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Wasco behaalt 
grote besparing 
en efficiëntieslag



Sector:
Groothandel installatiebranche

Bedrijfsomvang:
450-500 werknemers

Locatie:
Leigraaf 54, Twello

Klant van Pantheon sinds:
2015

Software:
Pantheon ERP software, 
order- & factuurverwerking

Interview met:
Maartje Griepsma, 
Hoofd IT Projecten & Ontwikkeling

Inhoud

Wasco

Over Wasco            3

Toonaangevende groothandel binnen de installatiebranche     3

Belangrijke efficiencyslag          4

Omslachtig en tijdrovend          4

Selectietraject           5

Besparing en efficientieslag behaald        7

Positieve verwachtingen          9



© 2021 PANTHEON AUTOMATISERING | www.pantheon-automatisering.nl

Over Wasco

Wasco is de meest toonaangevende groothandel binnen de installatiebranche in 
Nederland. Met 50 jaar ervaring, expertise en vakmanschap is Wasco uitgegroeid tot 
een landelijk begrip. De onderneming heeft 35 vestigingen, twee grote distributiecentra 
en een uitgebreide webshop waarmee Wasco dag en nacht beschikbaar is voor zijn 
afnemers.

Wasco werd in 1970 opgericht door 
Geert en Betty van den Belt. In 2016 
opende Wasco een nieuw  grootgoed 
magazijn in Apeldoorn. Het oude 
 magazijn in Twello is  inmiddels 
om    gebouwd tot een volledige 
 gemoderniseerd kleingoed-magazijn. 
In 2017 nam het bedrijf Aircovent over, 
zodat Wasco nu ook koeling aan kon 
bieden. Zo groeide Wasco door tot de 
toonaangevende onderneming die zij nu 

is. De webshop neemt een steeds groter 
deel van de omzet voor zijn rekening.

In deze case vertelt Maartje  Griepsma, 
Hoofd IT Projecten & Ontwikkeling 
over het bedrijf en het gebruik van 
de bedrijfs software van Pantheon als 
 strategisch middel in de bedrijfsvoering 
van Wasco. 

Toonaangevende groothandel binnen de installatiebranche

3



Belangrijke efficiencyslag

De wens om over te gaan naar digitale 
verwerking van deze 110.000 inkomende 
facturen bestond bij Wasco al geruime 
tijd. “Andere projecten kregen altijd 
voorrang waardoor dit project lange 
tijd is blijven liggen. Gezien de enorme 
hoeveelheid inkomende facturen en de 
aankomende pensionering van één van 
de medewerkers kreeg het project de 
eerste prioriteit,” vertelt Griepsma.

Omslachtig en tijdrovend

Hoe verliep de factuurverwerking voor-
heen? “De facturen kwamen onder 
 andere digitaal binnen en werden dan 
na te zijn uitgeprint intern ver spreid. 
Bij  vragen moesten wij de facturen 
 vervolgens weer inscannen en per mail 
naar de betreffende vestiging sturen. 

Erg omslachtig en tijdrovend. Eén van 
de businesscases die ik meekreeg is 
dat er een verhoging van de efficiëntie 
binnen de bestaande processen moest 
plaatsvinden. Dit had ook te maken met 
een collega die met pensioen zou gaan 
en daarna niet meer vervangen zou 
worden. Dus minimaal 1 FTE  be sparing 
 realiseren,” aldus  Griepsma.
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 “De overgang naar digitale factuurverwerking 
betekende een grote efficiencyslag.”

- Maartje Griepsma, Wasco 

Door in 2019 over te gaan naar de digitale factuurverwerking in Pantheon ERP met 
 ISProjects behaalde Wasco een belangrijke efficiencyslag. Griepsma: “Ons bedrijf had 
destijds te maken met zo’n 110.000 inkomende facturen per jaar. Een enorme en steeds 
aanzwellende stroom, die aanvankelijk handmatig beheerst moest worden. Dat kostte 
veel tijd, geld en FTE’s …”
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Pantheon ERP software & ISP

