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Het in Culemborg gevestigde Centraal Boekhuis is een
gespecialiseerd logistiek dienstverlener. Het vervult een
spilfunctie tussen uitgeverij en boekhandel in Nederland
en Vlaanderen. Circa 500 medewerkers verwerken
jaarlijks 55 miljoen boeken voor ongeveer 7.000 klanten.
Informatieverstrekking over, opslag, distributie en
vervoer van boeken en logistiek verwante artikelen, is
per jaar goed voor een omzet van 430 miljoen euro. Een
geavanceerd debiteurenbeheersprogramma zorgt er
daarbij voor dat boekhandels en overige afnemers hun
openstaande CB-facturen, variërend tussen 50.000 in
slappe en 100.000 stuks in drukke tijd, tijdig voldoen. 

KEES CRONE

Aanmaningen uit  ordners halen hoef t  niet  meer
T H E M A  S O F T W A R E : D E B I T E U R E N B E H E E R  B I J  C E N T R A A L  B O E K H U I S drs. K. Crone, freelance publicist

Volgens credit manager Peter van Eendenburg vindt het 
overgrote deel van de Nederlandse boeken zijn weg naar 
de boekwinkel via het Centraal Boekhuis. Bij zijn organisatie
gaat alles in het groot, zo ook het aantal orders per dag.
Dagelijks verwerkt de onderneming circa 57.000 opdrachten,
die elk goed zijn voor één factuurregel. Een dergelijke order
omvat bijvoorbeeld één boek, maar kan evengoed 100 
exemplaren van de laatste roman van Ronald Giphart betref-
fen. Enthousiast vertelt Van Eendenburg over de functie 
die het CB vervult. Zo blijven de boeken eigendom van de
uitgever; hij parkeert ze slechts in hun magazijn. ‘Een uitgever
kan zich gewoon blijven concentreren op datgene waar 
hij goed in is: uitgeven. Wij nemen hem alle verdere romp-
slomp met betrekking tot verwerking van het boek uit 
handen.’ Naast het logistieke is er een financieel traject. In
het magazijn liggen ongeveer 40 miljoen boeken verdeeld
over zo’n 90.000 verschillende titels. Buitenlandse boeken
worden wel aangeboden, maar niet op voorraad gehouden.

Bij het Centraal Boekhuis zijn 1.200 boekhandels en 500 
uitgeverijen aangesloten. Er zijn weliswaar veel meer uit-
geverijen en afnemers, maar die maken geen of maar gedeelte-
lijk gebruik van de geboden dienstverlening. De reguliere
boekhandel bestelt rechtstreeks, via een geautomatiseerd
systeem. In jargon heet dat een bestelling uit depot. 
Het gaat hier om een grote orderstroom. Daarnaast bestellen
veel boekhandelaren gewoon bij de uitgever. Die geeft op 
zijn beurt aan het Centraal Boekhuis opdracht uit te leveren
(een zogenaamde distributie- of opdrachtlevering). 
Het aantal afgesproken aansluitdagen bepaalt wanneer de
boeken worden afgeleverd. Bij één aansluitdag per week 
komt de eigen vrachtauto eenmaal wekelijks langs. Vijf of 
zes aansluitdagen betekent een bijna dagelijkse levering.
Depot- of opdrachtlevering geeft verschillen in de financiële
verwerking. Depotlevering is altijd risicodragend voor 
het Centraal Boekhuis. Distributie-in-opdracht is dat niet
altijd.

‘Wij zijn geen financie
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Softwarekeuze
‘Het zal duidelijk zijn dat bij een omzet van 430 miljoen euro
per jaar de financiën goed moeten worden beheerd. Zodra
boekwerken bij ons het magazijn met een CB-factuur verla-
ten, ontstaat er een schuld van ons aan de uitgever. Met de
crediteuren-uitgevers is exact afgesproken wanneer zij wor-
den betaald. Dit houdt in, dat wij aan de debetkant net zo
zorgvuldig moeten handelen, willen we er niet financieel bij
inschieten. Wij passen ervoor om als financieringsbank te
fungeren.’ Van Eendenburg benadrukt dat voordat het debi-
teurenbeheersysteem in november 2002 werd geïmplemen-
teerd het innen van de facturen altijd redelijk verliep. Elke
maand werden rekeningoverzichten verstuurd en aansluitend
(eventueel) één of meer aanmaningen. Hiertoe wordt al méér
dan zeven jaar vertrouwd op Oracle Financials. Volgens hem
is dit een prima programma voor het bijhouden van het
grootboek, met de daaraan gekoppelde modules voor credi-
teurenbeheer, vaste activa, enzovoorts. Maar net als bij prak-

tisch alle bekende standaard financiële informatiesystemen,
hangt het debiteurenaspect er een beetje bij. Van Eendenburg:
‘Alleen een openstaande postenlijst is onvoldoende om debi-
teuren goed te volgen. 

Als je zoals wij elk jaar honderden miljoenen euro’s moet
incasseren, is een goed liquiditeitsbeheer absoluut noodzake-
lijk. Door vorderingen één of meer dagen eerder binnen te
halen, is geld te verdienen.’ Besloten werd om aanvullende

ringsbank’

Centraal Boekhuis: Aanmaningen worden niet meer in bulk verstuurd.

Wij passen ervoor om als
financieringsbank te
fungeren
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software aan te schaffen voor het debiteurenbeheer. Een selec-
tietraject werd in gang gezet. Van Eendenburg: ‘Elk door ons
bekeken product heeft zo zijn specifieke voordelen.
Uiteindelijk hebben we gekozen voor OnGuard, omdat de
opbouw van dit product goed aansloot op onze werkwijze.’ 

