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Startpunt Onderwijs een maakt vliegende start!
In onze Gids van 2016 stelden wij nog dat u waarschijnlijk nooit van Startpunt Onderwijs 
gehoord zult hebben, vandaag de dag zal dat veranderd zijn of gaan veranderen! Onze 
activiteiten zijn niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels zijn er samenwerkingen tot stand 
gekomen met Frits Wolters van Schoolfacilities en Jelle Wenselaar. Hiermee is een enorm 
cluster van kennis en ervaring tot stand gebracht. Wederom een “startpunt” van een 
onafhankelijke partij die verbindingen wil leggen tussen directies, managementteams en 
(toe)leveranciers aan onderwijsinstellingen.

De onderwijsinstellingen hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De beslissers 
zijn hoogopgeleide bestuurders en schoolleiders, die voor hun primaire taak, het lesgeven, 
goed zijn toegerust.  Voor wat de bedrijfsvoering ofwel grip op de exploitatie, is het nog 
een zoektocht naar partijen die oplossingen kunnen aanbieden, met als doel efficiency en 
kostenbesparing. Wij willen het onderwijs een platform bieden om de aanwezige kennis 
daarover te delen, vermeerderen en te verspreiden. Op deze manier denken wij een positieve 
bijdrage te leveren aan de besteding van de  lumpsumgelden. Door vraag en aanbod bij elkaar 
te brengen wordt binnen dit streven een belangrijke stap gezet.

Binnen de genoemde samenwerking hanteren we de volgende uitgangspunten:
•	 Inspireren:  door expertise over goede voorbeelden breed te ontsluiten;
•	 Verbinden:  door ons proactief te richten op de samenwerking tussen kennispartners       

en de onderwijssector;
•	 Delen:  door kennis breed te verspreiden, om te voorkoen dat het wiel telkens opnieuw 

wordt uitgevonden.

Startpunt Onderwijs presenteert door deze samenwerking nog meer dan voorheen als 
content-provider, waarbij het belang van de schoolbesturen altijd onze stip aan de horizon zal 
blijven. Daarom is onze zoektocht naar kennispartners (zowel aan de vraag als de aanbodzijde) 
nooit eindig. De strategische ontwikkelingen op het gebied van  bedrijfsvoering, inkoop,  
huisvesting en ICT, om er maar een paar te noemen, zullen immers ook nooit eindig zijn. Wij 
zullen onze kennis multimediaal uitdragen via de gedrukte media en via de website. Naast 
deze “koude” communicatie op afstand, zullen we met ronde tafelgesprekken, netwerk 
bijeenkomsten en seminars vraag en aanbod letterlijk bij elkaar brengen. Een activiteit die we u 
al mee kunnen geven:

In de maand Juni: kick-off van het online interactief kennis- en marktportaal. Hier kunt u 
terecht met alle vragen die met de besteding van de lumpsum, huisvesting en bedrijfsvoering 
te maken hebben. Ook worden er actuele projecten en innovaties gedeeld. Deskundig 
antwoord en desgewenst advies is gewaarborgd binnen een forum. 

Als dat geen vliegende start is! Wordt vervolgd!

Namens Startpunt Onderwijs:
Robert Kunst, Jelle Wenselaar, Frits Wolters

Inleiding
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Gecategoriseerde Inhoudsopgave

•  Accountantskantoren

PeoplePoint 98
Fullservice Human Resource Diensten

PHOCUS 104
De specialist op gebied van HR & salarissen met een 360° visie

De Samengroei Consultancy 34
Voor adviesdienstverlening en interim-management

Advicin 12
Bureau voor Marketing, Communicatie & Strategie 

Astrium 16
Accountantskantoor gespecialiseerd in de controle 
en advisering van onderwijsinstellingen 

paraDIGMA Groep 90
Voor expertise op alle deelgebieden van Duurzame Inzetbaarheid

Bursar Society 18
Voor hen die dromen om doelen de juiste richting op te sturen

Govers Onderwijs Accountants 62
Accountantskantoor gespecialiseerd in de controle en 
advisering van onderwijsinstellingen

•  Adviesbureaus

•  Arbodiensten

Perspectief Groep 100
Voor arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid
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Qualiant 112
Alle onderwijsdomeinen in één integraal cloud-platform 

van Oers Accountancy & Advies 136
Administratieve dienstverlening op het gebied van financiële, 
personeels- en salarisadministraties 

Dyade 50
Administratieve dienstverlening op het gebied van financiële, 
personele- en salarisadministraties

a/s WORKS 8
Administratieve dienstverlening op het gebied van financiële, 
personeels- en salarisadministraties

Merces 82
Administratieve dienstverlening op het gebied van financiële, 
personeels- en salarisadministraties 

Driessen Administratie & Advies 42
Administratieve dienstverlening op het gebied van financiële, 
personele- en salarisadministraties 

•  Financieel Dienstverleners

•  Facilitaire Diensten

Inepro Cashless Solutions 74
Ontwikkelaar en leverancier van cashless betaal- en 
identificatieoplossingen

FAMAS Facility Management Solutions 58
Voor een web-based Facilitair Management stysteem  

Waterlogic 140
Voor heerlijk zuiver drinkwater

•  Governance

De Governance Coach 30
Voor advisering inzake uw governance structuur 
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•  ICT Diensten / Dashboards

•  Inkoopbureaus

Cogix 22
Uw complete oplossing voor de hele begrotings- en rapportagecyclus 

Delftware Consulting 38
Voor het efficienter inrichten van dienstverlenende afdelingen

ETTU 54
Uw Microsoft SharePoint en Office 365 partner van Nederland

the art of sharing

ProActive Software 108
Voor grip op al uw uitgaven

RiskChanger 116
Voor het in hoofdlijnen monitoren van alle onderwijsprocessen

Topicus 124
Voor vernieuwende ICT-oplossingen in het onderwijs

Ultimo Software Solutions 128
Voor het efficiënter inrichten van uw vastgoedbeheer en 
onderhoudswerkzaamheden

GRIP 66
Gedreven professionals op het gebied van inkoop en financiën 

Contractables 26
De inkoopmanagers in het onderwijs 
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•  Juridisch advies

•  Opleidingen / Trainingen / Seminars

•  Risico advies (verzekeringen)

•  Uitzenden en Payrolling

•  Werving & Selectie

•  Interieurprojecten

Nysingh Advocaten & Notarissen 86
Uw hoogwaardige juridische dienstverlener voor het onderwijs 

KIEM Institute 78
Voor seminars en trainingen op het gebied van leiderschap en 
persoonlijke effectiviteit 

Impuls Advies 70
Dienstverlener in Ziektewet en WGA begeleiding

Synck Company 122
Onafhankelijk gespecialiseerd risicoadviseur voor het 
beheersen van personele risico’s

Driessen Uitzenden & Detacheren 46
Voor uw flexibele medewerker, een nieuwe collega of een 
tijdelijke vervanger

ROBAN Werving & Selectie 120
Werving & Selectie voor de beste medewerkers

Payper 94
Payrolling

van Houte 132
Projectinrichting 
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S ignalering en advisering in financieel beleid
Dienstverlening in financieel beheer en salarisadministratie

HR-diensten
S trategische advisering (onderw ijs en zorg)

Although we love 
numbers you are not 

a number to us

Boogschutterstraat 11b 
7 3 2 4  A E  A p e l d o o rn
w w w . a s - w o r k s . n l
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a/s WORKS

Specialisatie
a/s WORKS is gespecialiseerd in het op 
maat verzorgen van administratieve 
dienstverlening voor onderwijsorganisaties. 
Dit gaat van het implementeren en compleet 
overnemen van de financiële, personeels- 
en salarisadministratie en het functioneel 
beheer van het administratieve systeem, 
tot het advies geven over administratieve 
vraagstukken en ondersteuning op het 
bestuurskantoor. Als trend binnen de 
onderwijssector zien wij dat bestuurskantoren 
meer grip willen krijgen op de administratie 
en deze in eigen beheer willen nemen. a/s 
WORKS biedt daarom naast het concept 
volledige outsourcing (financieel/personeel/ 
salaris) het concept gedeeltelijk en flexibel 
outsourcen aan. Hierbij ondersteunen wij 
bestuurskantoren met de werving&selectie 
en opleiden van eigen medewerkers en 
fungeren wij als back-up en adviseur om de 
continuïteit en kwaliteit van de administratie 
te borgen. Daarnaast beschikken wij over een 
aanzienlijke groep van financieel, payroll en 
HR professionals die wij op zowel insource 
(uitvoering van de werkzaamheden met 
resultaatverplichting) als detacheringbasis 
bij onze klanten beschikbaar stellen. Zowel 
voor tijdelijke ondersteuning als voor de 
implementatie van nieuwe systemen. Een 
korte introductie video over a/s WORKS in het 
onderwijs kunt u bekijken op de homepage
van www.as-works.nl

Referenties
SPO Utrecht: volledige outsourcing 
administratie, a/s WORKS ondersteunt bij 
optimalisatie bedrijfsvoering.
Katholieke Scholenstichting Utrecht, Alpha 
Scholengroep, Nobego, Facet, Archipel: 
implementatie en het voeren van de volledige 
administratie. Doorontwikkeling van AFAS 
m.b.t. de bestuursprocessen en begeleiding 
bij het op termijn zelfstandig voeren (van 
delen) van de administratie.

Bedrijfsprofiel
a/s Works is een dienstverlener, opgericht 
door Arjan Sipkema vanuit PWC Outsourcing, 
die flexibele ondersteuning biedt bij financiële 
en administratieve processen. Service op maat 
vormt de basis voor onze administratieve 
dienstverlening. Al sinds de oprichting in 

2002 richten wij ons op het gedeeltelijk 
of compleet overnemen van financiële, 
personeels- en salarisadministraties. 
In onderwijs hebben wij onze sporen 
intussen verdiend en geven we vorm aan 
modern aanbod met respect voor eigen 
deskundigheid en passendheid van de 
diensten bij eigen strategie en beleid. Zo 
faciliteren we het zelfstandig oppakken 
van administratieve processen door 
onze klanten indien de klant dit wenst 
of als dit de efficiëntie van het proces 
verbetert. Als partner bieden wij tevens 
aanvullende diensten aan, zoals advisering, 
detachering van gekwalificeerd personeel 
en consultancy leveren, die de zakelijke kant 
en de inhoud van uw sturing verbinden. 
We zijn bereikbaar, lerend, ondernemend 
en benaderen elke klant vanuit zijn of haar 
eigen behoefte.

Toekomstvisie
Onderwijs professionaliseert haar bestuur 
en organisatie verder en leert steeds 
meer de eigen taken, ook in het secundair 
proces, zelfstandig en met zelfvertrouwen 
te vervullen. Zij hebben daarbij een 
meedenkende deskundige partner nodig, 
vooral als het gaat om control en salarissen. 
Het optimaal gebruik van moderne 
geautomatiseerde systemen behoeft 
oefening en onderhoud. Alle gegevens zijn 
beschikbaar, maar het gebruik en verbeteren 
van de systemen vraagt deskundige 
ondersteuning.

Feiten en Cijfers
Aantal medewerkers: 70
Aantal klanten in de onderwijssector: 
25 Actief in het onderwijs sinds: 2009 
Samenwerkingsovereenkomst met: 
Proactive, Cogix, AFAS, RAET, Confina, 
Korento, Eqili, Exact, Twinfield.

a/s WORKS
Boogschutterstraat 11b
 7324 AE,  Apeldoorn      
         +31 (0)55 578 9525        
         www.as-works.nl
         a.sipkema@as-works.nl
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a/s WORKS neemt kort en goed admini-
stratieve processen over van bedrijven, 
instellingen en met name onderwijsbesturen. 
Via service op maat zorgt a/s WORKS er 
voor dat er efficiënter kan worden gewerkt. 
Bovendien zorgen de door a/s WORKS 
ingerichte administratieve systemen en 
daaraan gekoppelde innovatieve ICT-
oplossingen voor betere stuurinformatie 
waarmee het management beter 
geïnformeerde beslissingen kan nemen en 
de organisatie veel efficiënter kan managen. 

Dankzij de gerealiseerde proces-
optimalisering behalen de klanten betere 
resultaten en een hoger rendement en 
kunnen zij hun bedrijfsmiddelen beter 
inzetten. “Wij zorgen voor een optimale 
administratieve omgeving en bewaken 
samen met de klant de efficiëntie van de 
werkprocessen”, benadrukt Arjan Sipkema, 
directeur en medeoprichter van a/s WORKS. 
“Zo kunnen bedrijven zich volledig richten op 
hun kerntaken en hun businessdoelstellingen 
sneller verwezenlijken. Ons credo is dat onze 
klanten meer krijgen voor minder.”

In veel gevallen hebben de advisering en 
dienstverlening van a/s WORKS gezorgd 
voor besparingen tot wel vijfentwintig
procent.  “Wij voelen ons medever-
antwoordelijk voor de resultaten en 
het succes van onze klanten”, zegt 

Sipkema. “We maken altijd duidelijke 
resultaatgerichte afspraken en zorgen ook 
voor kwalitatief meetbare verbeteringen van 
de administratieve processen.” a/s WORKS 
kan de financiële en salarisadministraties 
van bedrijven en instellingen geheel 
of gedeeltelijk  overnemen, of ervaren 
medewerkers via detachering inzetten. Ook 
bij de 
implementatie van nieuwe systemen kan 
het bedrijf een belangrijke rol spelen. De 
langdurige relatie die a/s WORKS met al zijn 
klanten heeft, is het bewijs van het succes 
van de klantgerichte en
no-nonsense aanpak.

“Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor de resultaten en het 
succes van onze klanten”

Auteur: René Moscou

a/s WORKS



SEP

20



  AdviCin



14 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Advicin

Specialisatie
Advicin is een bureau met een marketing 
professional met veel ervaring. Uw 
marketing specialist heeft Commerciële 
Economie gestudeerd richting Marketing 
Management en daarna in verkorte tijd 
haar doctoraal gehaald in Marketing 
Communication & Advertising binnen 
Toegepaste Communicatie Wetenschap. 
Daarna heeft zij jarenlang ruime ervaring 
opgedaan op alle marketing disciplines die 
denkbaar zijn. Daarom kan ons bureau u 
ondersteunen in Marketing, Communicatie 
en Strategie.

Bedrijfsprofiel
Advicin is een jong en innovatief 
bedrijf altijd bezig met verbetering van 
organisaties. Advicin heeft tot doel te 
ondersteunen bij probleemsituaties of 
strategische vraagstukken waar u hulp 
bij nodig heeft. Met jarenlange ervaring 
in marktbewerking, positioneren, re-
organisaties, fusies, herstructureringen,  
duurzaamheid, professionaliseren van 
teams en organisaties, maar ook in de 
uitvoering op Marketing, Communicatie 
en Reclame gebied zijn zij er voor u. Het 
bedrijf is ontstaan door persoonlijke binding 
met de onderwijsbranche en het willen 
ondersteunen van deze branche. Hieruit is 
voortgevloeid dat Advicin zich is gaan open 
stellen voor organisaties in het onderwijs. 
Waar geen Marketing afdeling is en veel tijd 
verloren gaat aan werkgroepen die allen 
niet perse Marketing gestudeerd hebben. 
Advicin biedt daarom slimme en eenvoudige 
oplossingen en neemt hiermee werk voor 
u als bestuur uit handen. Uiteindelijke doel 
blijft bij ons altijd het beter maken van het 
onderwijs.

Toekomstvisie
De maatschappij buiten het onderwijs 
verandert heel snel. Het komt tot een punt 
dat de samenleving meer weet en sneller 
gaat, dan dat er binnen school geleerd wordt 
door de kinderen. Van Internet tot andere 
strategische vraagstukken die daarbij komen 
kijken; Advicin stelt zich als doel om u als 
schoolbestuur hierbij te ondersteunen en te 
ontzorgen. Of u dit nu nodig heeft voor een 
korte termijn oplossingen of lange termijn 
beleid.

Advicin
Blokvucht 47, 4827 MD, Breda
       06-14530307
       www.advicin.nl 
       advicin@outlook.com
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Moeilijk om in detail te benoemen waar 
krimp door komt. Dit proberen veel mensen, 
maar algemene factor is gewoon de 
bevolking daalt zelf met een flink tempo. 
Aan de ene kant hebben we nu ineens een 
grote senioren groep door de babyboom 
van de jaren 50. Aan de andere kant loopt 
het geboortecijfer steeds terug. Voor veel 
scholen betekent deze kleine daling van 
het aantal leerlingen al een groot verschil in 
inkomsten. Minder leerlingen leidt echter 
helaas niet meteen tot minder kosten 
van uw school. Ook de steiging van de 
gemiddelde leeftijd van leraren zorgt immers 
aan de andere kant zelfs tot hogere (salaris) 
kosten. Bent u de enige met dit soort 
problemen?

Eigenlijk heeft iedereen met deze trends te 
maken. Wellicht is het daarom beter niet 
elke dag u zorgen te maken over deze krimp, 
maar om goed te kijken wat u doet met uw 
positionering. Niet het ‘Wie’ ben ik, maar 
‘Waarom’ ben ik een bepaalde school. U kunt 
beter kijken waar u naartoe wilt en een goed 
meerjarenbeleid opzetten, zodat u 
uiteindelijk de school gepositioneerd heeft 
tot waar deze het beste tot zijn recht komt. 
Zodat uw school gekozen wordt op grond 

van wat u uitdraagt. Tegenwoordig is het 
voor veel tweeverdieners belangrijker 
dat u eenvoudig te bereiken bent of dat u 
kinderopvang en BSO bij uw school heeft, 
dan dat u exact een straat verderop in de 
wijk zit. Omgevingsfactoren en drijfveren 
van de ouders van uw leerlingen waarom ze 
voor een basisschool kiezen is vele malen 
belangrijker.

Het is zonde om zoveel tijd te steken in 
elke dag het heen en weer getrek van 
kinderen. Steek deze energie beter in waar 
kan ik mijn leerlingen beter door laten 
studeren, wat speelt er in de gemeente of 
wijk en kan ik hier niet een lesprogramma 
of thema rondom opzetten gedurende het 
hele jaar. Ook extra kennis bijbrengen zoals 
bijvoorbeeld social media, actieve sporten, 
duurzaamheid of normen en waarden in 
onze multi culturele samenleving kan u 
onderscheiden van andere scholen.

Positioneren is mijn bezigheid!

Al jaren zien we de tendens van krimp in het onderwijs. Sommige scholen hebben er nog 
elke dag last van, andere scholen in drukkere grote steden al niet meer zo. Scholen gaan 
ook steeds meer samen in een stichting, maar ook fusies en sluitingen zijn er ten alle tijden 
gaande� Hierdoor gaan leerlingen weg of komen leerlingen weer juist naar u toe� Is een 
meerjarenplan met alle basisscholen in uw gemeente niet een beter plan? Is het niet beter 
elkaars con-collega’s te zijn, dan elkaar continue in de weg te zitten door elkaars leerlingen 
bij elkaar weg te halen. In Amerika komt de bus de kinderen ophalen en gaan ze allen naar 
dezelfde school is dit waar het de aankomende jaren op uitdraait?

Advicin
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Auteur: Cindy Ton – van Amelsfoort

Advicin – marketingbureau voor 

marketingcommunicatie en strategie.

Onderwijs moet aansluiten bij uw leerlingen 
en de maatschappij ofwel u positioneert 
door uw doelgroep op de juiste manier 
te benaderen, uw merkidentiteit van uw 
school duidelijk naar voren te laten komen 
in activiteiten of uw eigen merk naar buiten 
te dragen op een strategische manier op een 
website. Dit zou uiteindelijk moeten leiden 
tot focus op wat voor uw school het beste is. 
Alles wat aandacht krijgt groeit, dus ook de 
interesse van mensen met dezelfde doelen 
of drijfveren bij een school. En dat trekt dan 
vanzelf leerlingen. De juiste positionering 
heeft een enorme invloed op uw resultaat, 
want een extra leerling is gelijk de broertjes 
of zusjes erbij.

Wilt u meer informatie over strategische 
positionering voor uw bedrijfsvoering of 
heeft u hulp nodig voor andere marketing 
vraagstukken waar u uw school beter door 
zou kunnen positioneren? Informeer dan 
naar de mogelijkheden. Wij ondersteunen u 
graag.

Strategie
Wie, wat, waarom is wat je vaak hoort, maar 
eigenlijk is het andersom waarom, wat en 
wie wilt u zijn als school. Wij kunnen u helpen 
om gezamenlijk door een stappenplan 
te gaan, zodat uw bedrijfsprofiel het 
strategisch huis wordt voor uw organisatie. 
Dit zal uiteindelijk leiden tot een juiste visie 
voor uw strategisch plan. Dit strategisch 
plan zal uiteindelijk de vaste grond zijn om 
de juiste antwoorden te geven op de vragen 
die leiden tot uw doelstelling. Rekening 
houdend met uw speelveld, doelgroep, 
concurrentie ofwel de omgeving die van 
invloed is voor u. Samen komen we tot de 
juiste positionering voor u.



www.astriumaccountants.nl

Door onze jarenlange ervaring met diverse opdrachten in het primair en 
voortgezet onderwijs weet Astrium Accountants wat er speelt op het terrein van het 
onderwijs. Naast de accountancy-opdrachten kan Astrium uw onderwijsinstelling 
adviseren over de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en interne 
(risico)beheersing en overige beleidsondersteunende financiële analyses. Met dit 
totaalpakket aan dienstverlening en onze daarbij behorende praktische en 
pragmatische insteek onderscheid Astrium zich in de accountancymarkt. pragmatische insteek onderscheid Astrium zich in de accountancymarkt. 
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Specialisatie
Hoewel wij primair worden ingehuurd om 
uw verantwoording te certificeren, zijn wij 
ons bewust dat onze toegevoegde waarde 
ook moet liggen in het meedenken met 
uw ontwikkelingsgang, het signaleren van 
risico’s en het wijzen op ondoelmatigheden. 
Zeker nu een onderwijsinstelling in steeds 
sterkere mate haar eigen broek moet op 
houden en zelf haar financiele risico’s 
moet dragen. Zo scheppen bijvoorbeeld de 
veranderende rol van gemeenten weliswaar 
mogelijkheden, maar brengen ze ook 
verplichtingen en verantwoordelijkheden 
met zich mee. Wij helpen u graag om bij 
de les te blijven als het gaat om het zo 
goed mogelijk invulling geven aan uw 
maatschappelijke ondernemerschap.  
 
Software
• Financieel
• Salarissen
• Dashboards
• BI Tools

Referenties
Astrium Accountants verricht de 
controle van de jaarrekening en 
bekostigingsgegevens van onder andere de 
volgende klanten: 

Voortgezet onderwijs
STOVOG, OSVS, SSVOZ, Maximacollege 
(praktijkonderwijs), CVO Rotterdam 
(controle van diverse 
subsidieverantwoordingen)

Primair onderwijs
Stichting Prisma en Primas, Vereniging PCO 
Radar, VCPO Spijkenisse, VCO De Kring, 
Stichting SOM en ABBO 

Bedrijfsprofiel
Astrium Accountants stelt haar cliënten 
en mensen centraal. Om deze missie te 
volbrengen, wil Astrium Accountants 
topkwaliteit leveren in de dienstverlening. 
Om effectief te kunnen inspelen op de 
vele vraagstukken die op onze weg 
komen, beschikt Astrium over een breed 
dienstenpakket voor onderwijsinstellingen. 

Accountantskantoor
• Jaarrekeningcontrole
• Financieel advies
• IT auditing
• Fiscaal advies

Astrium

Astrium onderscheidt zich door de 
volgende kenmerken:
• Professionele en veelzijdige organisatie
• Korte (communicatie)lijnen
• Flexibel, pragmatisch en pro-actief
• Registeraccountants met zeer ruime 
    werkervaring in het onderwijs
• Veelvuldig contact met de opdrachtgever 

De onderwijscontroles worden onder leiding 
van de heer drs. N. Lansbergen RA RE vanuit 
de vestiging Zoetermeer uitgevoerd. Hij 
heeft een brede praktijkervaring opgebouwd 
met het verrichten van controles in diverse 
onderwijsbranches en bij stichtingen en 
verenigingen aangevuld met bedrijfsmatige 
kennis vanuit het MKB. Astrium participeert 
eveneens in overlegorganen met het 
Ministerie van OCenW. 

Toekomstvisie
Het onderwijs beschikt over een grote 
hoeveelheid aan systemen om de dagelijkse 
bedrijfsvoering in vast te leggen. Astrium 
Accountants voorziet een ontwikkeling 
naar integrale ERP-systemen voor 
onderwijsinstellingen. ERP-systemen 
waarin alle onderdelen van de dagelijkse 
bedrijfsvoering, éénmalig in worden 
vastgesteld voor financiën, personeel, 
leerlingen etc. Hierdoor kan eenvoudig, snel 
en betrouwbaar de juiste informatie voor 
de (be)sturing van een onderwijsinstelling 
worden verkregen.

Aantal medewerkers: 25
Aantal klanten in de onderwijssector: 40 
Actief in het onderwijs sinds: 2000
Samenwerkingsovereenkomsten met:
SRA, INAA, Belastingdienst - convenant 
horizontaal toezicht, SRK - juristen, NOREA, 
NBA

Astrium Accountants
Edelgasstraat 57, 2718 SX, Zoetermeer
       079-3623613
       www.astriumaccountants.nl
       info@astriumaccountants.nl
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Specialisaties
De Bursar Society is er voor hen die durven 
dromen in het onderwijs. Voor hen die 
dromen om doelen de juiste richting op 
te sturen. En voor hen die zich dagelijks 
inzetten om deze dromen mogelijk te 
maken. Om dromen tot leven te laten 
komen is innovatie en leiderschap nodig. Wij 
helpen u graag met het realiseren van uw 
onderwijsdromen.

