salarisdata? En waar liggen uw voornaamste kansen? Deze – en andere – kwesties komen 
aan bod in de komende pagina’s.

In deze publicatie van BDO ontdekt u onze visie op digitale transformatie en de manier waarop we zulke 
processen aanpakken en begeleiden. U ontdekt er het ‘BDO 360°-perspectief op digitale transformatie’, en 
hoe u daarmee samen met ons de praktische eerste stappen kunt zetten. Op weg naar een toekomst- 
bestendige organisatie, waarin de techniek én de mensen optimaal tot hun recht komen.

Joost Vat
Partner BDO
E joost.vat@bdo.nl

techniek én mensen in 
hun kracht

VOORWOORD
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Change Hairstyling 
Samen met zijn vrouw Dorien van Loon is Jos Beks eigenaar van de snelgroeiende Brabantse kappersketen 
Change Hairstyling. Het stel heeft inmiddels vestigingen in Vught, Boxtel en Rosmalen. Beks zag zeven 
jaar geleden in zijn mkb-familiebedrijf voor het eerst kansen in wat tegenwoordig data-analytics heet. 
‘Ik ben van huis uit ICT’er. Knippen kan ik niet, maar ik kan wel inzichten ontlenen aan data en daarmee 
processen verbeteren.’

Digitaliseren is mensenwerk

DRIE ONDERNEMERS OVER 
DIGITALE TRANSFORMATIE EN HUN MEDEWERKERS

Digitalisering van je bedrijf heeft grote impact – ook op het personeel. 
Drie mkb-ondernemers vertellen hoe zij met hulp van IT efficiënter 
werkende, extra gefocuste en betrokken medewerkers kregen – en een 
stijgende omzet en winst.

Beks begon met de financiële administratie van zijn kapsalon 
en schakelde daarvoor de hulp van het MKB Datalab van de 
Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in. ‘Vijf jaar 
geleden begonnen we zo met het automatiseren van de bedrijfs- 
voering. Steeds meer administratief werk gaven we uit handen 
aan systemen, waardoor onze kapsters meer tijd vrij kregen 
voor wat ze het liefst doen: knippen.’

De digitalisering begon met het kassasysteem en het plannings- 
systeem, die Beks beide aan elkaar wist te koppelen. Dat laatste 
maakte het mogelijk om data te vergaren over de tijd die ligt 
tussen het begin van een afspraak en het afrekenmoment. 
Dat gaf Beks inzicht in de tijd die de kapsters aan een klant 
besteden, de gemiddelde overschrijding van de geplande tijd 
en de ontwikkeling van die beide cijfers door de maanden 
heen. Beks: ‘Nuttige informatie die ons direct inzicht gaf in 
de prestaties van onze kappers. Bijvoorbeeld of ze structureel 
uitlopen met hun afspraken. We leerden dat een knipbeurt 
25 tot 30 minuten duurt. Ligt het afrekenmoment van een 
van de kappers structureel later, dan is er iets aan de hand. 
Zo ontdekten we patronen: sommige werknemers lukt het niet 
op tijd af te rekenen. Met die kappers zijn we in gesprek gegaan.’

Meer efficiency en professionaliteit door data
De cijfers legden dat probleem bloot en maakten de oplossing 
mogelijk. Beks legt uit dat de oorzaak ligt in de opleiding van 
veel kappers. ‘Op de kappersschool leren ze showknippen: ze 
zijn gewend om overbodig vaak het kapsel te controleren, te 
föhnen en te kammen, om de klant maar het gevoel te geven 
dat er voldoende tijd en aandacht in het kapsel is gestoken. In 
ons bedrijf doen wij daar niet aan. Bij ons is goed goed genoeg. 
Dus trainen we nu op meer zelfverzekerdheid. Daarmee was 
een behoorlijke prestatieslag te maken.’

Een tevreden kapper is een tevreden klant
Met een biometrisch inkloksysteem laat Beks medewerkers 
met de hand op een scherm inchecken. Daar blijft het niet 
bij – de kappers checken in door een van drie smileys aan te 
tikken. ‘Dat is onze medewerkerstevredenheidsmeting. Die 
doen we bij binnenkomst en bij vertrek. Door de tevredenheid 
over langere periode te monitoren, krijgen we tijdig een 

beeld van hoe het gaat met onze kappers.’ Die resultaten 
bespreken Beks en zijn vrouw geregeld met hun team, wat 
de sfeer op het werk ten goede is gekomen. ‘Dat is te merken 
aan onze hoge klanttevredenheid.’

Business intelligence voor het mkb
Veel mkb-bedrijven bezitten dezelfde data als Beks’ bedrijf. 
Het verschil is dat Beks zijn statische data heeft omgezet in 
nieuwe datastromen die ook rechtstreekse analyse mogelijk 
maken. ‘Wij proberen met onze data elke dag de grafiek weer 
een stukje verder te trekken. Zo kun je na verloop van tijd 
zien of de prestaties van je onderneming verbeteren.’ Change 
Hairstyling gebruikt daarvoor de business intelligence software 
van Microsoft. ‘Daarin programmeer je eenvoudig een query, 
die we elke nacht laten uitvoeren, waardoor er elke ochtend 
gevisualiseerde cijfers klaarliggen.’

Laag ziekteverzuim
Doordat de werkprocessen van Change Hairstyling zo 
intensief worden gemonitord, hebben Beks en Van Loon 
zelfs goed zicht op de gezondheid van hun kappers. Beks: 
‘Het effect is dat wij met 2 procent een zeer laag ziekte- 
verzuim hebben. In veel kapperszaken ligt dat percentage 
boven de 10. De Ziektewet induiken, dat is voor veel kappers 
de uitweg als ze de werksfeer negatief vinden. Dat gebeurt 
bij ons niet. Lang voordat kappers ontevreden worden, zijn 
we samen al gaan kijken naar oplossingen om de werkdruk 
te verminderen. Door ze daarin mee te nemen, daalt het 
ziekteverzuim structureel. Ook dat danken we aan de 
digitale transformatie.’

IT-TIPS VAN DE KAPPER
Richt je op het genereren van dagelijkse of wekelijkse datastromen 
uit je statische data. Zo kun je je prestaties monitoren.

Steek energie in het visualiseren van je dataresultaten. Deel de 
resultaten met je medewerkers en ga het gesprek aan.
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Tandartspraktijk Zuidoost 
Tandartspraktijk Zuidoost van Peter Koelewijn mag zichzelf praktijk van het jaar 2017 noemen. Koelewijn 
won die prijs vanwege zijn missie om een succesvolle onderneming neer te zetten in krachtwijk Bijlmer- 
meer. De dienstverlening is op die doelgroep afgestemd: persoonlijk en laagdrempelig, want in dit werk 
draait alles om de mens. Terugkerend administratief werk zoals het inroosteren van de zestig medewerkers 
daarentegen doet Koelewijn met plezier digitaal.

Vink Bouw 
Ernst Bouma is bij Vink Bouw verantwoordelijk voor de digitale innovatie. Het bouwbedrijf uit 
Nieuwkoop telt 130 werknemers en bouwt relatief vaak woningen waarbij de kopers veel inspraak 
hebben in het eindresultaat. ‘Geen standaard Vinex-blokken,’ stelt Bouma. ‘Bij ons is bijna elke  
woning of elk appartement uniek.’

Tot voor kort had Koelewijn voor die klus een medewerker 
vrijgesteld. Nu is dat niet meer nodig, vertelt hij. Die ver- 
andering begon een jaar geleden toen Koelewijn in contact 
kwam met softwareontwikkelaar DentalRules die het bedrijf  
hielp met de digitale verwerking met voor tandartsen- 
praktijken specifieke regelgeving. Koelewijn: ‘Na dat traject 
vroegen ze ons of ze bij ons mochten experimenteren met 
nieuwe tools voor personeelsmanagement voor tandarts- 
praktijken. We zijn daarop samen gaan brainstormen en 
hebben leuke applicaties bedacht voor een online rooster, 
waarin onze mensen zelf kunnen aangeven wanneer ze wel 
en niet kunnen werken. De ingeplande uren zijn gekoppeld 
met de loonadministratie.’

