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Veel bedrijven in de flexbranche maken gebruik van IT om processen te automatiseren 
en digitaliseren. Bij het keuzeproces wordt echter vaak alleen naar de kostenkant 
gekeken, niet naar de opbrengsten. Terwijl je IT juist inzet om je bedrijfsresultaat te 
verbeteren. En dat is meer dan kosten verlagen alleen.

De inzet van IT is  
een EBIT-case

L
aten we er gemakshalve even van 
uitgaan dat je als flexorganisatie 
kiest voor een bepaalde IT-oplos-
sing om er beter van te worden, 

en niet omdat je het leuk vindt om te 
doen. In dat geval is mijn stelling dat je IT 
moet inzetten als dit je bedrijfsresultaat  
(je EBIT; zie kader voor meer uitleg) posi-
tief beïnvloedt. Als je dus overweegt om 
software aan te schaffen of over te stap-
pen op een nieuw systeem, stel jezelf dan 
de vraag: welk softwaresysteem of -plat-
form zorgt nou voor de meeste progres-
sie in mijn bedrijfsresultaat? 
Veel organisaties kiezen nu nog vaak op 
basis van onderbuik en prijs: ‘Het ziet er 
wel goed uit en het is niet te duur; we 
gaan ervoor.’ Dat zorgt vaak voor teleur-
stelling als de medewerkers met de soft-
ware gaan werken én je na een tijdje  
inventariseert waar de feitelijke integrale 
kosten op uit zijn gekomen. 

Appels met peren
In plaats daarvan moet je vertalen wat de 
aanschaf van software de organisatie kan 
opleveren. Hoeveel sneller of beter kan 
een proces verlopen? Hoeveel productivi-
teitswinst verwacht je te boeken? En kijk 
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ook naar andere factoren: Wat doe ik zelf 
en wat besteed ik uit? Hoe helpt software 
om fouten te voorkomen waardoor je me-
dewerkers minder herstelwerkzaamheden 
hoeven uit te voeren en je geen dispuut-
facturen meer hebt? En hoe is complian-
cy (geautomatiseerd) verzekerd waardoor 
je minder boete risico’s loopt? 
Als je naar (prijs)vergelijkingen tussen 
softwareleveranciers kijkt, zie je dat die  
allemaal net andere zaken leveren. Soms 
een klein verschil, soms een gigantisch 
verschil. Als je die softwarepakketten op 
een grote hoop gooit om ze te vergelij-
ken, kom je er niet uit. Je gaat onherroe-
pelijk appels met peren vergelijken. Dat 
kan betekenen dat de ene softwareleve-
rancier als ‘duur’ wordt aangemerkt,  
omdat de kosten hoog zijn. Terwijl je niet 
kijkt naar het uiteindelijke resultaat. 

Kijk naar bedrijfsresultaat
Dit verandert als je een EBIT-case opstelt, 
waarin je niet alleen kijkt naar de kosten 
maar ook naar de opbrengsten. Dan kan 
een ander pakket een veel beter bedrijfs-
resultaat opleveren. Je zou dom zijn als je 
daar geen gebruik van maakt. Daarom zeg 
ik: maak alles financieel, maak er een EBIT-

case van, en kijk naar het bedrijfsresultaat. 
Dán vergelijk je appels met appels!

Twee kanten
Wil je een dergelijke keuze goed maken, 
dan vraagt dat om twee essentiële rand-
voorwaarden. Op de eerste plaats moet 
je als flexorganisatie transparant dur-
ven zijn over je bedrijfsresultaat en de op-
bouw daarvan. 
Op de tweede plaats moet je softwarele-
verancier bereid zijn om zijn prijsstelling te 
koppelen aan het realiseren van dat resul-
taat. Zie dat als een soort garantie voor 
het verbeteren van je resultaat. Vervol-
gens neem je gezamenlijk maatregelen 
om dat bedrijfsresultaat te verbeteren. 
Een voorbeeld. Met het juiste software-
pakket kun je al gauw tot twintig procent 
productiviteitswinst boeken, omdat je 
processen sneller en beter kunt uitvoeren. 
Stel je werkt met vijf fulltime interceden-
ten op een kantoor, dan zou je met een 
productiviteitswinst van 20% een interce-
dent kunnen schrappen. Dat scheelt per-
soneelskosten. 
Aan de andere kant kun je ook zeggen 
(en dat is in veel gevallen slimmer): ieder-
een heeft een dag per week meer tijd om 
commercieel bezig te zijn; met prospects 
om tafel zitten en uitzendkrachten wer-
ven. Als je dat slim aanpakt, vergroot je je 
omzet en verbetert je brutomarge. Dat  
levert over het algemeen een veel beter 
bedrijfsresultaat op dan het verlagen van 
personeelskosten.