Traineeship
Ons traineeship is er voor de toekomstige 
generatie leidinggevenden die visie koppelen 
aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Onze Trainees ondersteunen de 
huidige generatie leidinggevenden 
van onderwijsinstellingen bij de meest 
uiteenlopende organisatievraagstukken 
zoals:
•	 Strategisch onderzoek, 

tevredenheidsonderzoek en een 
Quick-scan naar de status van uw 
bedrijfsvoering

•	 Efficiëntieslag in de administratieve 
organisatie (LEAN)

•	 Ondersteuning in de bedrijfsvoering
•	 Na twee jaar hebben onze trainees een 

goede basis voor een betekenisvolle 
carrière in het onderwijsveld.

Start-ups
De Bursar Society zet zich in voor 
verbetering en transparantie in het hele 
onderwijsveld. In 2016 hebben we met dit 
doel voor ogen twee initiatieven gelanceerd:
•	 Onderwijs voor Onderwijs: Een 

transparant overzicht van opleidingen, 
cursussen en evenementen voor 
onderwijsprofessionals die zich verder 
willen ontwikkelen.

•	 Talent voor Onderwijs: Op zoek naar 
talent of een nieuwe uitdaging in het 
onderwijs? Talent voor Onderwijs biedt 
een netwerk- en vacatureplatform voor 
de bedrijfsvoering in het onderwijs.

Bursar Society

Deze initiatieven helpen 
onderwijsprofessionals bij het 
verwezenlijken van hun dromen.

Society
De Society richt zich op het begeleiden 
en opleiden van zowel de huidige 
als de toekomstige generatie 
leidinggevenden. Een voorbeeld is de 
Bursar Academy; een platform met 
opleidings- en netwerkmogelijkheden voor 
onderwijsprofessionals. Daarnaast werken 
we met de Vrije Universiteit aan een MBA 
voor leiders in het onderwijs.

Bedrijfsprofiel
Onze trainees zijn jonge getalenteerde 
academici die met een frisse blik de 
onderwijswereld betreden. Onze happy, 
healthy, hungry cultuur sluit hierbij aan. Onze 
trainees hebben persoonlijke mentoren, 
volgen een leiderschapsprogramma en 
worden aangemoedigd om veel initiatief en 
verantwoordelijkheid te nemen.

Referenties
Onze trainees werken op projectbasis onder 
de bestuurder van een stichting in het PO, 
VO en MBO. 

Toekomstvisie
•	 Innovatie: Ontwikkelen van 

baanbrekende initiatieven in 
onderwijsland.

•	 Leiderschap: Ondersteunen, opleiden 
en begeleiden van de huidige en 
toekomstige generatie leiders in het 
onderwijs die visie koppelen aan 
maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Bursar Society
Savannahweg 71, 3542 AW, Utrecht
        0651590474
        www.bursar.nl
        info@bursar.nl
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Carla Luycx, voorzitter van het College 
van Bestuur van de Stichting Monton in 
Amersfoort, wilde het strategisch beleid 
en de administratieve organisatie van de 
stichting laten doorlichten. Zij maakte 
daarvoor gebruik van twee Trainee Bursars.

Normaal gesproken worden opdrachten 
voor het doorlichten van een organisatie 
gegund aan een senior-adviseur of aan een 
gevestigd extern bureau. Stichting Monton 
deed het anders. De Trainee Bursars Angela 
Savenije en Maarten Vrancken werden 
ingeschakeld om het strategisch beleid 
van de stichting onder de loep te nemen 
en op zoek te gaan naar een optimale 
administratieve organisatie.

Wat is de reden voor deze keuze?
Carla Luycx: “Ik wil jonge, net afgestudeerde 
en hoog- opgeleide mensen een kans geven. 
Maar het is meer dan dat: Angela en Maarten 
zijn heel anders opgeleid dan de huidige 
bestuurders, ze komen met nieuwe kennis 
de organisatie in, ze worden uitgedaagd 
om zich te ontwikkelen en te leren. Ze zijn 
flexibel in denken en handelen. En ik merk 
dat jonge mensen ontvankelijker zijn voor 
reflectie. Dit zijn vaardigheden die binnen 
het onderwijs nog beter tot hun recht 
kunnen komen.”

“Jonge mensen houden je scherp”

Bursar Society
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Waarom externe deskundigheid 
inschakelen?
“Het onderwijs is altijd al sterk in 
ontwikkeling, maar nu meer dan ooit. 
We moeten opschalen naar het nieuwe 
werken, van het traditionele onderwijs 
ons ontwikkelen naar kort cyclisch leren. 
Beroepen die er vandaag niet zijn, zijn 
er morgen wel; aan ons de uitdaging om 
kinderen te geven wat ze nodig hebben om 
klaar te zijn voor een andere toekomst dan 
waar wij ons nu in bevinden. Dat vraagt van 
de hele sector flexibiliteit, een ander soort 
denken.

Als bestuurder wil ik me kunnen focussen op 
de inhoud van het onderwijs. Ik draag zorg 
voor ‘keigoed’ onderwijs en voor personeel 
dat professioneel is en dat moet blijven. 
Ik zou daarom graag ontzorgd worden 
op thema’s als financiën, huisvesting, ICT, 
administratie en ik denk dat dat voor veel 
bestuurders geldt.”

Wat kan de rol van Trainee Bursars zijn in 
die ontzorging?
“Ik zie verschillende mogelijkheden. 
Trainees brengen specialistische niet-
onderwijskundige kennis de sector in, die we 
nodig hebben om te vernieuwen. Ze kunnen 
een nieuwe cultuur binnenbrengen in het 
onderwijs, zeker als ze op de langere termijn 
zelf op strategisch niveau een baan vinden in 
het onderwijs. 

De Trainee Bursar wordt in een opdracht 
nadrukkelijk gekoppeld aan een bestuurder, 
omdat een deel van hen zich zal ontwikkelen 
tot toekomstig bestuurder of op een ander 
plek in het onderwijs een leidinggevende 
positie vindt. Wat is voor u de meerwaarde 
van die koppeling? 

“Het belangrijkste is, dat we van elkaar 
kunnen leren. Ik hoop dat de Bursars 
in hun tweejarig traineeship met veel 
verschillende typen bestuurders zullen 
kennismaken in diverse schoolvarianten. Ze 
kunnen dan zelf ervaren hoe leiderschap 
wordt neergezet en hun eigen visie op 
leiderschap ontdekken en ontwikkelen. 
Wat voor type leider willen zij zelf zijn?En ik 
hoop dat ze ons als bestuurders feedback 
willen geven op ons leiderschap. Reactie op 
leiderschap door bestuurders is nog lang 
geen vanzelfsprekendheid, daar kunnen 
we met elkaar in groeien. Het vraagt dat 
je je kwetsbaar durft op te stellen. Laat de 
trainees ons maar helpen om te reflecteren 
op onze leiderschapsstijl en cultuur. Ik houd 
van leren en ontwikkelen en van jonge 
mensen leer je vaak nieuwe theorieën of 
werkvormen! Zij brengen je in aanraking met 
nieuwe ideeën en een nieuwe manier van 
kijken en denken; dat houdt je scherp!”



 Complete cloud oplossing voor uw Planning & Control cyclus

 Ondersteuning voor kalenderjaren en schooljaren

 DUO bekostigingsmodellenvoor PO, SBO, VO, SVO en MBO

 Salarismodel onderwijs CAO

 Workflow, voortgangsbewaking, rapportage & analyses

Vliegensvlug

Begroten

&
in het onderwijs

Rapporteren
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Specialisatie
Cogix biedt een complete cloud 
oplossing voor de hele begrotings- en 
rapportagecyclus voor het primair, 
voortgezet, speciaal en middelbaar 
beroeps onderwijs. Inclusief DUO 
bekostigingsmodellen, salaris onderwijs 
cao’s, workflow, herverdelingen en 
scenario’s. Hierdoor zijn alleen gegevens 
over leerlingaantallen en personeel 
benodigd om snel inzicht te krijgen. In Cogix 
kunnen de gegevens eenvoudig worden 
aangepast, zoals: schaal, periodiek, fte-
waarde en bapo-verlof.
Eenvoudig, up-to-date, veilig en overal 
beschikbaar met een browser.

Het opstellen van de begroting en de 
meerjarenbegroting is een proces dat niet 
alleen centraal plaatsvindt. De informatie 
vloeit van school naar bestuursniveau 
en weer terug. Cogix verzamelt deze 
informatiestromen. Dit maakt het mogelijk 
om gegevens decentraal en centraal te 
verzamelen. Daarnaast koppelt Cogix met 
uw informatiesystemen waardoor u altijd 
beschikt over de laatste stand van uw 
financiële- en medewerkergegevens.Cogix 
biedt u alle inzichten op bestuursniveau, 
maar ook per school of kostenplaats. 
Daarnaast biedt Cogix inzicht in werkelijk en 
begrote kosten, werkelijke en begrote fte’s 
en diverse financiële en management ratio’s.
 
ICT Diensten / Dashboard
• Dashboards
• Scenario analyses
• Cloud oplossingen
• Proces optimalisaties

Referenties
Cogix wordt door steeds meer 
schoolbesturen in het PO, VO en MBO 
gebruikt. Kijk voor een actueel overzicht 
en ervaringen van onze klanten op onze 
website www.cogix.nl. Wilt u contact 
opnemen met een van onze referenties? Wij 
brengen u graag, op aanvraag, in contact 
met hen.

Bedrijfsprofiel
Cogix is een jong en innovatief bedrijf met 
jarenlange kennis en ervaring in ICT en 
Accountancy en is ontstaan in 2013 doordat 
een aantal mensen met een verleden in het 
onderwijs en de zorg zich verwonderden 

Cogix

over de wijze waarop het begrotingsproces 
in het onderwijs verliep. Aan de ene kant is 
begroten een ongelooflijk belangrijk proces 
en aan de andere kant wordt het onmogelijk 
gemaakt dit om snel en dynamisch te 
doen. Het maken van de begroting en het 
sturen erop moet worden gedaan door 
de schooldirecties en bestuur, maar in de 
praktijk verzandt dit in eindeloos gepriegel 
met spreadsheets en lang wachten. Cogix 
laat zien dat het ook anders kan!

Cogix gelooft in slimme oplossingen die 
inzicht bieden, eenvoudig zijn en veel 
werk uit handen nemen. Cogix laat zien 
dat één integrale oplossing alle complexe 
spreadsheets vervangt waardoor het proces 
veel beheersbaarder wordt. Op deze manier 
kunt u zich concentreren op waar het 
werkelijk om draait: goed onderwijs.

Toekomstvisie
De onderwijsomgeving verandert steeds 
sneller en de veranderingen worden 
steeds ingrijpender. Dit vereist dat 
schoolbesturen zich steeds verder moeten 
professionaliseren om flexibel met deze 
veranderingen om te kunnen gaan. Cogix 
stelt zich als doel om schoolbesturen hierbij 
te ondersteunen door slimme integrale 
oplossingen te maken en daardoor de 
planning en controlcyclus verder te 
proffesionaliseren en het begrotingsproces 
te vereenvoudigen. Zo kunnen wij u de 
inzichten bieden op de korte en lange 
termijn.   

Aantal medewerkers: 5+
Aantal klanten in de onderwijssector: 15+
Actief in het onderwijs sinds: 2013
Samenwerkingsovereenkomsten met: AFAS,  
Vizyr, Qualiant, a/s Works en Anago. Verder 
koppelen wij met de meest gebruikte HR en 
F en leerlingvolgsystemen die in het 
onderwijs gebruikt worden. 

Cogix
Magistratenlaan 176, 5223 MA 
‘s-Hertogenbosch                
       088-99 00 811
       www.Cogix.nl 
       Info@Cogix.nl



   

 

 
Cogix | Lombardpassage 10 | 5211 JM ’s-Hertogenbosch 

088 – 99 00 811 | www.cogix.nl | info@cogix.nl 
 

 

Uw scholen moeten zich continu aanpassen aan de eisen 
van de omgeving. Leerlingaantallen nemen af door 
vergrijzing, u krijgt de functiemix als taakstelling en u 
moet tegelijkertijd vernieuwend zijn. Dit betekent dat u 
steeds verder vooruit moet kijken en plannen. U wilt 
continu inzicht in de personele en materiële 
ontwikkelingen zonder dat dit veel tijd kost. Cogix gelooft 
in slimme oplossingen die inzicht bieden, eenvoudig zijn 
en veel werk uit handen nemen. Zo kunt u zich toeleggen 
op belangrijkere zaken. 

Begrotingsmodel 

Exploitatie overzicht

Personele begroting Materiële begroting InvesteringenBekostiging

Meerjaren begroting Scenario 
analyse

Rapportages, kpi s 
en dashboards

MR

College van Bestuur
Planning & 

Control

Financieel
dienstverlener RvT

andere 
systemen

workflow

Het begrotingsmodel binnen het onderwijs bestaat uit 
verschillende onderdelen die samen de personele en materiële 
begroting vormen. 
 
85% van de totale kosten wordt gevormd door de personele 
kosten. Het is dus uiterst belangrijk om goed inzicht te krijgen 
in de ontwikkelingen op dit gebied. Op school- en 
bestuursniveau bestaat hiervan een goed beeld, maar de 
vertaling naar financiën is lastig en duurt lang. 
 
Cogix Onderwijsbegroting biedt standaardmodellen voor het 
berekenen van de bekostiging en de personele kosten op basis 
van de cao. Hierdoor zijn alleen gegevens over 
leerlingaantallen en personeel benodigd om snel inzicht te 
krijgen. 

In Cogix kunnen personeelsgegevens eenvoudig worden 
aangepast, zoals: schaal, periodiek, fte-waarde en bapo-verlof. 
Tevens kunnen vacatures worden opgenomen. Deze gegevens 
worden gebruikt voor het vaststellen van het formatieplan en 
de personele begroting. 

Verdeling taken en verantwoordelijkheden 
Het opstellen van de begroting en meerjarenbegroting is een 
proces dat niet alleen centraal plaatsvindt. De informatie vloeit 
van schoolniveau naar bestuursniveau en weer terug. 
Cogix Onderwijsbegroting verzamelt deze informatiestromen 
in een proces waarin voortgangsbewaking is opgenomen. Dit 
maakt het mogelijk om gegevens decentraal (op schoolniveau) 
én centraal te verzamelen. 
 

 

Inzicht 
U plant omdat u inzicht wilt hebben in de gevolgen van 
toekomstige ontwikkelingen. U wilt weten of u afwijkt van de 
lopende begroting, zodat u tijdig kunt bijsturen. 
 
Cogix Onderwijsbegroting biedt u alle mogelijke inzichten op 
bestuursniveau, maar ook per school of kostenplaats. 
 
De applicatie biedt inzicht in werkelijke en begrote kosten, 
werkelijke en begrote fte’s en diverse financiële en 
management ratio’s. 

Koppelingen 
Cogix heeft een direct online koppeling met AFAS 
Personeel en Financieel en Exact, waardoor de 
omgeving altijd beschikt over de laatste stand van 
de realisatie en de medewerker gegevens. 
 
Cogix Onderwijsbegroting voldoet aan de Wet op bescherming 
persoonsgegevens (Wbp).  

Cogix Onderwijsbegroting ondersteunt het complete proces van begroten en verantwoorden over schooljaren en kalenderjaren. Dit 
proces kan geheel naar wens worden ingericht, passend bij uw organisatie. 
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Maak kennis met Contractables. Deze professio-
nele inkoopadviseurs weten niet alleen alles van 
inkoop maar ook van wat er speelt binnen het 
onderwijs. Contractables ondersteunt uw scholen 
met raad en daad. Achter uw persoonlijke 
inkoopmanager staat een sterk team van 
segmentspecialisten. Eén vast contactpersoon 
met de kennis van een heel team; alleen zo komt 
u tot de beste producten en passende diensten. 

Iedere onderwijsinstelling is anders en heeft zijn 

eigen behoeftes en uitdagingen. Dat is de reden 

van de specialisatie van onze inkoopmanagers. 

Uw inkoopmanager kent uw sector van de hoed 

en de rand, de segment specialist is 100% op de 

hoogte van de mogelijkheden binnen de product-

groep of dienst die u gaat inkopen. 

Of het nu gaat om het opstellen van een inkoop-

plan of het uitvoeren van een spendanalyse, het 

opmaken van inkoopvoorwaarden of het aanbe-

steden van ICT, repro, onderwijsleerpakketten of 

schoonmaakdiensten. Wij bieden uw organisatie 

toegang tot passende oplossingen, betrouwbare 

partijen en scherpe prijzen.

Waar wij voor staan: objectief en eerlijk advies, 

hoogst mogelijke klanttevredenheid en volledige 

onafhankelijkheid. Koop slimmer in, krijg grip, 

ontmoet Contractables!

Slimmer
Inkopen

Bel 085-021 20 81 of maak een 

afspraak op www.contractables.nl
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Specialisatie 
Onze inkoopmanagers weten wat er speelt 
binnen het onderwijs! We ondersteunen 
op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau. Dit houdt in dat we uw organisatie 
geheel ontzorgen op het gebied van inkoop. 
Contractables zorgt er voor dat uw interne 
beheersing rondom inkoop voldoet aan 
de relevante wet- en regelgeving, voert 
Europese en onderhandse aanbestedingen 
voor u uit en zorgen ervoor dat u grip krijgt 
op uw materiele budget. Dat proffesioneel 
inkopen loont blijkt ook uit de aanzienlijke 
besparingen die wij keer op keer voor onze 
opdrachtgevers weten te realiseren.

Aanbestedingen / Inkoopbureau
•	 Aanbestedingen
•	 Inkoopscans
•	 ICT & telecom
•	 Facilitair & Gebouw
•	 Print & Scan
•	 Energie & Afval

Referenties 
De inkoopmanagers van Contractables 
hebben al voor heel wat organisaties 
gewerkt, zowel voor profit als non-profit. 
Wij zijn voornamelijk actief binnen het 
onderwijs, maar ook bijvoorbeeld Jumbo 
Supermarkten en BeterBed vertrouwen 
inkopen ons toe. Lees op http://www. 
contractables.nl/referenties/ de verhalen en 
ervaar hun klanttevredenheid.

Bedrijfsprofiel 
We gaan met onze klanten graag een 
partnership aan, willen uw organisatie beter 
leren kennen zodat we weten wat voor u 
en uw collega’s van belang is. Iinkopen is 
meer dan selecteren op de laagste prijs, 
meerwaarde is minstens zo belangrijk. 
Producten en diensten die uw organisatie 

Contractables

verder helpen, met ruimte voor groei maar 
zeker ook voor krimp. We analyseren uw 
uitgave, schrijven een inkoopbeid, richten 
uw contractdatabase in en begeleiden 
u in zowel Europese als onderhandse 
offertetrajecten. We gevoven is tranparantie 
en eenvoud. Om inkooptrajecten efficient en 
overzichtelijk te laten doorlopen gebruiken 
wij stateof-the-art inkoopsoftware. Niet 
langer ploegt u door stapels multimappen 
op zoek naar antwoorden. U en het 
projectteam beoordelen in een online 
omgeving de uitgebrahcte offertes. De 
antwoorden van de verschillende aanbieders 
netjes per vraag gebundeld zodat u goed 
kunt vergelijken. U zult het moeten zien om 
het te geloven!  Toekomstvisie Financien 
zullen een grotere rol gaan spelen binnen 
het onderwijs. Accountants toetsen strenger 
op inkoopbeleid en vragen waarom u voor 
een bepaalde oplossing gekozen heeft. 
Inkoopproffesionalisatie is een logische stap. 
Contractables kan ook uw inkoopparter 
worden! Een vaste inkoopmanager met 
verstand van onderwijs die uw organisatie 
helpt bij het selecteren van de beste 
leveranciers, die objectief advies kan 
uitbrengen en enorme besparingen 
realiseerd. We komen ons graag aan u 
voorstellen.  

Aantal medewerkers: 6
Aantal klanten in de onderwijssector: 45
Actief in het onderwijs sinds: 2011

Contractables
Rooiseweg 12, 5481 SJ, Schijndel
       (085) 021 20 81
       www.contractables.nl 
       info@contractables.nl   
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Contractables
“Zondermeer, we zien een grote toename 
in de vraag naar onze dienstverlening. 
Met name in het onderwijs groeien we 
enorm snel. Wat ons onderscheid? Onze 
compleetheid. We bieden een zeer 
compleet dienstenpakket aan, zoeken 
echt het partnership op. We maken inkoop 
overzichtelijk en transparant. Niet alleen 
binnen trajecten maar ook wat betreft de 
materiële uitgave. Eigenlijk ondersteunen 
we van A tot en met Z, we nemen alle 
inkoopvraagstukken uit handen. 

Onderwijs
Waarom groeit Contractables zo snel binnen 
het onderwijs? “Binnen het onderwijs 
is enorm veel te winnen op inkoopvlak. 
Inkoopmanagment start met het krijgen 
van inzage in de uitgave; het opmaken van 
een spendanalyse. Wie zijn de grootste 
leveranciers, wat is de spend binnen de 
verschillende productcategorieën en 
hoe zit het met de contractendatabase. 
Zijn er afspraken gemaakt over de 
verdeling van inkooptaken, is er een 
procuratieschema, een inkoopplanning 
en zijn inkoopvoorwaarden op orde. Het 
opstellen van een inkoopbeleid is de eerste 
stap naar effectief inkopen.”  

Inzage
Zonder inzicht is het moeilijk om inkoop 
te coördineren, je moet tenslotte weten 
waar je moet starten. “Een waar je tijd en 
energie in moet steken. Je ontvangt van 
ons een rapportage met de uitgave per 
productgroep en per leverancier. Maar ook 
het aantal leveranciers per productcategorie 
en het aantal facturen dat een scholengroep 
van een leverancier ontvangt. Als vervolgens 
ook bekend is welke overeenkomsten er 
lopen en wanneer deze expireren kan een 
heldere planning gemaakt worden.” 

De markt op
Hier worden contracten daadwerkelijk 
afgesloten. Goed inkopen staat of valt 
met een goede inventarisatie. Wat zijn de 
wensen en eisen en wat is er op de markt 
verkrijgbaar. “Zonder juiste inventarisatie 
is de kans groot dat er een verkeerde 
uitvraag gedaan wordt.” Aldus van Heeswijk. 
“De benodigde expertise is in huis bij 
Contractables, iedere inkoopmanager heeft 
een eigen productcategorie waarin hij of zij 
gespecialiseerd is.”  

Inkoop is een essentieel onderdeel van bedrijfsvoering, ook 
binnen het onderwijs. 

Vijf jaar geleden begon Jasper van Heeswijk met het bieden van inkoopondersteuning aan 
bedrijven en organisaties. Sinds dien is Contractables uitgegroeid tot een van de meest 
professionele spelers binnen inkoopdienstverlening. “Toen ik in 2011 startte met het 
leveren van inkoopkennis aan bedrijven had ik niet gedacht dat ik 5 jaar later kon vertellen 
dat we aansprekende bedrijven zoals BeterBed, Jumbo Supermarkten en Flynth tot onze 
klantenkring mochten rekenen.” Aldus Jasper van Heeswijk.  

Contractables
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Selecteren
“Leveranciers kunnen zich niet 
onderscheiden op een offerteaanvraag 
die helemaal dichtgetimmerd is.” Gaat 
van Heeswijk verder. “Het beoordelen van 
kwaliteiten van een potentieel leverancier 
gaat veel beter wanneer leveranciers de 
kans krijgen zich te onderscheiden. Dat doen 
we door open vragen te stellen, bijvoorbeeld 
op het gebied van flexibiliteit. Op de vraag 
“hoe gaat u om met krimp” krijgen we 
antwoorden die we zelf nooit uit zouden 
durven vragen!” 

Het beoordelen van de offertes gaat online. 
De projectgroep die betrokken is bij een 
traject kan inloggen in het Contractables 
inkoopsysteem en kan daar de antwoorden 
van leveranciers beoordelen. 

Het is erg eenvoudig; de gestelde vraag en 
de antwoorden van de leveranciers staan 
keuring onder elkaar. Het is niet langer nodig 
multimappen door te spitten op zoek naar 
een antwoord dat verkapt benoemd staat 
in een groter verhaal. “Hiermee zijn we echt 
onderscheidend, projectgroepen die ermee 
gewerkt hebben zijn razend enthousiast. 
Bestuurders krijgen exact te zien hoe 
leveranciers beoordeeld zijn, zowel op basis 
van de prijs als de voorwaarden.” 

Voor meer informatie: 
085-021.20.81 
info@contractables.nl 
www.contractables.nl 



De Governance 

De Governance Coach verleent op 
maat coaching en begeleiding van 
bestuurders en commissarissen. De 
coaching is bedoeld voor 
toezichthouders en bestuurders in het 
(semi) publieke domein, als voor 
commissarissen, DGA’s en directies 
van familiebedrijven.

Governance Coach  | Programma  | Zelfevaluatie

De Governance Coach biedt o.a. de 
volgende diensten:

De missie van De Governance Coach 
is complexe governance 
vraagstukken terugbrengen tot de 
kern en duidelijke, praktische 
oplossingen bieden. Deze 
oplossingen dragen bij aan het 
succes van uw instelling en 
onderneming en zorgen dat de 
governance in alle opzichten “future 
proof” is. Dat is de meerwaarde van 
De Governance Coach.

De partners van De Governance 
Coach zijn van mening dat goede 
governance veel meer is dan alleen 
goede compliance. Onze 
dienstverlening staat in het teken 
van het versterken van relaties 
binnen de governance, waarbij 
wederzijds vertrouwen en gedeelde 
waarden uitgangspunt zijn. 

Coach

ONLINE ZELFEVALUATIE

‘Re�ectie en verbetering’

Waarden

RollenLeren

TOEZICHTSPLAN
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De Governance Coach

Specialisatie
De Governance Coach richt zich op Raden 
van Toezicht / Commissarissen en Raden 
van Bestuur daar waar het gaat om de 
gehele governance binnen de instelling 
of onderneming. Daarvoor biedt het de 
volgende dienstverlening aan:

•	 Organiseren en begeleiden van 
zelfevaluaties.