Iedereen in deeltijd
Een derde van de medewerkers van Tandartspraktijk Zuidoost 
heeft een aanstelling voor vijf dagen; de meerderheid draait 
minder uren. Van die laatste groep zijn er veel flexibele 
krachten en medewerkers met een nulurencontract. Omdat 
de beide vestigingen van Tandartspraktijk Zuidoost wekelijks 
60 uur open zijn, werkt al Koelewijns personeel in deeltijd. 
Het rooster stond dan ook jarenlang in een ingewikkeld zelf 
opgebouwd spreadsheetbestand, vertelt Koelewijn. ‘In dat 
bestand vond iedereen de roosters voor onze tien behandel- 
kamers, met de opgesomde uren die we te verdelen hadden. 
Elke week vulde één medewerker dat bestand handmatig 
in, wat veel belletjes en sms’jes en herinneringen aan onze 
mensen vergde. Dat kostte de planner een volle dag per week.’ 
Nu de praktijk voor het inroosteren een eigen tool heeft, 
realiseert Koelewijn een besparing op die tijd. ‘En op de bij- 
behorende kosten,’ onderstreept hij. ‘Nu alle medewerkers 
hun rooster zelf online inplannen, bespaart me dat maandelijks 
zo’n 600 euro. Met een korting vanwege de pilot betaal ik 
voor de software maar zo’n 80 euro abonnementskosten.’

Inmiddels zoekt Koelewijn meer slimme tools op personeels- 
gebied. Zijn eerstvolgende project is het automatiseren van 
het papierwerk rond de jaarlijkse beoordelingsgesprekken. 
‘Ik experimenteer nu met de tool Peddy.nl, die onderlinge 
feedback mogelijk maakt. Zo moet het uitwerken van gespreks- 

verslagen, wat altijd veel tijd kostte, overbodig worden. We 
besparen daarmee op de uren die nodig waren voor de voor- 
bereiding, de gesprekken, het schrijven van de samenvatting, 
en de verwerking ervan in onze personeelsadministratie. De 
personeelsdossiers worden via de applicatie automatisch 
bijgehouden.’

De organisatie stroomlijnen
Koelewijn voert dit automatiseringstraject uit als onderdeel 
van een vermageringsoperatie van zijn onderneming: hij wil 
de personeelsmanagementlaag uit zijn organisatie snijden. 
‘Personeelszaken is in onze branche vanouds een voornamelijk 
administratieve taak. De uitvoering ervan vraagt om mensen 
die secuur kunnen invullen, die het overzicht over de cijfers 
bewaren, en die geen nulletje over het hoofd zien. Tegelijk 
zijn mensen die in personeelszaken carrière maken, sterk 
op de mens gericht. Mensen die die beide capaciteiten 
combineren, zijn zeldzaam. Dus waarom zou je dat taak- 
gerichte stuk niet maximaal automatiseren?’

IT-TIPS VAN DE TANDARTS
Pionieren is samenwerken, zoek contact met een digitale 
dienstverlener die bij jouw bedrijf past en ontwikkel samen 
nieuwe software.

Als je doel is om administratief werk uit te besteden aan je 
eigen mensen, maak het ze dan zo gemakkelijk mogelijk met 
maximaal gebruiksvriendelijke tools.

Aanpassingen gaandeweg het bouwproces zijn geen uit- 
zondering. De communicatie met architecten, toekomstige 
bewoners en andere klanten is daarom altijd belangrijk. 
Bouma, die tot begin 2017 werkvoorbereider was, is BIM- 
regisseur bij het bedrijf. In die hoedanigheid is hij dagelijks 
bezig met de digitalisering van de kernprocessen in het 
bouwbedrijf. ‘Denk aan de digitalisering van het bouwwerk 
zelf. Software maakt het mogelijk om de effecten van 
aanpassingen gaandeweg de bouw door te rekenen.’ Die 
software wordt bovendien ook steeds slimmer en maakt 
het mogelijk om op elkaar inwerkende effecten van 
aanpassingen door te rekenen.

Een cultuur van blijvend leren
Hoewel zijn focus op digitalisering geen direct effect heeft 
op de personeelszaken, houdt Bouma zich wel intensief bezig 
met de veranderingen voor medewerkers op de bouwplaats 
en op kantoor. Een van de innovaties die de bouwplaats 
bereikt, is de steeds verdere visualisering van bouwplannen. 
‘Het is lastig zonder plaatjes een goed beeld te krijgen van 
wat er moet gebeuren. We doen nu een leuk zelfbouwproject 
in Amsterdam, waar we veel meer werken met 3D-beeld. 
Dat maakt de samenwerking van onze medewerkers met 
de kopers veel prettiger.’

Tegelijk moeten de werknemers en zakenpartners getraind 
worden om met de nieuwe mogelijkheden om te gaan.  
Het gaat om trainingen op allerlei niveaus, stelt Bouma: 
‘Inhoudelijk, procesmatig, aan individuen en aan groepen.’ 
Volgens Bouma is het leren een onderdeel geworden van 
het werken bij Vink Bouw. ‘Omdat we de processen continu  
willen verbeteren, hebben onze mensen voortdurend nieuwe  
vaardigheden nodig – bredere vaardigheden. Ze zijn veel 
meer een spin in het web geworden.’

Leren samenwerken zonder fouten
Het doel van de digitale transformatie bij bouwbedrijven is 
het voorkomen van fouten op de bouwplaats. Relatief vaak 
worden grote fouten gemaakt in de bouwbranche. Bij grote 
aannemers is een faalmarge van tien procent van de omzet,  

of meer zelfs, niet ongebruikelijk. Met de digitale trans- 
formatie ligt er een grote kans om dat percentage terug te 
dringen. Hoe? Door slimmer te werken, stelt Bouma. ‘In de 
bouw wordt vanouds minimaal samengewerkt. Het resultaat 
is veel gedoe met advocaten achteraf, en in het ergste geval 
rechtszaken.’ Met geïntegreerde digitale pakketten, waar 
zowel de eigen medewerkers als partners gebruik van maken, 
moet dat in de toekomst worden teruggedrongen. Bouma 
benadrukt dat dat begint met een cultuurverandering. ‘We 
verzamelen daarom feedback van onze kopers en andere 
betrokkenen en krijgen nu al terug dat we goed naar hun 
wensen luisteren.’

Pionieren hoeft niet, delen wel
Grote bedrijven lopen in de bouw voorop met de digitale 
transformatie. ‘Wij hebben in 2014, toen de grote concurrenten 
al volop met digitalisering bezig waren, bewust gekozen voor 
een afwachtende houding. Er waren toen nog geen brede 
afspraken over standaarden en normen voor de digitalisering 
in de bouw. Maar sinds drie jaar is ons bedrijf bezig met een 
inhaalslag.’ Bouma schuift als vertegenwoordiger van mkb- 
bedrijf Vink Bouw dan ook geregeld aan bij zijn veel grotere 
collega’s in de bouwbranche. ‘Ik heb ervoor gekozen een 
netwerk om me heen te creëren. Zo bouwen we aan een 
cultuur waarin we ontwikkelingen delen. Je moet de trends 
goed in de gaten houden.’

IT-TIPS VAN DE WONINGBOUWER
Zoek iemand in je organisatie die de bedrijfsprocessen 
goed kent, die handig is met data en applicaties en 
die enthousiast is over de digitale transformatie, en 
stel die aan als projectverantwoordelijke.

 Zoek je concurrenten eens op. Voor iedereen is de 
digitale transformatie actueel, en als branche heb je 
behoefte aan best practices. Creëer een cultuur van 
samen delen.
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Voor mkb-ondernemers is de personeels- 
administratie vanouds een kostenpost. Met 
slimme digitalisering kun je echter veel tijd 
besparen én maak je je personeelsbeleid 
strategisch extra sterk. Dit zijn de trends.

Personeelszaken 
Een kwestie van strategie

Volgens personeelsfunctionarissen wordt PZ steeds belangrijker voor de strategie van de onderneming. 

 Oneens Neutraal Eens

De HR-functie is leidend in de digitale transformatie van onze onderneming.

Mijn rol is de afgelopen drie jaren meer strategisch van aard geworden.

Mijn rol zal de komende drie jaren meer strategisch van aard worden.

Bron: Service Now, The New CHRO Agenda (2018)

Informatieverzameling 
Hoever mag de werkgever gaan?

Slimme digitalisering. 
Dit zijn de trends

22%

11%

10% 16% 74%

21%

14%

57%

75%

55%
van de organisaties die 
aan HR reporting doen,  
zien positieve effecten 
daarvan in de vorm  
van beter inzicht.

Bron: Bright & Company (2017)

44%
van de organisaties die 
aan HR analytics doen, 
ervaren de positieve 
effecten.

Bron: Bright & Company (2017)

69%
van de bestuurders 
willen zo veel mogelijk 
informatie over mede- 
werkers uit de beschik-
bare data halen.