 ᘩ Inkomende facturen worden 
automatisch verwerkt

 ᘩ Meer doen met minder handen
 ᘩ Grip op budgetten
 ᘩ Snel inzicht in al je processen



Selectietraject

“Uiteraard zijn wij eerst gestart met 
een selectietraject. Wij zochten een 
 totaaloplossing. Pantheon, de ERP- 
partner van Wasco, kwam met  ISProjects 
als mogelijke oplossing. Na  verdere 
verkenning is er door  ISProjects 

 aller  eerst een FITGap analyse uit-
gevoerd. Daarbij zijn onze processen en 
de te ontwikkelen integratie diepgaand 
geanalyseerd. Uit de analyse kwam een 
klein stukje inrichting naar voren.”
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“Pantheon ERP software met ISProjects was 
voor ons de gewenste totaaloplossing.”
- Maartje Griepsma, Wasco



“De enorme papierstroom 
is verdwenen.”

Maartje Griepsma, Hoofd IT Projecten & Ontwikkeling Wasco



Besparing en efficientieslag 
behaald

“De doelstelling die vooraf was gesteld; 
het vervangen van de medewerker 
die met pensioen ging, is inderdaad 
 behaald. Voor Wasco komt dat neer op 
een besparing van zeker 10 tot 15%. De 
basisinrichting staat, de volgende fase 
loopt nu om het proces nog efficiënter te 
krijgen,” vertelt Griepsma.

De besparing en efficiëntieslag komt 
onder andere door de volgende aan-
passingen. Als er facturen  klaarstaan 
voor goedkeuring, ontvangt de mede-
werker een mail vanuit het  systeem. 
“Daar staan de nog openstaande 
 facturen overzichtelijk onder elkaar, 
klaar voor  beoordeling,”  vertelt 
 Griepsma. “Verder is er nu geen enorme 
 papierstroom meer. Als we  vragen 

 hebben over een factuur  versturen 
wij eenvoudig vanuit ISP- Invoice een 
mail naar de leverancier of interne 
 mede werker.

De oplossing werkt ook zeer intuïtief. 
Er is geen uitgebreide training nodig 
voor goedkeurders. Ze kunnen direct 
zelfstandig werken met deze oplossing.” 
Ook nadien heeft Wasco met behulp 
van ISProjects nog diverse efficiencysla-
gen doorgevoerd, zoals verwerking via 
EDI, touchless  verwerking van handels-
facturen, enz.

“De oplossing 
werkt zeer intuitief; 
uitgebreide training is 
niet meer nodig.”
- Maartje Griepsma, Wasco
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“Pantheon is een 
betrouwbare en prettige 
business partner, met wie 
wij al vele jaren een heel 
goede relatie hebben.”
- Maartje Griepsma, Wasco
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Positieve verwachtingen

Griepsma vertelt: “Tot slot  verwachten 
wij in de toekomst nog meer  besparing 
te realiseren wanneer al onze 
 leveranciers overgaan naar EDI, iets wat 
je nu al ziet gebeuren. Samengevat zijn 
wij zeer tevreden over de overgang naar 
geautomatiseerde factuurverwerking, het 
levert al snel rendement op en dat wordt 
alleen maar meer.”  

Over de samenwerking en business 
relatie met Pantheon Automatisering 
heeft Griepsma niets dan lof:  “Pantheon 
 Automatisering is een betrouwbare, 
 prettige business partner met wie wij 
al vele jaren een heel goede relatie 
 hebben,” zegt zij tot slot.

Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 30
8448 JB Heerenveen

Woerden
Pompmolenlaan 10
3447 GK Woerden

Deventer
Zutphenseweg 31 - C5
7418 AH Deventer

Son
Ekkersrijt 4429
5692 DL Son

Ben je benieuwd hoe je Pantheon Bedrijfssoftware kan inzetten voor jouw organisatie? 
Of heb je aanvullende vragen? Wij staan voor je klaar om al je vragen te beantwoorden.

Vestigingen Pantheon

Telefoon:  0513 - 657 357

E-mail: info@pantheon-automatisering.nl

Website: www.pantheon-automatisering.nl

Contactgegevens

Website Bel direct



Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357

PANTHEON AUTOMATISERING