•	 Coaching & Begeleiding van Raden van 
Toezicht / Commissarissen.

•	 Advisering inzake de governance 
structuur.

 
Daartoe is onder andere een Online 
Zelfevaluatie ontwikkeld, die al dan niet 
onder begeleiding van De Governance Coach 
kan worden doorlopen. De dienstverlening 
richt zich op de diverse rollen in de 
governance, de waarde van de instelling 
of onderneming binnen de governance en 
het lerend vermogen van toezichthouders 
en bestuurders. De oprichters zijn er ten 
volle van overtuigd dat de kwaliteit van de 
relatie tussen bestuur en toezicht zich niet 
alleen in protocollen laat vastleggen maar 
iets extra’s vraagt: wederzijds vertrouwen 
en transparantie. Dat alleen maakt de 
governance “future proof”, zo hebben zij 
aan den lijve ondervonden.

Referenties
De Governance Coach heeft in haar 
jarenlange ervaring en expertise 
verscheidene toezichthouders en 
bestuurders gecoacht.

Bedrijfsprofiel
De Governance Coach biedt de volgende 
dienstverlening:

De Governance Coach
Ariënsplein 2, 7511 JX Enschede       
        053 - 4329493
        www.dgcoach.nl
        info@dgcoach.nl

• (Online) Zelfevaluatie
• Professionalisering van de governance
• Opleidingen
• Toezichtsplan
• Compliance check 
• Coaching en begeleiding
• Conflictmanagement
• Adviseren over de governancestructuur

 » Inrichting van bestuur, toezicht en 
aandeelhouderschap

 » Inrichting van de relatie met       
stakeholders

De Governance Coach richt zich op de non 
profit sector in de volle breedte alsook 
familie bedrijven

Toekomstvisie
De missie van De Governance Coach is om 
complexe governance vraagstukken terug te 
brengen tot de kern en duidelijke, praktische 
oplossingen bieden. Deze oplossingen 
dragen bij aan het succes van uw instelling 
en onderneming en zorgen dat de 
governance in alle opzichten “future proof” 
is. Dat is de meerwaarde van De Governance 
Coach.

Feiten en Cijfers
Aantal medewerkers: 3
Actief in het onderwijs sinds: 2016
Samenwerkingsovereenkomst met: 
Zorgzaken Groep, Manifest BV, Smart 
Mirrors, Van der Laan & Company, Lucrum, 
Evalite BV, Keencorp
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Specialisaties
De Governance Coach is een all round en 
ervaren speler in de wereld van governance. 
Ze richt zich daarbij op toezichthouders, 
commissarissen en bestuurders in de 
publieke en semipublieke sector alsook bij 
familiebedrijven. De Governance Coach is 
van mening dat goede governance veel meer 
is dan alleen “ compliment” zijn en richt 
zich in haar dienstverlening op de diverse 
rollen in de governance, de maatschappelijke 
waarde van de instelling of onderneming 
en op het lerend vermogen van de diverse 
onderdelen binnen de governance. Dat 
alles om te komen tot “ future proof” 
governance. Onze dienstverlening staat in 
het teken van het versterken van relaties 
binnen de governance, waarbij wederzijds 

vertrouwen en gedeelde waarden 
uitgangspunt zijn. 

Referenties
De Governance Coach heeft zowel in 
het publieke als private domein diverse 
opdrachten uitgevoerd.

Bedrijfsprofiel
De Governance Coach bestaat uit 2 partners: 
Harm Mannak en Wim Wickering.
 
Harm Mannak is een ervaren bestuurder, 
thuis in complexe verandertrajecten en 
fusies, met ervaring in diverse sectoren 
in zowel de publieke als private sector als 
op het scheidsvlak er van. Harm heeft tal 
van toezichthoudende functies bekleed en 

Future Proof Governance

De Governance Coach
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doet nog steeds. Hij kent de kwetsbaarheid 
van toezichthouders en bestuurders in 
het publieke functie en heeft die ook 
ervaren. Actieve netwerker nationaal en 
internationaal.  Betrokken bij de samenleving 
en daarin ook actief.
 
Partner Wim Wickering is sinds 1985 
werkzaam in de gezondheidszorg. Hij is 
o.a. andere verantwoordelijk geweest 
voor de (bedrijfs)juridische afdeling 
van zorgverzekeraars. Hij kent als geen 
ander het reilen en zeilen van de wet- en 
regelgeving van de zorg. Ook Wim heeft 
een aantal toezichthoudende functies 
bekleed en is daarin nog steeds actief. 
Wim is een jurist met ruime ervaring in 
hogere managementfuncties, en bekend 
met fusietrajecten, reorganisaties, 
verbetertrajecten, alsook het ontwikkelen 
van (onderdelen van) organisaties, maar ook 
het downsizen daarvan.

Toekomstvisie
Raden van Toezicht danwel Raden 
van Commissarissen staan volop in de 
belangstelling. De samenleving, die steeds 

sneller verandert, stelt hoge eisen aan 
toezichthouders en commissarissen en 
scherpt periodiek governance codes aan.
 
Een belangrijk hulpmiddel om te bepalen 
of een toezichthoudend team goed 
functioneert in een onderwijsmarkt die in de 
toekomst sterk automatiseert, is de jaarlijkse 
zelfevaluatie. In sommige sectoren is deze 
zelfs verplicht, in andere sectoren een sterke 
aanbeveling.
 
De Governance Coach BV biedt een online 
zelfevaluatie, waarin de privacy van 
individuele toezichthouders indien nodig 
kan worden gewaarborgd. De rapportage 
kan door ons worden voorzien van een 
schriftelijk advies, maar een traject van 
begeleiding behoort eveneens tot de 
mogelijkheden.
 
Samenwerkingsovereenkomsten met oa.: 
Van der Laan & Company BV, Forque BV, 
Manifest BV, De Zorgzaken Groep



Voor wie? 
Onderwijs gaat om mensen met passie voor het vak. 

Samenwerken en verbinden van mens en inhoud leiden tot de
beste resultaten voor het onderwijs. 

Waarom? 
Het stimuleren, ontdekken van talenten en het inspireren van 

mensen zijn onze drijfveren. Ontwikkeling van mens en organisatie 
kenmerken onze manier van werken.

Wat?
.   •   Interim HR adviseur
..  •   Interim Control
..  •   Interim adviseur Bedrijfsvoering
..  •   Organisatie ontwikkeling
..  •   Oplossen strategische vraagstukken
..  •   Ontwikkelen professionele cultuur

Meer weten?
Neem contact op met Alma Reitsma

(06) 48 59 29 76
info@desamengroei.nl

www.desamengroei.nl
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Specialisaties
De Samengroei Consultancy staat 
voor adviesdienstverlening en interim-
management op het gebied van organisatie 
ontwikkeling, in- en doorvoeren van 
excellente bedrijfsvoering, het oplossen 
van strategische vraagstukken en het 
ontwikkelen van een professionele cultuur in 
onderwijsorganisaties.

Referenties
Als dienstverlener richten we ons vooral op 
onderwijsorganisaties in het primair, speciaal 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en 
samenwerkingsverbanden. 

Bedrijfsprofiel
De Samengroei Consultancy is een landelijk 
opererend onderwijsadviesbureau. De 
consultants kennen het onderwijs van 
binnenuit en is daarmee in staat om het 
“goede gesprek” te voeren met de klant. De 
adviezen van de consultant sluiten aan bij de 
belevingswereld van het onderwijs en kent 
de taal van het onderwijs. Vanuit een brede 
basis van ervaring en kennis is de consultant 
een gesprekspartner, cq sparringspartner 
voor het bestuur en de toezichthouder. 
Iedere consultant heeft zijn of haar eigen 
specialisme en specifieke aanpak. De 
meeste consultants kennen het onderwijs 
van binnenuit of hebben meerdere jaren 
ervaring in het onderwijs, maar ook in profit 
en non-profit sectoren. Onze ervaring en 
de mogelijkheid om opdrachten juist vanuit 
verschillende invalshoeken te benaderen 
biedt onze opdrachtgevers vertrouwen. Dat 
vertrouwen gaat hand in hand met onze 
praktische en vaak verfrissende werkwijze 
en onze resultaatgerichtheid. 

De Samengroei Consultancy

Toekomstvisie
Onderwijs gaat om mensen met passie 
voor het vak. Samenwerken en verbinden 
van mens en inhoud leiden tot de beste 
resultaten voor het onderwijs. Het 
stimuleren, ontdekken van talenten en het 
inspireren van mensen zijn onze drijfveren. 
Ontwikkeling van mens en organisatie 
kenmerken onze manier van werken.

De Samengroei Consultancy
Contactpersoon: Alma Reitsma
Blekweg 2A, 7021 JC, Zelhem
        (06) 48 59 29 76
        www.desamengroei.nl
        info@desamengroei.nl
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De aanpak van de consultants van De 
Samengroei Consultancy kenmerkt zich 
door het creëren van beweging bij de 
klant. De adviezen komen tot stand door 
het stellen van de juiste vragen en het tot 
stand brengen van wezenlijke oplossingen 
en veranderingen in de organisatie. De 
consultant zet zich in voor duurzame 
oplossingen voor de vraag van de klant. De 
aard van de opdracht bepaalt de rol van 
de consultant. De Samengroei biedt de 
volgende diensten aan: 

Interimmanagement:
Het overkomt iedereen weleens dat er 
iemand onverhoopt ziek is of dat er een 
vacature ontstaat die niet op korte termijn 
ingevuld wordt. De Samengroei kan u van 
dienst zijn om u tijdelijk te helpen op de 
volgende gebieden: Personeelsadviseur/ 
HR-adviseur; Controller; Facilitaire 

beleidsadviseur; Manager, directeur 
bedrijfsvoering; Beleidsmedewerker; 
Bestuurssecretaris. 

Organisatie ontwikkeling en -advies:
De vraagstukken die op het bordje van 
onze consultants gelegd worden zijn uiterst 
divers. Het gaat daarbij om strategische 
vraagstukken, strategisch personeels- 
en financieel beleid, maar ook over 
efficiënte en effectieve inrichting van de 
bedrijfsvoeringsprocessen. herinrichting 
staf- of bestuursbureau; training en 
opleiding; herinrichting organisatie; 
procesoptimalisatie; AO/IB procedures 
beschrijvingen. Ontwikkeling strategisch 
personeelsbeleid Begeleiden meerjaren 
strategisch beleidsplan. 

Wat wij doen

De Samengroei Consultancy
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Onderzoek & doorlichting:
Onze dienstverlening op dit gebied 
heeft betrekking op onderzoek naar en 
evaluatie van de organisatiestructuur, de 
organisatiecultuur en het samenwerken 
en functioneren van medewerkers en 
teams binnen de hele organisatie of een 
onderdeel daarvan. Organisatiescans; 
Risicoanalyses; Huisvestingsbeleid en 
uitvoering hiervan; Begeleiding fusies en 
reorganisaties; Uitvoering WWZ; Begeleiding 
van het insourcen van de administratieve 
dienstverlening. 

Coaching en begeleiding:
Onderwijs is mensenwerk. Alles wat 
aandacht krijgt groeit. Investeren in 
individuele medewerkers en (management-)
teams zien wij dan ook als investeren in 
de organisatie van onze opdrachtgevers. 
Onze consultants verzorgen trainingen 
en coachingstrajecten de volgende 

uiteenlopende gebieden met als doel 
het versterken van de professionele 
cultuur: strategische trainingen voor 
de Raad van Toezicht, bestuurders en 
managementteams; cursussen voor 
de (GMR); persoonlijke effectiviteit; 
leiderschapstrainingen; teamcoaching.



 

Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft  |  015 2700 980  |  info@delftware.nl 
Postbus 559, 2600 AN Delft  |  www.delftware.nl   

 
 
 

 

 

 

 

 

  Wij laten Service Management weer om Service draaien. 
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Delftware Consulting

Delftware Consulting, 
specialist in onderwijs

Onderwijs verandert constant, en de 
komende jaren sneller dan ooit. Studenten 
willen kennis online, digitaal en interactief 
tot zich nemen. Bedrijven willen dat de 
medewerker van de toekomst om kan gaan 
met de laatste technologieën en dit alles 
vraagt om docenten die hier mee om kunnen 
gaan.

Om in te kunnen spelen op deze 
veranderingen heeft iedere 
onderwijsinstelling een daadkrachtige 
service organisatie nodig die het onderwijs 
ondersteund. Of het nu gaat om de 
studentenadministratie, ICT, HR, facilitair 
of finance, deze afdelingen scheppen de 
voorwaarden die nodig zijn om goed les 
te kunnen geven. Delftware consulting 
specialiseert zich in het inrichten van een 
goed georganiseerde service organisatie die 
is gebaseerd op een nauwe samenwerking 
tussen alle ondersteunende afdelingen met 
de focus op het leveren van toegevoegde 
waarde voor het onderwijs.

Wij zijn Delftware Consulting, opgericht 
met één focus: dienstverlenende afdelingen 
zó goed maken, dat de hele organisatie er 
beter door gaat presteren. Te vaak zien wij 
ondersteunende afdeling die in zichzelf zijn 
gekeerd, puur reactief diensten verlenen en 
werken als eilandjes binnen de organisatie. 
Er wordt gestuurd op kostenbesparing, 
projecten die worden uitgevoerd hebben 
geen relevantie voor het onderwijs en de 
afdelingen zitten vast in eigen regels en 
procedures.

Delftware Consulting
Martinus Nijhofflaan 2, 2624 ES, Delft
        015 2700 980
        www.delftware.nl
        info@delftware.nl

Wij leveren interim-professionals die in de 
rol van teammanager, procesmanager of 
servicemanager een rol nemen binnen de 
ondersteunende afdelingen en als doel 
hebben deze organisatie te verbeteren. Dit 
doen wij door de structuur van de afdeling 
te herzien, de samenwerking met de andere 
afdelingen concreet invulling te geven en 
tooling te implementeren waarmee de 
dienstverlening wordt ondersteund. Deze 
tooling geeft ons de mogelijkheid te sturen 
op KPI’s die de toegevoegde waarde van de 
service organisatie aantoont. Als resultaat 
hiervan gaat de kwaliteit van de servicedesk 
met sprongen omhoog, slaan we een brug 
tussen het onderwijs en de ondersteuning 
en maken we de onderwijsinstelling 
aantrekkelijker voor studenten! 

Feiten en cijfers

•	 Opgericht in 2015
•	 Meer dan 50 ervaren interim 

professionals
•	 Ruime ervaring binnen alle vormen van 

onderwijs, van primair onderwijs tot 
universiteiten

•	 Kennis en ervaring op het 
gebied van ICT, Facilitair, HR, 
Studentenadministratie en Finance
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Kantelen van de serviceprocessen
ROC Zadkine is één van de twee grote ROC’s 
in de regio Rotterdam. 2.400 toegewijde 
medewerkers zorgen er iedere dag weer 
voor dat de ruim 16.000 studenten het 
best mogelijke onderwijs krijgen. Zadkine 
biedt MBO onderwijs op alle niveau’s en in 
een grote hoeveelheid richtingen. Om in te 
kunnen spelen op de vele veranderingen 
waar het onderwijs voor staat besloot 
Zadkine in 2016 te investeren in de service 
organisatie. Dit deden ze samen met 
Delftware Consulting.

Samenwerking door kanteling
Zoals de meeste organisaties had ook 
Zadkine begin 2016 een service organisatie 
die bestond uit een aantal op zichzelf 
opererende ondersteunende afdelingen. 
ICT, HR, Facility, Finance, alle afdelingen 
werkten ieder voor zich om het onderwijs 
zo goed mogelijk te ondersteunen. Met 
wisselend succes: De ene afdeling had de 
zaken beter op orde dan de andere, maar 
alle afdelingen werkte hard aan verbetering. 
Delftware consulting is in deze periode 
ingestapt en in de rol van teammanager ICT 
en verandermanager aan de slag gegaan 
om samenwerking te realiseren tussen de 
verschillende afdelingen. Wij weten dat de 
gewenste verbeteringen alleen te realiseren 
zijn door intensieve samenwerking tussen 
de afdelingen. Onder de vlag van het project 
“kantelen serviceprocessen” zijn we aan de 
slag gegaan met concrete stappen om deze 
samenwerking vorm te geven. Zo is één 
centrale tool geïmplementeerd waarmee 

alle ondersteunende afdelingen werken, 
is een centrale servicedesk opgezet, één 
portaal neergezet waar alle medewerkers 
van Zadkine diensten kunnen afnemen en 
vragen kunnen stellen én zijn gezamenlijke 
processen ontworpen met het in dienst 
proces als kers op de taart.

Gezamenlijke servicedesk
Het opzetten van een gezamenlijke 
servicedesk roept altijd veel discussie op. Bij 
Zadkine is ervoor gekozen de servicedesk 
van ICT, Facility en Algemene Ondersteuning 
samen te brengen in één fysieke ruimte. Er 
is één telefoonnummer waar men naar belt 
en middels een kort keuzemenu krijgt men 
de juiste medewerker aan de telefoon. Een 
ICT medewerker krijgt dus geen facilitaire 
vragen, maar door bij elkaar te zitten krijgt 
men er wel kennis van. Eventuele problemen 
in de bezetting van de Servicedesk kan op 
die manier toch worden opgevangen in 
geval van nood. Is het onduidelijk of een 
conciërge of een ICT medewerker naar een 
printer storing moet gaan, leidt kort overleg 
tussen de medewerkers van de servicedesk 
snel tot de beste oplossing. Belangrijkste 
echter is dat de samenwerking tussen de 
afdelingen écht een gezicht krijgt, dankzij 
deze gezamenlijke servicedesk.

Zadkine en Delftware Consulting

Delftware Consulting
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Beter onderwijs door betere ondersteuning
Dankzij de verbeterde samenwerking tussen 
de ondersteunende afdelingen wordt er 
beter onderwijs gegeven. Meldingen die 
onderwijs verstorend zijn worden sneller 
en beter opgelost waardoor de docent les 
kan geven in plaats van tijd en energie moet 
steken in het oplossen van het probleem. 
Het eerder genoemde in dienst proces is 
hier ook een uitstekend voorbeeld van. 
Daar waar nieuwe medewerkers voorheen 
soms wel weken moesten wachten voordat 
zij zaken als een laptop, telefoon en 
toegangspas hadden ligt er nu in verreweg 
de meeste gevallen een kant en klaar pakket 
te wachten op de nieuwe medewerker op 
de eerste werkdag. Een bezoek aan een van 
de 10 servicepunten en het zetten van een 
digitale handtekening is het enige wat nodig 
is om aan de slag te kunnen!
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Driessen Administratie & Advies

Specialisaties
Het onderwijs is in beweging. Driessen 
Administratie & Advies helpt mens en 
organisatie om richting te geven aan die 
beweging door HR-gerelateerde processen 
efficiënter en overzichtelijker te maken. 
Kennis van het onderwijs, maar nog 
belangrijker, van uw organisatie is daarbij 
van groot belang. Daarom investeren wij 
in software én in mensen, zodat u altijd 
de oplossing of het beste advies krijgt dat 
professioneel en persoonlijk bij u past.

Zo zorgen we dat uw personeels- en 
salarisadministratie goed verloopt en 
ondersteunen we u, indien gewenst, 
ook bij uw financiële administratie. 
HRM-stuurinformatie met dashboard- 
en analyseoplossingen krijgt u met de 
AnalyseManager. De VervangingsManager 
beheert, plant en automatiseert uw 
vervangingen van leerkrachten op een 
juiste en snelle wijze. En met het HRM 
kennissysteem RAP hebben u en uw 
medewerkers altijd direct een antwoord 
op uw HRM vraag met digitaal inzicht 
in arbeidsvoorwaarden en aanvullende 
regelingen die voor uw organisatie gelden. 
Zo houdt u meer tijd over voor uw kerntaken 
en tactische en strategische bijdrage aan uw 
organisatie.

Daarom kan het onderwijs al jarenlang 
rekenen op onze ondersteuning. 
Driessen Administratie & Advies heeft 
samenwerkingsverbanden met de VO-Raad 
en AVS.

Meer informatie op www.driessen.nl/
administratie

Referenties
“Driessen is betrouwbaar, deskundig en 
innovatief. De producten die ze ontwikkelen 
en de manier waarop ze de markt betreden 

Driessen Uitzenden & Detacheren
Postbus 748, 5700 AS, Helmond
        0492506666
        www.driessen.nl
        info@driessen.nl

en klanten benaderen, is ambitieus en 
modern.” Lilian van Tiggelen - Hoofd 
Personeel & Organisatie, VO RSG ’t Rijks
Meer referenties op: www.driessen.nl

Bedrijfsprofiel
In 1993 startte Jan Driessen zijn eigen bedrijf. 
In zijn eentje, maar met energie voor 10. In 
ruim 20 jaar tijd is Driessen HRM uitgegroeid 
tot een organisatie met bijna 500 collega’s 
en tien verschillende locaties verspreid door 
Nederland.

Meer informatie op: www.driessen.nl

Toekomstvisie
In geen andere sector maken medewerkers 
zo’n groot deel uit van het succes van een 
organisatie als in het onderwijs. Aan HRM’ers 
en directie in het onderwijs de taak om te 
beschikken over de beste mix van docenten 
en nieuwe wet- en regelgeving toe te passen 
in de praktijk. Met ontwikkelingen als 
krimpende leerlingenaantallen, het dreigend 
tekort aan docenten en steeds veranderende 
processen en methodieken is deze opgave 
niet eenvoudig.

Feiten en Cijfers
•	 Werken voor meer dan 1100 organisaties 

in het onderwijs, de overheid, zorg & 
welzijn en cultuur

•	 Vervangingen voor meer dan 2.000 
scholen

•	 15.000 flexibele medewerkers
•	 10 locaties door het land
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Aan de digitalisering van ons dagelijks leven 
zijn we gewend geraakt. We kopen digitaal, 
verkopen digitaal, bankieren digitaal en 
regelen onze overheidszaken digitaal. Als 
we deze ontwikkelingen vergelijken met 
de wereld van tien jaar geleden, zonder 
smartphones maar met acceptgiro’s en 
blauwe enveloppen, dan is er veel gebeurd. 
En als we naar de nabije toekomst kijken met 
zelfrijdende auto’s, robots die zorgoperaties 
kunnen uitvoeren en het steeds slimmer 
worden van kunstmatige intelligentie 
kunnen we ook nog veel verwachten. Ook 
op het vlak van (e-)HRM. Al jaren wordt 
e-HRM gezien als de belangrijkste trend 
waar HRM’ers niet omheen kunnen. Uit het 
onderzoek van Kantar TMS, in opdracht 
van Driessen HRM, blijkt dat e-HRM een 
belangrijk focusgebied is voor HRM’ers.

Als we naar de rol van HRM kijken dan 
is deze de afgelopen decennia enorm 
veranderd. Het begon ooit met het 
faciliteren van personeelszorg aan 
medewerkers werkzaam aan de lopende 
band. In de jaren erna is het inzicht gekomen 
dat de medewerkers de belangrijkste 
groep belanghebbende in een organisatie 
zijn. Eind jaren tachtig van de vorige eeuw 
veranderden de denkbeelden rondom
HR door economische, technologische, 
sociale en culturele veranderingen. Het 
personeel werd vanaf toen daadwerkelijk 
gezien als een bepalende factor voor het 
succes van de organisatie. Hierdoor
verschoof de ‘zorgkant’ naar aandacht voor 
management van personeel. Vanaf toen 
werd meer en meer gesproken in termen 
als Human Capital, Human Resources en 
Human Resource Management (HRM). 
Als de afdeling HRM wil acteren als 
strategisch partner van het management, 

directie en/of bestuur, dan is het gebruik 
van e-HRM onontbeerlijk. De resultaten 
van het onderzoek van Kantar TNS onder 
HRM’ers in de publieke sector onderschrijft 
dit. Tegenwoordig gebruiken 4 op de 
5 organisaties e-HRM. Bijvoorbeeld als 
ondersteuning bij HR-administratie, HR-
informatie, recruitment en het aggregeren 
van (strategische) stuurinformatie. Maar de 
ontwikkelingen op het gebied van e-HRM 
staan niet stil. Nu is het tijd om de volgende 
stap te maken.

Wordt HRM e-HRM?
Als de wereld om ons heen steeds meer 
digitaal wordt, betekent dat ook iets voor 
HRM. Het wordt steeds meer digitaal 
gedreven, gefaciliteerd door steeds betere 
software die ondersteunt op de meer
tactische en strategische vraagstukken. 
Zeker nu alles beschikbaar is in de cloud. 
Héél erg kort door de bocht worden HRM-
activiteiten dan in veel gevallen omgezet 
naar e-HRM activiteiten. Maar wat is dan 
precies het nut van e-HRM? Waar moet het 
toe leiden? In het onderzoek van Kantar 
TNS in opdracht van Driessen HRM geven 
veel HRM’ers (40%) aan dat ze door e-HRM 
meer kunnen focussen op strategische 
vraagstukken. 16% vindt van niet. In 45% van 
de gevallen leidt het tot een vermindering 
van de administratieve werkzaamheden. 
In slechts 14% van de gevallen niet. Over 
managementinformatie door e-HRM is 
bijna iedereen onverminderd enthousiast. 
Slechts 7% ziet managementinformatie niet 
als een mogelijkheid om het beleid mee 
te onderbouwen. Vooral in de overheid 
slaat e-HRM aan. Zij zien op alle drie de 
onderwerpen significant meer voordeel dan 
de andere sectoren.

