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Rode Kruis in Nederland (administratief)

Begroting 

Jaarrekening

Afrekeningen

• 24 districten

• 350 afdelingen (5 overzees)

• 365 administraties

• > 400 bankrekeningen

• 21.000 vrijwilligers

• 35.000 Ready2Helpers

augustus / september 

januari / februari 

RJ650

ANBI / CBF



Het huidige proces

Van ontvangst tot betaling

Ontvangst declaratie 
of inkoopfactuur

Controle op rechtmatigheid 
en doelmatigheid

Vastleggen in 
ExactOnline

Selectie te 
betalen posten

Betaling via 
Rabobank

Vastleggen in 
ExactOnline

Selectie te 
betalen posten

Betaling via 
Rabobank



Nadeel
Wat willen wij op gaan lossen?

• Declaraties en inkoopfacturen raken nog wel 
eens kwijt in het proces

• Niet te achterhalen wat de status is

• Bewerkelijker door uitvoeren dubbele 
handelingen

• Tijdigheid realisaties en ontwikkelingen 
achteraf of extracomptabel



Software voor je laten werken

bestellen ontvangen controleren verwerken betalen
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Mogelijkheden in 2017
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autorisatie uitgebreid eenvoudig uitgebreid uitgebreid

gelijk boeken aanpassing
betalingswijze

herkenning tegenrekening
template

tegenrekening
historie

template
tegenrekening tegenrekening

stappen 
overslaan

instel-
baar

in 
ontwikkeling



Het gewenst proces

Van ontvangst tot betaling
maar dan volledig digitaal

Ontvangst declaratie 
of inkoopfactuur

Controle op rechtmatigheid 
en doelmatigheid

Vastleggen in administratie

Selectie te betalen posten

Betaling via Rabobank



Voordelen
Wat wilden wij bereiken

• Vrijwilligers kunnen digitaal gaan declareren

• Traceerbaar wie nog wat moet doen of waar de 
post is in het proces

• Volledig digitaal

• Aan elke boeking zit het oorspronkelijke 
document

• Snellere doorlooptijden mogelijk in betalen en 
rapporteren



Pilot in de districten 
Rotterdam-Rijnmond en Utrecht

• Vrijwilliger administrateurs enthousiast, zij 
hielden tijd over

• Vrijwilligers tevreden over 
verwerkingssnelheid (declaratie – betaling)

• Bestuurders blij met het sneller kunnen 
rapporteren



Enkele tegenslagen

Niet gelijk de vlag uithangen ……

• Niet iedereen is handig met een computer

• Afwachtend en niet gelijk enthousiast

• Niet alle processen op orde bij de start 
(grote hoeveelheid kasgeld, onduidelijke 
afspraken, afwijkingen declaratierichtlijnen)

• Niet alle administraties zijn hetzelfde

• Declaratieformulier moest beter 
geautomatiseerd worden



Op het wensenlijstje

Wat zou nog heel fijn zijn bij ons?

• Periodieke synchronisatie tussen 

• Tools2 (vrijwilligers) 

• DizzyData (gebruikers)

• Exactonline (crediteuren)

• Meer districten die mee doen, 
dat scheelt tijd en geld

• Vrijwilligers inzage in de voortang declaratie



Smart Visie



Onze automatiseringsstraat



Klantencase: webshop

250 nieuwe debiteuren per dag
3.500 verkoopfacturen per maand
4.000 inkoopfacturen per maand
15 medewerkers
Gestart op 21 december 2017 (eenmanszaak – BV)
Klantrelatie sinds mei 2019
We zijn bijna klaar en helemaal bij



Vragen?