Bron: HR Benchmark (2019)

75%
van de medewerkers 
wil persoonlijke data, 
zoals partner- en 
kindgegevens, niet met 
de werkgever delen.

Bron: HR Benchmark (2019)
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Een web van data
Dit zijn de interessantste datasets om aan uw 

personeelsadministratie te koppelen

 

People analytics
62% van de organisaties zet people analytics in voor HR-professionals

Hoe automatiseerbaar is finance?
Veel Finance-taken zijn ook met computers uit te voeren: 40% is volledig 

en 41% gedeeltelijk automatiseerbaar. Dit zijn de quick wins.

57%Loonadministratie

50%Prestatiemanagement

42%Werving en selectie

34%Bezoldigingsbeleid

32%Behoud van medewerkers

19%Onboarding

17%Carrièreplanning

15%Voortdurende educatieHandelsregister
Maakt zichtbaar waar in Nederland 
passend personeel werkt.

ERP en Salaris-
administratie
Geeft inzicht in hoe personeels- 
kosten zich verhouden tot  
omzet en winst.

Openbare plattegronden
Automatische update verzuim- en pensioenverzekeringen scheelt tijd 
voor mutaties en verkleint foutrisico.

Weersverwachting 
Helpt personeelsplanning 
afstemmen op verwachte 
drukte/klandizie.

Bron: Monte Media Bron: Service Now, The New CHRO Agenda (2018)

Bron: McKinsey & Co (2016)

Verzekeraars
Automatische update verzuim- en 
pensioenverzekeringen scheelt tijd 
voor mutaties en verkleint foutrisico.

Analyses op  
heden voor tactische

besluitvorming

26% 22% 14%

Rapportages op
verleden voor 
operationele

besluitvorming

Analyses op 
toekomst voor 

strategische
beslissingen
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‘Geslaagde reorganisaties  

beginnen met smart strategisch  

personeelsbeleid’

Lorenz Bloem

‘Zo win je het goud  

uit je personeels- 

administratie’

Niels Terpstra

‘Tachtig procent van 

digitaal succes 

dank je aan je mensen’

Sjoerd Oomen

‘Blijf de fiscus 

voor, wees fiscaal 

in controle’

Marc Rikers



DIGITALE TRANSFORMATIE EN UW MEDEWERKERS

15

VISIEPAPER 

14

Geslaagde reorganisaties
beginnen met smart  
strategisch personeelsbeleid

DIGITALE TRANSFORMATIE VOLGENS 
ARBEIDSJURIST LORENZ BLOEM

Bedrijven die hun organisatie transformeren, ontkomen meestal 
niet aan een reorganisatie. Nieuwe werkwijzen en processen vragen 
immers om nieuwe competenties en (vaak) andere mensen, en 
tot noodgedwongen afscheid. Daarom moet bij zo’n omslag éérst 
de personeelsadministratie op orde, vindt arbeidsrechtdeskundige 
Lorenz Bloem.

Lorenz Bloem is Director Arbeidsrecht bij BDO Legal. Als jurist adviseert hij klanten en procedeert hij namens 
klanten. Bloem is binnen BDO Legal tevens verantwoordelijk voor HR Services.
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U bent arbeidsrechtdeskundige; zijn er 
juridische technologietrends waar 
ondernemers profijt van kunnen hebben?
‘Veel ondernemers downloaden de nodige contracten of 
laten die samenstellen door passages uit verschillende model- 
contracten te kopiëren en plakken. Daar moet je mee oppassen, 
want wetgeving is altijd in beweging – een wetswijziging is zo 
gemist. Als een contract niet goed is opgesteld, heeft het 
in de praktijk geen enkele waarde en kan het zelfs leiden 
tot schadeclaims. BDO ontwikkelt een legal bot die vragen 
van onze klanten online 24 uur per dag kan beantwoorden.’

Wat zijn de trends in de digitalisering van 
pensioeninformatie?
‘Het wordt steeds eenvoudiger om de personeelsadministratie 
te koppelen aan de systemen van de pensioenverzekeraar. 
Dat maakt het mogelijk alle mutaties van het personeel 
direct over te dragen. Veel bedrijven kunnen daar al snel twee 
fte’s mee besparen die voorheen alle mutaties verwerkten 
en doorgaven. Het vergroot de betrouwbaarheid van de 
informatie en voorkomt geldverspilling. Bovendien kan het 
de communicatie over pensioenen met het personeel ver- 
beteren; wij werken samen met een partij met een digitaal 
platform voor heldere pensioencommunicatie. Dat pakket 
brengt pensioeninformatie in begrijpelijke taal, met termen 
als geld voor later en geld bij scheiding. Gewoon helder. Zo 
kun je met een digitale koppeling van je pensioenregeling 
je personeel veel meer inzicht geven. Zicht op de gespaarde 
pensioenvermogens helpt bedrijven ook bij hun eigen 
digitale transformatie.’

Hoe kan dat ondernemers helpen?
‘Met helder inzicht in de pensioenregeling van je personeel 
kun je je werknemers bij een reorganisatie als gevolg van de 
digitale transformatie gelijk gericht een passend aanbod doen. 
Voor veel zestigplussers is het de vraag of zij voldoende 
motivatie kunnen opbrengen om de digitaliseringsslag nog 
voor hun pensionering door te maken. De regering is om 
die reden ook bezig om meer ruimte te bieden voor het 
vroegpensioen, bijvoorbeeld voor zware beroepen. Daar 
kun je zo’n platform ook voor inzetten.’

 Personeelszaken gaat van registreren naar analyseren  
 naar voorspellen. Personeelsfunctionarissen worden  
 gaandeweg strategisch betrokken.
 Het is mogelijk om te reorganiseren op grond van de 
 digitale transformatie.
 Ondernemers die hun hele bedrijf reorganiseren, doen er 
 goed aan om eerst personeelszaken smart in te richten. 
 Dat maakt het proces voor de rest van de organisatie 
 soepeler.

 Digitalisering is tijdsbesparing op middellange termijn.  
 Op korte termijn vergt het een investeren in je mensen: 
 andere talenten met andere skills.
 Bereid je goed voor op een reorganisatie. Vakbonden 
 en ondernemingsraden zullen in goede jaren extra 
 kritisch zijn.
 Personeelsdata zijn extra gevoelige informatie. Zorg 
 ervoor dat dat je met je bewaartermijnen van informatie 
 voldoet aan de regels van de Algemene verordening 
 gegevensbescherming.

Waar ziet u – als expert in loonfiscaliteit, salarisadministratie,  
pensioenen en arbeidsrecht – de kansen in de digitale transitie 
van personeelszaken?

‘Als ondernemer kun je met relatief kleine stappen al heel 
veel bereiken. Dat begint bij de directie. Er zijn nog veel 
bedrijven die erg traditioneel administreren, met papieren 
mappen gerangschikt in een kast, en met maar weinig 
operationele digitale systemen. Door te digitaliseren, kun  
je enorme tijdwinst boeken in de administratie. Daar liggen 
grote kansen voor ondernemers. Er zijn salarispakketten 
waarmee je je complete human resource management 
kunt digitaliseren.’

Waarom is de digitale transitie van HRM  
zo dringend?
‘Er zijn twee redenen waarom je je personeelszaken extra 
goed op orde moet hebben. Ten eerste omdat je dan veel 
meer kunt doen met minder mensen. Het goed gebruiken 
van een automatiseringssysteem brengt efficiency, je kunt 
je personeel meer inzage geven in de eigen personeels- 
informatie. Door te digitaliseren is er veel meer tijd en 
ruimte om op een hoger, meer strategisch niveau te opereren.’

Hoeveel impact heeft een digitale 
bedrijfsomslag op het personeelsbestand? 
‘Veel! Nieuwe manieren van werken vragen om nieuwe skills. 
Als je mensen die niet hebben, of niet kunnen aanleren, zul 
je die van buiten moeten aantrekken. Ook ontslagen zijn dan 
vaak onvermijdelijk. Dat is meteen de tweede reden waarom 
professionalisering van personeelszaken urgent is. Want 
hoewel een digitale transformatie niet per se leidt tot mínder 
werknemers, zijn het wel vrijwel altijd ándere. Immers, niet 
iedereen kan mee in de beweging die de onderneming maakt, 
in de nieuwe processen, de nieuwe software, de nieuwe 
producten en diensten. Bestuurders zien dat zelf ook steeds 
beter. Ik merk dat verantwoordelijke ondernemers en 
personeelsmanagers tegenwoordig beter inzien welke 
capaciteiten de digitalisering van hun werknemers vraagt 
dan een paar jaar geleden.’

