
Inzicht in gewerkte uren, efficiënter factureren, beschikbaarheid 
medewerkers, grip op ziekteverzuim, rendement verbeteren en 

levert een project eigenlijk wel voldoende op? 
In deze whitepaper vindt u de oplossingen voor 8 knelpunten.  

De oplossingen 
voor 8 knelpunten 

van schoonmaak- en 
glazenwassersbedrijven

en hoe ICT deze kan oplossen…
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Spreadsheets met ontelbare tabbladen. Oneindig lang scrollen voordat 
u bij de juiste informatie bent. Oude gegevens die recente cijfers 
vertroebelen. Geen verbanden kunnen leggen. De knelpunten in de ICT 
van schoonmaak- en glazenwassersbedrijven zijn talrijk.   

“Naarmate het bedrijf groeit, worden de problemen alleen maar 
groter”, zegt Fredy Verkuijlen, directeur van AaRiverside. Hij spreekt 
uit ervaring. “Ik spreek mkb-ondernemers dagelijks over hun 
worstelingen. Branchespecifieke software kan duidelijkheid geven 
maar ik begrijp ook dat ondernemers soms tegen een overstap naar 
dergelijke software opzien. Ondernemers denken: de administratie 
is er nu ook al. Het loopt toch? Ze zien er tegenop om alles over 
te zetten. Pas als de pijn groot genoeg is, raken we vaak echt in 
gesprek en ontstaat inzicht hoe ICT elke dag tot een efficiëntere en 
betere bedrijfsvoering leidt. Het enige wat wij doen is voor diezelfde 
administratie een beter gereedschap leveren. Zodat onze klant, zíjn 
klanten beter kan bedienen.”

8 KNELPUNTEN EN HUN OPLOSSING
In deze whitepaper vindt u 8 veelvoorkomende knelpunten met daarbij de uitleg 
hoe ICT ieder knelpunt kan oplossen. Daarmee maakt u uw bedrijfsvoering 
efficiënter.

 
1.  Ik werk met verschillende systemen en heb geen overzicht meer

Verschillende administratieve systemen, gebrek aan inzicht en daardoor 
moeilijker aan de knoppen kunnen draaien. Als de irritatie maar groot genoeg 
wordt, komt er een moment dat ondernemers de hobbel nemen en overstappen 
naar professionele software voor schoonmaak- en glazenwassersbedrijven. 
U kunt daarmee veel tijd besparen, negatieve energie voorkomen, efficiënter 
werken door inzicht wat er daadwerkelijk op de werkvloer gebeurt, verbanden 
leggen en kosten reduceren.  
Een workflowmodule kan namelijk alle acties vanuit alle modules 
overzichtelijk in een tijdlijn op een rij zetten, inclusief de functionarissen die 
verantwoordelijk zijn voor bepaalde acties. U krijgt een pop up-bericht op uw 
telefoon, bijvoorbeeld als een bepaalde taak is afgerond. Zie ook punt 8.

2. Ik wil meer inzicht in de gewerkte uren (urenregistratie)
Samen met uw klant maakt u een planning en bepaalt u hoeveel uur uw 
medewerkers op een project werken. Maar komt deze inschatting in de 
praktijk ook uit? Of blijkt dat iemand structureel meer of minder uren 
maakt? En dan is er nog een verschil tussen directe uren en indirecte uren 
(kosten). Een urenregistratiemodule is gekoppeld aan de gegevens in de 
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projectmodule. In deze laatste module is ingegeven hoeveel en wanneer uw 
medewerkers bij een klant staan ingepland en voor wat voor werkzaamheden. 
Bijvoorbeeld schoonmaakwerkzaamheden, glasbewassing binnen/buiten, 
vloerreiniging, etc. In de urenregistraties accorderen schoonmaakbedrijven 
en glazenwassersbedrijven de uren die een medewerker heeft gewerkt. 
Of ze kunnen achteraf aangeven: donderdag was de medewerker ziek, of 
op een bepaalde dag heeft de medewerker verlof gehad. Nog specifieker: 
deze schoonmaakmedewerker heeft extra gewerkt maar dan in de rol van 
voorvrouw en krijgt voor die uren een ander salaris.
Urenoverzichten zijn uit te draaien per variabele, zoals:

• per medewerker
• per afdeling
• per dag
• per week
• per maand
• per jaar 

3. Hoe kan ik efficiënter factureren?
Zodra een schoonmaker of glazenwasser zijn taak heeft afgerond, moet er vaak 
een getekende werkbon komen en/of een gereedmelding van de uren. Daarna 
kunt u uw opdrachtgever factureren. Werkt u nog met papieren werkbonnen 
dan volgt er na de tekening een handmatig proces om de bon op de juiste 
plek te krijgen, in te boeken, om vervolgens – eventueel opgeteld met andere 
bonnen – de factuur te kunnen maken. 

Met projectsoftware is een volledig digitaal traject mogelijk. Dit traject begint 
bij de werkopdracht. Bijvoorbeeld: glasbewassing binnen bij klant x. Deze 
werkopdracht verschijnt op het scherm van het device van een medewerker, 
zodra hij inlogt in de digitale werkbonportal (zie punt 6). Hij ziet wat hij moet 
doen en waar. Hij voert de werkzaamheden uit, kan eventueel opmerkingen 
toevoegen en – optioneel – hoeveel uur hij heeft gewerkt. De klant tekent, 
waarna de opdracht als werkbon in het dossier van de klant komt en in de 
administratie wordt verwerkt tot een factuur. Een efficiënt proces én u heeft 
geen papierwerk meer, dat scheelt tijd en kosten van drukwerk en verzenden.

U bepaalt natuurlijk zelf in welke mate het proces automatisch verloopt of 
waar eerst een actie van een medewerker nodig is.

•  Digitale afhandeling (en de papierstroom beperken) is ook mogelijk met 
salarisstroken.

•  De uitgevoerde werken kunnen (automatisch) worden gefactureerd 
per werk, per week, per maand etc. U kunt ook factureren op basis van 
nacalculatie. Selecties die mogelijk zijn: per klant, per projectgroep, per 
project en/of detail, per factuurperiode, per week of datumselectie. 

•  De automatisch aangemaakte facturen worden verwerkt in de 
geïntegreerde financiële administratie. De financiële mutaties worden 
zodoende meteen doorgevoerd in de administratie.
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4. Levert een project wel voldoende op? (nacalculatie)
U vraagt zich misschien ook wel eens af of een project voldoende heeft 
opgeleverd. En zo niet, waar ligt dat dan aan? Te veel gewerkte uren? 
Materialen verkeerd ingekocht? En de hamvraag: Wil ik een pand eigenlijk wel 
blijven schoonmaken?

Software legt verbanden tussen alle ingevoerde data. U krijgt inzicht in de 
gemaakte uren naar calculatie (de werkkosten) en de gefactureerde uren 
(opbrengst); en – door daar de kosten vanaf te trekken – in het rendement. 
De software kan dit laten zien op de niveaus klant, projectgroep, regio, 
rayonleider. Kortom, er is een uitgebreide analyse mogelijk op detailniveau.

Een basissysteem voor de debiteuren-, crediteuren- en grootboekadministratie 
heeft standaardfuncties zoals het boeken van kas, bank, in- en 
verkoopfacturen, memoriaal in het grootboek en het vervaardigen van de 
kolommenbalans en andere financiële overzichten. U kunt onder andere:

• Uw grootboek beheren
• Dagboekmutaties op eenvoudige wijze invoeren
• Elektronisch verwerken dagafschriften
• Inzicht krijgen in de grootboekinformatie door vele overzichten
• Actuele crediteuren- en debiteureninformatie opvragen
• Automatische incasso’s aanmaken
• Automatische betalingen uitvoeren
•  Balansrekeningen, boekingsverslagen en winst- en verliesrekeningen 

afdrukken
• BTW-aangifte opmaken
• Omzetverslagen opmaken

5.  De planning is niet gekoppeld aan (de beschikbaarheid van)  
mijn medewerkers
Intelligente software koppelt gegevens aan elkaar, maakt daar analyses van 
en geeft daarmee inzicht in wat er tot op het diepste niveau in uw bedrijf 
speelt. Zo ook in uw planning. In een planningsmodule koppelt u de gegevens 
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van medewerkers, en de gegevens van een project aan elkaar (informatie over 
het project, geplande taken/werkzaamheden, geplande uren en de geplande 
medewerker). Mocht het systeem aangeven dat een medewerker ziekgemeld 
staat, heeft u direct inzicht in de beschikbaarheid van medewerkers die als 
back up geregistreerd staan.
Benadert u de planning vanuit de medewerker dan krijgt u in een overzicht 
zijn persoonlijke weekagenda of maandagenda. Daarnaast is er een koppeling 
met de urenregistratie mogelijk (zie punt 2).
Met een softwaresysteem voor personeelsadministratie beheert u de 
persoonsgegevens van al uw personeelsleden, inclusief beschikbaarheid en 
documenten. Daarnaast kunt u de calculatieprijs registreren, die kan worden 
gekoppeld aan de gewerkte uren. In de software staan persoonlijke gegevens 
als:

• Naam, adresgegevens, identificatie, dienstverband
• Kwalificaties
• Beschikbaarheid: werk- en weekroosters
• Registratie verlof, opleiding, ziekte, etc.

De beschikbaarheid voert u per medewerker in, deze is van belang bij de 
planning van projecten en medewerkers. Ook vakantie, verlof en ziekte worden 
op eenvoudige wijze geregistreerd.

6.  Aan welke knoppen kan ik draaien om mijn rendement te 
verbeteren? (managementinformatie)
Als management wilt u op ieder moment inzicht hebben in wat goed gaat en 
wat beter kan. Van belang zijn de kosten ten opzichte van de inkomsten. Maar 
ook ziekteverzuim en verloop beïnvloeden het succes van uw bedrijf, net als de 
inkoop van materialen. De juiste software geeft inzicht in alle variabelen die 
ertoe doen, zodat u kunt bepalen op welk niveau in uw bedrijf u eventueel moet 
ingrijpen.

Digitale online portals voor verschillende gebruikers maken relevante 
managementinformatie op directieniveau toegankelijk. Gebruikers kunnen via 
de digitale portals inzicht krijgen in bijvoorbeeld relatiegegevens, projecten, 
vragenlijsten, et cetera. U creëert zo transparantie, maar bepaalt tegelijkertijd 
zelf welke informatie voor wie te zien is. Gebruikers hebben toegang tot de 
portals via hun tablet of smartphone (mits er verbinding is met internet). 

•  Accountmanagerportal - Commerciële medewerkers kunnen met deze 
portal gemakkelijk onderweg informatie over de klant inzien en eventueel 
wijzigen. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden om digitaal vragenlijsten bij 
de klant af te nemen, zoals evaluatierapporten of bezoekverslagen. 

•  Klantenportal - Het klantenportal biedt klanten de mogelijkheid om in te 
loggen op hun persoonlijke pagina. Hier kunnen zij hun gegevens inzien, 
zoals facturen (wel/niet betaald) werkopdrachten, correspondentie, 
wanneer komt wie, et cetera. Ook de opgeslagen documenten zijn voor de 
klant beschikbaar. 



6

•  Personeelsportal - Medewerkers kunnen via deze portal uren ingeven of
verlof aanvragen. Daarnaast kunnen zij hun werkrooster, salarisstroken
en verlofspecificaties inzien en eventueel bestellingen plaatsen via een
bestelmodule. Zo kunnen zij zelf hun werkkast op orde houden.

