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Digitale formulieren
Een reeks oplossingen 

Maar welke past het beste bij jouw organisatie?

Gratis whitepaper 
LeanForms zet de voor- en nadelen voor jou op een rij
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INLEIDING

Waarom een bedrijf niet 
meer zonder digitale 
formulieren kan.
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1. Waarom digitale formulieren?
Van vrachtwagenchauffeurs die een lading afleveren, tot de aannemer die de taken 
moet plannen voor zijn medewerkers. In bijna alle organisaties spelen formulieren 
een rol voor een hele reeks doelen: verbetervoorstellen, klachten, incidenten melden, 
werkvergunningen, werkplekinspecties en projectmanagement.

1.1.  Grip op data
Aan de managers de uitdaging om grip te hebben op hoe je medewerkers met 

deze gegevens omgaan. Immers, voor je het weet staat cruciale bedrijfsinfor-

matie op papier; wordt dit weggestopt in een la; of zijn er bestanden in verschil-

lende versies opgeslagen op meerdere locaties, soms zelfs op een persoonlijke 

laptop. Om nog maar niet te beginnen over de gratis Apps in de Cloud. Data die 

verzameld worden, kunnen dus een eigen leven gaan leiden.

Eén op de drie Nederlandse bedrijven zegt de bedrijfsvoering in 
hoge mate of bijna volledig gedigitaliseerd te hebben.

Steeds meer bedrijven zien dan ook in dat digitalisering enorm kan helpen om 

de informatie te kanaliseren en goed te beheren. En dat is handig nu steeds 

meer mensen thuis werken, een collega onverwacht ziek kan worden, of als een 

klant belt om te vragen wat de status is.

1.1.1.  Investeren in de toekomst

Het Nederlandse mkb ziet daarnaast dat meegaan in digitale ontwikkelingen 

een vereiste is voor de toekomstige groei van de organisatie. Want: naast de 

korte termijnfocus werk je efficiënter met elkaar omdat data op de juiste plek 

staat en altijd up to date is én kun je de informatie ook voor je laten werken 

in een bedrijfsproces. Het zogenoemde workflow management is de controle 

over de beweging van informatie binnen bedrijfsprocessen. Een digitaal sys-

teem slaat niet alleen de informatie op, het regelt bijvoorbeeld ook het verloop 

van een order, een klacht of een andere taak binnen een bedrijf. De telefoon 

opnemen of een mailtje opstellen is daardoor overbodig. De informatie wordt 

automatisch in een afgesproken format gedeeld. Bovendien zijn de status en 

het traject van een taak zo eenvoudig op te vragen.

30%
TIJDSWINST BOEKEN

• hogere kwaliteit van 

informatie genereren; 

• snellere doorlooptijden 

realiseren; 

• de (interne) communicatie 

verbeteren. 
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1.2.  Oerwoud aan oplossingen
Het goede nieuws: jij hebt aandacht voor de informatiesystemen in jouw organ-

isatie. Anders was je hier niet beland. Maar wanneer je online zoekt op ‘digitale 

formulieren’ geven deze zoektermen meer dan 1,2 miljoen hits.

Online worden tal van opties aangeboden. Van een hele reeks gratis online tools voor op je 

desktop of juist op je mobile device.  Een partner voor een software-applicatie of een intern 

gehost systeem dat een specifieke ICT-kennis vereist. Een keuze is niet snel gemaakt!

Wil je graag weten welke aanpak en platform het meest geschikt zijn voor de 

formulieren van jouw bedrijf? Het is logisch dat je twijfelt over welke weg de 

juiste is voor jouw bedrijf. Weer een applicatie, er gebeurt weinig mee, het kost 

geld en het levert niks op. 

Wij helpen je een handje door de voor- en nadelen op een rij te zetten. 

Kleine bedrijven zijn 
minder ver met 
digitalisering dan 
grote bedrijven, 
meldt het CBS.



2
OPTIES

Welke oplossingen zijn er? 
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2
2. De opties

Er zijn vele manieren om data in organisaties te registreren, er zijn vele toepassingen 
en bijna evenzoveel (software)systemen. 

2.1.  Zelf aan de slag
Excel is voor velen van ons een oude, bekende vriend. Bijna iedere startende 

ondernemer begint in Excel om de administratie vast te leggen en formulie-

ren te maken die door gebruikers worden ingevuld of afgedrukt in Excel. 

+ Excel wordt door veel bedrijven breed gebruikt en het is een goedkope 

oplossing. Vaak bezitten werknemers al over een goede basiskennis van Excel, 

en daardoor is het niet weer een nieuw programma dat ze onder de knie moet-

en krijgen. Als iedereen het goed invult, is het risico op fouten klein (al is het 

wellicht een illusie dat die er nooit insluipen). Wanneer je niet afhankelijk wil zijn 

van de aanwezige ICT-kennis binnen de organisatie, zijn er volop mogelijkheden 

met deze tool.