Hoe bereid je je voor op een reorganisatie 
als gevolg van de digitale transformatie?
‘Bij elke reorganisatie moet je als werkgever een onderbouwing 
geven van wat je gaat doen. Je moet een reden geven voor 
de reorganisatie. Die reden hoeft niets met de conjunctuur 
of de marktomstandigheden te maken hebben. De digitale 
transformatie kan een valide reden zijn. Het proces daarvan 
verschilt niet wezenlijk van een reorganisatie op economische 
gronden, maar roept wel meer weerstand op: medewerkers 
zijn sceptisch, geloven er niet in, vrezen voor hun baan. Onder- 
nemers verkijken zich vaak op de emoties die dat oproept.

Het gaat er daarna om dat je plan van aanpak gedegen is. 
Je moet erop voorbereid zijn dat vakorganisaties en – als je 
onderneming die heeft – de ondernemingsraad op je plan 
gaan schieten.’

Hoe doe je dat goed?
‘Je moet elke letter van je plan goed doordacht hebben. 
Daarnaast heb je goed gedocumenteerde personeels- 
informatie nodig. Je moet in kaart hebben wat de huidige 
taakomschrijvingen en functies van de medewerkers van je 
bedrijf zijn – zwart-op-wit. Is dat niet het geval, dan loop je 
als werkgever risico’s in het reorganisatieproces. Want elke 
discussie in een reorganisatie gaat over die vragen: wat gaat 
er gebeuren met de huidige functies? Wie mag wat doen? 
En welke werknemers worden ontslagen? Wat op schrift 
staat over de huidige situatie is doorgaans leidend. Zorg 
daarom altijd voor een goed gedigitaliseerde personeels- 
administratie voorafgaand aan een reorganisatie. Digitaliseer 
dus altijd éérst je personeelszaken. Dan loopt de rest van je 
digitale bedrijfsomslag een stuk soepeler.’

+
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Zo win je het goud uit je
personeelsadministratie

DE 5 GROOTSTE WINSTKANSEN VOLGENS 
PERSONEELS- & SALARISADMINISTRATIESPECIALIST 
NIELS TERPSTRA

De personeelsadministratie is bij veel bedrijven een goudmijn 
aan informatie. Met digitale technieken kun je die schat aan 
kennis efficiënt beheren én analyseren. Dat brengt flinke 
besparingen en waardevolle inzichten. Niels Terpstra, P&O-
administratiespecialist, schetst 5 gebieden waar ‘digitaal’ meer 
winst brengt.

Niels Terpstra (1977) is partner bij BDO. Als specialist in personeels- en salarisadministratie helpt hij organisaties 
slimmer en efficiënter administreren. Terpstra is lid van het landelijke BDO managementteam en leidt een team 
van 100 salarisadministrateurs.



DIGITALE TRANSFORMATIE EN UW MEDEWERKERS

21

VISIEPAPER 

20

#4 Ontdek nieuwe besparingen – spot 
 trends en kansen in je eigen data!
Als het datahuis eenmaal staat, kun je je organisatie meer 
datagedreven maken. Daarmee wordt de data die je als 
ondernemer bezit je bron voor nieuwe ondernemerskansen: 
om optimaler en veel efficiënter te werken. Terpstra geeft 
een voorbeeld: ‘Neem een supermarktondernemer. Wat 
nu, als software uit jouw data kan halen dat je favoriete 
werknemer een grotere kans heeft om te vertrekken naar 
een andere werkgever – omdat hij bijvoorbeeld ver van zijn 
werk woont en de reistijd beu is? Dan kun je ingrijpen voordat 
hij of zij daadwerkelijk weggaat.’ Software kan op basis van 
jouw data trends signaleren over werknemers die ver van 
hun werk afwonen. Misschien blijkt daaruit dat werknemers 
die 50 kilometer van hun werk afwonen gemiddeld na drie 
jaar ontslag nemen. Belangrijk is dat je je als werkgever 
realiseert: hoe kan ik deze werknemer alsnog aan mij binden, 
vraagt Terpstra zich af.

Datagedreven ondernemingen zijn beter in staat de toekomst 
te voorspellen met de data die ze hebben. Volgens Terpstra 
kunnen de meeste ondernemers daar eenvoudig mee beginnen 
door hun eigen personeelsdata eens te laten benchmarken. 
‘Uit zo’n benchmark komen vaak zeer bruikbare praktische 
besparingskansen voort,’ is zijn ervaring.

#5  Koppel al je apparaten – win data  
 uit elk bedrijfsproces!
Door de opkomst van het internet of things (IoT) ontstaan 
er steeds meer kansen om personeels- en gebruikersdata 
te winnen uit al je apparaten en installaties. Terpstra geeft 
een voorbeeld: ‘In diverse organisaties leggen medewerkers 
via een tijdsregistratiesysteem hun werkuren vast. Steeds 
meer kloksystemen zijn te koppelen aan het personeels- 
administratiesysteem. Als je veel met flexkrachten werkt, 
of met mensen die onregelmatige tijden werken en voor 
wie je overuren betaalt, dan betaalt dat zich uit in een veel 
zorgvuldiger registratie.’ Ook transportbedrijven kunnen hun 
rittenregistraties met slimme apparaten in hun vrachtwagens 
bijhouden en die stroom van data verwerken in hun loon- 
administratiesysteem. Dat leidt tot de juiste loonuitbetaling 
en veel minder fraude.

 Systemen koppelen wordt steeds eenvoudiger en 
 goedkoper en levert direct iets op.
 Digitalisering levert altijd tijdsbesparing op. Besteed die 
 uren aan nuttiger werk.
 Iedere ondernemer kan direct een inventarisatie van de 
 digitaliseringsmogelijkheden laten uitvoeren. Ontdek wat 
 dat nu al kan opleveren.

 Neem je P&O’er mee in de voordelen van het 
 digitaliseringsproces. Wees betrokken bij de verandering 
 van administrateur naar strategisch betrokkene.
 Train je medewerkers in het registreren van hun 
 personeelsdata. Betrouwbare data is cruciaal.
 Blijf als ondernemer zelf betrokken bij de digitale 
 transformatie. Digitaliseren is een strategische keuze.

#1 Verdiep je kennis – win meer 
 informatie uit bestaande data!
‘Elke ondernemer heeft een personeelsadministratie,’ stelt 
Terpstra, ‘of die nu in een ERP-systeem zit, of in een spread- 
sheet. Vanouds is de personeelsadministratie bedoeld als een 
basisbestand waar alle informatie tijdig wordt bijgehouden. 
Digitale transformatie kan die administratie omtoveren in 
een bron van analyses en voorspellingen.’

Om die toekomst te realiseren, beginnen veel ondernemers 
met analyses, benchmarks, uitbreiding van de geregistreerde 
datapunten en met koppelingen van hun systeem aan andere 
systemen. Zo ontstaat volgens Terpstra gaandeweg een 
personeelsinformatiesysteem. ‘Ziekteverzuimregistraties, 
de verslagen van beoordelingsgeprekken, complete werk- 
nemersdossiers, arbeidscontracten – alles wordt in dat 
personeelsinformatiesysteem opgeslagen.’ De medewerker 
kan die informatie zelf inzien, wat de betrouwbaarheid ten 
goede komt. ‘Medewerkers doen zo een extra controle en 
vragen wijzigingen aan als dat nodig is.’ Volgens Terpstra 
ligt er een kans om de personeelsadministratie stapje voor 
stapje naar een volgend niveau te brengen.

#2 Bespaar tijd – laat medewerkers 
 zelf hun data bijwerken!
De moderne software daarvoor is vaak gekoppeld aan een 
online-portal waar medewerkers zelf hun persoonlijke 
gegevens kunnen bijwerken. Dat maakt het werk van de 
personeelsadministrateur aanzienlijk eenvoudiger, merkt 
Terpstra. ‘Medewerkers kunnen steeds meer doen. Als 
medewerkers zelf kunnen inloggen voor wijzigingen van 
bankrekeningnummer, adres en contactgegevens, krijgen 
de personeelsadministrateur en de salarisadministrateur 
meer tijd voor andere, meer zinvolle taken.’

Als de medewerker zijn adres bijvoorbeeld wijzigt, berekent 
de software doorgaans de reiskostenvergoeding door. Doordat 
deze software het verwerkingsproces versnelt, zal de infor- 
matie meer up-to-date zijn. Belangrijk is ook dat het basis- 
bestand betrouwbaar is. Mutaties moeten dan ook in het 
bronbestand worden doorgevoerd, onderstreept Terpstra. 
‘Laat iemand die de systemen en wetgeving kent de door- 
gevoerde mutaties elke maand controleren, om te kijken of 

de verwerking binnen de regels is uitgevoerd.’ Dankzij de 
toegenomen zorgvuldigheid vergroten ondernemingen de 
betrouwbaarheid van hun premie- en belastingafdrachten.

