
Ontvang je in Nederland briefpost of een pakket?  
Grote kans dat je het krijgt aangereikt van één van de 
ruim 20.000 bezorgers bij PostNL. Tot voor kort verliep 
het declaratieproces bij de organisatie versnipperd;  
deels geautomatiseerd en deels via interne formulieren.  
En er waren verschillende processen voor verschillende 
kostensoorten.  

 
Dat kan eenvoudiger, dachten ze bij PostNL. En dus stapte de organisatie vorig 
 jaar over op Concur Expense Professional. Alle medewerkers dienen hun declaraties 
nu in via een mobiele app, en hebben altijd en overal zicht op de actuele status van  
hun aanvraag. 
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Waarom Concur?
• Verlaging IT-beheerkosten

• Gebruiksvriendelijke app

• Snel te implementeren

• Integreert met SAP SuccessFactors

‘Killer app’ van Concur leidt tot 
tevreden medewerkers bij PostNL 

“Onze postbezorgers zijn altijd buiten.  
Dankzij Concur kunnen zij hun declaraties  
nu onderweg indienen, via de app.”
Ineke Bonder, Projectleider Concur bij PostNL 

RAZENDSNELLE IMPLEMENTATIE 
Jeroen Sanders is als business consultant bij PostNL 
verantwoordelijk voor de Cloud HR Roadmap van de IT-systemen. Samen met 
projectleider Ineke Bonder en een klein projectteam realiseerde hij de implementatie. 
“Bij de vormgeving van de HR-processen en de nieuwe cloudsystemen nemen we 
onze medewerkers altijd als uitgangspunt; waar worden zij écht blij van?”, legt Jeroen 
uit. “Een kloppende salarisstrook, soepele verlofaanvraag en snelle verwerking van 
declaraties zijn voor hen heel belangrijk.” De keuze voor Concur als declaratiesysteem 
lag voor de hand. Jeroen: “Een zelfbedacht declaratiesysteem maakt ons geen beter 
postbedrijf. We zochten daarom een gebruiksvriendelijke oplossing, eentje die past 
binnen onze cloudstrategie. Concur is dé expertisepartner op dat gebied. Daarnaast 
werkten wij al met meerdere modules van SAP SuccessFactors, en zagen we goede 
integratiemogelijkheden met Concur.”



In augustus 2016 begon PostNL met de implementatie 
van Concur en drie maanden later was de oplossing live. 
“Van alle cloudmodules die we de afgelopen jaren hebben 
geïmplementeerd, was Concur met afstand de makkelijkste”, 
blikt Ineke terug. “We konden altijd een beroep doen op onze 
program manager bij Concur. Hij was heel servicegericht.  
En als we er even niet uitkwamen samen, werd er binnen  
Concur naar een oplossing gezocht.”

 
In november ging een pilotgroep van vijfhonderd medewerkers 
als eerste met Concur aan de slag. Zij hadden daar geen 
training voor nodig. Ineke: “We hebben een e-mail gestuurd 
waarin we alles goed hebben uitgelegd en toegelicht. En er 
staat een kort stappenplan op intranet. Dat was genoeg.” Na 
een succesvolle pilotperiode gingen alle medewerkers in mei 
2017 over op het nieuwe declaratiesysteem. “Dat was voor 
sommige mensen wennen, want verandering gaat nooit zonder 
slag of stoot”, geeft Ineke toe. “Maar over het algemeen was 
iedereen al snel positief over het gebruik van Concur.” 
 
EEN SIMPELER, SNELLER EN DUIDELIJKER 
DECLARATIEPROCES 
Voorheen hanteerde PostNL vier verschillende formulieren voor 
het indienen van declaraties. “We hadden een formulier voor 
zakelijke kosten, persoonlijke kosten, buitenlandse reizen en 
opleiding”, aldus Jeroen. “Nu handelen medewerkers alles af in 
één gebruiksvriendelijke app, die ze gewoon onderweg kunnen 
opstarten; ze hoeven niet meer achter hun pc te kruipen.” Dat 
heeft ook een groot voordeel voor HR en IT. “Doordat alle data 
zich op één plek bevindt, kunnen we heel eenvoudig analyses 
doen en verdere verbeteringen doorvoeren in het proces.”

Na de implementatie van Concur zag PostNL vrijwel direct 
resultaat. De IT-beheerkosten namen af en de organisatie 
voerde besparingen door in de backoffice omdat het niet meer 
nodig was jaarlijks 12.000 declaratieformulieren over te typen. 
Daarbij is het declaratieproces nu simpeler, overzichtelijker 
en sneller. Jeroen: “Als je declareren makkelijker maakt met 
een killer app als die van Concur, leidt dat gegarandeerd tot 
blijere medewerkers. Enquêtes wijzen uit dat medewerkers 

“Een zelfbedacht declaratiesysteem maakt ons geen beter postbedrijf.
Daarom kiezen wij voor de expertise van Concur.”

Jeroen Sanders, Business Consultant Successfactors bij PostNL 

“Als je declareren makkelijker 
maakt met een killer app als  
die van Concur, leidt dat tot 
tevreden medewerkers.”

Jeroen Sanders, Business Consultant Successfactors bij PostNL  

significant positiever zijn over het gebruiksgemak ten opzichte 
van de oude situatie. Toen hadden medewerkers geen idee wat 
er met hun ingevulde declaratieformulier gebeurde en was het 
maar hopen dat de manager hun aanvraag goedkeurde vóór 
de eerstvolgende salarisuitbetaling. Nu zien ze bij het indienen 
van hun declaratie direct welke rekensom er wordt gemaakt en 
welk bedrag ze krijgen uitbetaald. Het goedkeuringsproces is 
bovendien zo gepiept via de app; managers hoeven alleen maar 
een vinkje te zetten.” 
 
OVER POSTNL 
PostNL is een toonaangevend post- en pakkettenbedrijf in 
Europa. Bij PostNL werken ongeveer 46.000 mensen, verdeeld 
over dertien landen. De helft van hen is verantwoordelijk voor de 
bezorging van zo’n 9 miljoen brieven en 550.000 pakketten per 
dag. Om de post zo snel mogelijk te verwerken en verspreiden, 
werkt PostNL met hypermoderne IT-oplossingen. In 2013 startte 
de organisatie met een cloud only strategy. De implementatie 
van Concur Expense Professional in 2016 is daar onderdeel van. 
De declaraties – die voorheen versnipperd waren over meerdere 
afdelingen – zijn nu centraal ondergebracht bij HR.  
 
TIL UW DECLARATIEPROCES NAAR EEN 
HOGER NIVEAU 
Wilt u uw medewerkers ook blij maken met een eenvoudig 
en snel declaratieproces? En meer inzicht verkrijgen in de 
declaratiepatronen binnen de organisatie? Wij laten u graag  
zien welke voordelen uw organisatie behaalt met Concur.  
Neem vandaag nog contact op met Louise Verloop,  
louise.verloop@concur.com. 
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