Hoe e-HRM de wereld van HRM gaat veranderen

Driessen Administratie & Advies
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De factor Mens wordt belangrijker dan ooit. 
In 2013 zei de CEO van de Chinese 
elektronicafabriek Foxconn: “We hebben 
een miljoen werknemers, in de toekomst 
hebben we een miljoen robots.” Hij 
verwacht in de toekomst alleen nog

menselijke technici en ingenieurs nodig 
te hebben. Als dit op termijn algemeen 
gedachtengoed wordt, dan betekent dat 
enorm veel voor de factor mens in de 
organisatie. Kapitaal zal de plaats innemen
van arbeid. Dat zal heel wat impact hebben 
op de rol van HRM. 

Om in een steeds meer digitale wereld 
het verschil te kunnen maken wordt juist 
de menselijke invulling en de menselijke 
benadering van cruciaal belang. Door 
e-HRM op de juiste manier geïntegreerd in 
te zetten kunnen veel processen efficiënter 
worden uitgevoerd. Daarnaast creëert 
deze aanpak overzicht en inzicht in het 
personeelsbestand, maar nog belangrijker 
inzicht in elke medewerker specifiek. De 
voorbeelden die hierboven genoemd 
worden, gaan vooral over de ontwikkeling 
van mensen. Dat is naast gemak en 

efficiency vooral de grootste toegevoegde 
waarde van de digitalisering van HRM. 
Het stelt organisaties veel beter in staat 
om het beste uit mensen te halen. Want 
mensen zijn en blijven belangrijk voor een 
organisatie. Zij leveren meerwaarde door 
hun creativiteit, empathie en passie. Dit zijn 
zaken die computers nu en zeker ook de 
eerstvolgende decennia niet of maar op zeer 
beperkte schaal kunnen nabootsen. Daar 
heb je dus mensen voor nodig. En zonder 
mensen geen innovatie. En zonder innovatie 
geen ontwikkeling naar een meer digitale 
wereld.

Het complete artikel is gepubliceerd in de 
HRM Barometer van Driessen HRM. 
Gratis aan te vragen op 
www.driessen.nl/hrmbarometer
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Driessen Uitzenden & Detacheren

Specialisaties
Goede mensen brengen uw organisatie 
verder. Wij brengen mens en werk bij elkaar 
en zorgen ervoor dat u de beschikking 
heeft over de juiste personele capaciteit. Zo 
vinden wij uw flexibele medewerker, een 
nieuwe collega of een tijdelijke vervanger 
die ervoor zorgt dat het werk door kan gaan. 
We zijn een grote werkgever binnen de 
publieke sector. Goed werkgeverschap staat 
daarbij hoog in ons vaandel, want wij vinden 
dat mensen meer verdienen dan alleen een 
correct salaris en een goed pensioen.

Meer informatie op: 
www.driessen.nl/uitzenden

Weinig sectoren waar zoveel hoogopgeleide 
professionals werken als in het onderwijs. 
Het aantal schaarse profielen neemt toe en 
sommige docenten zijn bijna onvervangbaar. 
Driessen Professionals biedt uw organisatie 
toegang tot een partnernetwerk met 
schaarse profielen op verschillende 
domeinen. Daarnaast ontzorgen wij 
onderwijsinstanties met de administratieve, 
financiële en juridische zaken rond de inzet 
van zelfstandige professionals. Daarbij heeft 
u de regie en staan wij altijd voor u klaar met 
helder en praktisch advies rondom de inzet 
van zzp’ers.

Meer informatie op: 
www.driessen.nl/professionals

Referenties
“De vervangingsaanvragen worden snel 
en met zorg behandeld en de scholen zijn 
tevreden. Daarnaast staat de kwaliteit 
van inzet hoog in het vaandel. Ook de 
samenwerking is effectief, op basis van 
vertrouwen, constructief en resultaatgericht. 
Er is altijd een open communicatie en 
Driessen stelt zich zeer dienstbaar en 
klantvriendelijk op.” Rolinka Meijer - 

Driessen Uitzenden & Detacheren
Postbus 748, 5700 AS, Helmond
        0492506666
        www.driessen.nl
        info@driessen.nl

manager ASG Mobiliteit, Almeerse Scholen 
Groep

Meer referenties op: 
www.driessen.nl

Bedrijfsprofiel
In 1993 startte Jan Driessen zijn eigen bedrijf. 
In zijn eentje, maar met energie voor 10. In 
ruim 20 jaar tijd is Driessen HRM uitgegroeid 
tot een organisatie met bijna 500 collega’s 
en tien verschillende locaties verspreid door 
Nederland.

Meer informatie op: 
www.driessen.nl/organisaties/over-driessen

Toekomstvisie
In geen andere sector maken medewerkers 
zo’n groot deel uit van het succes van een 
organisatie als in het onderwijs. Aan HRM’ers 
en directie in het onderwijs de taak om te 
beschikken over de beste mix van docenten 
en nieuwe wet- en regelgeving toe te passen 
in de praktijk. Met ontwikkelingen als 
krimpende leerlingenaantallen, het dreigend 
tekort aan docenten en steeds veranderende 
processen en methodieken is deze opgave 
niet eenvoudig.

Feiten en Cijfers
•	 Werken voor meer dan 1100 organisaties 

in het onderwijs, de overheid, zorg & 
welzijn en cultuur

•	 Vervangingen voor meer dan 2.000 
scholen

•	 15.000 flexibele medewerkers
•	 10 locaties door het land



49 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Kinderen enthousiast vertellen over het 
kofschip, pubers enthousiasmeren voor een 
vak of een afstudeerscriptie begeleiden. 
Mensen die werken in het onderwijs maken 
elke dag het verschil. Om dit vol overgave 
te doen, helpt het als docenten gelukkig 
zijn in hun werk. Met werkgeluk is het in 
het onderwijs - gelukkig - positief gesteld. 
Medewerkers in het onderwijs beoordelen 
hun werkgeluk met een 7,3. Dit blijkt uit 
onderzoek van Kantar TNS in opdracht van 
Driessen HRM onder 486 medewerkers in de 
publieke sector. Ook laat het onderzoek zien 
dat werkenden in de publieke sector (7,2) 
gelukkiger zijn dan werkenden in de private 
sector (7,0). 

Meten van geluk
Geluk is voor iedereen anders. Toch zijn 
er vaste patronen en betekenissen die 
we toekennen aan geluk. En hoewel de 
discussie over het meten van geluk zo nu en 
dan weer oplaait, zijn wetenschappers het 
erover eens dat je geluk kunt meten door er 
simpelweg naar te vragen. Het woord geluk 
heeft vanouds twee betekenissen: ‘in goede 
levensomstandigheden verkeren’ en ‘plezier 
in het leven hebben’. In de eerste betekenis 
hangt geluk samen met materiële waarde, 
oftewel welvaart. In de tweede betekenis 
gaat het meer om de subjectieve beleving 
van geluk. Anders gezegd: geluk is de mate 
waarin iemand zijn ‘overall’-oordeel over zijn 
leven positief beoordeelt. Niet alleen geluk 
in het leven, maar ook streven naar geluk op 
het werk heeft positieve effecten tot gevolg. 
Het is gebleken dat gelukkige medewerkers 
betere evaluaties krijgen, meer energie 
hebben, productiever en gedrevener zijn. 
Ook blijkt dat gelukkige medewerkers meer 
tevreden met hun werk zijn dan ongelukkige 
medewerkers.

Gelukkig met flexibel contract?
Medewerkers met een flexibel contract 
beoordelen hun werkgeluk met een 7,4. 
Medewerkers met een vast contract houden 
het bij een 7,2. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat flexwerkers vaak kort cyclisch 
werken. Het geluksgevoel bij het starten 
aan een nieuwe uitdaging is wellicht hoger 
dan het geluksgevoel na een aantal jaren. 
Ondanks dat de verschillen klein zijn, zegt 
68% van de ondervraagde medewerkers met 
een flexibel contract dat, als ze opnieuw 
konden kiezen, ze weer voor hun huidige 
baan zouden gaan. Onder de medewerkers 
met een vast contract ligt dit met 58% 
beduidend lager. 

Andere opvallende significante verschillen 
zijn dat flexwerkers na een dag werken 
met een meer voldaan gevoel thuiskomen, 
trotser zijn op de organisatie waarvoor 
ze werken, minder hiërarchie ervaren, de 
organisatiecultuur als prettiger ervaren en 
tevredener zijn over hun werkbelasting. 
Maar er zijn ook componenten die een 
negatieve invloed kunnen hebben op 
hun werkgeluk. Zo werken flexwerkers 
vaker in hun privé-tijd en ervaren ze meer 
onzekerheid over het behouden van hun 
baan. Als het gaat om gevoel van gelijkheid 
hebben vaste medewerkers meer het gevoel 
dat hun arbeidsvoorwaarden (incl. salaris) in 
verhouding staan tot hun werkzaamheden 
dan flexwerkers.

Meer geluk in de publieke sector
Zowel het algemeen geluksniveau als het 
werkgeluk ligt bij werkenden in de publieke 
sector hoger. De meeste onderzoeken naar 
geluk laten zien dat mensen die werken in de 
publieke sector gelukkiger zijn. 

Gelukkig aan het werk in het onderwijs

Driessen Uitzenden & Detacheren
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Werkenden binnen de publieke sector voelen 
zich over het algemeen meer gerespecteerd 
op het werk, voelen zich meer uitgedaagd in 
hun werkzaamheden, komen met een meer 
voldaan gevoel thuis na een dag werken 
en hebben meer het gevoel de ruimte te 
krijgen om zich te kunnen ontwikkelen. Ook 
hebben mensen die werken in het publieke 
domein vaker het gevoel dat hun werk ertoe 
doet, zien ze hoe hun werk bijdraagt aan 
de maatschappij en kunnen ze in hun werk 
vaker iets betekenen voor anderen.

Vraag Werkgeluk kosteloos aan
In de publicatie Werkgeluk leest u hoe 
gelukkig medewerkers in het onderwijs zijn. 
Wat maakt hen gelukkig in het werk? En 
hoe kunt u als werkgever hieraan bijdragen? 
Antwoord op deze en andere vragen geven 
we aan de hand van een grootschalig 
onderzoek dat Kantar TNS in opdracht van 
Driessen HRM heeft uitgevoerd. Samen 
met vooraanstaande hoogleraren Ruut 
Veenhoven en Meike Bartels duiken we 
dieper in het wetenschappelijk onderzoek 
rondom geluk. Om vervolgens stil te staan 
bij de invloed van architectuur op ons 
geluksgevoel en ons werk, hoe mobiliteit 
van werknemers werkgeluk bevordert en 

de invloed van geld op geluk. Jacqueline 
Boerefijn legt uit hoe leraren gelukkig voor 
de klas staan en we spreken mensen uit het 
onderwijs. 

De publicatie Werkgeluk van Driessen 
HRM is kosteloos aan te vragen voor 
leidinggevenden en HRM’ers in de publieke 
sector via www.werkgeluk.nl.
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Dyade

Specialisaties
•	 Onderwijsbedrijfsvoering
•	 Professionele verzorging van uw 

financiële en/of personele administratie. 
•	 Systeemonafhankelijke dienstverlening.
•	 Diverse adviesdiensten voor 

schooldirecteuren en -besturen op 
het gebied van onderwijshuisvesting, 
interim-management, detachering en 
financiële en juridische zaken. 

•	 ISO-gecertificeerd (9001:2008). 
•	 Kennisorganisatie op het gebied van 

onderwijs met veel specialistische 
adviseurs met praktijkervaring. 

•	 Veel voordeelpartners met aanbiedingen 
voor onze vaste klanten. 

•	 Trainingen en opleidingen gericht op 
alles wat met bedrijfsvoering in het 
onderwijs te maken heeft: financiën, 
personele zaken, huisvesting, 
management & bestuur, public 
relations en communicatie (CRKBO-
gecertificeerd).

Referenties
Dyade heeft een zeer breed pakket aan 
producten en diensten. Referenties voor 
specifieke producten en/of diensten zijn 
altijd opvraagbaar, neem contact met ons via 
info@dyade.nl!

Bedrijfsprofiel en Toekomstvisie
Dyade is één van de grootste dienstverleners 
in het onderwijs en ondersteunt 
onderwijsinstellingen met financiële 
en personele administratie en bij de 
bedrijfsvoering. De ondersteuning bieden wij 
aan vanuit regionale vestigingen met meer 
dan 300 medewerkers.
Op dit moment werkt Dyade voor 
schoolbesturen met in totaal 40 duizend 

Dyade
Savannahweg 71, 3542 AW, Utrecht
       0303035000
       www.dyade.nl
       info@dyade.nl

medewerkers. Met een gemiddelde van 10 
leerlingen per medewerker op een school 
werken we dus voor de toekomst van 400 
duizend kinderen. Daarmee leveren we, 
indirect, een maatschappelijk substantiële 
en relevante bijdrage aan de toekomst 
van de kinderen van Nederland. Dát bindt, 
motiveert en inspireert ons.

Als organisatie willen we, de komende 
jaren verder doorgroeien in kwaliteit van 
personeel en verdergaande automatisering 
mogelijk maken. Hiermee vergroten we de 
impact als organisatie en ontstaan nieuwe 
mogelijkheden om de dienstverlening 
verder te verbreden. Dyade gaat zich 
daarmee nog nadrukkelijker profileren als dé 
uitbestedingspartner voor het onderwijs.
Voortdurend speelt Dyade in op 
de veranderende behoefte van 
onderwijsorganisaties. Dit is ook terug te 
zien in onze nieuwe bedrijfstakken zoals de 
Dyade Academy en Dyade Voordeelservice. 
We bieden leergangen aan voor docenten 
en schoolleiders die eveneens de 
bedrijfsvoering in het onderwijs ten goede 
komen.
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Dyade, de dienstverlener in het onderwijs 
zoals u ons kent, bestaat sinds 2000. De 
wortels van Dyade gaan echter veel verder 
terug, naar de zeventiende eeuw. 

De St. Laurenskerk in Rotterdam kan 
beschouwd worden als de moeder van 
onze organisatie, hier liep de eerste 
administrateur rond en stonden de 
archiefkasten opgeslagen. In 1652 werd 
het stookhok ontruimd en ingericht als 
diaconiekamer. Vanaf 1656 droegen de 
diakenen ook zorg voor het onderwijs 
aan arme kinderen. Toen werd de eerste 
administratie voor de armenscholen verricht 
in het stookhok van de Laurenskerk.

Chaos in het beheer en bestuur 
Rond 1770 liet het beheer van het 
onderhoud van de scholen te wensen 
over. De schoolmeesters moesten zelf 
maar aan hun geld en aan lesgebouwen 
zien te komen. Voor degenen die zich geen 
betaald onderwijs van een leraar konden 
veroorloven, troffen diakenen van de St. 
Laurenskerk voorzieningen. Dit was echter 
een klein deel van het werk van de diakenen, 
waardoor het niet de aandacht kreeg die het 
nodig had. 

Kennis leidt tot deugd 
Ons land belandde in een economisch 
verslechteringsproces. Armenscholen 
raakten overvol en jongeren vertoonden 
steeds meer crimineel gedrag. Er werd een 
belangrijke rol toegekend aan het onderwijs 
(‘kennis leidt tot deugd’). Onderwijs werd 
gezien als een remedie tegen armoede, maar 
ook tegen werkeloosheid.

Oprichting rechtsvoorganger Dyade 
Een belangrijk moment in de geschiedenis 
van Dyade vond plaats op 31 oktober 
1774. Dit was het begin van een zeer lange 
traditie van het ‘College van Regenten van 
de Groote en Kleine Diaconiescholen der 
Nederduitsche Gereformeerde Gemeente te 
Rotterdam’ dat beheer, toezicht op kwaliteit 
en administratie van de vier Rotterdamse 
armenscholen op zich nam. Hieraan kwam 
pas een einde door overdracht van het 
administratiekantoor ‘Scholenbureau 
Rotterdam-Centrum’ van het College 
van Regenten aan een nieuwe stichting, 
de Stichting Dienstverlening Christelijk 
Onderwijs Rotterdam en omstreken: een 
rechtsvoorganger van Dyade.

Van stookhok in Rotterdam naar klanten 
van Vlissingen tot Delfzijl
Wat eens een administratiekantoor was 
van een schoolbestuur dat enkele scholen 
in Rotterdam beheerde, werd in 1977 het 
regionale kantoor onder beheer en bestuur 
van vertegenwoordigers van verschillende 
schoolraden uit Rotterdam en omstreken. 
Tien jaar later werd in datzelfde kantoor 
voor 190 besturen administratie gevoerd. 
In 2000 ontstond Dyade (Dynamisch 
en Adequaat) uit een fusie van diverse 
administratiekantoren. 17 jaar verder is het 
klantenbestand en de dienstverlening van 
Dyade behoorlijk uitgebreid. Momenteel 
maken 500 besturen in het primair en 
voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs gebruik van de 
dienstverlening van Dyade.

Van stookhok tot specialist in onderwijsdienstverlening

Dyade
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Specialist in bedrijfsvoering 
De dienstverlening is de afgelopen decennia 
enorm uitgebreid van personele en 
financiële administratie tot een complete 
dienstverlening met onder andere 
bestuursadvies, onderwijshuisvesting, 
voordeelservice en trainingen en 
opleidingen. Al naar gelang de behoefte 
profiteren onderwijsorganisaties van 
een ruime keuze aan dienstverlening en 
maatwerkcomponenten. Wat meer dan 350 
jaar geleden heel klein begon, is uitgegroeid 
tot uw specialist in bedrijfsvoering in het 
onderwijs.

De toekomst van Dyade
Maar de ontwikkelingen bij Dyade staan 

niet stil. Voortdurend speelt Dyade 
in op de veranderende behoefte van 
onderwijsorganisaties op het gebied 
van bedrijfsvoering voor het onderwijs. 
Als de bedrijfsvoering niet op orde is, 
zal de schoolleiding hier veel aandacht 
moeten besteden, wat ten koste gaat van 
de aandacht die aan het onderwijs, de 
leerlingen, de leerkrachten en docenten kan 
worden gegeven. Daarmee komt de kwaliteit 
van onderwijs in geding en dus uiteindelijk 
ten koste van de toekomst van kinderen. 
Dyade stelt zich dan ook nadrukkelijk ten 
doel de bedrijfsvoering van het onderwijs 
op orde te brengen en te houden. Dyade 
ondersteunt de schoolleiding met raad en 
daad. En draagt daarmee bij aan goede 
schoolleiders, een basisvoorwaarde voor een 
goede school waar leerlingen en leraren met 
veel plezier naar toe gaan. 

Op dit moment werkt Dyade voor 
schoolbesturen met in totaal 40 duizend 
medewerkers. Met een gemiddelde van 
10 leerlingen per medewerker op een 
school werken we dus voor de toekomst 
van 400 duizend kinderen. Daarmee 
leveren we, indirect, een maatschappelijk 
substantiële en relevante bijdrage aan de 
toekomst van de kinderen van Nederland. 
Dát bindt, motiveert en inspireert ons. 
Als organisatie willen we de komende 
jaren verder doorgroeien in kwaliteit van 
personeel en verdergaande automatisering 
mogelijk maken. Hiermee vergroten we de 
impact als organisatie en ontstaan nieuwe 
mogelijkheden om de dienstverlening 
verder te verbreden. Dyade gaat zich 
daarmee nog nadrukkelijker profileren als dé 
uitbestedingspartner voor het onderwijs.





56 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Bedrijfsprofiel
Zoek je een adviseur, een partij die 
verantwoordelijkheid wil dragen in 
SharePoint en Office 365 projecten of juist 
kant-en-klare producten die zich reeds 
hebben bewezen? En vind je een project ook 
pas succesvol als jouw gebruikers met de 
oplossing kunnen, willen en gaan werken? 
Dan gaan wij graag in gesprek met jouw 
onderwijsinstelling om meer te vertellen 
over onze combinatie van technische kennis 
en changemanagement programma’s. Wij 
willen jouw organisatie graag ontzorgen 
en helpen met het implementeren van de 
moderne werkplek.

Samen met jouw onderwijsinstelling 
transformeren wij Microsoft technologie 
in zakelijk voordeel. Hierbij profiteer je van 
meer dan 10 jaar SharePoint en Office 365 
ervaring en o.a. ons Cloud Productivity 
partnership met Microsoft.

Specialisatie
SharePoint en Office 365 zijn slechts 
middelen om te komen tot de moderne 
werkplek. Veel belangrijker is het om te 
begrijpen en te adviseren welke oplossing 
jouw corporatie voor ogen heeft. Dat 
begint met een duidelijke strategie, visie 
en roadmap. Op basis van deze visie en 
roadmap kijken wij welke producten hier bij 
passen. Een out-of-the-box SaaS oplossing, 
of speciaal voor jouw onderwijsinstelling op 
maat.

Social Intranet als startplek voor de 
moderne werkplek
Met Debble Workplace biedt ETTU 
een kant-en-klaar sociaal intranet op 
basis van Office 365. Hiermee beschikt 
jouw onderwijsinstelling over een 
gebruiksvriendelijk platform om samen te 
werken, kennis en informatie te delen en 

ETTU

collega’s te vinden. In Debble Workplace 
zitten dan ook alle functionaliteiten die jij 
nodig hebt. Ook is het mogelijk om met 
Debble Create jouw fileshares over te 
brengen naar Office 365. Zo werk je samen 
vanuit één geïntegreerde omgeving.

Documentmanagement en 
Recordmanagement
Het Case Management Portaal 
ondersteunt onderwijsinstellingen 
volledig bij Documentmanagement en 
Recordmanagement. Medewerkers kunnen 
hiermee eenvoudig samenwerken aan 
documenten. Bovendien zijn documenten 
altijd in de laatste versie beschikbaar en 
kunnen de documenten onafhankelijk van 
tijd en plaats worden ontsloten. 

Referenties
Verschillende PO, VO, MBO, HBO en WO 
instellingen maken gebruik van de expertise 
van ETTU, onder andere Onderwijsbureau 
Meppel, Wartburg College, Hogeschool 
Utrecht, Tilburg University en Universiteit 
Utrecht.

Feiten en cijfers
Aantal medewerkers: 130
Aantal klanten in de onderwijssector: 30
Actief in het onderwijs sinds: 2006
Samenwerkingsovereenkomsten met: 
Documentaal, CoSign, DocuSign, K2, Nintex, 
Epona, OnePlaceMail, BoardPacks

ETTU
Kampenringweg 45b, 2803 PE, Gouda
       0182-686000
       www.ettu.nl
       marketing@ettu.nl
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Binnen het onderwijs worden veel 
documenten en officiële besluiten opgesteld. 
Vaak worden deze documenten nog fysiek 
behandelt en opgeslagen. Een proces dat 
veel tijd in beslag neemt en bovendien niet 
past in het huidige digitale tijdperk. Dit kan 
eenvoudiger, zowel voor ondersteunende 
diensten als het onderwijspersoneel zelf. Een 
moderne werkplek maakt dit mogelijk. Maar 
uit welke elementen bestaat zo’n werkplek 
en welke praktische stappen zet je naar een 
moderne organisatie?

Een moderne werkplek is voor iedereen 
anders. Een constante is wel dat 
medewerkers in staat worden gesteld te 
werken hoe, waar en wanneer ze dat willen. 

Daarom moet informatie op een logische 
plek staan en altijd beschikbaar zijn. De 
medewerker komt in de moderne werkplek 
centraal te staan en hij wordt optimaal 
gefaciliteerd zijn werk zo efficiënt mogelijk 
te doen. De moderne werkplek komt voort 
uit Het Nieuwe Werken. Dat concept werd 
te veel ingezet als puur thuiswerken. De 
moderne werkplek gaat een stap verder 
dan alleen de techniek aan te reiken om 
thuiswerken mogelijk te maken. Omdat 
de medewerker centraal staat, krijgt hij 
ook meer verantwoordelijkheden. De 
hele organisatie en cultuur moet daarom 
veranderen. Hiërarchie in organisaties 
maakt steeds meer plaats voor een 
netwerkbenadering. Hierin wordt steeds 

In 6 stappen naar een moderne werkplek in de Cloud

ETTU
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sneller samengewerkt, waarbij regels die 
niet aan de productiviteit bijdragen 
overboord gaan.

De meeste onderwijsinstellingen worstelen 
nu met deze cultuurverandering. Ze worden 
nog traditioneel aangestuurd, terwijl er van 
de werknemers verwacht wordt modern te 
werken. Deze onderwijsinstellingen zullen 
snel moeten veranderen om aantrekkelijk te 
blijven voor nieuwe medewerkers. Nieuwe 
digitale tools zijn vaak de versneller van 
het succes van de business en jongere 
werknemers zijn gewend om met moderne 
tools om te gaan. Onderzoeksbureau 
Gartner ziet dat IT niet meer slechts een 
onderdeel van de business is, het is de 
business geworden. 

Als onderwijsinstelling hun medewerkers 
technologisch niet goed faciliteren, ontstaat 
er een schaduw-IT. Collega’s gebruiken 
bijvoorbeeld WhatsApp-groepen buiten 
de organisatie om sneller af te kunnen 
stemmen. We hebben ook regelmatig gezien 
dat documenten via externe tools als 

Dropbox intern en extern worden gedeeld. 
Hierdoor is niet iedereen aangesloten en kan 
gevoelige data in verkeerde handen vallen.

ETTU helpt onderwijsinstellingen om te 
komen tot een moderne werkplek in de 
cloud middels 6 stappen:
1. Strategie en roadmap
2. Governance
3. De uitrol
4. Workloads inrichten
5. Begeleiden van de verandering
6. Doorontwikkeling borgen

Wil je meer weten hoe je tot een moderne 
werkplek in de cloud komt? 
Download dan gratis het whitepaper via 
www.ettu.nl/6stappencloud



Saal van Zwanenbergweg 11, 5026 RM  Tilburg    tel +31 (0) 13 463 68 08    www.famas.nlFacility Management Solutions bv

FAME, Keep IT Simple.

Heeft u behoefte aan meer licht in de duisternis van uw facilitaire organisatie? Wilt u misschien het licht laten schijnen op de facilitaire organisatie  
van uw opdrachtgever(s)??