#3 Maak koppelingen – voor meer 
 snelheid en efficiency!
Maar er zijn meer kansen, stelt Terpstra. ‘Het koppelen van 
je personeels- en salarisadministratiesysteem aan andere 
systemen levert aanzienlijke tijds- en kostenbesparingen op. 
Neem de pensioenverzekeraar: veel ondernemers geven late 
mutaties in salaris door aan de pensioenverzekeraar. Dan 
moest je achteraf, als je een pensioenoverzicht kreeg, even- 
tuele fouten corrigeren. Tegenwoordig is het een koud kunstje 
om de administratie te koppelen aan die van de pensioen- 
verzekeraar. Dat voorkomt fouten, correcties en verkeerde 
afdrachten.’ De pensioenverzekeraar baseert zijn berekeningen 
op de juiste gegevens, wat verkeerde afrekeningen voorkomt. 
Dat koppelen maakt de gedeelde informatie actueel, fout- 
loos en voorkomt dat medewerkers onverzekerd rondlopen.  
Het proces is efficiënter en dat scheelt tijd.

‘Als het personeelsinformatiesysteem actueel is, is ook  
de pensioenadministratie altijd up-to-date, dankzij de 
rechtstreekse koppeling.’ Daarmee valt een aanzienlijke 
tijdsbesparing op personeelszaken te realiseren, merkt 
Terpstra op. Ook nuttig is de koppeling aan de financiële 
administratie. ‘Zo worden personeelszaken onderdeel van 
de strategie en de operatie van de onderneming.’

Koppelingen zijn ook te maken met andere stakeholders. 
Neem ziekteverzuimverzekeraars. ‘Als een werknemer ziek 
is, gaat de ziekmelding rechtstreeks naar de verzekeraar, die  
daardoor altijd een juist beeld heeft van het daadwerkelijke 
verzuim. Ook kan de verzekeraar accuraat optreden, door 
tijdig een arboarts in te schakelen. Die snelheid van handelen 
kan ertoe leiden dat werknemers ook weer eerder aan de 
slag kunnen.’

+
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'In de revolutie van "bits, bytes en bots" die woedt in het bedrijfsleven zou je bijna vergeten dat de afdeling 
personeelszaken over mensen gaat. Je kunt nog zulke geavanceerde technologie hebben, in ongetrainde 
handen is technologie nuttelozer dan een faxapparaat. Niet voor niks noemt Laszlo Bock, de voormalig 
Google HR-directeur, in zijn boek Work Rules recruitment als het belangrijkste HR-proces. Bock zegt dat 
op basis van zijn eigen analytics: volgens Google is een topper honderd keer zo productief als een 
gemiddelde medewerker.

Hoe vind je zo’n topper? Uit verschillende onderzoeken blijkt dat 30 tot 50 procent van alle nieuwe 
medewerkers na een jaar niet aan de verwachtingen voldoet. Dat mag effectiever, meer gericht op 
kwaliteit.

Hoe? Dat onderzocht de gemeente Rotterdam. Naast een cv vroegen ze alle sollicitanten voor een senior- 
functie een online-game te spelen, met de naam BrainsFirst – een game-based assessment-tool die een 
cognitief profiel van de spelende kandidaat maakt. Heel vernuftig testte de gemeente zo het sollicitatie- 
proces: een selectiecommissie keek naar het cv, een andere naar de testresultaten.

Wat bleek: de kandidaat met het beste cv scoorde slecht op de test, terwijl de kandidaat met een testscore 
van 100 procent in de game slechts een halfjaar ervaring had. Dilemma, dilemma… Na de gesprekken koos 
Rotterdam de testwinnaar. Die werkt daar nog altijd naar volle tevredenheid.

Als de digitale transformatie ondernemers iets leert, is het wel dat je op een nieuwe manier naar je mensen 
leert kijken door op een nieuwe manier naar je processen te kijken.'

Bas van de Haterd is professioneel bemoeial.

Als spreker, auteur en adviseur koppelt hij technologische ontwikkelingen aan  
sociaal-maatschappelijke trends en vertaalt die naar de impact die ze gaan 
hebben op organisaties.

bas@vandehaterd.nl

BRAINS FIRST 
Digitaliseren is opnieuw 
naar je mensen kijken

BAS VAN DE HATERD
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Tachtig procent van 
digitaal succes dank je 
aan je mensen

DIGITALE TRANSFORMATIE VOLGENS  
HR-SPECIALIST SJOERD OOMEN

In het kielzog van een digitale transformatie veranderen  
niet alleen de processen en de manieren van werken,  
ook de cultuur moet om.

HR-adviseur Sjoerd Oomen geeft vijf tips voor mkb-
ondernemers om deze cultuurverandering goed vorm te geven.

Sjoerd Oomen is Senior Manager bij BDO Advisory. Als organisatiepsycholoog heeft hij zich bij BDO 
gespecialiseerd in HR-advies. Oomen adviseert veel organisaties in veranderingstrajecten die vragen om een frisse 
blik op leiderschap, op cultuur en op de organisatiestructuur.
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#4 Maak de processen meer zelfsturend
Naast de structuur gaan ook de werkprocessen op de schop, 
merkt Oomen. 'Je zult vaker in verschillende teams, met 
verschillende capaciteiten, met meer zelfsturing en meer 
vrijheid samenwerken. De meest succesvolle bedrijven van 
dit moment hebben de klant centraal staan in alle activi- 
teiten en processen agile ingericht om continu producten 
of diensten te kunnen leveren met een duidelijke toegevoegde  
waarde. Dat heeft ook gevolgen voor het beloningsgebouw. 
Sommige organisaties maken bonussen afhankelijk van team- 
prestaties of innovaties, andere organisaties stappen af van 
de koppeling tussen beoordelingen en de beloning en weer 
andere organisaties maken hun beloningen volledig trans- 
parant. Juist door de samenwerking en inzicht in een diversiteit  
aan data verwachten werknemers meer vertrouwen en meer 
openheid van hun werkgever,' onderstreept Oomen.

Toch hoeft niet alles anders, vindt Oomen. 'Dat je organisatie 
nu bestaat, betekent dat die bestaansrecht heeft. Cruciaal 
is wel dat je als ondernemer andere dingen uitprobeert, dan 
de dingen die je al gedaan hebt. 'Als je dit vanuit een afge- 
bakend project oppakt, worden mensen vanzelf enthousiast 
wanneer het meerwaarde oplevert. Stapel dus liever veel 
kleine opeenvolgende succesjes en schets vervolgens een 
aanlokkelijk doel voor de toekomst. Zo stimuleer je het juiste 
gedrag, de nieuwsgierigheid, de initiatiefrijkheid, en de 
verantwoordelijkheid van je mensen.'

#5 Vertel je verhaal als interessante 
 werkgever
Organisaties die als gevolg van de digitale transformatie 
veranderen, hebben behoefte aan werknemers met andere 
capaciteiten dan die voorheen nodig waren. Schaarsere 
capaciteiten, merkt Oomen op.

'Neem mkb-bedrijven die toeleveranciers zijn voor tech- 
multinationals als Philips en ASML. Die hebben dezelfde 
ingenieurs en mechatronici nodig als hun grote klanten. 
Maar waarom zouden die schaarse technici bij jouw mkb- 
bedrijf werken en niet bij ASML of Philips? Wat is er in- 
teressant aan werken bij een onbekend middelgroot bedrijf 
op een industrieterrein ergens buiten de stad?' Op die vragen  
moeten ondernemers een antwoord hebben, vindt Oomen.

Het antwoord is een sterk merk, met een eigen verhaal. 'Een 
goed employer brand trekt vanzelf talentvolle mensen aan. Je 
verhaal moet één op één verbonden zijn met je merknaam.'

Mkb-bedrijven denken vaak dat ze op achterstand staan, 
ten opzichte van grootbedrijven, die veel ruimere budgetten 
hebben voor medewerkersontwikkeling en wereldwijde 
carrièrekansen kunnen bieden. Ten onrechte, vindt Oomen. 
'Juist mkb-bedrijven kunnen veel sneller veranderingen door- 
voeren dan grote corporates. Onderdeel van je werkgevers- 
verhaal is dat je als talent veel ruimte hebt om initiatief te 
nemen en snel grote verantwoordelijkheden krijgt. Dat maakt 
het werken in een mkb-bedrijf een interessante uitdaging.'