Nu zijn de meeste klanten van CB correct in het betalen 
van hun schulden. De overweging dat niet-, of te laat betalen
uiteindelijk tegen je werkt, zal daar mede debet aan zijn. Een
boekhandelaar kan het zich ten opzichte van zijn 
cliëntèle immers niet permitteren van verse aanvoer boeken
verstoken te blijven. Een probleem bij de invordering zijn de
vele, variërende betaaltermijnen. ‘En’, zo zegt Van Eenden-
burg, ‘er zijn altijd klanten die niet betalen of reageren 
voordat wij iets doen. Wij moeten actie ondernemen door 
bijvoorbeeld aanmaningen te sturen. Pas dan kun je reactie
van zo’n klant verwachten. Hij betaalt of klimt in de telefoon
en geeft aan waarom hij niet over de brug komt. 
De korting klopt bijvoorbeeld niet, of er speelt een andere
klacht.’

Outlook
Debiteurenbeheerders waren voortdurend bezig hun agenda
kloppend te krijgen. Van een klant die terugbelde en toe-
zegde te zullen betalen, moest eerst worden gecontroleerd of
hij daadwerkelijk zijn geld had overgemaakt. ‘Ze hadden 
allemaal min of meer hun eigen systeempje. De een ge-
bruikte vooral een debiteurenbeheersprogramma, waar een
ander meer vertrouwde op de agendafunctie van Outlook.
Door een klantnummer bij een bepaalde datum te noteren,
wist de functionaris dat hij die dag moest bellen.’ Het was
dan wel zaak het papieren archief bij de hand te hebben.
Kopieën van facturen en aanmaningen en weer elders opge-
slagen gespreksnotities waren dus onontbeerlijk.
Aanmaningen werden bovendien vaak in bulk verstuurd. 
Het gevolg van 800 tegelijk verstuurde vorderingen was een
piek in het telefoonverkeer twee dagen later. Honderden afne-
mers zagen zich dan genoodzaakt bijna gelijktijdig te reage-
ren. ‘In een debiteurenpakket konden gespreksnotities wel
ergens worden opgeslagen, maar dat was erg onhandig. 
In één regel alle informatie proppen, werkt niet. Een debiteu-
renbeheerder moest veel zelf bedenken en altijd de nodige
ordners met papieren documentatie bij de hand houden. 
Wat dat betreft is de huidige oplossing een verademing.’ 
Van Eendenburg legt uit dat de software elke ochtend om 
4 uur automatisch een script uitvoert. De gegevens van alle
debiteuren met openstaande facturen, adressen, enzovoorts,
wordt dan vanuit het grote financiële informatiesysteem 
geladen in de debiteurenbeheersoftware. Het programma

bepaalt vervolgens zelfstandig op basis van het vooraf inge-
stelde profiel welke actie per debiteur moet worden genomen.
Eén druk op de knop volstaat om alle eerdere acties en noti-
ties te tonen. Aanmaningen uit ordners halen hoeft niet meer.
Het profiel bepaalt dat bijvoorbeeld vijf dagen na de factuur-
vervaldatum de eerste aanmaning en na vijftien dagen de
tweede aanmaning de deur uitgaat. Ook telefoon- of interne
actiemomenten kunnen vooraf worden geprogrammeerd. ‘Een
boekhandelaar die almaar in gebreke blijft, krijgt na zoveel
tijd een accountmanager van ons op zijn dak. Aan hem de
taak te achterhalen waar de schoen wringt. Wanneer betaling
achterwege blijft, geven we een uitgever die leverde aan een
niet bij ons aangesloten afnemer soms het advies leveringen
stop te zetten. Het incassorisico berust in dit geval immers bij
hem.’

Voordelen
Van Eendenburg vindt het belangrijk dat sinds invoering van
het systeem de piekbelasting is teruggedrongen. Aanmaningen
worden niet meer in bulk verstuurd. 
Verzending is nu beperkt tot dertig of veertig stuks per dag.
De (telefonische) respons daarop komt eveneens gespreid
binnen. ‘Het maakt het allemaal meer behapbaar. Het werk
wordt er leuker door. Bovendien vergemakkelijkt het de over-
dracht aan een collega. Iedereen hanteert immers hetzelfde
systeem. Met vakantie gaan of een snipperdag nemen levert
geen enkel probleem op. Doordat processen soepeler lopen,
ben je méér bezig met wat een debiteurenafdeling behoort te
doen. Ik bedoel het daadwerkelijk volgen van facturen.’ 

Naar zijn overtuiging levert het huidige debiteurenbeheer-
systeem een duidelijke besparing op. Er zijn minder uren voor
incasso nodig. Eén halve uitzendkracht is feitelijk nu al over-
bodig. ‘Het belangrijkste is uiteraard het reduceren van de
krediettermijn. Die was al niet slecht, maar sinds invoering
van het nieuwe systeem is de trend naar beneden duidelijk
ingezet. Er wordt gewoon sneller geïncasseerd. Er zit
daardoor minder geld onder de klanten.’ Wanneer is het
geduld met de trage betaler uitgeput? ‘Een vordering op een
boekhandelaar uit handen geven, gebeurt niet zo snel. Wij
hebben een band met onze klanten. Per klant bekijken wij of
het afgelopen moet zijn met kredietverschaffing. Jaarlijks
gaan ongeveer vijf zaken van weigerachtige debiteuren naar
een deurwaarder of incassobureau. Een gelijk aantal geldt
voor de creditkant. Sommige aangesloten uitgevers realiseren
zo weinig omzet, dat de door ons aan hen verstrekte dienst-
verlening méér kost dan wij aan inkomsten van hen binnen-
krijgen.’

Programma bepaalt 
zelfstandig welke actie moet
worden genomen

Er wordt 
sneller 
geïncasseerd
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