Werkplezier
Iets wat vaak nog wordt onderschat is 
dat het voor intercedenten (net als voor 

Roel Keizer

Bedrijfsresultaat - EBIT - EBITA
In sommige gevallen wordt gesproken over EBIT en op andere plekken over 
EBITA. Wat is het verschil? EBIT staat voor ‘Earnings before interest & taxes’. 
Dit is gelijk aan het bedrijfsresultaat (omzet minus directe en indirecte kosten). 
De A in EBITA staat voor amortisation, wat neerkomt op de afschrijvingen. De 
termen worden door elkaar gebruikt, hoewel er dus wel een verschil bestaat. 
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alle andere werknemers) belangrijk is om 
lol te hebben in hun werk. Vergis je niet 
wat de invloed van software is op het 
werkplezier van je medewerkers. Je ap-
plicatie moet aansluiten bij de belevings-
wereld van deze generatie interceden-
ten. Je kunt niet meer aankomen met 
een verouderde applicatie, gelet op  
userinterface, look & feel en manier van 
werken. Je applicatie moet het leuk ma-
ken voor je medewerkers om mee te 
werken. Medewerkers die intrinsiek ge-
motiveerd voor je werken en gebruikma-
ken van geautomatiseerde hulpmidde-
len zijn veel productiever dan mensen 
die met tegenzin hun klusjes administre-
ren in een applicatie waarin ze zelf niet 
geloven. Uiteindelijk is software gewoon 
gereedschap. Je wil natuurlijk dat je ge-
reedschap optimaal wordt ingezet. Heb 
je onhandig gereedschap, dan gaat dat 
ten koste van het werkplezier en uitein-
delijk wordt de software niet optimaal 
benut. Dat is slecht voor het resultaat.
Hetzelfde geldt voor de inwerktijd van 
software. Kijk je naar de doorlooptijd bij 

intercedenten, dan ligt die vaak tussen de 
negen en twaalf maanden. Je werkt dus 
regelmatig nieuwe medewerkers in. Op 
het moment dat je gebruikmaakt van een 
ingewikkeld systeem, ben je veel tijd kwijt 
met inwerken. Zonde, want die tijd wil 
je liever gebruiken om nieuwe klanten te 
werven. Hoe intuïtiever de applicatie, hoe 
sneller je productief bent. Ook dat zorgt 
voor een beter bedrijfsresultaat.

Gevoelig onderwerp
Het gezamenlijk opstellen van een EBIT-
case is natuurlijk een gevoelig onder-
werp. Durf je het aan om een leverancier 
een kijkje in je (financiële) keuken te ge-
ven? Dat is de centrale vraag. Als je als 
organisatie daartoe bereid bent, levert 
het je veel op. Je deelt namelijk de ver-
antwoordelijkheid. Als een softwareleve-
rancier zijn prijs afhankelijk maakt van de 
progressie die jij als organisatie boekt op 
het bedrijfsresultaat ga je een partner-
schap aan. Voor beide partijen is het dan 
belangrijk om dat bedrijfsresultaat te la-
ten groeien. En dus hebben beide par-
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tijen ook belang om hard te lopen voor 
een goed resultaat. Als je blijft hangen in 
de oude klant-leverancierrelatie, hoeft de 
softwareleverancier alleen zijn diensten 
goed te leveren en maandelijks een fac-
tuur te sturen. Bij een partnerschap op 
dit vlak, heb je een klankbord en bond-
genoot waarmee je kunt sparren om je 
bedrijfsresultaat met IT te verbeteren. 
Denk daar dus goed over na op het  
moment dat je een nieuwe softwareleve-
rancier kiest.
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