Oomen ziet nog een onderscheid dat gemotiveerde jonge 
talenten aantrekt: 'Wil je geen radertje in een systeem zijn? 
Wil je het eindproduct zien, van het eerste moertje tot de 
draaiende machine? Dan moet je bij een mkb-bedrijf gaan 
werken.'

 Elk mkb-bedrijf heeft wel een aantal enthousiaste,  
 veranderingsgezinde medewerkers. Betrek hen bij je  
 cultuurtransformatie.
 Met bescheiden stapjes leer je experimenteren. Klein  
 beginnen is voor elke ondernemer mogelijk.
 Ondernemers die de cultuurverandering succesvol  
 doorvoeren, boeken de grootste successen in de digitale  
 transformatie.

 Transformatie vraagt betrokkenheid van het kader.  
 Bind jezelf als dga aan het proces.
 Gaandeweg het transformatieproces kan je eigen rol als  
 dga op de schop gaan. Probeer niet in de weg te staan van  
 de transformatie van je eigen onderneming.
 Foutloos zal het niet gaan. Leer niet terug te deinzen van  
 tegenvallende resultaten.

'Te vaak denken ondernemers dat de digitale transformatie 
een kwestie is van inzetten van nieuwe technologie. Maar 
mensen moeten nog altijd gebruikmaken van die technologie. 
Doen ze dat niet, of niet goed, dan is er geen sprake van een 
digitale transformatie. Volgens Sjoerd Oomen, Senior Manager 
bij BDO, is slechts twintig procent van het succes van digitale- 
transformatietrajecten van de techniek afhankelijk. De rest 
zit in hoe je als ondernemer je medewerkers meeneemt, 
hoe je mensen zich gedragen en hoe effectief ze kunnen 
samenwerken.' Succes is dus afhankelijk van de organisatie- 
cultuur, onderstreept Oomen. Dat vraagt voor de meeste 
mkb-ondernemers om een cultuurtransformatie. Oomen 
geeft vijf tips om die verandering vorm te geven.

#1 Steek energie in wie energie geeft
Een van de valkuilen van grote veranderingen die bedrijven 
ondergaan, is dat ze van bovenaf worden opgelegd. Een 
manager of ondernemer beslist dat de onderneming meer 
datagedreven moet opereren of dat voor werkprocessen 
digitale oplossingen nodig zijn, en vervolgens moeten de 
mensen daar maar in mee. Volgens Oomen proberen veel 
ondernemers nog enige betrokkenheid te kweken, maar 
vergeefs. 'Ik zie vaak dat aan een directietafel wordt besloten 
dat we het gaan doen. Dan wordt er een verantwoordelijke 
benoemd vanuit het management en dan komt er een nieuw 
systeem, waarmee mensen voor een voldongen feit worden 
gesteld. Dat demotiveert mensen.'

Volgens Oomen is het beter om de verandering van onderaf 
te beginnen. Ondernemers doen er verstandig aan om op 
zoek te gaan naar de ambassadeurs in de organisatie, de 
zogenaamde early adopters. Veel ondernemers staren zich 
bij verandertrajecten blind op de dwarsliggers, die verandering 
überhaupt niet zien zitten.'

Onverstandig, vindt Oomen: 'Draai het om. Probeer niet 
de achterhoede op te drijven, maar probeer de voorhoede 
te inspireren. Dan volgt de massa vanzelf. Die enthousiaste 
mede-pioniers zijn de innovatieve mensen, die kritisch 
meedenken, probleemoplossend ingesteld, nieuwsgierig, 
empathisch – die dus een flexibele geest hebben.'

#2 Stimuleer leergierigheid
Met die voorhoede in je organisatie kun je aan een 
leergierige cultuur bouwen, adviseert Oomen.

'De digitale transformatie vraagt om een toenemend aantal 
veranderingen op de werkvloer. Begin daarom met je enthou- 
siaste veranderaars in kleine projecten. Zo ontstonden bij- 
voorbeeld een heel nieuwe modulaire productlijn en volledig  
digitale orderintake bij een productiebedrijf in het westen van 
het land. Doordat een multidisciplinair team van medewerkers 
uit alle lagen van de organisatie een paar dagdelen sparde 
over de vragen uit de markt – en ruimte kreeg om de ideeën 
in de praktijk te brengen – hebben ze nu een goed renderend 
nieuw businessmodel ontwikkeld. Wanneer je op een nieuwe 
manier je klanten gaat benaderen of je het productieproces 
op een andere manier inricht, ga dan met die groep om de 
tekentafel zitten, maak een creatief plan. Noem het een pilot- 
project of proeftuin of experimentgroep – hoe dan ook, 
daarmee creëer je een leergierige cultuur.'

Een cruciaal onderdeel van die cultuur is een zekere mate 
van fouttolerantie. 'Als je wilt excelleren, horen fouten erbij. 
Veel succesvolle organisaties hebben op het punt gestaan 
een project de nek om te draaien, pal voor het succesvol 
werd. Op dergelijke momenten moet je sterk in je schoenen 
staan. No guts, no glory.'

#3 Maak je organisatie platter
Bij zo’n bedrijfscultuur waarin fouten mogen worden gemaakt, 
hoort het model van een netwerkorganisatie, betoogt Oomen. 
Daarin werken verschillende teams nauw met elkaar samen 
en zijn leidinggevenden meer facilitators dan controleurs. 
Het daarbij horende meer egalitaire organisatiemodel, staat 
op gespannen voet met de klassieke organisatiehiërarchie. 
'Dezelfde managers die in een hiërarchische organisatie 
floreerden, zijn dan ook vaak niet capabel om de transfor- 
matie te leiden. Uiteindelijk kan je eigen positie op de tocht 
komen te staan als manager. Zorg dus dat je de juiste mensen 
op de juiste plek kunt inzetten.' Vaak is het leidinggevend 
kader de cultuurdrager van de organisatie. Uiteindelijk kan 
dan ook de rol van de ondernemer en het directieteam zelf 
in een ander licht komen te staan. 'Veel ondernemers komen 
er gaandeweg de transformatie achter dat zelfsturende teams 
minder aansturing nodig hebben, en dat hun rol dus sterk 
verandert. Voorkom dat je door vast te houden aan je positie 
de transformatie belemmert.'
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De BESTE tools
voor de BEGINNER

TIPS VAN HR-TECHKENNER MARK VAN ASSEMA

Digitaliseren, dat doe je met software. Maar 
welke?HR-techkenner Mark van Assema geeft 
zijn beste tips.

Voor personeelszaken zijn talloze tools beschikbaar, weet Mark van 
Assema. Hij is oprichter van HRTech Review, een online community 
van professionals in en gebruikers van HR-technologie. ‘De tools 
worden steeds beter in de employee experience: gebruiksvriendelijker 
en goedkoper. Er is zelfs een HR-administratietool die niets kost.’ 
Volgens Van Assema kunnen ondernemers dan ook veel kosten 
besparen met de juiste tools. ‘Ik adviseer nu een organisatie die 
wekelijks 1.000 medewerkers inroostert. Daar zitten nu nog 15 mede- 
werkers fulltime te plannen – dat kost de organisatie 1,5 procent van 
haar capaciteit. Heb je dus 40 medewerkers dan ben je al gauw  
0,6 fte kwijt. Dan kan het een serieuze besparing zijn als je meer met 
zelfroostering gaat werken.’ Dit zijn tips voor mkb-ondernemers.

Als ondernemer met 50 of minder medewerkers kun je volgens Van Assema kiezen voor 
een alles-in-eentool. ‘Een greep daaruit: Daywize, Officient, Zoho, BCS, Oak en 
FourVision HR Plus. En die kosten vaak maar zo’n 10 euro per gebruiker per maand.’

Voor het maken van roosters en het herplannen van arbeidskrachten bestaan veel 
tools, die vaak branchespecifiek zijn ingericht op de behoefte van horeca, cultuur,  
zorg of de fabriek.

Voor ondernemers die vaak personeel nodig hebben zijn er recruitmentsystemen: 
HROffice, Recruition, Skeeled, Recruitee, Recrout en Cats.

Voor Agile HR-werk zijn er samenwerkingstools, zoals Trello, dat een gratis tool is. Trello 
heeft templates voor bijvoorbeeld onboarding-trajecten voor nieuwe medewerkers, 
maar maakt planning en communicatie ook efficiënter dan met e-mail en een agenda.

Voor wie aan de slag wil met datagedreven ondernemerschap kan voor hulp  
terecht bij het MKB Datalab van de Jheronimus Academy of Data Science (JADS)  
in ’s-Hertogenbosch.