In beide gevallen biedt ons geïntegreerd softwarepakket (Facilitair Management Informatie Systeem FAME) u de juiste oplossing! In een volledige  
webbased omgeving werken met alleen die modulen van het systeem, die u ook werkelijk nodig heeft (het “cafetariamodel”), biedt voor u dan ook 
de ultieme oplossing om tegen de goedkoopste tarieven licht te brengen in de facilitaire organisatie. U maakt hierbij gebruik van ons basissysteem, 
de fundering van alle modules, waarover u kunt beschikken. 

Dit alles onder het allesomvattende motto: Keep IT Simple !

Wilt u snel meer zien/weten van ons systeem, neem dan met onderstaande gegevens contact met ons op.

FamasadvA4_13.indd   1 10/10/13   5:12 PM
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FAMAS Facility Management Solutions

Specialisaties
FAMAS Facility Management Solutions 
is de leverancier en ontwikkelaar van 
het web-based en het geïntegreerde 
Facilitaire Management Informatiesysteem 
(FMIS) onder de productnaam FAME. De 
ontwikkeling van het systeem alsmede de 
toepassing van de modules valt onder het 
principe: “Keep IT Simple”, waardoor de 
gebruiksvriendelijkheid van het systeem 
hoog is. Het FAME-systeem ondersteunt de 
facilitaire organisatie in haar (dagelijkse) 
werkzaamheden, is modulair van opzet 
en kan alleen met die functionaliteit 
operationeel worden gemaakt, die door 
de opdrachtgever gewenst is. Hierdoor 
kan de organisatie zelf bepalen welke 
modules van het systeem worden 
aangeschaft(bouwstenen/groeiscenario)

•	 Activiteitenkalender/Projecten
•	 Bezoekersregistratie
•	 Contractbeheer
•	 Financieel
•	 Gebouw- en ruimtebeheer 
•	 Incidentenregistratie
•	 Inventarisbeheer
•	 Inkoopmodule
•	 Logboeken
•	 MeerjarenOnderhoudsPlanning (MJOP)

FAMAS 
Saal van Zwanenbergweg 11, 5026 RM, 
Tilburg        
        013-4636808
        www.famas.nl
        info@famas.nl

Bedrijfsprofiel
FAMAS FM Solutions is vanaf 2005 als 
zelfstandig bedrijf van start gegaan. Het 
heeft in de afgelopen jaren opdrachtgevers 
in Nederland en België voorzien van onze 
software. Omdat het systeem ook door 
scholen kan worden toegepast in combinatie 
met de lesmethodes van uitgeverij Edu-
Actief in Meppel is ons marktaandeel in het 
MBO-onderwijs stevig te noemen en hebben 
wij zeer ruime ervaring in het onderwijs 
opgebouwd. De ontwikkeling van het FAME-
systeem geschiedt naar volle tevredenheid 
door Offshore-ontwikkeling in het Verre 
Oosten.

•	 Meldingen/Werkorders
•	 Meterstanden
•	 Poststukken
•	 Reparatiebeheer
•	 Reserveringen
•	 Sleutelbeheer
•	 Urenregistratie
•	 Voorraadbeheer
•	 Wagenparkbeheer
•	 APP voor Smartphone/tablets

Een opdrachtgever kan kiezen uit onderstaande functionaliteiten, 
toepasbaar in diverse gebieden:
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Toekomstvisie
FAMAS FM Solutions zal de 
marktontwikkeling volgen en zal in 
samenwerking met huidige en toekomstige 
opdrachtgevers de vinger aan de pols 
houden voor het uitbreiden van bestaande 
of nieuwe functionaliteiten alsmede het 
toevoegen van systeemkoppelingen. Door 
de “Keep IT Simple”-opstelling zal FAMAS 
FM Solutions de concurrerende positie o.a. 
qua prijsstelling en serviceniveau kunnen 
blijven handhaven.

Referenties
Onderwijs: een 31-tal schoolorganisaties bijv. 
Zadkine Rotterdam, Nova College Haarlem, 
Maerlant College Brielle. 
Vastgoedbeheerders bijv. Haarlemmermeer 
Vastgoedbeheer, Soro Tilburg; 
Gezondheidszorg (verzorgingshuizen) bijv. 
Zorggroep Amsterdam Oost, Vecht en IJssel in 
Utrecht; 
Bedrijfsleven/industrie, bijv. Huisman 
Equipment, EquensWorldline Utrecht; 
Gemeentelijk overheden, bijv. Stadstoezicht 
Rotterdam, Gemeente St. Anthonis, 
Parkeerbedrijf Breda
Sociaal culturele centra: bijv. Dock Rotterdam, 
Amsterdam, MFC Oelbroeck

FAMAS Facility Management Solutions
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5653 MA Eindhoven

040 - 250 45 04
mail@goversonderwijs.nlgoversonderwijs.nl

Govers Onderwijs Accountants is 

volledig gespecialiseerd in het primair 

en voortgezet onderwijs. We hebben 

ruim 2 decennia ervaring in het PO en 

VO als controlerend accountant en als 

adviseur, met een landelijke dekking.

Wie
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Specialisatie
Govers Onderwijs Accountants is een 
volledig gespecialiseerd accountantskantoor 
voor de onderwijssector. Naast de reguliere 
werkzaamheden in het kader van de 
jaarrekeningcontrole en de controle van de 
bekostigingsgegevens bieden wij diensten 
aan op het gebied van onder andere:

•	 In Control statement (ICS)
•	 Doordecentralisatie van huisvesting
•	 Subsidiecontroles
•	 Advisering in het digitaliseren van de 

administratie en de administratieve    
processen

•	 Onderzoek en begeleiding bij fusies
•	 Het opzetten van projectadministraties
•	 Beoordelen van en begeleiding bij 

het  ‘Tax Control Framework’ (o.a. 
horizontaal toezicht Belastingdienst)

•	 Analyse structureringsmogelijkheden 
Kinderopvangactiviteiten

•	 Beoordeling fiscale aspecten 
betreffende vennootschapsbelasting 
en omzetbelasting in het kader van de 
exploitatie van sportaccommodaties 

Accountantskantoor
•	 Jaarrekening controle
•	 Financieel advies
•	 IT Auditing
•	 Fiscaal advies

Referenties
Commanderij College (VO, Gemert), HUB 
Noord-Brabant (PO, Rosmalen), SWV Kop 
van Noord-Holland (SWV PO, Hoorn), 
De Streek (PO, Grootebroek), De Rede 
(VO, Terneuzen), Kindante (PO, Sittard), 
Sterk VO (SVW VO, Utrecht), Primo (PO 
Schiedam), Pius X (VO, Bladel), PCPO (PO 
en internationale school, Breda), Kiem (PO, 
Uden)

Bedrijfsprofiel
Govers Onderwijs Accountants is een 
landelijk opererend team van professionals. 
We zijn gespecialiseerd in het primair 
en voortgezet onderwijs. Al ruim 25 jaar 
hebben we ervaring in deze sector als 
controlerend accountant en als adviseur.  
Ons onderwijsteam heeft een centrale 

Govers Onderwijs Accountants

aanpak ontwikkeld voor de controle van de 
jaarrekening en bekostigingsgegevens in 
het primair en voortgezet onderwijs. Deze 
aanpak wordt jaarlijks herzien op basis 
van ontwikkelingen in het onderwijsveld 
en wet- en regelgeving. Govers Onderwijs 
Accountants is als accountantskantoor 
volledig gespecialiseerd in de 
onderwijssector. 

Wij zitten daarom bij de landelijke 
overlegstructuren van accountants en 
Ministerie van OC&W. Zo nemen wij  deel 
aan het accountantsoverleg (voorjaar en 
najaar) van de Inspectie van het onderwijs 
en zijn wij lid van de RJ-werkgroep Onderwijs 
voor onderwijsverslaggeving. 

Toekomstvisie
In de toekomst zal van onderwijsinstellingen 
verlangd worden dat ze verantwoording 
afleggen over de mate waarin ze ‘In Control’ 
zijn. Deze verwantwoording kan afgelegd 
worden aan de hand van een In Control 
Statement (ICS). Dat is een verklaring van de 
bestuurder, waarin aangegeven wordt dat 
het schoolbestuur ‘In Control’ is. Wij helpen 
onderwijsinstellingen met het proces om in 
Control te raken en te blijven aan de hand 
van het door ons ontwikkelde In Control 
Framework®

Aantal medewerkers: 25
Aantal klanten in de onderwijssector: 100+
Actief in het onderwijs sinds: 1990
Samenwerkingsovereenkomsten met:
Govers Onderwijs Accountants werkt samen 
met een brede groep administratiekantoren 
en andere dienstverleners actief in het 
onderwijsveld.

Govers Onderwijs Accountants
Bezoek: Beemdstraat 25, 5653 MA, 
 Eindhoven  
Post: Postbus 657, 5600 AR, 
 Eindhoven
         040-2504504                 
 www.goversonderwijs.nl             
 mail@goversonderwijs.nl
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In Control Statement
Een ‘In Control Statement’ is een verklaring van de bestuurder van het schoolbestuur dat de 
onderwijsinstelling ‘in control’ is. 

Govers In Control Framework® 
Om onderwijsinstellingen echt verder te kunnen helpen heeft Govers Onderwijs Accountants 
het In Control Framework® ontwikkeld, dat uit twee onderdelen bestaat:

1. De opzet van een Framework (normen kader).
2. De toetsing van waar de onderwijsinstelling staat binnen dit normenkader.

Het normenkader wordt opgesteld door het betreffende schoolbestuur en is voor iedere 
instelling verschillend. Wij begeleiden de bestuurder bij de totstandkoming van het 
normenkader. 

Wij geven een kwalificatie aan het normenkader en we geven aan of het als basis voldoende is 
om een In Control Statement af te kunnen geven.

Is uw onderwijsinstelling al in Control?
Onderwijsinstellingen moeten steeds meer aan kunnen tonen dat ze weten waar de risico’s 
liggen voor de toekomst en dat de processen dusdanig op orde zijn dat het voorspellend 
vermogen van de instelling wordt vergroot. De huidige continuïteitsparagraaf in het 
jaarverslag is daar een voorbeeld van. De Minister van Onderwijs heeft al meerdere malen 
aangegeven dat onderwijsinstellingen in de toekomst ook verantwoording af zullen moeten 
leggen over de mate waarin ze ‘In Control’ zijn. Dat kan met behulp van een In Control 
Statement (ICS). Maar wat houdt een In Control  Statement in?

Waar wordt op getoetst binnen In Control 
Framework? 
We toetsen of het systeem, zoals dat door 
de bestuurder is opgezet, ook heeft gewerkt 
en of de intern geldende procedures 
worden nageleefd. De onderwerpen die 
we toetsen hebben deels een overlap met 
de beoordeling van de Administratieve 
Organisatie voor de jaarrekeningcontrole, 
maar zijn veel diepgaander en meer 
inhoudelijk van aard dan de standaard door 
het ministerie van OC&W voorgeschreven 
werkzaamheden.

Binnen het  In Control Framework wordt 
op verschillende onderdelen de kwaliteit 
gemeten zoals de meerjarenbegroting 
en risicoanalyse. Door middel van een 
heldere rapportage wordt per onderdeel 

aangegeven waar het schoolbestuur staat 
en wat de belangrijke en minder belangrijke 
aandachtspunten zijn.  Zo maken wij het 
‘in control’ zijn concreet en meetbaar, 
op een begrijpelijke en werkbare wijze. 
Schoolbesturen en toezichthouders 
reageren hier heel positief op, dat bewijzen 
wij al enkele jaren! 

Govers Onderwijs Accountants



Roban Werving & Selectie voor snel 
resultaat en vakkundig personeel.
 Wij hanteren zeer scherpe tarieven en 
werken op basis van “no cure no pay”.

Veel onderwijsbesturen gingen u al voor!
 Wilt u meer weten bel dan naar Robert Kunst op 

06 4 22 33 2 44  of stuur een mail naar robert@robanws.nl06 4 22 33 2 44  of stuur een mail naar robert@robanws.nl

 www.robanws.nl



Met het unieke totaal concept van GRIP 
heeft en houdt u grip op uw:

•	 Inkopen	en	aanbestedingen
•	 Uitgaven
•	 Financiën	en	management	informatie
•	 Samenwerking	met	de	accountant

Via	ons	unieke	concept	kunnen	wij	u	helpen	extra	te	
investeren	in	de	kwaliteit	van	onderwijs	en	uw	organisatie.	Dit	door	u	te	

ondersteunen	bij	het	realiseren	van	significante	besparingen	op	uw	
inkopen	en	uitgaven	zodat	er	extra	geld	overblijft	om	te	investeren	

in	Onderwijs!	

Mede	door	de	intensieve	samenwerking	met	onze	partners	is	Grip	
Onderwijs	in	staat	voor	iedere	specifieke	situatie	en	behoefte	een	

passende	totaaloplossing	te	vinden”.

Onze partners zijn o.a.:

•	 Astrium	Onderwijs	Accountants
•	 Govers	Onderwijs	Accountants
•	 GoversSalarisConsultancy
•	 ProActive	Software

www.grip-diensten.nl
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GRIP

Specialisaties
Wij zijn GRIP Onderwijs; een team van 
gedreven professionals op het gebied van 
inkoop en financiën. 
Ons team helpt bij het uitstippelen en 
uitvoeren van het juiste financiële beleid.

U krijgt onafhankelijk en deskundig 
advies, hulp bij de financiële planning 
en budgettering, hulp bij uw inkoop én 
periodieke gesprekken over de financiële 
resultaten en budgetten met het 
management. Zo kunt ú zorgen voor een 
attractief onderwijsbeleid mét de garantie 
van een financiële haalbaarheid. Want GRIP 
levert u letterlijk netto geld op door de 
combinatie van rechtmatig en doelmatig 
inkopen, financiële expertise, inzicht en 
controle.

Referenties
Verschillende onderwijsorganisaties maken 
gebruik van de gespecialiseerde teams van 
Grip. Meer informatie over de invulling van 
Grip bij onze opdrachtgevers kunt u vinden 
op onze website

Bedrijfsprofiel
Grip is een jong, gedreven bedrijf met 
een hart voor onderwijs. Omdat er 
in de financiële huishouding binnen 
schoolorganisaties veel te verbeteren 
is, kosten onze specialisten u helemaal 
niets. Wij verdienen onszelf namelijk 
ruimschoots terug door onder andere de 
inkoop te professionaliseren met gedegen 
inkooptrajecten die het maximale uit uw 
leverancierspotentieel halen. De controller 
die wij u beschikbaar stellen geeft u de 
benodigde Grip op uw financiën. 

GRIP
Rooiseweg 12, 5481 SJ, Schijndel
        +31850215880
        www.grip-diensten.nl
        info@grip-diensten.nl

Toekomstvisie
Grip is de betrokken specialist die ervoor 
zorgt dat uw organisatie financieel gezond 
is én blijft! Wij bieden u de financiële ruimte 
investeringen te doen om de kwaliteit 
van het onderwijs hoog te houden. Hierbij 
koppelen we onze kennis aan de best 
mogelijke software in de markt waarmee 
u fors bespaart op administrative lasten en 
Grip krijgt op de organisatie. Wij zorgen voor 
het fundament onder uw onderwijsvisie. 

Feiten en Cijfers
7 medewerkers
Samenwerkingen met Govers Onderwijs 
Accountants, Astrium Onderwijs 
Accountants, GoversSalarisConsultancy en 
ProActive Software
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Zoals u weet is de bedrijfsvoering binnen het 
onderwijs sterk veranderd. Besturen krijgen 
steeds meer taken toebedeeld, zónder dat 
het budget evenredig meegroeit. Omdat 
de bedrijfsvoering complexer wordt, moet 
u voldoende grip hebben én houden op de 
financiële gang van zaken.

Wij zijn GRIP Onderwijs; een team van 
gedreven professionals op het gebied van 
inkoop en financiën. Ons team helpt bij het 
uitstippelen en uitvoeren van het juiste 
financiële beleid.

U krijgt onafhankelijk en deskundig 
advies, hulp bij de financiële planning 
en budgettering, hulp bij uw inkoop én 
periodieke gesprekken over de financiële 
resultaten en budgetten met het 
management. Zo kunt ú zorgen voor een 
attractief onderwijsbeleid mét de garantie 
van een financiële haalbaarheid. Want GRIP 
Onderwijs levert u letterlijk netto geld op 
door de combinatie van rechtmatig en 
doelmatig inkopen, financiële expertise, 
inzicht en controle.

GRIP op uw organisatie
GRIP Onderwijs zorgt voor realtime, 
financiële informatie en constant inzicht in:
•	 Gedane uitgaven en nog te besteden 

budgetten;
•	 Alle contractuele verplichtingen van uw 

organisatie; en
•	 Alle openstaande bestellingen /

inkooporders.

Informatie waar u echt iets mee kunt en die 
zowel centraal als decentraal beschikbaar 
is. Desgewenst verzorgen wij i.s.m. onze 
partner Goverssalarisconsultancy ook uw 
salarisadministratie en helpen u met het 
begroten van de personeelskosten.

Onze financiële onderwijsspecialisten zijn als 
het ware lid van uw team. Zij zijn regelmatig 

fysiek aanwezig in uw organisatie, constant 
op afstand bereikbaar en denken proactief 
mee met uw financiële vraagstukken.

GRIP Onderwijs initieert, ontwikkelt 
en implementeert het financiële beleid 
binnen uw organisatie. GRIP is een 
uitermate competente gesprekspartner 
voor stafmedewerkers, schooldirecties, 
bestuurders en leden van de raad van 
toezicht.

GRIP op leveranciers en aanbestedingen
Inkoop en financiële planning zijn zeer nauw 
met elkaar verbonden.
•	 GRIP Onderwijs analyseert uw inkopen 

zodat u ziet wat u uitgeeft per 
productgroep en per leverancier;

•	 GRIP Onderwijs onderhandelt met 
uw leveranciers en bespaart op úw 
uitgaven;

•	 GRIP Onderwijs maakt middels een 
contractenregister uw verplichtingen 
zichtbaar en signaleert als 
productgroepen aanbesteed moeten 
worden.

Een team van ervaren 
aanbestedingsspecialisten helpt u met het 
uitvoeren van onderhandse en Europese 
aanbestedingen en laat u voldoen aan 
de geldende wet- en regelgeving. Zo 
betaalt u nooit te veel en loopt u geen 
juridische risico’s. De inkoopspecialist en 
financieel specialist bespreken met u en 
uw team de mogelijkheden ten aanzien 
van investeringen. Zo wordt duidelijk wat 
de financiële en operationele gevolgen 
van bepaalde keuzes zijn en haalt u zoveel 
mogelijk waarde uit uw aanbestedingen.

GRIP op uw uitgaven
GRIP Onderwijs hanteert een 
gebruiksvriendelijk inkoopsysteem waarmee 
het aantal leveranciers en facturen 

GRIP Onderwijs

GRIP
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aanzienlijk vermindert. Met dit systeem 
kunnen uw medewerkers eenvoudig, snel 
en accuraat bij gecontracteerde leveranciers 
bestellingen plaatsen. Na goedkeuring 
volgens het procuratieschema wordt de 
bestelling definitief.

Het verwerken, controleren en goedkeuren 
van de factuur is een formaliteit, omdat 
bij het bestellen de fiattering al realtime 
heeft plaatsgevonden. U controleert dus 
vooraf in plaats van achteraf! En dat scheelt 
tijd, energie en aandacht en het voorkomt 
fouten.

GRIP en uw accountant
Met GRIP Onderwijs voldoet u aan hetgeen 
de wetgever van u verwacht en wat uw 
accountant gaat controleren. Zo is de 
accountantscontrole geen lijdensweg, maar 
een oefening die leidt tot verbetering. Want 
u krijgt nu een goed inzicht in uw financiën, 
waarmee u zowel terug als vooruit kunt 
kijken.

Een aantal partners van GRIP Onderwijs:
•	 ProActive Software. Deze 

toonaangevende software koppelt 
bestellingen, facturen en contracten. U 
krijgt realtime inzage in de beschikbare 
budgetten.

•	 Govers Onderwijs Accountants en 
Astrium Onderwijs Accountants. 
Hun uitgangspunten zijn: een 
soepele accountantscontrole en 
een kwaliteitsverbetering van uw 
organisatie.

•	 GoversSalarisConsultancy. Dat is wat u 
wilt: een verwerking, administratie en 
uitbetaling van salarissen conform de 
geldende regelgeving. Zonder zorgen.

Wat kost GRIP?
GRIP Onderwijs levert u veel meer op 
dan dat het kost. U krijgt goed financieel 
inzicht in uw organisatie. U bespaart op 
uw uitgaven en kijkt op een juiste manier 
vooruit.

GRIP Onderwijs
Slim inkopen - financiële expertise - inzicht - 
controle
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Impuls Advies

Specialisaties
•	 Volledige uitvoering en begeleiding 

organisaties en (ex-)werknemers bij 
eigenrisicodragen voor de Ziektewet    
en / of de WGA

•	 Inzet van de beste professionals 
(artsen, arbeidsdeskundigen, register-
casemanagers, juristen, etc.)

•	 Koppeling begeleiding eerste 104 weken 
van verzuim/Ziektewet aan begeleiding 
bij instroom in WGA (vast en flex)

•	 Voeren van beroeps- en 
bezwaarprocedures en regres

•	 Re-integratie 1e spoor (interne 
plaatsing), 2e spoor (externe plaatsing 
andere werkgever) en 3e spoor (re-
integratie (ex-)werknemer met WGA-
uitkering)

•	 Organiseren van cofinanciering van 
interventies en re-integratieactiviteiten

•	 Mediation
•	 Arbeidsdeskundig onderzoek.

Bedrijfsprofiel
Impuls is dienstverlener in Ziektewet en 
WGA begeleiding voor het 12-jaarsrisico. Dit 
doen wij vanuit een integrale benadering van 
preventie, verzuim en re-integratie. Impuls 
kan werkgevers volledig ontzorgen op het 
gebied van de uitvoering van de Ziektewet 
en WGA begeleiding.

Impuls Advies
Korte Schaft 23A, 3991 AT, Houten
       088 4387 088
       www.impulsbv.nl
       info@impulsbv.nl
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Bent u eigenrisicodrager voor de 
Ziektewet of WGA of wilt u dat worden? 
Er komt steeds meer wet- en regelgeving 
waarmee de uitvoering en de financiële 
verantwoordelijkheid bij de werkgever 
komen te liggen. Hoe zit het ook alweer 
precies?

Gevolgen Ziektewet (BeZaVa) voor de 
werkgever
Door de ‘Wet beperking ziekteverzuim 
en arbeidsongeschiktheid vangnetters 
(BeZaVa)’ bent u nu ook tot maximaal 
12 jaar financieel verantwoordelijk voor 
werknemers die ziek uit dienst gaan tijdens 
proeftijd of na afloop van een tijdelijk 
contract.

Wat is er gewijzigd?
De essentie van BeZaVa is dat de premie 
voor de Ziektewet en de WGA, afhankelijk 
van de bedrijfsgrootte, gedeeltelijk of 
volledig gedifferentieerd wordt. Dat wil 
zeggen dat de premie afhankelijk is van 
de instroom in het verleden (2 jaar terug) 
vanuit uw eigen organisatie. Door deze 
premiedifferentiatie kan het voor u als 
werkgever aantrekkelijk zijn om te kiezen 
voor eigenrisicodragerschap voor de 
Ziektewet.

Zelf verantwoordelijk
Als eigenrisicodrager voor de Ziektewet bent 
u zelf verantwoordelijk voor de begeleiding 
van ex-werknemers die ziek uit dienst zijn 
getreden. De uitvoering Ziektewet kunt 
u in dit geval uitbesteden aan Impuls. De 
dienstverlening van Impuls is gericht op 

een volledige uitvoering van de (wettelijke) 
verplichtingen, waaronder die van de Wet 
verbetering poortwachter. Het voldoen aan 
al deze verplichtingen is een voorwaarde 
om eigenrisicodrager Ziektewet te kunnen 
worden.

En hoe zit het met de WGA?
De verzuim- en 
arbeidsongeschiktheidskosten van huidige 
én ex-medewerkers zijn de afgelopen 
jaren flink gestegen en vormen in 
toenemende mate een kostenpost voor uw 
organisatie. Als werkgever bent u 10 jaar 
financieel verantwoordelijk voor de WGA 
uitkeringen aan uw (ex-)medewerkers. 
Of u nu WGA publiek (UWV) verzekerd of 
eigenrisicodrager WGA (privaat via een 
verzekeraar of in eigen beheer) bent. Als 
werkgever heeft u er alle belang bij om deze 
kosten zoveel mogelijk te beperken.

Eigenrisicodragerschap
Overweegt u eigenrisicodrager voor de WGA 
te worden of bent u dat al, maar wilt u de 
uitvoering van de WGA uitbesteden? Ook 
hier is Impuls graag uw partner! Wij nemen 
de volledige uitvoering van de (wettelijke) 
verplichtingen uit handen door de inzet van 
onze WGA module. Hoe dit in zijn werk gaat 
leest u op onze website: www.impulsbv.nl.

Contact
Meer informatie? Neem vrijblijvend contact 
met ons op! Bel 088 4387 088 en vraag naar
onze specialisten of mail naar 
info@impulsbv.nl.

Eigenrisicodrager voor de Ziektewet of WGA, 
hoe zit het ook alweer?!

Impuls Advies
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 Bel of mail nu voor meer informatie!    www.inepro.com/educatie - info@inepro.com - +31 (0)252-744044

Identificatie- & cashless 
betaalplatform 

voor het onderwijs

Eén identificatie- en betaalmiddel voor 
uw studenten en medewerkers voor 
alle hierboven beschreven services.

