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interview

Het energielandschap is 
in de afgelopen jaren be-
hoorlijk ingrijpend ver-
anderd. Peter van Duijn-
hoven, projectmanager 
bij Enexis, heeft het tij-
dens zijn loopbaan in 
deze sector allemaal 
meegemaakt. Maar niet 
alleen de energiebedrij-
ven zelf zijn getransfor-
meerd, dat geldt ook voor 
het financieel-adminis-
tratieve vak, met name 
door automatisering en 
digitalisering. ‘Voor 

Enexis was implementatie van e-facturatie een logische keuze 
met het oog op de toekomst. Maar daarmee ben je er niet. Het 
verhogen van de adoptiegraad van e-facturatie is een grotere 
uitdaging dan de inrichting.’ (Tekst: Bianca Minkman)

Van Duijnhoven is een van de zeldzame mensen die nog hun hele 
carrière bij één bedrijf hebben doorgebracht. Dat klinkt wellicht 
saai, maar in werkelijkheid was het dat allerminst: zowel het be-
drijf als zijn werk is sinds de start van zijn loopbaan in 1981 op de 
administratie bij pnem regelmatig veranderd. In de jaren tachtig 
speelde de samenvoeging van de destijds nog gemeentelijke 
energiebedrijven en begin 2000 kwam de tweede ‘revolutie’, te 
weten de liberalisering van de energiemarkt en vervolgens de 
scheiding van energieleveranciers en netwerkbedrijven. Van 
Duijnhoven maakte heel wat herstructureringen, reorganisaties 
en fusies mee: pnem fuseerde met plem en Limagas tot pnem 
Mega Groep en vervolgens ging deze weer samen met Edon in Es-
sent. Ook de administratie zag hij in de loop der jaren steeds spe-
cialistischer worden. ‘Vroeger was de klein- en grootverbruik- 
administratie één geheel en verzorgde de administratie ook in-
casso’s voor derden, de cai-aansluitingen en we hadden een kas-
balie. Dat is nu ondenkbaar en toch relatief kort geleden.’

ToekomsTbesTendig
Bij de afsplitsing van het netbeheer stapte Van Duijnhoven over 
van Essent naar Enexis waar hij nu projectmanager voor het 
grootverbruiksegment is. ‘Wij verzorgen de aanleg, het onder-
houd, beheer en de storingsoplossing van het ondergrondse elek-
triciteits- en gasnetwerk. Verder zijn wij intermediair in de ener-
gieketen tussen de energieleveranciers en de meetbedrijven met 
betrekking tot klant-, aansluiting- en meetdata voor dit segment. 
Een belangrijke ontwikkeling is bovendien dat decentrale ener-
gieopwekking (energietransitie) een steeds hogere vlucht neemt. 
Denk aan bedrijven met eigen warmtekrachtcentrales, windmo-
lens, particulieren met zonnepanelen en groen-gasinvoedings-
punten. Ook zullen er steeds meer oplaadpunten voor elektrische 
auto’s komen. Al die partijen en gebruikers maken gebruik van 
het distributienetwerk om energiestromen te transporteren. Net-
beheer wordt steeds complexer door de technische ontwikkelin-
gen, de vele partijen en toenemende data. Dat heeft zijn weerslag 

op de administratie ‘aan de achterkant’. Naast het op technisch 
vlak innovatief oplossingen implementeren, is er op administra-
tief vlak ook terrein te winnen. E-facturatie is daar een voorbeeld 
van voor onze grootverbruikklanten en onze organisatie. Het 
maakt facturatieprocessen efficiënter, zowel aan de klantzijde als 
aan onze zijde. En het past in ons duurzaamheidsbeleid. Een aan-
tal grootverbruikers vroeg al zelf om digitale facturen. Dat woog 
voor ons zwaarder dan kostenbesparing, want onze facturatie is 
als bulkproces al vrij voordelig.’
En zo werd zo’n twee jaar geleden onder leiding van Van Duijnho-
ven het project E-facturatie opgestart. ‘Naast efficiency, duur-
zaamheid en service waren daling van de dso en systeemkosten 
selectiecriteria. Een essentiële functionaliteit was bovendien dat 
de factuur niet alleen als pdf aangeboden zou worden, maar naar 
keuze ook als geautomatiseerd bericht. En dan niet via een portal 
waarbij de klant het initiatief moet nemen om te downloaden, 
maar via pushberichten van onze kant zodat klanten niet de fac-
turen zelf behoeven op te halen. Heel belangrijk was voor ons dat 
wij het nieuwe systeem in eigen huis zouden kunnen beheren en 
dat het compatible was met sap, zodat het facturatieproces niet 
verstoord zou worden door de implementatie en toekomstvast  
zou zijn voor nieuwe sap-upgrades. Ook moest het mogelijk zijn 
per klant meerdere e-mailadressen te kunnen benutten. Bij voor-
keur wilden wij een documentopmaaksysteem dat we voor ver-
schillende bedrijfsprocessen zouden kunnen benutten waarbij 
documenten “geproduceerd” worden. Uiteindelijk kwamen we 
uit bij het softwarepakket Cosmos/Inspire van de sap-gecertifi-
ceerde leverancier Canon. Cosmos is een procesworkflowplat-
form dat documentstromen stuurt. Het platform zorgt voor het 
verwerken, doorsturen en terugkoppelen van gegevens uit be-
staande databases en voor archivering van verstuurde documen-
ten naar in gebruik zijnde archiefsystemen. Met de module Inspi-
re Designer kunnen we documenten van elk datatype voor 
verschillende kanalen opmaken. Ook hebben we het pakket inge-
zet voor het opmaken en versturen van digitale salarisstroken 
voor onze medewerkers.’

early adopTers
Samen met een it-collega en een consultant van Canon is het 
project stapsgewijs eind 2012 uitgevoerd. ‘Inmiddels presteert het 
systeem heel stabiel en produceren we op dit moment maande-
lijks circa 23.000 digitale documenten. Vooral het werven van 
“nieuwe digitale” klanten heeft nu prioriteit,’ vertelt Van Duijnho-
ven. ‘Nu wordt 54 procent van onze aansluitingen/klanten digi-
taal gefactureerd. Wij stellen het niet verplicht, maar hadden ver-
wacht dat dit percentage snel hoger zou komen te liggen. De early 
adopters onder onze klanten vroegen erom, maar er zijn natuur-
lijk nog veel organisaties die hun factuurverwerkingsproces nog 
niet op digitale verwerking hebben ingericht. Een digitaal ontvan-
gen pdf-factuur betekent voor deze organisaties vaak al een  
versnelling en een eerste stap in het optimaliseren van hun fac-
tuurverwerking. Wij bieden een generieke oplossing aan voor e-
facturen. Van multinationals tot mkb-klanten kunnen daar prima 
mee uit de voeten. We merken dat klanten digitale facturen snel-
ler betalen en dat de communicatie efficiënter is geworden. Al 
met al ben ik tevreden over de resultaten van het hele project.’ 

‘E-facturering was een logische keuze’


