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Accountantskantoor Van Hoek 
optimaliseert documentstromen
Vele middelgrote en kleine accountantskantoren worstelen nog 
met IT-vraagstukken. Zo niet Accountantskantoor Van Hoek in  
Tilburg. De firma beschikt sinds 2012 over geavanceerde teksther-
kenningssoftware voor de verwerking van de inkomende facturen 
en administratie van haar klanten.  

Dit heeft uiteindelijk geleid tot een aanmerkelijk snellere, accurate en 
efficiënte manier van documentverwerking voor zowel de accoun-
tants zelf als de klanten die vanaf hun eigen locatie bestanden kunnen 
scannen en aanleveren via de mail of de cloud. 

“… De doorslaggevende reden om voor 
ELO te kiezen is dat de software 

zelfstandig in staat is meerdere pagina’s 
per factuur te herkennen. Bij menig 
concurrent van dit pakket moeten er 

barcodestickers op de documenten 
geplakt worden om ze van elkaar te 

onderscheiden. …”

Olaf Van Hoek, 
Directeur Van Hoek Accountantskantoor
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De Oplossing praktische toegevoegde waarde
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Land:  Nederland
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• Verwerking van binnenkomende   
 facturen en administratie van klanten  
 met behulp van ELO DocXtractor,   
 intelligente tekstherkenningssoftware.

• Koppeling van DMS/ELO DocXtractor  
 met AFAS bedrijfssoftware

Accountantskantoor Van Hoek in Tilburg 
richt zich met name op het MKB , maar ook 
buitenlandse ondernemingen die zich in 
Nederland willen vestigen of al hebben ge-
vestigd behoren tot haar klanten. Taken 
variëren van het voeren van financiële- en 
loonadministraties en fiscale aangiften tot 
arbeidsrechtelijke zaken en juridische 
dienstverlening.  

DMS/ELO DocXtractor

• Tijdswinst – aantal verwerkte docu-  
 menten per uur bedraagt 300 per   
 gebruiker/per uur tov 40-50 in het   
 (papieren) verleden

• Hoge en accurate  
 tekstherkenningsgraad

• Flexibiliteit (systeem makkelijk   
 schaalbaar en aanpasbaar)

• AFAS-gecertificeerd

Weg met de papierberg 
Voor een relatief kleine organisatie heeft Accountantskantoor Van 
Hoek een zeer diverse en brede klantenkring voornamelijk in het MKB, 
variërend van de bakker om de hoek tot een groentegroothandel met 
150 man personeel. Directeur Olaf van Hoek blijkt altijd al een groot 
voorstander te zijn geweest om zijn accountants en klanten zoveel 
mogelijk handmatig werk uit handen te nemen en in te zetten op au-
tomatisering. “Ik ben een IT-fan vanaf het eerste uur en wilde binnen 
het bedrijf uniformiteit realiseren in de verwerking van inkomende 
facturen en boekingsstukken”, vertelt Van Hoek. “Daarnaast wilde ik 
de papieren documentstromen op ons kantoor verder reduceren door 
digitalisering.” Nog een belangrijk aspect betreft borging van de te 
verwerken documenten. “Dus het gaat hier om het vastleggen bij een 
boeking/journaalpost van de documenten die hier aan ten grondslag 
liggen”, legt Van Hoek uit. 

DMS als bonus
In oktober 2011 begon Accountantskantoor Van Hoek met de selectie 
van mogelijke aanbieders. Van Hoek: “We hebben een aantal aanbie-
ders tegen het licht gehouden en uiteindelijk sprongen ELO Digital Of-
fice en haar business partner iLane als beste oplossing eruit. Een factor 
die meespeelde bij de definitieve keuze was de hoge herkennings-
graad. Dit werd al snel duidelijk na een aantal demo’s die door ELO en 
iLane vanuit Duitsland georganiseerd werden. De doorslaggevende 
reden om voor ELO te kiezen is dat de software zelfstandig in staat is 
meerdere pagina’s per factuur te herkennen. Bij menig concurrent van 
dit pakket moeten er barcodestickers op de documenten geplakt wor-
den om ze van elkaar te onderscheiden.” Dat er bij de tekstherken-
ningssoftware ook een DMS geleverd is beschouwt Van Hoek als een 
welkome, toegevoegde waarde, want nu kunnen zijn medewerkers 
meer documenten opslaan dan enkel inkomende facturen. 
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Accountantskantoor Van Hoek werkt voor haar finan-
ciële administratie met het pakket AFAS (ERP soft-
ware) waarin alle gegevens over inkopen, crediteuren 
en leveranciers opgeslagen liggen. Een van de uitda-
gingen in dit project was de koppeling van het DMS 
van ELO met AFAS. ELO’s business partner iLane heeft 
deze koppeling gebouwd. Van Hoek: “Concreet be-
tekent dit dat alle facturen doorgeboekt worden naar 
het AFAS-platform. En tevens is er een koppeling ge-
maakt vanuit AFAS, zodat we vanuit de financiële ad-
ministratie direct een koppeling hebben met het be-
treffende document.” 

“Het betreft hier de eerste koppeling van ELO met een 
financieel pakket in Nederland en inmiddels is de op-
lossing ook AFAS-gecertificeerd,” voegt Frank Faes 
van iLane toe. Overigens kan deze koppeling ook ge-
maakt worden met andere aanbieders van bedrijfs-
software. 

iLane heeft zelfs meer functies toegevoegd dan van te 
voren was afgesproken. Zo zijn meerdere BTW-codes 
en boekingsregels ingebouwd. Daarnaast heeft Van 
Hoek extra functionaliteit laten maken zodat klanten 
nu zelf hun bestanden kunnen aanleveren bij Van 
Hoek via Dropbox, waarna ze automatisch worden 
opgehaald door ELO DocXtractor ter verwerking. 