-  Het kan een tijdrovend karwei zijn om met Excel registraties en rapportages 

op te stellen. De praktijk wijst bovendien uit dat binnen een organisatie nog re-

gelmatig verschillende Excel-bestanden naast elkaar worden gebruikt. Ook zie 

je vaak dat collega’s een Excel-bestand alsnog uitprinten, wat de kans vergroot 

dat het verdwijnt in een laatje en zoekraakt. Deze voorbeelden kosten extra tijd 

en zorgen voor frustratie. In dat geval is het een arbeidsintensieve activiteit om 

een actueel kwaliteitssysteem in de lucht te houden.

Excel is geweldig, maar dan 
wel als het wordt gebruikt 
waarvoor het bedoeld is,   
rekenen dus. 

TIP!
BIJ HET OPSTELLEN VAN 

FORMULIEREN GELDT: 

‘BEGIN WITH THE END 

IN MIND’. Wat wil je 

bereiken met het formulier 

en welke vragen, workflow, 

autorisaties en rapportages 

horen daarbij? 
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Er is een hele reeks mogelijkheden om formulieren te digitaliseren via online 

gratis tools en via een Cloud te delen met je collega’s. Deze gratis tools zijn 

meestal voor een specifieke taak ontwikkeld, bijvoorbeeld het plannen van 

acties of eenvoudige registraties. Na wat research kun je dus stuiten op een 

format dat goed aansluit bij jouw organisatie en behoefte in relatie tot de 

formulieren. Maar wees je ervan bewust: ‘gratis’ is het bijna nooit. Er zit altijd 

wel een addertje onder het gras. Wat doet de organisatie bijvoorbeeld met 

alle data? Waar staat deze data? En wie heeft er toegang?

+ Dat ze gratis zijn, is natuurlijk een voordeel. Maar misschien nog 

wel belangrijker: ze zijn te gebruiken zonder dat daar kennis van IT 

voor nodig is. Word of Excel zijn hiermee overbodig om zelf aller-

lei formulieren in op te maken. Met deze gratis tools is het namelijk 

mogelijk een kant-en-klaar voorbeeldformulier te downloaden en dit 

eenvoudig aan te passen. De meeste online programma’s bieden zelfs 

een mobiele app, waardoor het mogelijk is overal waar je ook bent 

een formulier op te maken en in te vullen. Bovendien kan je hiermee 

ook eenvoudig foto’s invoegen die je met je smartphone of tablet hebt 

gemaakt.

De meeste gratis apps voor digitale formulieren zijn beperkt in 
de functionaliteiten en rapportagemogelijkheden. 

- Hoewel het mogelijk is om bijvoorbeeld een takenplanning op te 

nemen, mist vaak de workflow. Dat betekent dat je digitale formulier 

niet automatisch naar de juiste persoon/afdeling of groep gaat en er 

geen signaal wordt afgegeven als er niet tijdig wordt gereageerd. Een 

gratis oplossing kan ook ten koste gaan van de privacy. Met de formu-

lieren verzamelt u bedrijfsspecifieke informatie die niet voor iedereen 

bestemd is. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er geen mogelijkheid zit 

in het programma om data uitsluitend op je eigen locatie op te slaan. 

TIP!
ZORG DAT JE DE DATA ALTIJD KUNT 

DOWNLOADEN. Ook wanneer je stopt met de 

service. Een dagelijkse back-up in het contract is ook een must 

voor de veiligheid van jouw informatie.
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CONCLUSIE

Met de gratis online tools behaal je 
in ieder geval tijdswinst. Versus papier of Excel. Maar 

als je inzicht in je bedrijfsprocessen wilt krijgen of onduidelijk is waar de data worden 

opgeslagen en je geen zekerheid op privacy hebt, kun je eigenlijk ook niet op een online 

tool vertrouwen. Dit betekent dus dat het merendeel van de gratis beschikbare apps taboe 

is voor commercieel gebruik, tenzij je het risico bewust wil nemen.
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2.2.  De IT-expert aan het werk
Veel bedrijven werken met een IT-specialist (extern of intern). Zij managen 

bijvoorbeeld de logistieke en financiële processen via een ERP-systeem, 

maar deze geven nauwelijks of geen ondersteuning aan de daadwerkelijke 

werkprocessen binnen een organisatie. Aanvullend moet er dus een formu-

lierensysteem worden ontwikkeld. Met de uitdaging dat deze gegevens naar 

een praktisch bruikbaar format moeten worden overgeheveld, zodat de col-

lega’s de formulieren ook daadwerkelijk makkelijk kunnen inzetten op de 

werkvloer.   

