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1 Inleiding

Foto: Orders met een tablet uitvoeren. Digitalisering biedt mogelijkheden om 

kosten te besparen en tegelijkertijd meer te doen met dezelfde mensen.

In de afvalindustrie worden dagelijks veel documenten gebruikt, 

zoals weegbonnen, geleidebiljetten, opdrachtbonnen en facturen, 

eventueel met bijlagen. Het verwerken van deze documenten is 

een arbeidsintensieve klus voor alle medewerkers die bij het 

administratieve proces zijn betrokken, zoals planners, chauffeurs, 

weegmeesters en administrateurs. Digitalisering biedt veel 

mogelijkheden om zowel de efficiëntie, kwaliteit als de klantservice 

te verbeteren. Bovendien levert het een kostenbesparing op en 

draagt digitalisering bij aan een beter milieu.

In dit hoofdstuk onder meer:

- Wat is digitalisering?

- Wat kunnen bedrijven digitaliseren?

- Wat zijn de belangrijkste voordelen?

- Waarom is digitalisering belangrijk?
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Documenten en processen digitaliseren

Efficiënter kunnen werken, kosten besparen, duurzamer werken en 

klanten een betere service bieden. Het zijn redenen waarom 

afvalinzamelaars en –verwerkers er steeds vaker voor kiezen om hun 

documenten en processen te digitaliseren. Maar wat is digitalisering 

nu precies, wat kunnen bedrijven digitaliseren en wat zijn de 

voordelen? Dit eerste hoofdstuk van ‘Digitalisering in de 

afvalindustrie’ geeft antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is digitalisering?

In het werkproces van afvalinzameling en –verwerking worden alle 

stappen gedigitaliseerd: van het aannemen en inplannen van orders 

tot en met facturatie. Er zijn drie vormen van digitalisering:

1. Digitalisering van papier: 

Met pdf’s, gericht op het digitaal opslaan van papieren 

documenten. Na het versturen van de pdf moet de ontvanger de 

gegevens nog steeds met de hand in z’n eigen systeem invoeren. 

Voorbeelden van digitalisering van papier zijn de opdrachtbon, 

rittenstaat, geleidebiljet, weegbon en factuur.

2. Digitalisering van gegevens: 

Data wordt automatisch door het systeem verstuurd en 

automatisch ingelezen door het systeem van de ontvanger. Dit is 

de zogeheten ketenintegratie. Hierbij komt geen handwerk meer 

te pas en gegevens worden automatisch uitgewisseld tussen de 

verschillende partijen in de afvalketen. Voorbeelden van 

digitalisering van gegevens zijn de EBA, (elektronische 

begeleidingsbrief afval), STOSAG, AMICE en UBL. 

3. Workflows: 

Repeterende werkpatronen worden vooraf vastgelegd in het ICT-

systeem. De flow beschrijft de werkzaamheden in een vaste 

volgorde die automatisch worden uitgevoerd.
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Foto: Situatiefoto maken met een tablet. Het systeem koppelt die aan de 

juiste order (foto: chauffeur John van Swartjes Transport).

Wat kunnen bedrijven digitaliseren?

Bedrijven kunnen alle onderdelen van hun werkzaamheden 

digitaliseren: van het aannemen van orders, het plannen, opdrachten 

onderweg mobiel uitvoeren, onbemand wegen, het accepteren van 

vrachten aan het stortfront, facturatie tot en met betaling van de 

facturen. 

Voorbeelden van digitalisering zijn:

- Orders plaatsen via een webportal

- Orders plannen met een planningssysteem

- Documenten, waaronder de opdrachtbonnen, rittenstaten, 

geleidebiljetten, weegbonnen en facturen

- Onderweg orders mobiel uitvoeren met een tablet of 

boordcomputer

- De communicatie tussen de planner en de chauffeur

- Elektronische begeleidingsbrief afval (EBA) gebruiken

- Het registreren van ordergegevens, inclusief opmerkingen, foto's 

en handtekeningen
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- Tracking en tracing van auto's en containers

- Mobiel wegen met een app op de tablet of boordcomputer

- Factureren en het betalen van facturen

- Urenregistratie met salarisvoorloop

- Rijstijlanalyse

- Kosten registreren (bijvoorbeeld brandstof)

 ‘Digitalisering in de afvalindustrie’ beschrijft het totale orderproces: 

van aanname van de order tot en met factureren. De hoofdstukken 

zijn afgestemd op de specifieke taken van medewerkers: de planner, 

chauffeur, weegmeester en administrateur.

Planner:

- Orders plaatsen

- Plannen van orders Zie hoofdstuk 2

Chauffeur:

- Orders mobiel uitvoeren

- Foto koppelen aan order

- Info uitwisselen met wagen Zie hoofdstuk 3

Weegmeester:

- Vrachten vooraf digitaal aanmelden op weegbrug

- Onbemand wegen

- Terreinacceptatie

- Weegbon Zie hoofdstuk 4

Administrateur:

- Facturen controleren

- Factureren Zie hoofdstuk 5

Administratieve processen:

- Verlof aanvragen

- Verzuim melden

- Inkoopfacturen verwerken Zie hoofdstuk 6