 Bel of mail nu voor meer informatie!    www.inepro.com/educatie - info@inepro.com - +31 (0)252-744044

Cloud 
Services

Catering

POS

Vending

Repro Toegang Wassen Kluisjes

Tijdregistratie

Scannen

Cloudprint

Printen Kopiëren
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Inepro Cashless Solutions

Specialisatie
Inepro biedt oplossingen aan organisaties 
(waaronder onderwijsinstellingen), die 
verschillende services willen aanbieden in 
een geldvrije omgeving. Hierbij kan gedacht 
worden aan elektronische toegangscontrole, 
tijdregistratie alsook het afrekenen van 
lunch, warme/koude dranken, printen of 
kopiëren zonder dat daar contant geld mee 
gemoeid is.
 
Studenten en medewerkers maken 
hierbij gebruik van één multifunctionele 
contactloze organisatiekaart voor de 
diensten. Een groot voordeel van een 
dergelijk systeem is dat gebruikers niet 
onnodig met geld op zak rond hoeven te 
lopen. Daarnaast is er minder kans op molest 
dan wel diefstal uit verkoopautomaten 
en kassa’s. Een ander groot voordeel is 
bijvoorbeeld dat ouders geld kunnen storten 
op de “kaart“ van hun kind waarmee 
ze alleen binnen de school (gezonde) 
consumpties kunnen kopen i.p.v. zaken 
waarvan de ouders liever niet hebben dat ze 
worden aangeschaft met hun geld.  
 
Ook voor een organisatie heeft het 
implementeren van een geldvrije 
omgeving veel pluspunten. Processen 
worden samengevoegd, zijn makkelijker 
beheersbaar, er is minder ruimte voor fouten 
en er wordt een goede basis gevormd voor 
bijvoorbeeld adequaat voorraadbeheer, 
doorbelasten van kosten of het reguleren 
van documentstromen. Hiermee wordt geld 
én tijd bespaard zodat u zich kunt richten 
op uw primaire doel, namelijk het aanbieden 
van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.
 
Referenties
O.a.: University College Leuven Limburg 
(UCLL), België
Wageningen University & Research (WUR)
Universidade Metodista, Brazilië
Hochschule Esslingen University of Applied 
Sciences, Duitsland
Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
Universiteit voor Humanistiek (UVH)
 
Bedrijfsprofiel
Inepro is leverancier van innovatieve 
identificatie-, cashless betaal-, en 
managementoplossingen. Inepro heeft 
vestigingen in Latijns-Amerika, China, 
Duitsland, Spanje en Engeland en kan 

Inepro Cashless Solutions
Pondweg 7, 2153 PK, Nieuw Vennep
       0252 744 044
       www.inepro.com/educatie
       info@inepro.com

naast gerenommeerde (inter)nationale 
onderwijsinstellingen een diversiteit aan 
groot- en kleinschalige organisaties tot haar 
klantenkring rekenen.
De oplossingen, die Inepro aanbiedt, zijn 
modulair van aard. Zo kan de oplossing 
zeer eenvoudig op de wensen en omvang 
van de organisatie worden afgestemd. Ook 
kan er gekozen worden voor een groeipad 
(bijvoorbeeld starten met kopiëren en 
printen om vervolgens de faciliteiten die met 
de bedrijfskaart gebruikt kunnen worden uit 
te breiden met toegangscontrole, betalen 
in het restaurant, de verkoopautomaat, de 
bibliotheek etc).
Een ander voordeel van Inepro is dat 
alle hard- en software zelf ontwikkeld 
is waardoor alle verschillende functies 
optimaal zijn geïntegreerd.
Inepro beschikt daarnaast over een eigen 
servicedienst van waaruit zowel de service 
als de 1e, 2e en 3e lijns support wordt 
gecoördineerd. Dus altijd 1 aanspreekpartner 
en geen “gewijs” naar elkaar.  
 
Toekomstvisie
Inepro verwacht een verdere ontwikkeling 
van het gebruik van de smartphone om 
alle hierboven beschreven diensten en 
faciliteiten te kunnen aanspreken en betalen. 
Alle back office-, management-, betalings- 
en besturingssoftware zullen in de “cloud” 
worden aangeboden. Organisaties krijgen 
als het ware een keuzemenu waaruit ze de 
verschillende diensten kunnen kiezen en hier 
vervolgens niet zelf software en hardware 
voor hoeven aan te schaffen, installeren, 
onderhouden, etc.
 
Aantal medewerkers: 65
Aantal klanten in de onderwijssector: 
tientallen
Actief in het onderwijs sinds: 1991
 
Samenwerkingsovereenkomsten met o.a.: 
Ricoh, Konica Minolta, Xerox en Samsung 
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Educatieve instellingen bieden hun 
leerlingen/studenten en medewerkers 
graag verschillende services aan. Dit 
resulteert vaak in een verscheidenheid 
aan externe partijen die verantwoordelijk 
zijn voor de toelevering van o.a. uw 
Multifunctionele Printers, catering of 
toegangscontrolesysteem. Daarnaast 
worden deze diensten beheerd door 
verschillende afdelingen waardoor 
het overzicht verdwijnt, de efficiëntie 
terugloopt en er talloze geldstromen naast 
elkaar ontstaan. Met het identificatie- 
en betaalplatform van Inepro Cashless 
Solutions worden uw processen vanuit 1 
punt beheersbaar gemaakt en creëert u 
tevens een veilige geldvrije omgeving voor 
uw studenten/leerlingen en medewerkers. 

Eén betaalmiddel voor een breed 
dienstenspectrum
Inepro focust zich op onderwijsinstellingen 
die hun leerlingen/studenten en 
medewerkers graag een breed pakket aan 
diensten willen aanbieden. Hierbij kunt u 
denken aan elektronische toegangscontrole, 
het verzorgen van de lunch, een vending 
machine, printen, kluisjes of het uitlenen 
van boeken. Binnen uw organisatie 
kunnen er verschillende tarieven gelden 
voor deze services voor medewerkers, 
leerlingen/studenten of gasten en wilt u de 
dienstverlening het liefst aanbieden zonder 
dat daar contant geld mee gemoeid is. Door 
uw leerlingen/studenten en medewerkers 
te laten betalen met bijvoorbeeld 
één multifunctionele contactloze 

Maak van uw onderwijsinstelling een geldvrije omgeving!

Inepro Cashless Solutions



78 Startpunt Onderwijs Gids 2017

organisatiekaart creëert u vrij eenvoudig een 
geldvrije omgeving. 

Voordelen van een betaal- en 
identificatieplatform
Een groot pluspunt van betalen met één 
pasje is dat de leerling of student niet 
onnodig met geld op zak rondloopt, wat de 
veiligheid verhoogd. Voor een organisatie 
heeft het implementeren van een geldvrije 
omgeving ook veel voordelen. Processen 
worden samengevoegd, zijn makkelijker 
beheersbaar, er is minder ruimte voor fouten 
en er wordt een goede basis gevormd voor 
bijvoorbeeld adequaat voorraadbeheer 
of het reguleren van documentstromen. 
Hiermee wordt geld én tijd bespaard zodat 
u zich kunt richten op uw primaire doel, 
namelijk het aanbieden van kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs.

Modulaire betaal- en 
identificatieoplossingen 
De oplossingen, die Inepro aanbiedt, zijn 
modulair van aard. Zo kan de oplossing zeer 
eenvoudig op de wensen en omvang van uw 
organisatie worden afgestemd. Daarnaast 
kan een totaalpakket van door Inepro 
ontwikkelde software én hardware worden 
afgenomen met als voordeel dat u maar 1 
contactpersoon heeft en kan uw aanwezige 
software van derde partijen geïntegreerd 
worden met de oplossingen.

Bent u geïnteresseerd in onze 
oplossingen op het gebied van registratie, 
aanwezigheids- of toegangscontrole, het 
beheer van printen of management van een 
verkoopomgeving? Neem dan contact op 
met Inepro via 
+31 0252 744 044, info@inepro.com of neem 
een kijkje op www.inepro.com/educatie.
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Specialisatie 
KIEM Institute brengt mensen, ideeën en 
concepten bij elkaar om leraren te inspireren 
en te motiveren hun persoonlijk leiderschap 
verder te ontwikkelen en de persoonlijke 
effectiviteit te vergroten.  We willen een 
betere toekomst kunnen creëren door 
talenten in het onderwijs te laten zien en aan 
te pakken. Deze talenten uit te dragen om 
zo docenten te ontwikkelen en daarmee het 
onderwijs te transformeren naar onderlinge 
kennis- en informatiedeling.

Bedrijfsprofiel 
KIEM staat voor Kennis, Informatie, 
Ervaring & Managent en ook voor 
Knowledge, Information, Experience & 
Management. Dit zijn de middelen waarmee 
we op congressen, kenniscontactdagen, 
vakdagen en thema-dagen docenten 
willen ondersteunen en faciliteren in hun 
werkgebied. Tezamen met vele partners 
kunnen wij bij ons enorme bereik dat we 
bij onderwijs instellingen hebben bereiken 
en faciliteren om het onderwijs sterker, 
gevarieerder, afwisselend en beter te 
maken. We hebben jarenlange ervaring en 
specialistische kennis binnen het onderwijs. 
Of dit nu organisatorisch, onderwijs 
technisch of strategische concepten 
uitwerken betrekt, wij kunnen de training 
voor u regelen of hebben het reeds in ons 
portfolio.

KIEM Institute

Toekomstvisie 
Naast de congressen, kenniscontactdagen, 
vakdagen en thema-dagen die door KIEM 
Institute worden georganiseerd met 
verscheidene sprekers die u verder moeten 
brengen binnen het onderwijs. Kunnen wij 
ook in-house trainingen voor u opzetten.

KIEM Institute
W.g. Witteveenplein 45, 
3071 MA, Rotterdam        
        06-15056267
        www.kieminstitute.nl
        info@kieminstitute.nl
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Omdat je je altijd kunt ontwikkelen
Om als een meester te kunnen opereren 
moet je voelen hoe het is om leerling 
te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de 
huidige leraren en schoolleiders zichzelf 
voortdurend moeten willen ontwikkelen 
om het voorbeeld te kunnen zijn voor zijn 
of haar leerlingen. De snelle veranderingen 
in de wereld vragen om een groot lerend 
vermogen, innovatief talent, creativiteit, 
samenwerking en ondernemerschap. 
Kortom, om persoonlijk leiderschap om je 
impact op jezelf en op anderen te vergroten. 
Daarom willen wij meer bieden dan de 
reguliere opleidingen rondom onderwijs: wij 
willen je verrassen, inspireren en motiveren.
 
Inspirerend (voor) onderwijs
Met onze seminars en trainingen op gebied 
van leiderschap, persoonlijke effectiviteit en 
impact stimuleren we het onderwijs anders 
te denken, vraagstukken vanuit andere 
perspectieven te benaderen en buiten de 
gebaande paden te treden. Daarmee bieden 
we oneigenlijk onderwijs voor scholen en 
besturen met hun wortels in het primair en 
voortgezet onderwijs. 

Om dit te bereiken werken wij samen 
met docenten en vakspecialisten die 
niet des onderwijs zijn en je daarom op 
een ander denkspoor kunnen zetten. 
Ze kunnen je verrassen met andere 
inzichten en praktische handvatten. 
Uiteraard zijn de programma’s vertaald 
naar de onderwijspraktijk, ons doel is u te 

inspireren de volgende stap te maken in uw 
ontwikkeling en die van uw organisatie. Of 
dit nu het team is, de school of het bestuur. 

Geworteld in onderwijs
Wij werken samen met mensen met 
verstand van zaken en laten ons in onze 
seminars inspireren door datgene wat 
binnen het onderwijs speelt. Wij kennen de 
sector door en door en weten wat er speelt. 
Onze seminars en trainingen stemmen we 
hierop af. Uw thema’s zijn onze thema’s en 
onze docenten en vakspecialisten zoeken 
we hierbij. Want uiteindelijk willen wij 
inspirerend onderwijs bieden dat voor u en 
de leerling het verschil maakt.

Steeds meer vertakkingen
Bij KIEM Institute staat inspiratie en het 
bieden van praktische handvatten centraal. 
Wij verzorgen seminars en trainingen op 
gebied van:

•	 Leiderschap | Haal het beste uit jezelf en 
anderen

•	 Persoonlijke impact | Vergroot je impact 
op anderen

•	 Persoonlijke effectiviteit | Bereik meer in 
minder tijd

Daarnaast kunnen we workshops, seminars 
en trainingen ook binnen uw organisatie 
verzorgen, op maat gemaakt en passend bij 
de volgende stap die je met uw team, school 
of bestuur wilt maken. 

Tijd voor de lente
KIEM Institute brengt onderwijs tot bloei

KIEM Institute
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Meer geluk, liefde en succes binnen het 
onderwijs? Begin bij jezelf!
Persoonlijke groei gaat over het ontwikkelen 
van eigenschappen in jezelf, die het mogelijk 
maken je doelen te bereiken. Dit kunnen 
zowel materiële doelen zijn, zoals een 
nieuwe fiets om naar je werk te rijden of een 
andere functie, als immateriële doelen, zoals 
liefde en succes. Persoonlijke ontwikkeling 
is veel meer dan dat. Het gaat verder dan 
alleen maar een algemeen leerproces, kennis 
vergaren, ontwikkelen op je werk, groeien 
als persoon in vaardigheden en capaciteiten 
of bijvoorbeeld karakterontwikkeling. 
Persoonlijke ontwikkeling heeft een diepere 
laag en dat is die van spirituele groei, van 
bewust leven. Iedereen ontwikkelt zich op 
zijn eigen, unieke manier en in zijn eigen 
tempo. 
Kiem Institute ondersteunt u, uw afdeling, 
schoollocatie of bestuur om verder te 
ontkiemen en te komen tot persoonlijke 
groei!



Besparen op de bedrijfsvoering, 
meer geld voor het onderwijs. 

Merces AK 2.0: 
transparant, flexibel en voordelig.

• Grip op bedrijfsvoering
• Optimale inrichting van processen 
• Innovatieve cloud-software
• Bevlogen specialisten
• Lagere kosten

Al meer dan 100 schoolbesturen vertrouwen op onze kennis 
van HR, salaris en business intelligence. 
Met onze innovatieve dienstverlening besparen zij op de bedrijfs-
voering en houden ze meer geld over voor het onderwijs.

eHRM & Finance
in OnderwijsMerces.nl | 0344 - 6448000
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Specialisaties
Wij bieden leiders in het onderwijs overzicht, 
inzicht en grip op hun organisatie. Wij 
helpen onderwijsorganisaties om hun 
bedrijfsvoering zo slim mogelijk in te richten 
en uit te voeren. Omdat we het belangrijk 
vinden dat bestuurders en leidinggevenden 
hun aandacht kunnen geven aan waar het 
echt hen om gaat: goed onderwijs aan hun 
leerlingen en studenten.
Door gegevens helder en integraal te 
administreren en te analyseren, bieden 
wij in één oogopslag betekenisvolle en 
beleidsrijke managementinformatie. Wij 
bieden ondersteuning in optimalisatie 
van ondersteunende processen en de 
besluitvorming rond HRM, PSA en FA. Wij 
adviseren over het efficiënt en effectief 
inrichten van deze processen. Met onze 
kennis en ervaringen helpen wij onze klanten 
om hun eigen systemen te insourcen en in te 
richten. Waar nodig helpen wij onze klanten 
door (tijdelijk) processen over te nemen. 
Onze kernactiviteiten:
•	 Management informatie
•	 Adviesdiensten
•	 Detachering
•	 Software ondersteuning: eHRM en 

Finance
•	 Administratiekantoortaken: PSA en FA
•	 Opleidingen

Referenties
Ruim 100 onderwijsorganisaties in 
verschillende sectoren werken met onze 
oplossingen. Van kleine éénpitters in 
het primair onderwijs, tot grote mbo-
organisaties. Voor vele klanten werken wij 
al jaren naar tevredenheid. Zij delen graag 
hun ervaringen. Raadpleeg hiertoe ook ons 
artikel in deze gids!

Bedrijfsprofiel
Merces helpt de leiders in het onderwijs 
om daadkrachtig, effectief en innovatief te 

Merces

zijn. Wij willen met onze dienstverlening 
schoolleiders in staat stellen om zoveel 
mogelijk geld en tijd effectief te besteden 
aan het beste onderwijs voor hun leerlingen. 
We zijn een middelgrote organisatie en 
hebben korte lijnen. Wij kennen onze klanten 
en onze klanten kennen ons. In ons bedrijf 
klopt het onderwijshart: onze mensen 
hebben ruime ervaring in de sector. Ze 
kennen de complexe regelingen en de nog 
complexere uitzonderingen daarop. 
Vanuit een degelijke financiële positie heeft 
Merces de afgelopen decennia een continue 
autonome groei kunnen realiseren.

Toekomstvisie
Wij zijn ervan overtuigd dat 
onderwijsorganisaties het best functioneren 
wanneer bestuurders en professionals zélf 
aan het roer staan. Wij helpen scholen om 
zich in deze richting te ontwikkelen, op een 
tempo en met een ambitie passend bij de 
organisatie. Voor de nabije toekomst zien we 
dat selfservice een grote vlucht zal nemen 
in eHRM. Dit sluit perfect aan op de trend 
van centralisatie en kan bovendien flinke 
kostenbesparing bieden. 

Feiten en Cijfers
Aantal medewerkers: 40
Aantal klanten in de onderwijssector: 100
Actief in: po, vo, mbo
Actief in het onderwijs sinds: 2003
Wij werken o.a. samen met: HR2day, Exact, 
ProActive Software, Accesso, Birst, WIS, 
InFinanZ, Zermelo, Foleta, Speyk, Capra, 
Week van het Geld

Merces
Bezoek: Medelsestraat 5, 4005 VA, Tiel
Post: Postbus 6277, 4000 HG, Tiel   
 0344 - 64 80 00
 www.merces.nl 
 info@merces.nl   
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“Het grote voordeel van zelf de 
personeelsadministratie voeren, is dat het 
je scherp houdt. We weten precies wat 
er speelt en kunnen direct inspelen op 
ontwikkelingen en mutaties. Met Merces 
hebben we een betrouwbare partner 
die de juiste tools biedt en ons goed en 
professioneel ondersteunt.” 
Regionale scholengemeenschap Ter Apel 
stapte in 2015 over naar Merces. 

Hoofd bedrijfsvoering Albert Hans Bangma 
vertelt over de samenwerking tot nu toe. 
“Hiervoor werkten we met een 
administratiekantoor - dat is overigens 
inmiddels failliet gegaan”, zegt Albert 
Hans Bangma. “We zijn daar vorig jaar mee 
gestopt omdat we niet op de correctheid 
van het bureau konden vertrouwen. De 

administratieve afwikkeling was niet goed 
en soms klopten de salarissen gewoon 
niet. We zijn toen gaan rondkijken naar 
een alternatief en hebben scholen in de 
omgeving gevraagd naar hun ervaringen. 
Een aantal was erg tevreden over 
Merces en na een gesprek zijn wij de 
samenwerking met Merces aangegaan in 
personeelsadministratie.”

Soepele overgang
RSG Ter Apel is een grote en actieve 
scholengemeenschap voor vmbo, havo en 
vwo in het zuidoosten van Groningen. De 
school werd in 1921 gesticht als Rijks-HBS en 
na een tweetal fusies ontstond de huidige 
brede scholengemeenschap. Er werken zo’n 
130 medewerkers voor ruim 1.100 leerlingen. 
RSG Ter Apel is een éénpitter die al jaren 
boven de norm scoort in onderwijssucces en 
gestaag groeit in leerlingaantallen. 

“De overstap van het oude 
administratiekantoor naar Merces verliep 
soepel. We zijn daarin goed begeleid en we 

‘Al onze wensen worden vervuld’

“Merces is een betrouwbare partner 
die de juiste tools biedt en ons goed en 
professioneel ondersteunt.”

Merces
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zijn heel tevreden over de helpdesk van 
Merces. We zijn na een tweetal cursussen 
in Tiel direct gestart met het nieuwe 
pakket HR2day. Bij ons werken vier mensen 
dagelijks in het systeem, ieder heeft zijn 
eigen taken en verantwoordelijkheden. Ik 
hou me, behalve met de controle, vooral 
bezig met de verwerking van mutaties.”
Alle personeelsdossiers gedigitaliseerd
Recent zijn samen met Merces alle 
personeelsdossiers gedigitaliseerd. De 
teamleiders hebben nu online toegang 
tot die dossiers. In de volgende fase 
krijgen medewerkers ook toegang tot hun 
eigen dossier en kunnen zij dat beheren. 
Bangma: “Zo zijn we voortdurend bezig 
om de personeelsadministratie verder te 
verbeteren en te professionaliseren. 
Merces is daarin een belangrijke partner. 
De afstand is geen enkele belemmering. Wij 
zijn graag bereid om voor cursussen naar 
Tiel te gaan en de mensen van Merces zijn 

geregeld hier voor advies en ondersteuning. 
Bovendien kun je telefonisch en per mail 
vrijwel alles goed regelen.”

“De samenwerking is nog relatief vers, maar 
we zijn erg tevreden. Wij kennen hen, zij 
kennen ons. Ze hebben zich snel onze school 
eigen gemaakt. Ze weten hoe wij erin staan, 
hoe de situatie hier op school is en hoe wij 
het liefste samenwerken. Dat vind ik knap. 
De contactpersonen maken het verschil. De 
persoonlijke aanpak en het expertiseniveau 
zijn uitstekend. Al onze wensen worden 
vervuld.”

“De persoonlijke aanpak en het 
expertiseniveau van Merces zijn uitstekend. 
Al onze wensen worden vervuld.”

“We zijn voortdurend bezig om de 
personeelsadministratie verder te 
verbeteren en te professionaliseren. 
Merces is daarin een belangrijke partner.”



Kijk op www.nysingh.nl

Ontwikkelingen in het onderwijs. 
Nysingh weet er meer van.

Het onderwijs 
vraagt om 
meesters 
die bij de 
les blijven.



88 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Nysingh advocaten – notarissen

Onze ruim 90 specialisten werken vanuit 
onze vestigingen in Zwolle, Apeldoorn en 
Arnhem voor klanten in heel Nederland. En 
als partner van TAG Law, een internationaal 
netwerk van advocatenkantoren in bijna 100 
landen, behartigen we ook de belangen van 
onze klanten in het buitenland. Een zaak 
beperkt zich niet altijd tot één rechtsgebied, 
dus wij ook niet. Nysingh biedt notariële en 
advocatuurlijke oplossingen met gebundelde 
expertise en branchegerichte focus, voor 
overheden, bedrijven en instellingen.

Nysingh heeft haar kennis en kunde met 
betrekking tot onderwijsinstellingen 
gebundeld in de Marktgroep Onderwijs. 
Hierin werken wij vanuit verschillende 
secties samen en richten wij onze expertise 
in het bijzonder op onderwijsinstellingen. Wij 
snijden onze hoogwaardige juridische kennis 
toe op uw specifieke situatie. 

Specialisaties
Het werken voor onderwijsinstellingen 
vraagt om specifieke vaardigheden. 
De werkomgeving is vaak complex. 
De advocaten van Nysingh kennen de 
betreffende wetgeving, maar ook de wijze 
waarop onderwijsinstellingen georganiseerd 
zijn en de markt en het krachtenveld waarin 
onderwijsinstellingen opereren. Dit nemen 
zij mee in hun advisering.

Onze advocaten zijn op de hoogte van:
•	 De specifieke bevoegdheidsverdeling 

binnen uw instelling 
•	 Bestuurlijke verhoudingen
•	 Het opereren in een door passieve en 

actieve openbaarheid en transparantie 
gedomineerde omgeving 

•	 De maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, ethiek en 
integriteit waar onderwijsinstellingen 
aan moeten voldoen

Nysingh kan u bij verschillende juridische 
thema’s ondersteunen. Denk hierbij 

Nysingh 
Burgemeester Roelenweg 11, 
Postbus 600, 8000 AP, Zwolle
        (038) 425 92 00
        www.nysingh.nl
        johanneke.liebrand@nysingh.nl

bijvoorbeeld aan:
•	 Diverse collectieve en individuele 

arbeidsrechtelijke thema’s zoals ontslag, 
disfunctioneren, mobiliteit, ziekte en 
arbeidsongeschiktheid, flexibiliteit, 
medezeggenschap

•	 Verbetering kwaliteit en scheiding van 
bestuur en toezicht / statutenwijzigingen

•	 Onderwijshuisvesting 
•	 Klachten en claims van ouders en 

leerlingen
•	 Aansprakelijkheidskwesties
•	 Privacy en digitalisering van het 

onderwijs (ICT-recht)
•	 Contracteren
•	 Samenwerking tussen 

onderwijsinstellingen en/of met private 
partijen 

Naast advisering en begeleiding bij 
procedures verzorgen wij regelmatig 
trainingen en workshops over diverse 
actuele onderwerpen. 
Wij zijn graag uw sparring partner. 

Referenties
Cliënten bestaan uit Onderwijsinstellingen (in 
het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs 
(bijzonder en openbaar en speciaal), 
MBO- en HBO-Onderwijsinstellingen), 
Overheden (gemeenten/ gemeenschappelijk 
samenwerkingsverband, provincies en 
waterschappen) en bedrijven. 

Lees ook de publicaties en whitepapers over 
actuele onderwerpen in het Onderwijs op 
www.nysingh.nl.
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Leerlingen dienen zich te houden aan de 
regels die gelden in de school en de school 
ziet toe op het naleven daarvan. Wat als 
deze regels toch worden overtreden?

De kwaliteit van het onderwijs en een 
veilige werk- en leeromgeving staan bij 
elke onderwijsinstelling voorop. Een 
belangrijk aspect daarbij is dat leerlingen 
zich houden aan de regels die gelden 
in de school. Die regels zijn immers niet 
zonder reden opgesteld: zonder regels en 
handhaving kan een situatie van wanorde 
en onveiligheid ontstaan en kan de kwaliteit 
van het onderwijs worden geschaad. In 
positieve zin is handhaving gericht op het 
creëren en in stand houden van veiligheid, 
leefbaarheid, gezondheid, welzijn en goede 
sociale verhoudingen binnen en buiten de 
onderwijsinstelling. Om orde en rust in de 
school te behouden, is het evident dat de 
school toeziet op naleving van de regels 
en optreedt bij overtreding daarvan. Niet 
optreden leidt niet alleen tot onrust, maar 
kan ook een precedent scheppen. Treedt 
de school de ene keer niet op, wanneer dan 
de andere keer wel? Continuïteit, structuur 
en consequent optreden is cruciaal. Maar 
wanneer mag een school optreden en hoe 
moet dat dan?