In het geval dat er een grote doorstroming is van medewerkers kun je vooral doorlooptijd 
besparen met digitale tools voor het opstellen en rechtsgeldig digitaal ondertekenen 
van contracten.

Medewerkers kunnen hun eigen ontwikkeling eenvoudig in de hand nemen met allerlei 
online trainingsplatformen waarop ze zelf kunnen leren. Voor een abonnementsprijs 
krijgen medewerkers toegang tot een oneindig leeraanbod, zoals met SkillsTown, 
Coursepath, LearnLinq, MyCademy en Studytube.



DIGITALE TRANSFORMATIE EN UW MEDEWERKERS

31

VISIEPAPER 

30

Blijf de fiscus voor,
wees fiscaal in controle

DIGITALE TRANSFORMATIE VOLGENS  
LOONHEFFINGSSPECIALIST MARC RIKERS

De opkomst van digitaal werken, maakt ook de Belastingdienst 
steeds efficiënter. De inspectie voert controles gerichter uit en 
legt gemakkelijker boetes en naheffingen op. 

Loonheffingenspecialist Marc Rikers van BDO weet hoe je als 
ondernemer dat risico indamt.

Marc Rikers is loonheffingsspecialist voor BDO. Rikers is lid van de adviesgroep loon- en premieheffing en 
adviseert mkb-ondernemers en organisaties over fiscale kwesties.
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Hoe kunnen ondernemers dat registratie- 
proces meer automatiseren en digitaliseren?
‘Een voorbeeld: door kosten te declareren via een app of 
online-portal kan de stroom aan papieren 
kostendeclaraties teruggedrongen worden. Zaak is wel dat 
de werknemer weet welke kosten hij kan declareren, dat 
het systeem eenduidig is en dat er mogelijkheden zijn om 
de gedeclareerde uitgaven te beoordelen op zakelijkheid en 
te coderen voor de werkkostenregeling. Daarbij dient voor- 
komen te worden dat de medewerker "overige kosten" kan 
declareren of kosten dubbel worden gedeclareerd. Beide 
situaties vragen dan nog steeds een handmatige beoordeling 
van de gedeclareerde kosten.'

Mensen blijven verantwoordelijk voor de 
mutaties in de data. Is de mens niet in elk 
systeem de zwakke plek?
‘In de praktijk gaan alle eenvoudige aanpassingen van de 
data – bijvoorbeeld een salarisverhoging – in de regel 
probleemloos. Maar waar de administrateur ook een waarde 
moet geven aan de data, bijvoorbeeld door een factuur niet 
alleen in te voeren, maar ook te coderen voor de werkkosten- 
regeling en toe te wijzen aan een bepaalde grootboekrekening, 
kan het misgaan. Als ondernemer moet je daarom vaak 
controleren of de output van je administratie wel klopt. Dat 
is cruciaal: dat je er aan de achterkant van je administratie 
op kunt vertrouwen dat de gegevens kloppen. Daarom is een 
actueel pakket alléén niet genoeg. Ook als je bijvoorbeeld 
technisch je hele personeelsadministratie hebt gekoppeld 
aan digitale personeelsdossiers, salarisadministratie, het 
pensioenfonds, het UWV, dan nog moet die informatie-
uitwisseling kloppen. Ik heb meegemaakt dat instellingen 
in het salarispakket bij een onderneming niet goed stonden 
ingevuld. Er stond een vinkje aan dat uit had moeten staan 
in de salarisadministratie, met als gevolg een niet kloppende 
pensioenaangifte. Een menselijke fout inderdaad; hoe meer 
menselijke keuzes er gemaakt kunnen worden, des te groter 
de kans op fouten.’

Hoe kun je de risico’s op menselijke fouten 
nog meer indammen?
‘Door de snelheid van registratie te vergroten: facturen en 
bonnetjes niet laten liggen maar direct boeken en kort 
daarop controleren. Als je maanden later nog dertig groot- 
boekrekeningen moet uitpluizen om te controleren of alle 
personeelsuitgaven juist zijn gecategoriseerd voor de werk- 
kostenregeling, dan is dat lastig. Want wie weet na een halfjaar 
nog waar een bepaalde factuur voor bedoeld was? Van het 
bonnetje kun je het vaak genoeg niet aflezen. Neem een 
declaratie van een maaltijd. Zakelijke lunches betreffen 
volledig zakelijke kosten. Als een werknemer in kwestie een 
halfjaar na dato aan zijn collega van de financiële 
administratie moet uitleggen waar die lunch ook weer voor 
was, dan ben je te laat. Werk daarom toe naar accurate en 
actuele informatie-uitwisseling en verwerking van de 
aangeleverde informatie in je systemen.’

 Digitalisering van je personeelsadministratie en personeels- 
 uitgaven voorkomt belastingnaheffingen en boetes.
 Steeds meer digitale tools kunnen dienen als controle- 
 mechanismen voor de fiscale data die een organisatie 
 registreert. Betrouwbaardere input en controle van de 
 output betekenen minder risico’s.
 Gebruiksvriendelijke software helpt administrateurs en 
 medewerkers met het juist categoriseren van kosten 
 voor de werkkostenregeling.

 Ook digitale administratie vergt voorlopig menselijke 
 controle; de factor ‘mens’ blijft leidend.
 Investeer in training en opleiding. Digitale administratie 
 vraagt van je medewerkers meer fiscale kennis en kennis 
 van de software die in gebruik is.
 Houd rekening met controles. De Belastingdienst krijgt 
 door automatisering steeds meer middelen om 
 grootschalig te controleren.

Wat heeft de digitale transformatie van 
organisaties met fiscale risico’s te maken?
‘Heel veel! Ook de Belastingdienst digitaliseert immers – 
niet alleen in de registratie van belastinggegevens en inning 
van belastingen, maar ook bij de uitvoering van controles. 
Vooral bij de geautomatiseerde controles van de loonheffingen 
lopen ondernemers grote risico’s. Voor de gemiddelde 
belastingcontrole gaan de controleurs niet dagenlang bij je op 
bezoek. Dat gaat veel sneller, dankzij de inzet van digitale 
middelen. Dan helpt het als je daar een degelijk en goed 
ingericht digitaal administratiesysteem tegenover zet.’

Hoe gaat zo’n controle in zijn werk?
‘Tegenwoordig vragen de inspecteurs een kopie van de digitale 
financiële administratie – en de salarisadministratie – op. Ze 
willen de zogenaamde audit files. Daarop past de Belasting- 
dienst een statistische digitale steekproef toe. Ze nemen een 
steekproef van posten. Ontdekken ze een fout, dan berekenen 
ze eveneens de foutkans middels een statistische meting. 
Omdat dat statistische boekencontroles zijn, worden de 
fouten die uit die steekproef naar boven komen naar de hele 
organisatie geëxtrapoleerd. Daarbij gaat de Belastingdienst 
ervan uit dat in de steekproef ontdekte fouten vaker moeten 
zijn gemaakt. Een factuur van 20 euro voor een bos bloemen 
die niet voor de werkkostenregeling is meegerekend, kan zo 
op de hele financiële administratie worden toegepast. Zo 
kan één verkeerd geboekt boeketje bloemen leiden tot een 
naheffingsaanslag van tienduizenden euro’s.’

Hoeveel invloed heb je daar als  
ondernemer op?
‘Minder dan vroeger. Voorheen keken inspecteurs niet alleen 
naar de juistheid van de cijfers, maar wogen ze ook een al- 
geheel oordeel van de betrouwbaarheid van de persoon van 
de ondernemer mee. Tegenwoordig speelt dat laatste minder 
een rol. De Belastingdienst kijkt bij een statistische steek- 
proef puur naar de objectieve cijfers en processen en minder 
naar de subjectieve situatie van de ondernemer. Dus alles wat 
je verkeerd doet, zal als gevolg van de statistische steekproef 
leiden tot een grotere naheffing dan de fout alleen voor het 
gevoel van de ondernemer rechtvaardigt. In de praktijk zijn 
veel ondernemers daarover verontwaardigd. Want de intentie 
mag dan zijn om het goed te doen, die intentie speelt in het 
proces een minder belangrijke rol. Wat ondernemers wel 
kunnen doen, is hun financiële en salarisadministratie op 
orde brengen.’