+ Het voordeel van een koppeling is dat je gemakkelijk met andere interne ap-

plicaties data kunt uitwisselen. Informatie wordt op eenzelfde wijze behandeld 

en opgeslagen en is direct beschikbaar voor actuele rapportages. De IT-specia- 

list zal daarnaast in staat zijn een workflow in te bouwen in het formulierensys-

teem. Die regelt het verloop van bijvoorbeeld een klacht, een verlofaanvraag, 

serviceverzoek of een andere taak.

- Er wordt gebruik gemaakt van meerdere programma’s naast elkaar, je bent 

dus afhankelijk van je eigen IT-expert of -afdeling. Bij vragen over de werking 

van de software en bij regelmatige updates die worden uitgebracht, moet ook 

de mogelijkheid bestaan om de leveranciers toegang te geven tot de server. Dit 

gaat vaak op afspraak en is daarom minder flexibel en niet zo kosteneffectief. 

Bovendien veranderen bedrijfsprocessen voortdurend, waardoor mogelijk dure 

software-aanpassingen regelmatig noodzakelijk zijn.

CONCLUSIE. Deze manier is op maat en veilig, er is aandacht voor de workflow. Dus je 

hebt een garantie op kwaliteit en betere prestaties van je team. Maar, meer en meer 

bedrijven willen niet afhankelijk zijn van de IT, omdat het belangrijk is zo snel mogelijk 

aanpassingen te kunnen doorvoeren. Dan is een oplossing waar je zelf invloed op hebt 

een betere optie. Door een eenvoudig programma te gebruiken hoeft men geen ICT-spe-

cialist in te schakelen. De eindgebruiker weet nou eenmaal het beste wat hij nodig heeft.

46%
VAN DE BEDRIJVEN 

MAAKT GEBRUIK VAN 

ERP-SYSTEMEN.

Om informatieoverdracht 

tussen verschillende 

afdelingen te ondersteunen. 



White Paper 

11

2.3.  De specialist
In plaats van zelf met een gratis tool aan de slag gaan kan je ook een beroep 

doen op een betaalde softwareoplossing. Een simpel invulformulier voor een 

enquête of inspectie met een verzameloverzicht van ingevulde formulie-

ren wil meestal nog wel lukken in een gratis tool. Maar wat als je informatie 

voor je wilt laten werken in een bedrijfsproces en autorisaties wilt toepassen? 

Dan kom je niet meer weg met een eenvoudige App, maar moet je op zoek 

naar een intelligenter alternatief. Denk dan ook gelijk aan de mogelijkheden 

wat je met de data wilt doen. Is er bijvoorbeeld behoefte aan maandelijkse 

managementrapportages of moet het dagrapport direct beschikbaar zijn?

+ Het grootste voordeel van een betaalde softwareoplossing is geen ingewikkelde 

IT-codes en de generieke toepassing. Dat betekent: gemakkelijk op te zetten en aan te 

passen aan de werkwijze en de taal van de organisatie. Bovendien zijn de formulieren ook 

direct door de medewerker te gebruiken en zijn ze aangepast aan zijn of haar behoefte op 

de werkvloer. Dit gecombineerd met de mogelijkheid om een formulier voor je te laten 

werken dankzij de workflow brengt een grote meerwaarde. Ook de brede inzetbaarhaad 

voor bijna alle ondersteunende processen is een voordeel. Je kunt het gebruiken voor 

een productieafdeling, maar ook HR en inkoop. Dit zonder tussenkomst van ICT-experts.

- Betaalde software betekent dat er een prijskaartje aan hangt en deze kosten zijn niet 

altijd even overzichtelijk. Bovendien kan het zijn dat er restricties aan verbonden zijn. 

Bijvoorbeeld: het aantal opgeslagen formulieren is gemaximaliseerd. Houd er ook reke-

ning mee dat wanneer het formulierensysteem is gedigitaliseerd, dit niet altijd betekent 

dat het ook direct onderdeel wordt van de dagelijkse activiteiten in de organisatie. Om 

daar zeker van te zijn, is niet alleen de passende software van belang, ook de partij met 

wie je samenwerkt kan een belangrijke rol spelen in de volledige integratie van digitale 

formulieren zodat je direct aan de slag kunt.

TIP! FLEXIBILITEIT IS TE KOOP MAAR DE VOORWAARDEN VAN AANBIEDERS VERSCHILLEN STERK. 

Zorg dat je je goed verdiept in het kostenmodel van de aanbieders om onverwacht hoge gebruikerskosten te voorkomen.