Pedagogisch of disciplinair
Wanneer een leerling normen overtreedt 
die binnen de school gelden - deze kunnen 
bijvoorbeeld in het leerlingenstatuut 
of in een gedragscode zijn neergelegd 
- dan kan (het bevoegd gezag van) de 
school daarop actie ondernemen met 
opvoedkundige- dan wel disciplinaire 
maatregelen. Opvoedkundige maatregelen 

zijn pedagogische, feitelijke handelingen 
zoals bijvoorbeeld nakomen na schooltijd, 
de aula schoonmaken, het schoolplein vegen 
of een extra opdracht maken. Het raakt de 
rechtssfeer van de leerling niet of nauwelijks. 
Naast deze informele opvoedkundige 
maatregelen kan de school ook formele 
(disciplinaire) maatregelen, nemen. De 
disciplinaire maatregelen zijn, in oplopende 
mate van zwaarte: schriftelijke berisping, 
overplaatsing (intern of extern), de 
waarschuwing voor verwijdering, schorsing 
en verwijdering. 

Onderzoeks- en motiveringsplicht
Het al dan niet opleggen van een disciplinaire 
maatregel is een discretionaire bevoegdheid 
van de school. Of een sanctie moet worden 
opgelegd hangt altijd af van alle concrete 
omstandigheden van het geval. Allereerst 
zal de school bij een incident goed moeten 
onderzoeken wat er exact is voorgevallen, 
wie daarbij waren betrokken en wat de rol 
van de desbetreffende leerling is geweest. 
Zodra de feiten zijn vastgesteld zullen de 
belangen afgewogen moeten worden. 
In dat kader spelen bijvoorbeeld een rol: 
de gevolgen van een sanctie, risico op 
herhaling, de vraag of sprake is van recidive, 
de mate van rechten van medescholieren 
of medewerkers van de school zijn 
geschonden, het risico op kopieergedrag van 
andere leerlingen aanwezig is.

Bij de beslissing om een disciplinaire 
maatregel op te leggen dient altijd het 
proportionaliteitsbeginsel in acht te worden 
genomen: wanneer voor een lichtere sanctie 
kan worden gekozen, dient dat middel te 
worden ingezet. Daarnaast geldt dat de 
(procedure)regels voor de desbetreffende 
disciplinaire maatregel op juiste wijze dienen 
te worden gevolgd en dat er een goede 

Disciplinaire maatregel 
Zorgvuldige besluitvorming is essentieel

Nysingh advocaten – notarissen
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dossieropbouw moet plaatsvinden. Tot slot 
is van belang om willekeur bij het al dan niet 
optreden en de soort sanctie te voorkomen. 
Door willekeur zal ordehandhaving moeilijker 
worden en is de kans op procedures groter. 

Praktijkvoorbeeld 
De uitspraak van de Landelijke 
Klachtencommissie Onderwijs (LKC) van 30 
mei 2016 (107098) laat zien dat het noodzaak 
is de (procedure)regels die gelden bij het 
opleggen van een disciplinaire maatregel, 
op juiste wijze te volgen. Dit voorbeeld 
betrof een leerling die tijdens het oefenen 
van een zogenoemde noodvervoersgreep 
de borsten van de oefenpersoon (een 
docente) heeft aangeraakt. De docente 
heeft hiervan melding gemaakt waarop na  
een gesprek tussen de school en de leerling 
een schorsing van 5 dagen is gevolgd en per 
brief te kennen is gegeven dat overplaatsing 
of verwijdering wordt overwogen. Naar 
aanleiding van de klacht van de leerling stelt 
de commissie voorop dat zij de beoordeling 
en de reactie van de school marginaal 
beoordeelt. De commissie beoordeelt met 
name of de procedure correct is verlopen en 
of de school in redelijkheid tot zijn beslissing 
heeft kunnen komen. 

Over de gevolgde procedure geeft de 
commissie aan dat de school onvoldoende 
zorgvuldig heeft onderzocht wat exact is 
voorgevallen. Het onderzoek beperkte zich 

tot het bevragen van enkel docenten. Bij 
zorgvuldige besluitvorming hoort ook dat de 
geldende procedurele regels in acht worden 
genomen. De commissie stelt vast dat de 
school haar eigen regels over schorsing, 
zoals vastgelegd in het studentenstatuut, 
niet heeft gevolgd. Het gevolg is dat de 
klacht van de leerling gegrond wordt 
verklaard.

Tot slot
Samenvattend blijkt dat procedurele 
fouten snel tot vernietiging van het besluit 
leiden, terwijl de inhoudelijke toetsing 
veel marginaler is. Procedurele fouten 
kunnen doorgaans niet eenvoudig worden 
hersteld, waardoor de maatregel onderuit 
gaat en het effect van de opgelegde 
maatregel contraproductief is: de leerling 
krijgt (procedureel) het gelijk aan zijn zijde, 
terwijl er wel degelijk sprake is geweest 
van een incident. Als onderwijsinstelling is 
het om die reden van belang om een helder 
en overzichtelijk sanctiebeleid te maken 
(duidelijke gedragsregels, welke disciplinaire 
maatregelen kunnen worden opgelegd, 
welke procedure moet er gevolgd worden 
om te komen tot een disciplinaire maatregel 
en welke wettelijke regels gelden daarbij), 
alsmede zorg te dragen voor heldere en 
doorlopende communicatie (en een goede 
instructie aan de medewerkers om de 
juiste procedurele stappen te zetten in 
geval van een overtreding). Van duidelijke 
regels en het juist opvolgen daarvan gaat 
een preventieve werking uit en geldt: beter 
voorkomen dan genezen.

Meer weten? Neem contact op met 
Johanneke Liebrand (johanneke.liebrand@
nysingh.nl 038 – 425 92 77 / 06 – 20 95 91 56)



Onder de paraDIGMA groep vallen de volgende labels:

paraDIGMA groep is uw businesspartner op het gebied van Duurzame  

Inzetbaarheid vanuit een integrale benadering. Samen met u maken wij  

werk van gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van uw medewerkers. 

Met als resultaat  meer werkplezier en bevlogenheid, minder verzuim en  

een hogere duurzame arbeidsproductiviteit. Voor nu en voor later.

Is uw organisatie al toekomstbestendig?
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KOM MET ONS IN CONTACT OP WWW.PARADIGMA.NL
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paraDIGMA Groep

Specialisaties
paraDIGMA groep is een innovatieve en 
trendsettende groep van samenwerkende 
bedrijven met expertise op alle deelgebieden 
van Duurzame Inzetbaarheid. Al onze 
labels werken vanuit dezelfde visie en 
overtuiging; het draait om mensenwerk. Wij 
denken creatief en kijken anders naar uw 
organisatie. Dit doen wij proactief, eerlijk en 
kritisch. Durf te veranderen!

Onder  paraDIGMA groep vallen de 
volgende labels: 

•	 Argo Advies, Arbodienstverlening, 
verzuimpreventie en vitaliteitstrajecten

•	 PSION, Psychische interventies, 
coaching, training en workshops 

•	 Optios, 2e spoortrajecten, 
outplacement, job coaching en 
overname medewerkers

•	 Durescom, detachering HR 
professionals, mediation en juridische 
ondersteuning 

•	 NIDI Bedrijfsopleidingen, 
opleidingsinstituut voor duurzame 
inzetbaarheid

•	 Prosane, preventief medisch onderzoek 
middels innovatieve App

paraDIGMA Groep 
Fultonbaan 56, 3439 NE, Nieuwegein
        088 032 2400 
        www.paradigma.nl
        servicedesk@paradigma.nl

Referenties
De klantengroep van de paraDIGMA groep 
binnen het onderwijs is divers. Meerdere 
scholengemeenschappen maken naar 
tevredenheid gebruik van een van onze 
diensten. Van hogescholen, universiteiten 
tot het basisonderwijs. Enkele klanten van de 
paraDIGMA groep zijn Hogeschool Utrecht,  
Lowys Porquin, Hogeschool van Breda, SG 
OMO Tongerlo en Fontys Hogescholen.  



93 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Bedrijfsprofiel
De labels van de paraDIGMA groep zijn 
praktisch en effectief en zijn altijd gericht op 
duurzame resultaten. Onze aanpak kenmerkt 
zich als mensgericht, de-medicaliserend, 
vakbekwaam, uiterst gedreven, flexibel 
maar bovenal resultaatgericht. Omdat geen 
organisatie of mens hetzelfde is en zowel 
de markt als uw organisatie voortdurend 
veranderen, zijn onze diensten altijd op maat 
en flexibel! Daardoor zijn wij in staat steeds 
op uw actuele behoeften in te spelen en 
oplossingen te bieden. Wat uw vraagstelling 
ook is, wij regelen het!

Toekomstvisie
Met het oog op de snelle ontwikkeling van 
de maatschappij, zijn organisaties gebaat 
bij een flexibele partner op het gebied van 
Duurzame Inzetbaarheid. Wij geloven dat 
grote uitdagingen ook een grootste aanpak 
verdienen. Huidige normen, standaarden 
en werkwijzen zorgen niet voor een 
toekomstbestendig Nederland. Met onze 
andere kijk op duurzame inzetbaarheid zijn 
wij in staat de noodzakelijke veranderingen 
bij bedrijven en organisaties in gang te 
zetten. Hiermee dragen wij daadwerkelijk 
bij aan een toekomstbestendiger werkend 
Nederland.

Feiten en Cijfers
Aantal medewerkers: 150
Aantal klanten in de onderwijssector: 20 
Actief in het onderwijs sinds: 2006

paraDIGMA Groep
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Specialisaties
Payper is gespecialiseerd in het verlonen van 
flexkrachten. Wij zijn een strategisch partner 
voor snelgroeiende bedrijven en instellingen 
die hulp nodig hebben bij de inrichting van 
hun personeelsadministratie. Payper biedt 
payroll, salarisadministratie en strategisch 
HRM-advies. Wij helpen u om uw flexibele 
schil optimaal in te richten voor duurzame 
bezetting.

Payper is NEN 4400-1 gecertificeerd en SNA 
geregistreerd. De WKA-verklaringen van 
Payper geven zekerheid over de afdracht 
van o.a. sociale premies. Payper staat 
ingeschreven bij het Register Normering 
Arbeid. Dit bewijst dat:
•	 Administratie en HR diensten aan 

strenge kwaliteitsrichtlijnen voldoen;
•	 Onze medewerkers gerechtigd zijn in 

Nederland te werken;
•	 Wij loonheffingen en omzetbelasting 

tijdig en correct afdragen.

Diensten
•	 Payroll
•	 Salarisadministratie
•	 HRM-advies

Referenties
Payper is actief in verschillende branches en 
verloont maandelijks circa 6000 flexkrachten 
naar volle tevredenheid. 

Bedrijfsprofiel
Payper heeft goed werkgeverschap hoog 
in het vaandel staan met de kernwaarden 
Scherp, Zorgvuldig en Flexibel. Dat betekent 
goede zorg voor u en uw werknemers. U 
kunt erop rekenen dat we altijd zeggen 
en doen wat het beste voor u is. Geen 

Payper

onverwachte kosten in een latere fase. U 
weet direct wat u betaalt en wat u daarvoor 
krijgt. Wij zorgen dat u uw invalkrachten zo 
efficiënt en effectief mogelijk in kunt zetten. 
Zodat u zich samen met hen kunt richten op 
datgene wat belangrijk is; goed onderwijs 
verlenen. En daar profiteert uiteindelijk 
iedereen van. 

Toekomstvisie
Flexwerken is niet meer weg te denken 
uit de Nederlandse maatschappij. Het is 
belangrijk dat flexibele werknemers goed 
ondersteund en gefaciliteerd worden. 
Payrollorganisaties moeten daarom goed 
werkgeverschap nastreven en ervoor zorgen 
dat werknemers duurzaam inzetbaar zijn. 

Feiten en Cijfers
35 medewerkers
Circa 6000 actief verloonde flexkrachten
Actief in 8 branches sinds 2004
NBBU lid
SNA gecertificeerd (NEN-4400-1)

Payper
Lage Mosten 11, 4822 NJ, Breda
        +31 76 544 93 45
        www.payper.nl
        info@payper.nl
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“De flexibilisering van de arbeidsmarkt is 
niet te stuiten” – Edwin Schaap, CEO Payper. 

“De jonge generatie weet niet beter en 
wil vaak niet anders. Het wordt weleens 
vergeten dat de flexibilisering niet alleen een 
gevolg is van de wensen van de werkgevers, 
maar deels ook van de wensen van de 
werknemers. Jongeren zijn opgegroeid 
met internet en bewegen zich anders door 
het leven dan ik op die leeftijd. Toen ik ging 
solliciteren was dat een hele klus, maar nu 
leggen mensen op internet snel en effectief 
contacten. Het is zo anders.”

Wij borgen de continuïteit van onze klanten 
en garanderen flexwerkers tegelijkertijd 
zekerheid. De bedrijven zorgen zelf voor 
de selectie, maar het personeel treedt bij 
ons in dienst. Als iemand niet bevalt, is 
het onze verantwoordelijkheid om deze 
persoon elders weer aan het werk te helpen. 
Hierbij heeft een payrollbedrijf een sociaal-
maatschappelijke functie. 

“Personeel is het belangrijkste goed”, 
legt algemeen directeur Edwin Schaap uit. 
“Tegelijk is het de grootste post waarop 
te besparen valt. Veel instellingen willen 
vanwege pieken en dalen een deel van het 
werk graag outsourcen. We nemen daarmee 
risico uit handen, voor opdrachtgever en 
flexwerker. Zolang iemand nodig is, kan 
het bedrijf of de instelling de flexkracht in 
blijven zetten. Voor de kracht is het ook 
prettig om bij ons in dienst te zijn. Wij geven 
de zekerheid dat wij niemand na twee jaar 
tijdelijke contracten op straat zetten.”

Het onderwijs is een goed voorbeeld van 
de problemen met de WWZ. Invalkrachten 
nemen geen korte opdrachten meer aan en 
scholen kampen met een tekort aan invallers 
bij ziekte. Leraren in vaste dienst durven zich 
niet meer ziek te melden omdat vervanging 
vinden lastig is. Vervelend voor zowel de 
invalkracht, vaste leraren en de school. Toch 
is dit probleem makkelijk te tackelen door de 
toepassing van payroll. 

Scholen en schoolbesturen krijgen steeds 
meer te maken met complexe regelgeving 
rondom flexibele contracten, zeker rondom 
de inzet van invalkrachten. Hoe richt u dit 
op een duurzame manier in? Payroll kan 
hier een goede oplossing in bieden, zodat 
u onderbezetting wanneer nodig kan 
opvangen met de invalkrachten waar u 
bekend mee bent. De vaste invallers kunnen 
flexibel ingezet worden en klassen hoeven 
niet meer naar huis gestuurd te worden.

Payroll zorgt ervoor dat scholen duurzaam 
gebruik kunnen maken van flexibele 
invalkrachten met de wetenschap dat er 
goed voor deze krachten gezorgd wordt. 
Payper is daarin graag uw vaste waarde.

Payroll goed voor onderwijs en invalkrachten

Payper
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Specialisaties
PeoplePoint richt zich voornamelijk op 
fullservice Human Resource Diensten 
vanuit de one-stop-shopping gedachte. 
PeoplePoint levert HRM producten en 
diensten op het gebied van het nieuwe 
werken, talentontwikkeling, flexibilisering 
van arbeid, digitalisering van HR en HR als 
business partner. Klanten kunnen voor al 
hun vraagstukken op het gebied van HR 
bij ons terecht. Wij kunnen u altijd een 
passende oplossing bieden! 

Onze HR professionals onderscheiden 
zich door een optimistische houding, 
gecombineerd met veerkracht en flexibiliteit. 
Met hun kennis, ervaring, betrokkenheid 
en persoonlijke benadering geven zij u de 
ondersteuning om uw mensen goed te laten 
functioneren.

Referenties
Door de brede ervaring van onze HR 
professionals zijn wij niet sector gebonden 
en actief in bijna elke sector. Wij hebben 
geleerd dat het werken in diverse sectoren 
leidt tot creatieve oplossingen. Op dit 
moment zijn wij bij ongeveer 20 bedrijven 
actief. 

Bedrijfsprofiel
PeoplePoint startte in 2008. In crisis tijd 
was er veel behoefte aan ondersteuning bij 
herstructurerings- en reorganisatietrajecten. 
Deze ervaring en kennis op dit gebied 
hebben geresulteerd in een unieke HR 
aanpak. Er is een techniek ontwikkeld, 
waarbij alles draait om een persoonlijke 
aanpak. Medewerkers vormen immers de 
motor van iedere organisatie. Deze techniek 
in combinatie met inhoudelijke kennis 
en ervaring stelt ons in staat om snel de 

PeoplePoint

pijnpunten vast te stellen, oplossingen aan 
te dragen en te implementeren. En doordat 
we medewerkers actief betrekken bij het 
proces zijn zij beter in staat om mee te 
bewegen. Dit is uiteindelijk van belang voor 
de continuïteit van de organisatie.

Toekomstvisie
Tegenwoordig is het inkopen van 
vaardigheden en kennis op momenten 
dat het nodig is meer gewoonte dan 
uitzondering. Deze trend zal zich in de 
komende jaren ook in het onderwijs verder 
doorzetten. 

De behoefte aan ondersteuning van goed 
opgeleide HRM professionals zal alleen maar 
groter worden. Professionals die de juiste 
vertaling maken van uw hulpvraag naar een 
passende en besparende oplossing. 

PeoplePoint springt in op deze behoefte 
en investeert in mensen die met hun 
persoonlijkheid, inlevingsvermogen, kennis 
en vaardigheden, een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren bij u als klant. 

Feiten en Cijfers
Michel Heberlé startte in 2008 PeoplePoint. 
Destijds als zelfstandig consultant en 
inmiddels is PeoplePoint uitgegroeid tot 
een volwaardige organisatie met tien HR 
professionals.

PeoplePoint
Prinses van Lotharingenstraat 21, 
4854EW, Bavel (Breda)       
       +31 (0) 76 889 32 19
       www.peoplepoint.nl
       info@peoplepoint.nl



0341-438700 
onderwijsteam@perspectief.eu 

www.perspectief.eu/onderwijs 
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Perspectief Groep

Specialisaties
Perspectief is dé specialist in het onderwijs 
voor arbodienstverlening, arbeidsmobiliteit 
en duurzame inzetbaarheid. Onze ambitie 
is om organisaties beter te maken, omdat 
wij geloven dat gezonde organisaties 
uiteindelijk de beste prestaties leveren. Daar 
profiteren uw organisatie, uw medewerker 
en de leerling van.

Arbodienstverlening
Het voorkomen van verzuim door middel 
van (innovatieve) oplossingen is een van 
onze speerpunten. Wij sluiten daarbij aan 
bij de situatie van uw organisatie en denken 
mee over wat binnen de door u geschetste 
kaders mogelijk is.

In de verzuimbegeleiding (curatief) 
ondersteunen wij u ook op maat. Of u nu 
kiest voor een prominente rol voor de 
leidinggevenden, in meer of mindere mate 
voeren van eigen regie of het gedeeltelijk 
of geheel uitbesteden. Wij gaan voor 
duurzame oplossingen, een verantwoord 
snelle re-integratie en een lage schadelast, 
zodat uw medewerkers nu en straks 
optimaal inzetbaar zijn. In onze werkwijze 
staat centraal dat wij luisteren naar u als 
werkgever, maar ook naar uw medewerker. 
Hierdoor zijn wij in staat om op basis van 
onze deskundigheid de beste adviezen te 
geven. Daarbij kijken wij anders, waardoor 
we duurzame oplossingen combineren 
met daadkracht op de korte termijn. 
Perspectief is dé sparringpartner voor 
onderwijsorganisaties op dit terrein.

Re-integratie en outplacement
Ook op het gebied van re-integratie tweede 
spoor of outplacement is Perspectief 

Perspectief Groep
Selhorstweg 99, 3841 GH, Harderwijk
       0341-438700
       www.perspectief.eu
       onderwijsteam@perspectief.eu

specialist in het onderwijswerkveld. Zeker 
in het onderwijs is het essentieel dat 
medewerkers op de juiste plek aan het werk 
zijn én blijven. Tijdig aan de bel trekken bij 
loopbaanvraagstukken draagt daadwerkelijk 
bij aan een gezonde schoolorganisatie én 
het duurzaam inzetbaar houden van uw 
medewerkers. Perspectief bewijst dagelijks 
dat zij de ideale partner is om in dit proces te 
begeleiden én is zeer succesvol in daar waar 
nodig medewerkers te herplaatsen (binnen 
en) buiten de sector.

Veiligheid en gezondheid/Duurzame 
inzetbaarheid
Het onderwijsteam van Perspectief volgt 
relevante ontwikkelingen in de sector en 
vertaalt deze naar passende oplossingen. Wij 
bieden innovatieve oplossingen, waaronder 
de beste RI&E in het onderwijs in combinatie 
met ons Veiligheid Volgsysteem waarmee 
u de uitvoering van het veiligheidsbeleid in 
uw schoolorganisatie (RI&E) digitaal borgt. 
Ook aandacht voor de sociale veiligheid 
en werkdruk(beleving) ontbreekt niet. Zo 
hebben wij een specifieke werkwijze voor 
verzuim bij een hoge (beleefde) werkdruk en 
vanwege mentale klachten.

Wij bieden verzuimtrainingen en coaching 
toegespitst op het onderwijs. Uiteraard zijn 
wij thuis in de huidige wet- en regelgeving 
omtrent het Vervangingsfonds en monitoren 
wij de ontwikkelingen op dat terrein.



103 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Geeft u leiding in het onderwijs? Het is 
een worsteling om goed in te spelen 
op de steeds veranderende eisen en 
wensen van wetgever, samenleving en 
belanghebbenden. Leidinggeven en 
lesgeven binnen deze context, dat is 
topsport. En daar mag u best trots op zijn.

Zoals elke topsporter de juiste visie en het 
beste equipment nodig heeft, geldt dat 
ook voor u! Wanneer u uw medewerkers 
uitdaagt én voldoende ondersteuning 
biedt, zijn dat basis ingrediënten voor fitte 
en bevlogen mensen. Dat is wat we met u 
willen bereiken. Wat we willen voorkomen is 
dat oververmoeide medewerkers hun passie 
kwijt raken. Hoe pakt ú dit aan?

Partner met perspectief
Wat is beter dan met een partner samen te 
werken die verstand van zaken heeft en de 
sector door en door kent? Een met de sport 
bekende trainer/coach kent de voorwaarden, 
benut het maximaal haalbare en zorgt voor 
voldoende hersteltijd, zodat de topsporter 
gefocust en in goede conditie blijft.

Perspectief is een gecertificeerde 
arbodienst en gespecialiseerd in duurzame 
inzetbaarheid en ziekteverzuim in het 
onderwijs. Ons onderwijsteam volgt 
relevante ontwikkelingen binnen de sector 
en adviseert op het gebied van preventie 
en verzuim, re-integratie tweede spoor en 
outplacement. Daarnaast ontwikkelen wij 
sectorspecifieke producten en diensten, 
zoals onze RI&E “Iedereen betrokken”.

Arbodienstverlening: preventie & verzuim 
Perspectief biedt kwalitatief hoogstaande 
expertise rond mentaal en psychisch 
verzuim. Daarbij hebben wij aandacht 

voor zowel de ‘harde’ als de ‘zachte’ 
kant: zowel wet- en regelgeving als 
maatschappelijke ontwikkelingen en 
cultuuraspecten. We weten alles van 
de hoog ervaren werkdruk en veel 
voorkomende communicatiepatronen en 
persoonlijkheidskenmerken.

Bij Perspectief staan wij voor een snelle en 
duurzame aanpak van verzuim. We sturen op 
het gezond maken van de situatie, dan wel 
het gezond maken van de manier waarop de 
medewerker en/of leidinggevende met de 
situatie omgaat. Daarmee voorkomen we 
onnodige uitval en creëren we een duurzaam 
herstel.

Arbeidsmobiliteit: re-integratie tweede 
spoor & outplacement
Daarnaast hebben wij alle expertise in 
huis om mensen vanuit verschillende 
vakgebieden goed te begeleiden 
naar passend en duurzaam werk. Het 
doel van een tweede spoor traject of 
outplacementtraject is een betaalde baan. 
Hierbij maken we actief gebruik van ons 
(gezamenlijke) netwerk. In ons netwerk 
bevinden zich duizenden organisaties, 
waaronder meer dan 800 scholen.

Duurzame inzetbaarheid: regie over je 
energie
De hoge gemiddelde leeftijd in het onderwijs 
en het relatief hoge verzuim door psychische 
klachten maken dat blijvend investeren 
in duurzame inzetbaarheid (DI) in het 
onderwijs nodig is én loont. Perspectief helpt 
u om uw medewerkers meer “DI-bewust” 
te laten worden. Onze training ‘regie over je 
energie’ is een voorbeeld van het versterken 
van de vitaliteit van medewerkers. Soms 
is het nodig medewerkers eerst bewust te 

Waarom verder zonder perspectief?

Perspectief Groep
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maken dat ‘duurzaam inzetbaar zijn’ ook 
een eigen verantwoordelijkheid is. Onze 
bedrijfspsychologische consultants gaan 
graag met u in gesprek over hoe u dit kunt 
bereiken.