Door te digitaliseren?
‘Inderdaad. Zorg voor een actueel softwarepakket, koppel je 
bestanden en gebruik zelf data-analysetools voor de controle 
van je administratie. Maar het belangrijkst is dat je de kans 
op menselijke fouten met digitalisering moet zien te elimineren. 
Dat is namelijk wat de Belastingdienst ook doet. Voor de 
werkkostenregeling en loonheffingen in algemene zin geldt: 
hoe beter het lukt onderling afspraken te maken en mensen 
te scholen, des te beter lukt het de kans op menselijke 
fouten te elimineren.’

Hoe elimineer je menselijke missers in  
de praktijk?
‘Naast een aan de actuele eisen aangepast softwarepakket 
voor de financiële en salarisadministratie moet je zorgen 
voor goede informatievoorziening en training van de mensen 
die met dat pakket werken. Dat kun je gericht doen door werk- 
stromen en communicatiestromen in de organisatie in kaart 
te brengen en door daarop zelf vooraf te toetsen. Hebben je 
medewerkers de juiste tools om hun werk te doen? Kunnen 
we de registratie van personeelsuitgaven in het kader van de 
werkkostenregeling meer automatiseren en digitaliseren? 
Zo bouw je een tax control framework en krijg je meer grip 
op je belastingrisico’s. Dan nog blijft het overigens zaak om 
alert te blijven. Want hoe meer keuzemogelijkheden je hebt 
bij het invoeren van gegevens in je financiële administratie, 
des te groter de kans is dat iets niet helemaal goed ingevuld 
is. Daarop moet je blijven toetsen.’

Waar moet zo’n softwarepakket aan voldoen?
‘In de ideale wereld zou zo’n pakket een factuur, boeking of 
loonjournaalpost moeten herkennen en direct classificeren 
voor de werkkostenregeling. Dus als de factuur in kwestie de 
kosten van een fitnessabonnement betreft, moet die conform 
de vooraf gemaakte keuzes bijvoorbeeld meteen voor de 
vrije ruimte worden geclassificeerd. Nu zijn daar vaak nog 
een handmatige beoordeling en codering voor nodig, om te 
zorgen dat de factuur aan de administratie verplichtingen 
van de werkkostenregeling voldoet. Daarmee kun je bij een 
belastingcontrole door de mand vallen. Dus is het zaak dat 
proces te automatiseren en te digitaliseren.’
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Wilt u meer digitaal ondernemen, maar ziet u op tegen de uitdaging? BDO 
helpt mkb-ondernemers met een helder model en een doelgerichte stap 
voor stap-aanpak. Die houdt met alles rekening: uw markt, uw producten 
en processen en zelfs uw personeel en administratie. 

Een bedrijf omturnen naar ‘toekomstbestendig digitaal’ is 
voor mkb-bedrijven een flinke uitdaging. Het is complex en 
tijdrovend, en moet doorgaans gebeuren ‘met de winkel open’. 
Bovendien wilt u onderweg tijdig aan alles hebben gedacht 
en de fouten vermijden die andere ondernemers voor u 
hebben gemaakt.

Twee handige tools
Precies daarvoor zorgt de BDO-aanpak van digitale transfor- 
matie. Op basis van jarenlange ervaring met mkb-advies en 
-structurering hebben de organisatie-experts van BDO twee 
handige tools ontwikkeld: een slim ‘360° perspectief’ en een 
praktisch ‘BDO Model voor Integrale Digitale Transformatie’.  
De eerste geeft zicht op alle nieuwe businesskansen en 
besparingsmogelijkheden én alle risico’s – in elke fase van het 
proces. De tweede is een praktisch ‘spoorboekje’, zodat u 
onderweg geen enkele stap vergeet of overslaat.

Het BDO Model voor Integrale  
Digitale Transformatie
Het BDO ‘Model voor Integrale Digitale Transformatie’ 
maakt zichtbaar wat er binnen uw organisatie speelt, in en 
tussen alle interne processen. Zo is op elk moment helder 
wat er in welke fase van het proces nodig is en zet u alle 
stappen in de juiste volgorde.

 Dat model heeft de vorm van een driedimensionale kubus. 
Die drie dimensies zijn 1) de Ontwikkelassen van digitale  
transformatie, 2) de Executieniveaus binnen de organisatie 
en 3) de Transformatiefasen van het proces. 

Dimensie 1: vijf Ontwikkelassen
Vijf ontwikkelassen zijn leidend in de digitale transformatie 
van elke organisatie: de klanten, de medewerkers, IT, Finance 
en het portfolio van producten en diensten. Deze vijf zijn 
nauw met elkaar verbonden: zodra je op één as iets 
digitaliseert, heeft dat gevolgen voor alle andere. Per 
ontwikkelas bepaalt de organisatie een toekomstbeeld en 
strategie, die samen de koers van de transformatie bepalen.

Dimensie 2: drie Executieniveaus
De reorganisatie van een bedrijf naar ‘toekomstbestendig 
digitaal’ vraagt om actie op drie executieniveaus: strategie, 
tactiek en operatie. Aan de hand van dit model brengen we 
helder in kaart wat de veranderingen betekenen voor elk van 
de niveaus in de organisatie. Oftewel: hoe bereiken we ons 
doel, en met welke mensen en middelen?

Dimensie 3: drie Transformatiefasen
De transformatie vanuit de huidige status van de organisatie 
naar ‘digitale volwassenheid’ kent drie verschillende stadia 
– elk met zijn eigen kenmerken en aandachtspunten.

I. De ‘traditionele’ fase
In deze fase gebruikt de organisatie nog (vrijwel) geen 
digitale middelen als kerncompetentie voor meerwaarde of 
concurrentievoordeel; IT wordt uitsluitend ingezet om de 
business te ondersteunen. Intern werken hooguit een paar 
voorlopers ad hoc aan verdere digitalisering, de rest van de 
medewerkers kijkt de kat uit de boom. Er is nog geen 
‘tippingpoint’ bereikt. 

Maak de slag naar digitaal 
ondernemen met BDO

ONZE AANPAK

II. De ‘moderne’ fase
In deze fase gaat de organisatie meer gestructureerd aan 
de slag met digitalisering van processen. IT is nog steeds 
ondersteunend maar raakt dieper vervlochten met de 
businessprocessen. Digitale investeringen beginnen te 
renderen. Data-analyse leidt tot nieuwe inzichten die 
dienen als stuurinformatie. De organisatie kijkt nog vooral 
achteruit, maar er groeit langzaam een digitale strategie.

III. De ‘toekomstbestendige’ fase
Nu is digitalisering een kerncompetentie die concurrentie-
voordeel geeft. De organisatie werkt volledig datagestuurd. 
IT stimuleert de business en alle medewerkers zien de toe- 
gevoegde waarde. De organisatie gebruikt data om vooruit 
te kijken; omzet en winst uit digitale investeringen groeien 
snel, soms zelfs exponentieel. En: deze fase is geen eindstation 
maar een tussenfase, want digitale transformatie is een 
continu proces.

De drie dimensies vormen de bouwstenen voor elke 
organisatie die digitaal wil transformeren. Er zijn uiteen-
lopende manieren om die omslag in gang te zetten. De 
meest zuivere vorm is dat een organisatie van de grond  
af aan een digitale strategie ontwerpt, op basis van de 
hiervoor vermelde aanpak, en dan een ‘roadmap’ 
ontwikkelt voor de vijf ontwikkelassen.

Starten met een deeloplossing? 
In de praktijk beginnen organisaties vaak met een deel- 
oplossing: ze implementeren bijvoorbeeld een nieuw ERP- 
systeem of automatiseren handmatige processen. Ook 
zulke kleine stappen raken naast ‘IT’ meteen ook andere 
ontwikkelassen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld leren 
omgaan met het nieuwe systeem, klanten merken dat ze 
sneller en/of beter worden bediend, en de Finance-afdeling 
ziet rendement van de ERP-investering. 

Oog voor het geheel én alle deelgebieden 
deeloplossing?
 BDO helpt organisaties met het formuleren van een heldere  
digitale strategie en een integrale blik op de vijf ontwikkel- 
assen en hun samenhang. Ook bij de operationele uitvoering  
kan BDO organisaties bijstaan; zij overzien het geheel én 
hebben specialisten op alle deelgebieden. Van cyber security 
en process mining tot data-analytics. Zo verloopt uw trans- 
formatie écht soepel – met het gewenste effect. een 
deeloplossing?
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Meer weten over digitale 
transformatie en uw 
medewerkers? Of direct 
een afspraak maken?
Benieuwd hoe wij u kunnen helpen bij een succesvolle  
digitale transformatie van uw organisatie? Neem contact op 
met een van onze specialisten van HR services, 
via (088) 236 48 48 of hrservices@bdo.nl.