Intelligente en Accurate Herkenning 
Hoe werkt ELO DocXtractor nu precies? Om de data uit 
een document te herkennen, zoekt ELO DocXtractor 
allereerst naar de juiste crediteur, de toeleverancier 
van de klant maar ook naar de juiste klant van Accoun-
tantskantoor van Hoek. Van Hoek: “De software is zo-
danig intelligent ingesteld dat het ook kan zien wie 
een bepaalde factuur ontvangt en aan de hand daar-
van kan bepalen in welke boekhouding van welke 
klant de factuur geboekt moet worden. Afas is hierop 
aangepast middels vrije inrichting.” 

De herkenningssoftware haalt vervolgens de relevan-
te data uit het document, zoals factuurnummer, BTW-
bedrag, datum of andere velden in het document. 
Deze gegevens worden geanalyseerd en gematched 
aan de hand van gegevens in het financiële systeem. 
Dan is er nog het verificatieproces. Frank Faes: “Stel, 
een maandelijks terugkerende factuur heeft een post 
voor telefoonkosten van €200 en er komt een factuur 
binnen met een post van €1000,  dan genereert het 
systeem een melding om dit handmatig te controle-
ren.”

Minder Werkdruk, Meer Efficiëntie
De resultaten van dit project mogen er zijn. Waar 
voorheen alle stukken handmatig door de klanten 
werden aangereikt en verwerkt, en er periodiek soms 
een enorme piekbelasting voor de medewerkers ont-
stond, ligt de omloopsnelheid nu aanmerkelijk hoger. 
Van Hoek: “Een beetje bedreven boekhouder ver-
werkt handmatig 40 tot 50 inkoopfacturen per uur, 
terwijl er met dit systeem 300 per uur verwerkt kun-
nen worden, en dan hebben we het slechts over één 
gebruiker want de capaciteit kan gemakkelijk uitge-
breid worden.” 

Nog een voordeel is dat klanten die werken volgens 
het kasstelsel dit nu kunnen loslaten. De klant kan op 
locatie alle documenten dagelijks of wekelijks 
inscannen en doorsturen. Dit kan via de mail maar ook 
via een gedeelde Dropbox-map. Bijkomend voordeel, 
naast de snelheid en verbeterde efficiëntie,  is dat de 
pieken, die een flinke werkdruk met zich meebrengen, 
tot het verleden behoren. En bij de geringste twijfel 
over een boeking, kunnen we achteraf altijd elk 
relevant document terugzien in het DMS.” Dit is 
ontzorgen, en daarom zet Accountantskantoor Van 
Hoek deze service als product/dienst in de markt 
onder de naam Rielieve.
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ELO Digital Office, het ELO logo, elo.com, ELOoffice, 
ELOprofessional en ELOenterprise zijn merken van ELO 
Digital Office GmbH in Duitsland en/of andere landen.

Microsoft®, MS®, Windows®, Word® en Excel®, PowerPoint®, 
SharePoint®, Navision® zijn gedeponeerde merken van 

Microsoft Corporation in de VS en/of andere landen. 

Andere bedrijfs-, product- of servicenamen kunnen 
merken van andere fabrikanten zijn. Deze publicatie dient 

alleen voor vrijblijvende algemene informatie en is geen 
vervanging voor een zorgvuldig individueel advies. De 
informatie in deze publicatie kan op elk moment, ook 

zonder voorafgaande kennisgeving, worden gewijzigd. 

Met name kunnen technische eigenschappen en 
functies ook per land variëren. Actuele informatie over 

ELO producten, contractvoorwaarden en prijzen is te 
verkrijgen bij ELO en de ELO businesspartners en/of ELO 
channelpartners. De productinformatie geeft de huidige 
versie weer. Onderwerp en omvang van de diensten zijn 
uitsluitend gebaseerd op de desbetreffende contracten. 

ELO waarborgt en garandeert niet dat haar 
producten of overige diensten de naleving van 

bepaalde rechtsvoorschriften veiligstellen. De klant is 
verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke 

veiligheidsvoorschriften en overige voorschriften van 
nationaal en internationaal recht.

Onder voorbehoud van wijzigingen, vergissingen en 
drukfouten. Nadruk en vermenigvuldiging, ook bij wijze 

van uittreksel, uitsluitend met schriftelijke toestemming van 
ELO Digital Office GmbH.

© Copyright ELO Digital Office GmbH 2013.  
Alle rechten voorbehouden.

Blik in de Toekomst
Momenteel is het systeem in gebruik bij 5 medewerkers op kantoor en 
10 klanten op locatie. Van Hoek’s voortrekkersrol en enthousiasme 
over de herkenningssoftware blijkt ook uit zijn toekomstplannen.  
“Natuurlijk willen we het systeem graag beschikbaar maken voor meer 
klanten”, aldus Van Hoek. “Verder wil ik samen met ELO en iLane toe-
werken naar een dusdanige graad van herkenning dat zelfs de regels 
van de factuur gelezen kunnen worden.”     

“De software is zodanig intelligent 
ingesteld dat het ook kan zien wie een 

bepaalde factuur ontvangt – per post of 
e-mail – en aan de hand daarvan kan 

bepalen in welke boekhouding van welke 
klant de factuur geboekt moet worden.”  

Olaf Van Hoek, 
Directeur Van Hoek Accountantskantoor


