
De Sodexo Group is de grootste 

internationale organisatie op het 

gebied van On-site Service Solutions 

ter wereld. Sodexo is beursgenoteerd 

en heeft op 34.000 locaties in 80 

landen wereldwijd 380.000 mensen in 

dienst. Ook in Nederland is Sodexo 

marktleider. Met zo’n 5.600 mede-

werkers is Sodexo dagelijks actief op 

1.300 locaties bij de meest uiteenlo-

pende bedrijven, overheids- 

instellingen, onderwijsinstellingen en 

in zorgomgevingen met diensten als 

landscaping, gebouwbeheer, beveili-

ging, schoonmaak, wagenparkbeheer 

en restauratieve voorzieningen.

RESULTATEN & VOORDELEN
• Inzicht in klachten
• Workflow biedt structuur
• Binnen 4 maanden zichtbare resultaten
• Besparing van 1 FTE
• Inzicht in acties van collega’s en team
• Naadloze aansluiting met SAP

NATALIE VAN DEN HOOGEN
HOOFD DEBITEURENBEHEER, SODEXO
• “Customer Intimacy staat bij Sodexo hoop op de 
    agenda.”
• “De Onguard filosofie waarbij relaties als klanten 
    worden behandeld in plaats van als debiteuren 
    sprak mij direct aan.”
• “Het is fijn dat er geen keuze gemaakt hoefde te 
    worden tussen SAP of Onguard. Beide toe-
    passingen sluiten goed op elkaar aan en vullen 
    elkaar juist aan.”
• “Onguard voldoet aan onze wens om debiteuren 
    individueel en klantvriendelijk te benaderen.”
• “De automatische workflow in Onguard zorgt 
    voor regelmatig contact met klanten.”

INNOVATIE EN RELATIE
“Juist omdat debiteuren vaak het ‘ondergescho-
ven kindje’ is sprak het mij aan om dit aan te gaan 
pakken”, vertelt Hoofd Debiteurenbeheer Natalie 
van den Hoogen. “Eerst verwerkten wij de debiteu-
renadministratie decentraal op vier kantoren; 
centralisatie zorgde ervoor dat wij beter en effici-
enter de debiteurenportefeuille konden bewaken. 
Ons eigen systeem voldeed op den duur niet meer 
om de debiteuren te bewaken. SAP, het systeem 
dat alle financiën stroomlijnt is als boekhoudsys-
teem prima en bevat ook enkele mogelijkheden om 
credit management bij te houden. Het biedt echter 
niet voldoende mogelijkheden om de detailniveaus 
die onze hiërarchie vraagt weer te geven. Ook het 
volume en de servicegerichte bedrijfswaarden van 
Sodexo vragen méér.”

‘‘Behaalde omzet   
 is nog geen 
 betaalde omzet’’

Natalie van den Hoogen, Sodexo
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Customer Intimacy staat bij Sodexo hoog op de 
agenda. “Vanuit die gedachte bestond de wens om 
debiteuren individueel te kunnen benaderen. De 
Onguard filosofie waarbij relaties als klanten wor-
den behandeld in plaats van als debiteuren sprak 
mij direct aan. De follow-up acties zijn ook een 
voorbeeld van iets waar Onguard in uitblinkt. Uit-
eindelijk draait het om lange termijn relaties en niet 
om het behalen van korte termijn doelstellingen.”

OVERZICHT
Van den Hoogen stuurt een team van vier mede-
werkers aan die gezamenlijk het debiteurenbeheer 
uitvoeren. Het uitgangspunt is dat een klant zoveel 
mogelijk dezelfde contactpersoon heeft, zeker per 
project of bijvoorbeeld dispuut: “Tegelijkertijd moet 
alles voor iedereen inzichtelijk zijn en moet ik eenvou-
dig een duidelijk overzicht kunnen krijgen. Ik zie ons 
team als een spin in het web van de organisatie; het 
houdt niet op bij Sales. ”Sodexo wil haar klanten zo 
goed mogelijk bedienen; en zeker als er een keer een 
dispuut ontstaat is het ons streven dit zo goed en 
vriendelijk mogelijk op te lossen. Slechts één zaak ter 
incasso moeten aanbieden, uitzonderlijk, zeker in de 
scheepvaartbranche.”

AUTORISATIE EN REGISTRATIE
Klachtenregistratie is voor Sodexo een belangrijk 
aspect aangezien facturen over veel autorisatieni-
veaus gaan. Van den Hoogen: “Als er een dispuut 
was kostte het veel tijd om uit te vinden waar de kink 
in de kabel zat. De registratie in Onguard levert ons 
veel tijd en gemak op. Op ons verlanglijstje voor de 
toekomst staat zeker nog om dit verder te automa-
tiseren in Onguard DCMS. De autorisatiestructuur 
willen we hier dan geheel in integreren.”

KEUZEPROCES: NIET VERSUS MAAR MÉT 
SAP
Sodexo heeft meer dan 15.000 debiteuren en een 
bijbehorend groot volume aan dagelijkse facturen. 
“Het is fijn dat er geen keuze gemaakt hoefde te 
worden tussen SAP of Onguard. Beide toepassin-
gen sluiten goed op elkaar aan en vullen elkaar juist 
aan. SAP blijft leading wat administratieve gege-
vens betreft. Op SAP als boekhoudprogramma is 
niets aan te merken, debiteurenbeheer is echter 
een specialisme en Onguard biedt hiervoor een 
specifieke en passende oplossing.”

CUSTOMER INTIMACY
De huidige tijd vraagt een hoge mate van klantge-
richtheid; maar hoe ver wil je hier als leverancier in 
meegaan? De automatische workflow in Onguard 
zorgt voor regelmatig contact met klanten. Van den 
Hoogen: “Hierdoor ontstaat een oplossingsgerichte 
samenwerking; je ontdekt dat het beter is om be-
paalde debiteurennummers uit één bedrijf te kop-
pelen, je hoort van de klant welk soort overzicht 
zijn voorkeur heeft, dat hij liever contact via een 
brief of mail heeft; zo ontstaat er een goed contact 
met de klant, echt een samenwerking. Je kunt het 
niet altijd eens zijn, maar kies voor transparantie en 
los de zaken op!”

TOEKOMST
Sodexo is wereldwijd actief en beursgenoteerd. 
Naast de reguliere rapportages is het elk half jaar 
tijd voor accountants controle vanuit het hoofdkan-
toor in Frankrijk. De resultaten die Sodexo Neder-
land met behulp van Onguard had geboekt vielen 
hierbij op. Inmiddels zijn Sodexo België en Italië 
ook gestart met Onguard en er lopen nog onder-
zoeken in enkele andere landen.

“Onguard voldoet aan onze 
wens om debiteuren 
individueel en klantvriendelijk 
te benaderen.”

Natalie van den Hoogen

https://twitter.com/onguardhq
https://nl.linkedin.com/company/onguard
https://www.youtube.com/channel/UCL7vxb3jb4nIv3u_Mu37TpQ/videos
https://www.facebook.com/search/top/?q=onguard%20credit%20management%20software