Bij LeanForms hanteren wij een all-in prijs per actieve gebruiker. 
En wij houden de contactprijs aan van het moment van tekenen.
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CONCLUSIE

Wie zijn geld effectief wil investeren 
met oog voor de lange termijn, doet 
er goed aan om een betaalde oploss-
ing te kiezen. Niet alleen levert het je tijdswinst op, je data zijn veilig 

en je hebt meer grip op je bedrijfsprocessen. Dit kan zonder IT-afdeling en dankzij de 

generieke toepassing is het voor alle medewerkers toegankelijk. 

Maar let op: mensen maken het 
verschil, niet de software. 

Als je managers en medewerkers slimmer wilt organiseren, dan is persoonlijke 

aandacht en een op maat oplossing net zo belangrijk. Bij LeanForms hebben we 

oog voor het proces en de kwaliteit en dat is waar iedereen blij van wordt: de 

medewerker-de klant-het management.
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3. Cases
Of je nu werkt op de afdeling administratie of in de productiehal, je kunt je 
voordeel doen met LeanForms. Wij delen een aantal ervaringen.

Een klein productiebedrijf gebruikte zes verschillende Excel-formulieren voor het 

uitleveren van orders. Maandelijks was de boekhouder vier dagen in touw om het 

maandrapport op te stellen. Met een slim webformulier is dit proces geautomatiseerd 

en is de maandelijkse rapportage nu real time beschikbaar en is de boekhouder nu in 2 

uur klaar. Het bedrijf gebruikt twintig verschillende soorten formulieren voor dezelfde 

prijs. Door te kiezen voor de juiste leverancier is er geen beperking in het aantal 

formulieren of het aantal ingevulde digitale formulieren.

Een dienstverlenend bedrijf werkte met een ERP-systeem voor de werktijdregistratie 

van medewerkers. Dit systeem werd slechts één keer in de maand gebruikt om hun 

uren in te vullen. De conclusie: een ERP-systeem is vaak moeilijk voor de gebruiker 

en de kosten voor een persoonlijke licentie liggen erg hoog aangezien het gebruik zo 

laag is. Door een slimme koppeling te maken met het ERP-systeem is een fors aantal 

dure ERP-licenties overbodig geworden. Bovendien surfen de medewerkers nu naar 1 

centrale plek waar ze toegang hebben tot alle formulieren.

Een hightech-machinebouwer digitaliseerde het veranderproces. Voorheen werd dit 

op papier vastgelegd zonder overleg. Hierdoor werden veel veranderingen zonder 

duidelijke communicatie doorgevoerd. Door dit proces  via een digitaal keuzeformulier 

in te richten met een aantal toetsingsvragen, is meer duidelijkheid gecreëerd en zijn er 

minder verrassingen op de werkvloer. Hierdoor heeft men 20 procent meer effectieve 

werktijd gerealiseerd.



4
CHECKLIST

Aan de slag met digitale 
formulieren? 
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4
Kwaliteit? Prijs? Privacy? Op maat?

Verhoogt het de 
kwaliteit van de 

informatie of is het 
foutgevoelig?

Is de prijs all-in of 
zijn er restricties 
(en hoe gratis is 

gratis)?

Is bedrijfsinformatie 
veilig of zijn 

er risico’s aan 
verbonden?

Ben je gebonden aan 
een beperkt aantal 

formats of is de 
service op maat?

Onafhankelijk? Flow? Koppelbaar? Mensenwerk?

Ben je afhankelijk 
van een derde of 

is het makkelijk te 
beheren?

Komt de informatie 
automatisch bij de 

juiste personen 
terecht?

Staat het systeem op 
zichzelf of kun je dit 
koppelen aan andere 

systemen?

Is het alleen software 
of ondersteunt een 

expert je met aandacht 
voor jouw zaak?

4. Checklist

TIPS!
 Verzamel alle bestanden en lijsten binnen uw organisatie voor de diverse bedrijfsprocessen en 

inventariseer de hoeveelheid duplicaten en mogelijke verspilling in tijd. 

 Bekijk ook welke andere registratiesystemen je organisatie nu gebruikt, vervangen zouden 
kunnen worden door een formulierenregistratiesysteem met workflow. Hier kun je mogelijk ook 
op licentiekosten besparen.

 Laat de leverancier een live demo geven zodat je meer inzicht krijgt in het samenstellen van 
formulieren, routes en rapportages.

 Laat de kosten van je specifieke formulieren doorrekenen door de leverancier. Let hierbij op 
het aantal verzendstappen in formulieren en/of aantal malen dat formulieren worden op-
gevraagd. Dit voorkomt onnodige verrassingen.
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