•  Rayonmanagersportal – Rayonmanagers kunnen projecten inzien.
Ze kunnen de uren registreren, verlofaanvragen afhandelen en
vakantieplanning maken. Maar ook periodiek DKS lopen en invullen via
een tablet of smartphone, en bestellingen plaatsen.

•  Digitale werkbon - Medewerkers, bijvoorbeeld glazenwassers, kunnen hun
werkopdrachten digitaal inzien en digitaal afmelden bij de klant. De klant
kan dan ook tekenen voor de opdracht en eveneens een kopie ontvangen
van de digitale werkbon (zie ook punt 3).

7. Hoe kan ik besparen op mijn boekhouder?
Gebruikt u de software op de juiste manier en factureert u via
branchespecifieke software dan worden mutaties automatisch in het dagboek
verkoop gejournaliseerd. In combinatie met het verweken van inkoop en
bankafschriften, is een groot deel van uw financiële administratie al op orde
en bent u zelf eigenlijk al aan het boekhouden.
Van grootboekrekeningen en dagboeken kunnen overzichten opgevraagd
worden:

• Mutatieoverzichten
• Boekingsverslagen
• Kolommenbalans
• Auditfile

Per debiteur en per crediteur zijn alle mutaties inzichtelijk:
• Wanneer een factuur ontvangen/verzonden is
• Wanneer een factuur betaald is
• Welke bedragen er (eventueel) nog openstaan

Van debiteuren en crediteuren kunnen overzichten opgevraagd en afgedrukt 
worden:

• Mutatieoverzichten
• Ouderdomsanalyse
• Aanmaningen
• Omzetoverzicht

8. Ziekteverzuim: hoe houd ik de vinger aan de pols?
Wanneer sprake is van langdurig verzuim, heeft u als werkgever vanuit de Wet
verbetering poortwachter een aantal taken. U moet als werkgever vaststaande
acties ondernemen. Denk aan de ziekmelding bij UWV, de oproep van de
bedrijfsarts, het opmaken van het re-integratie dossier en de evaluatie van het
plan van aanpak. Zo kunt u snel en effectief ingrijpen en langdurig verzuim
voorkomen.
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In een workflowmodule staan acties in de tijd beschrijven, de volgorde van deze 
acties en wie deze moet ondernemen. De module is op verschillende niveaus 
met de andere softwaremodules gekoppeld en reageert op toevoegingen en 
wijzigingen in de gekoppelde modules.

Doordat de acties zijn gekoppeld aan de juiste functionaris in uw bedrijf, krijgt 
diegene via een pop up-bericht hiervan melding. Hij kan ook opmerkingen 
toevoegen, zodat een compleet dossier ontstaat. Zoals: ‘Actie nog niet 
ondernomen want medewerker geeft aan morgen weer aan het werk te gaan’. 
Als de medewerker via het eigen personeelsdossier beter wordt gemeld, dan 
past de workflowmodule automatisch de acties aan. De workflowmodule 
geeft ook tijdlijnen en acties weer in andere (standaard)processen zoals in het 
autorisatieproces van de inkoopfactuur of bij afloop van een contract.

 

Deze whitepaper wordt u aangeboden door AaRiverside. 

Over AaRiverside 
AaRiverside is gespecialiseerd in softwareoplossingen voor schoonmaak- 
en glazenwassersbedrijven. Eigenaar Fredy Verkuijlen begon in 2006 met 
softwareontwikkeling en er volgden enkele klanten; inmiddels maken zo’n 200 
schoonmaak- en glazenwassersbedrijven gebruik van ItsClean. In september 
2016 vierde het bedrijf haar tienjarig bestaan met een golfdag voor klanten 
en relaties. AaRiverside is verder bekend als sponsor van het Nederlandse 
Kampioenschap Glazenwassen, dat traditiegetrouw plaatsvindt tijdens de 
Glazenwassers- en Gevelbehandelaarsvakbeurs in Nieuwegein.

                               Al 10 jaar resultaat

http://www.aariverside.com/