Ook voor een veilige schoolomgeving 
kunt u bij ons terecht. Leuk om te weten: 
Perspectief is tijdens ‘De nationale dag van 
de preventiemedewerker’ verkozen tot 
beste RI&E-uitvoerder in het onderwijs. Een 
veilige werkplek en werkomgeving betekent 
lagere risico’s voor u en uw medewerkers. 
Daarbij zijn alle bedrijven en organisaties in 
Nederland verplicht om over een actuele 
Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E) 
te beschikken. De RI&E brengt risico’s en 
gevaren in beeld en nog belangrijker, de 
aanpak hiervan!

Bent ú toe aan een nieuw perspectief? 
Tot slot draagt ‘plezier’ in de topsport sterk 
bij aan succes. Wij kijken graag met u vanuit 
een ander perspectief naar uw organisatie 
en medewerkers, zodat iedereen met 
plezier zijn werk kan blijven doen. Samen 
gaan we voor vitale en duurzaam inzetbare 
medewerkers in een gezonde, veilige 
werkomgeving!

- Mark van Wendel de Joode, consultant 
onderwijs

Over Perspectief
Perspectief is opgericht in 2002 en sinds 
2006 actief in het onderwijs. Perspectief 
heeft een goede landelijke dekking met een 
groot aantal vestigingen en meer dan 50 
spreekuurlocaties in Nederland. Er werken 
160 medewerkers. Perspectief heeft ruim 
800 klanten in de onderwijssector, is ISO-
gecertificeerd en draagt het Blik op Werk 
keurmerk.

Toekomstvisie
Perspectief investeert in goed opgeleide 
medewerkers. Wij zijn er namelijk van 
overtuigd dat zij het verschil maken in de 
toekomst. Deze medewerkers staan aan de 
basis om ontwikkelingen te monitoren, te 
interpreteren en te vertalen naar mogelijke 
oplossingen. Dat doen wij samen met ú 
als onze klant. Juist de input vanuit uw 
praktijk en deskundigheid zorgt er voor dat 
wij toekomstbestendig blijven. Dit vertaalt 
zich onder andere in een unieke werkwijze 
voor de onderwijssector en baanbrekende 
innovatieve applicaties als onderdeel van 
onze dienstverlening.
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PHOCUS

Wie zijn wij?
PHOCUS is dé specialist op gebied van 
HR & salarissen met een 360° visie. 
Vanuit deze visie verzorgen wij kennis, 
continuïteit, kunde en kwaliteit op HR- & 
Salarisadministratie. Dit doen wij middels 
doordachte en slimme diensten en 
software oplossingen. PHOCUS heeft voor 
passende oplossingen ontwikkeld welke uw 
organisatie ontzorgen. 

Mensen
De PHOCUS wordt gevormd onze mensen, 
Een team van louter specialisten. Door te 
investeren in kennis en het toepassen van 
opgedane ervaring hebben onze specialisten 
oog voor het leveren van kwaliteit en het 
bieden van vernieuwende oplossingen die 
onze klanten verder helpen.

Diensten
PHOCUS is veelzijdig in haar diensten. 
Zo geeft Payroll Group zekerheid over 
tijdelijke inzet van kennis en kunde op 
gebied van HR en/of salaris binnen uw 
organisatie. De professionals van PHOCUS 
verzorgen uw continuïteit, voor wat 
betreft kennis en uitvoering van uw HR- 
en salarisadministratie bij u op locatie. De 
PHOCUS professionals zijn allround en 
worden ingezet in verschillende rollen van 
administrateur tot manager of als adviseur. 
Maar ook implementeert PHOCUS HR- 
en salarissoftware van diverse software 
leveranciers in Nederland. Wenst u meer 
kennis over wet- &regelgeving voor uw 
HR en salaris vraagstukken? PHOCUS 
verzorgt ook trainingen en individuele 
opleidingen en trainingen bij u op locatie of 
op ons opleidingscentrum.  Zo helpen wij 
al meer dan 18 jaar organisaties hun HR & 

PHOCUS
Elzenlaan 1B, 2481 LZ, Woubrugge
        +31 (0)172 519 900
        http://www.payrollgroup.nl
        advies@payrollgroup.nl

Salaris doelstellingen te realiseren en een 
meerwaarde te creëren. Binnen onze aanpak 
geloven in een persoonlijk benadering 
met voor iedere klant een unieke eigen 
uitwerking. Heldere, korte en duidelijke 
communicatielijnen staan hierbij centraal. 

Pijlers
PHOCUS brengt diverse specialismen bij 
elkaar om synergie te realiseren. Onze 
pijlers:
•	 Werving & Selectie Talentsearch Wij 

zoeken voor uw organisatie de juiste 
kandidaat.

•	 Detachering en consultancy door de 
tijdelijke inzet van HR- en/of salaris 
administrateurs of consultants bij u op 
locatie.

•	 Uitbesteding van processen of taken 
door outsourcing van de HR- en/of 
salarisadministratie.

•	 Het implementeren van HR & 
Salarissoftware van de diverse 
gerenommeerde software leveranciers.

•	 Procesbeschrijving en/of optimalisaties 
doen wij middels een doordachte 
methodiek. Door onze Best-Practice mal 
bent u snel efficiënt georganiseerd.

•	 Het leveren van toonaangevende HR- en 
salarissoftware op basis van Software 
as a Service, maar ook het uitvoeren van 
het functioneel beheer.

•	 Het uitvoeren van kostenbesparend 
onderzoek door de HR- & salarisscan.
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In 1991 startte Roger Horz, Directeur, 
zijn carrière bij een gerenommeerde 
leverancier van HR- & Salarissoftware. 8 jaar 
later begon hij met het aanbieden salaris 
interim professionals welke organisaties 
ondersteunen en adviseren binnen de 
te voeren administratie. Sindsdien is 
PHOCUS uitgegroeid tot een van de meest 
professionele dienstverleners binnen de HR- 
& Salarisdienstverlening. “Toen we destijds 
starten konden we nog niet vertellen dat 
we zeer aansprekende organisaties tot onze 
klantenkring mochten rekenen. Vandaag de 
dag zijn wij actief in de Non-Profit en Profit 
markt en werken we voor organisaties vanaf 
50 tot 10.000+ medewerkers.” Aldus Roger 
Horz.

PHOCUS
We zien een grote toenemende vraag naar 
onze dienstverlening. Met name in ons 
shared service center groeien we snel. Wij 
bieden voor onze klanten een zeer compleet 
onze pakket van diensten en oplossingen op 
basis van onze 360° visie op HR & Salarissen, 
een “one stop shopping” model. Voor ons 
betekent samenwerken met onze klanten 
het aangaan van een partnership, omdat we 
geloven in een nauwe samenwerking, korte 
communicatielijnen en efficiency.

Onderwijs 
Waarom onze focus op onderwijs. Binnen 
het onderwijs is nog enorm veel te winnen. 
Het onderwijs is zelf dé basis van onze 
toekomst. Al vanaf een vroeg stadium is 
men bezig met het ontwikkelen, toetsten 
en klaarmaken van onze toekomstige 
professionals. Het aantrekken van de juiste

 mensen binnen de onderwijsorganisatie 
vraagt nogal wat. Vanuit de visie van de 
organisatie moeten vraagstellingen worden 
beantwoord als:
•	 Wie hebben we in “huis”?
•	 Wie hebben we in de toekomst nodig?
•	 Welke vaardigheden en competenties 

hebben we in “huis”?
•	 Kunnen we voorspellend zijn op basis 

van onze in-, door- en uitstroom?
•	 Wat zijn de kosten voor onze 

organisatie?
•	 Hoe verhouden onze kosten zich tot het 

budget?
•	 Verlopen onze processen nog efficiënt?
•	 Etc.

Het opstellen van een HR beleid is de 
eerste stap naar effectief omgaan met uw 
personeel.

Begin bij de basis
Zonder goede basis is het moeilijk om te 
voldoen aan gestelde wettelijke eisen 
en voorwaarden van een goede HR- en 
salarisadministratie. Sinds decennia zijn 
deze beide vakgebieden koploper in 
wijzigende wet- & regelgeving. Het zijn 
administraties waar je tijd, energie kennis 
en geld in moet steken. Is de basis goed 
ingericht, dan is de volgende stap dichtbij, 
namelijk het verkrijgen van inzicht in het 
belangrijkste kapitaal “de mensen” van 
een onderwijsorganisatie. Door inzicht ben 
je voorspellend, door voorspellend te zijn 
spring je gemakkelijk in op situaties en stuur 
je gericht naar de toekomst. Oftewel 
in kunnen springen op de bezuinigingen 
van de overheid, hierdoor wordt het steeds 

PHOCUS

PHOCUS
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belangrijker om efficiënt om te gaan met de 
beschikbare middelen. 

U staat er nooit meer alleen voor
PHOCUS biedt ook voor 
onderwijsorganisaties een totaaloplossing 
van kennis, ervaring, kunde, 
processenbeheersing, continuïteit 
en softwareoplossingen. Voor het 
beantwoorden van uw HR- en vraagstukken 
staat u er nooit alleen voor. 

Samenwerken met PHOCUS betekent:
•	 Continuïteit opgelost
•	 Kennis opgelost
•	 Software opgelost
•	 Update wet & Regelgeving opgelost
•	 Functioneel beheer software opgelost
•	 Service desk voor inhoudelijke vragen 

opgelost
 

Referenties
PHOCUS  heeft een breed klantenportfolio 
binnen de Non Profit en Profit markt. Wij 
bedienen organisaties vanaf 50 werknemers 
tot 4.500+ werknemers. Wat onze klanten 
gemeen hebben is een de behoefte aan een 
partner met specialistische kennis binnen het 
HR & Salaris domein door middel van “One 
stop shopping”. Wij brengen u graag met 
onze referenten in contact.
HR en Salarissen zijn een essentieel 
onderdeel van de huidige bedrijfsvoering, 
zeer zeker binnen het onderwijs.
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Specialisatie
ProActive Software geeft u grip op 
uitgaven, voordat u deze doet.

Dat doen wij door te automatiseren, 
te simplificeren en te combineren. Het 
automatiseren, waardoor u met minder 
handelingen meer nauwkeurigheid krijgt. 
Het simplificeren, waarmee u duidelijk zicht 
heeft op waar actie te ondernemen. En het 
combineren, zodat u meerdere processen 
kunt doorlopen, maar dan met minder 
systemen. 

Digitale oplossingen
• Factuurverwerking / Inkoop
• Contractbeheer / Verplichtingen
• Kas en Bank / Bankimport / Pasboek
• Cliëntgelden
• Onkostendeclaraties

Referenties
Steeds meer organisaties kiezen ervoor 
om hun uitgaven te beheren in één 
systeem: ProActive Software. Een groot 
aantal onderwijsinstellingen maakt 
gebruik van onze software; van het 
primair onderwijs tot aan hogescholen. 
Ruim 100 doen dit zelfstandig of via het 
schoolbestuur. Daarnaast zijn er meerdere 
administratiekantoren die ruim 600 
schoolbesturen helpen met de administratie 
via ProActive Software.

Bedrijfsprofiel
ProActive Software is een snel groeiend 
software bedrijf, dat in 1999 begon met 
drie man en een visie. Inmiddels zijn wij 
niet alleen als organisatie gegroeid, onze 
visie en onze software groeien met ons 
mee. Dagelijks werken wij met 40 jonge 
professionals met elk hun eigen expertise. 

ProActive Software

Hoewel wij een divers team hebben, zijn 
we allen net zo gemotiveerd om met 
innovatieve oplossingen en servicegericht 
handelen een langdurige relatie met onze 
klanten te behouden.

Toekomstvisie
Als onderwijsinstelling is administratie 
voeren nooit uw kerntaak. Toch is het 
noodzakelijk dat u grip op uw uitgaven 
heeft. Wij geloven dat automatiseren en 
digitaliseren hier de beste oplossing voor is. 
Het is belangrijk dat een dergelijke oplossing 
niet alleen betrouwbaar en eenvoudig 
is; het moet ook efficiency, inzicht en 
sturingsinformatie bieden.

Aantal medewerkers: 40
Aantal klanten in de onderwijssector: 700+
Actief in het onderwijs sinds: 2005

Samenwerkingsovereenkomsten met: 
een groot aantal administratiekantoren en 
toeleveranciers.  

ProActive Software
Bezoek: Richard Holkade 9
 2033 PZ, Haarlem
Post:  Postbus 3249, 2001 DE, Haarlem 
 023-54 222 99
 www.proactive.nl 
 info@proactive.nl 
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Xpect Primair is een katholieke stichting 
waaronder 20 scholen vallen. Ook zij lieten 
hun financiële administratie afhandelen door 
een administratiekantoor. “In de tijd dat we 
bij een administratiekantoor aangesloten 
waren, stuurden we alles met de post 
daarheen. Facturen, maar ook kasregistraties 
van alle locaties gingen op de post naar het 
kantoor. Vervolgens boekten zij het daar 
handmatig in. Op den duur gingen zij wel 
over op het inlezen van Excel-bestanden, 
maar in totaal duurde het proces zo’n 2,5 
week”, vertelt de beleidsmedewerker 
Financiën.

Alhoewel Xpect Primair tevreden was over 
het administratiekantoor, wilden ze de 
administratie weer in eigen beheer. Zodat 
zij continu direct inzicht in hun financiën 
hadden. Nadat de administratie jaren was 
uitbesteed, was enige hulp wel op z’n plaats. 
Het eerste hulpmiddel daartoe was het 
financiële pakket. Vervolgens gingen zij op 
zoek naar een oplossing voor een digitale 
workflow.

Via collega organisaties kregen ze namen 
van een aantal aanbieders te horen. 
Uiteindelijk kozen ze voor software waar 
zij de mogelijkheid hebben om naast de 
factuurverwerking ook kassen, banken en 
contracten in te beheren.

Inzicht, tijdswinst en grip op uitgaven

Veel onderwijsinstellingen bouwen op administratiekantoren voor hun financiële 
administratie. Overige administraties, zoals de leerlingenadministratie houden ze zelf 
digitaal bij. Waarom zou een instelling ook de administratieve processen digitaliseren?

          ProActive Factuurverwerking,        
          Contractbeheer, Kas en Bank, 
          Bankimport
          Volledige integratie met AFAS 
          20 scholen
          Ruim 7.200 facturen per jaar 
          Meer dan 40 kassen en banken

“De implementatie verliep erg soepel. 
We waren vanaf dag één gewend aan het 
gebruik van de software en hadden echt 
zoiets van: hadden we dit maar eerder!” 
Dat de implementatie soepel verliep is geen 
toeval; gebruiksvriendelijkheid was één van 
de eisen die ze vooraf hadden vastgesteld.

“De administratieve krachten op onze 
scholen vinden de nieuwe software prettig 
werken. Zij scannen facturen in, waarna de 
factuur de workflow volgt. Dit betekent dat 
hij soms terugkomt bij de administratieve 
kracht voor de codering. Hierna gaat 
de factuur door naar de directeur voor 
goedkeuring, om uiteindelijk terug te komen 
op de centrale locatie voor een definitieve 
controle. Dit neemt – zelfs met al het 
accorderen – slechts een paar dagen in 
beslag.”

i

i
i
i
i

ProActive Software
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Het kan vandaag!
U weet als geen ander dat de administratie van uw onderwijsorganisatie op orde moet zijn om tijdig en 
betrouwbaar te kunnen sturen. Hierin moet de administratieve last voor uw scholen minimaal zijn en 
de informatievoorziening voor uw schoolbestuur transparant. Maar hoe pakt u daarin de regie?

Maak kennis met de wereld van het ‘andersom denken’ waar het onderwijsbestuur zelf bepaalt op 
welke informatie wel of juist niet wordt gestuurd. Een wereld die uw administratie verandert, van een 
noodzakelijk kwaad, naar een instrument dat het sturen van uw onderwijsorganisatie eenvoudiger, 
effectiever én leuker maakt!

Durft u anders te denken én doen?
hetkanvandaag.nl

Andersom denken

Qualiant-Advertentie-201703-165x230.indd   3 17-03-17   12:39
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Specialisatie
Qualiant werkt vanuit de filosofie dat 
bestuurders goede informatie nodig 
hebben voor het ondersteunen van 
beleidskeuzes en het vroegtijdig bijsturen 
van de onderwijsorganisatie. Vanuit 
onze visie is daarvoor een onmisbare 
rol voor administratie weggelegd om 
het schoolbestuur te voorzien van 
volledige, betrouwbare en actuele 
managementinformatie. Onze aanpak zorgt 
ervoor dat administratie geheel in dienst 
staat van informatie!

Veel administratiekantoren hebben nog 
een zeer klassieke werkwijze. Gegevens 
registreren, controleren en dan maar 
hopen dat informatie uit de rapportage 
voldoende is om uw organisatie te besturen. 
Wij draaien de zaken om. U bepaalt zelf op 
welke informatie wel of niet wordt gestuurd. 
Uw informatiebehoefte is vervolgens 
leidend voor de inrichting van alle andere 
processen. Door dit uitgangspunt krijgt 
uw schoolbestuur altijd de gewenste 
sturingsinformatie! 

Bedrijfsprofiel 
ICT-dienstverlener Topicus Onderwijs, 
bekend van onder andere ParnasSys 
en SOMtoday, biedt met Qualiant 
hét alternatief voor traditionele 
administratiekantoren in het po en vo. 
Qualiant is een digitaal administratiekantoor, 
dat het onderwijs meeneemt in anders 
durven denken én doen, met een 
innovatieve kijk op informatievoorziening 
voor het schoolbestuur. Onze missie is 
om administratie te veranderen, van een 
noodzakelijk kwaad, naar een instrument 
dat het sturen van uw onderwijsorganisatie 
eenvoudiger, effectiever én leuker maakt. 
Het kan vandaag!

Qualiant

Aanbod
•	 Zelf-ondersteunend platform voor alle 

administratieve taken
•	 Full-service dienstverlening voor 

de financiële, personeels- en 
salarisadministratie 

•	 Transparante informatievoorziening 
over financiën, formatie en 
leeropbrengsten 

•	 Scenario-planning: digitale 
begrotingsmodule voor het 
optimaliseren van de bedrijfsvoering

•	 Overige diensten: begeleiding in- en 
outsourcing, detachering en consultancy

Referenties 
De schoolbesturen die intussen werken 
met Qualiant, zijn unaniem lovend over het 
gemak en het rendement van de oplossing. 
Zo ook Karel van der Velden, concern 
controller bij Stichting Carmelcollege in 
Hengelo: “We hebben nu betrouwbare 
sturingsinformatie die integraal informatie 
geeft over personeel en financiën. Vooral als 
het gaat om formatie is dat cruciaal voor een 
organisatie als de onze. Wij hebben meer 
dan 3500 fte’s. Als je daar 1 procent naast zit, 
praat je al snel over 2 miljoen euro.”

Aantal medewerkers: 25
Aantal klanten in de onderwijssector: 50
Actief in het onderwijs sinds: 2005
Samenwerkingsovereenkomsten met: 
HR2day, Cogix, ProActive, Twinfield, Topicus 
(ParnasSys, SOMtoday, Ultimview)

Qualiant
Singel 9,  7411 HV, Deventer
        0570-767370
        www.qualiant.nl 
        info@qualiant.nl   
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Aan het woord is Karel van der Velden, 
concern controller bij Stichting 
Carmelcollege te Hengelo. Carmel is 
het op een na grootste vo-bestuur van 
Nederland met scholengemeenschappen 
in vooral het oosten, zuiden en noorden 
van het land. Vier jaar geleden besloot de 
organisatie in te zetten op betere financiële 
sturingsinformatie. “We wilden een pakket 
dat gelijktijdig financiële informatie haalt 
uit Exact en salarisinformatie uit Raet. Voor 
zover wij konden nagaan, bestond dat nog 
niet. Juist het ophalen en koppelen van 
informatie uit deze beide systemen is erg 
belangrijk, want meer dan driekwart van 
onze kosten bestaat uit personeelskosten.” 
Het moest een tool zijn die ook niet-
financials kunnen gebruiken: “90 procent 
van de mensen in het onderwijs is bezig 
met leerlingen. Gedoe met financiën en 
begrotingen vinden ze eigenlijk maar niks.”

Bouwen en testen
Carmel ging om de tafel zitten met 
Topicus, dat eerder het systeem voor 
leerlingenregistratie voor Carmel had 
gebouwd en waarvan Qualiant deel 
uitmaakt. Van der Velden: “En vrij snel 
hebben zij Dirk Jan Timmer van Timmacon 
erbij gehaald voor de ontsluiting van de 
boekhouding. Hij snapt hoe het in het 
onderwijsveld werkt. 

Die combinatie is voor ons aan de slag 
gegaan.”

Van der Velden heeft eerst intern met 
schoolleiders en financiële deskundigen 
binnen de eigen organisatie afgestemd 
welke informatie precies nuttig is om een 
school goed te kunnen sturen. “Of er nu 
een locatiedirecteur in Deventer inlogt of 
het College van Bestuur van Carmel, ze 
moeten allemaal de juiste informatie kunnen 
ontsluiten en die informatie moet gewoon 
kloppen.”

Tijdens het bouwproces ging Van der Velden 
veel op bezoek bij Topicus voor afstemming. 
“We zijn twee jaar bezig geweest, maar het 
was een heel leuk proces. Samen waren we 
aan het bouwen en leren. Zo was het moeilijk 
om de juiste gegevens uit Raet te halen. 
Daar hebben we gespecialiseerde data-
analytici bijgehaald, want de salarisgegevens 
moeten nu eenmaal echt uit Raet komen, 
want dat zijn de daadwerkelijk uitbetaalde 
bedragen.” Al testend en bouwend werd de 
managementtool steeds verder ontwikkeld, 
en ontstond Ultimview zoals Carmel dat nu 
gebruikt.

Doorklikken tot de details
“Ons bedrijfsproces is eigenlijk heel raar. Wij 
denken in schooljaren en de bekostiging en 

FINANCIËN EN PERSONEEL IN ÉÉN OVERZICHT

De Stichting Carmelcollege in Hengelo omvat twaalf scholenorganisaties voor voortgezet 
onderwijs op meer dan vijftig locaties. Allemaal maken ze gebruik van Ultimview van 
Qualiant� Sterker nog: Ultimview werd in samenwerking met Carmel ontwikkeld� “We 
hebben nu betrouwbare sturingsinformatie en dat is voor ons cruciaal, vooral als het gaat om 
formatie en financiën.”

Qualiant
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verantwoording is in kalenderjaren. Dat bijt 
elkaar. Daar komt bij dat we de hoogte van 
de bekostiging pas in de loop van het jaar 
weten”, zegt Van der Velden. Met Ultimview 
kan Carmel toch van maand tot maand zien 
of ze de goede kant op gaan. “We hebben 
nu betrouwbare sturingsinformatie die 
integraal informatie geeft over personeel en 
financiën. Vooral als het gaat om formatie is 
dat cruciaal voor een organisatie als de onze. 
Wij hebben meer dan 3500 fte’s rondlopen. 
Als je daar 1 procent naast zit, praat je al snel 
over 2 miljoen euro.”

Zowel schoolleiders, locatiedirecteuren als 
financieel verantwoordelijken binnen Carmel 

werken met Ultimview. “Het daalde snel 
in. Ultimview is zo gemaakt dat je direct 
ziet hoe je ermee moet werken. Je hebt 
meteen het totaaloverzicht, maar je kunt 
ook doorklikken tot detailniveau. Aan de 
financiële kant tot de individuele facturen en 
aan de personele kant tot op neusniveau.”

Spelen met prognoses
Carmel kijkt nu samen met Qualiant en 
partner Cogix naar de toekomst. Van 
der Velden wil zonder tussenkomst van 
spreadsheets een financiële en personele 
eindejaarsprognose kunnen maken en 
ook een meerjarenbegrotingsmodel 
voor vier jaar hieraan koppelen, waarin 
verschillende scenario’s kunnen worden 
doorgerekend. “Dat is niet makkelijk, want 
toekomst voorspellen is complex. We 
weten bijvoorbeeld niet precies hoe de 
bekostiging vanuit het ministerie zich zal 
ontwikkelen. Maar we leggen de lat graag 
hoog en we zijn eigenwijs. Toen we hier 
een paar jaar geleden al over spraken met 
Topicus, vertelden ze ons dat we eigenlijk 
een Rolls-Royce willen die aardbevingen kan 
voorspellen. Tsja…”

Carmel wil dat alle locatiedirecteuren met 
de prognosetool kunnen experimenteren. 
“Ze moeten ermee durven spelen. ‘Wat als 
mijn leerlingenaantal daalt met 5 procent?’ 
Strategisch personeelsbeleid is heel relevant 
voor onze scholen, want veel van hen 
hebben of krijgen te maken met krimp. De 
formatie op die scholen moet dan dalen, 
maar dat doe je niet eventjes in een jaar.”

Karel van der Velden
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Riskchanger, software voor zelfevaluatie
Met onze software kan de school of 
bestuurder alle onderwijsprocessen in 
hoofdlijnen monitoren. De zelfevaluatie 
software wordt gebruikt door bestuurders, 
toezichthouders en schooldirecteuren. Door 
elk half jaar de audit te doorlopen worden 
verrassingen voorkomen en wordt met een 
transparante focus gebouwd aan de juiste 
onderwijskwaliteit.

De onderwijsinspectie streeft ernaar dat 
het onderwijs boven de norm van de 
basiskwaliteit wordt ingevuld. Zij willen 
vooral de inhoudelijke contacten met 
scholen en besturen stimuleren. Dit willen 
ze bereiken door het ontwikkelen van 
kwaliteitszorg, tijd vrij te maken voor 
diepgang in de dialoog, feedback geven door 
een open gespreksvoering gecombineerd 
met een stimulerende rapportagevorm. 

RiskChanger

Riskchanger haakt in op deze trend en kan 
dit veranderingsproces ondersteunen door 
permanent een actueel beeld te geven 
van de situatie. In de vragen is naast het 
zichtbaar maken van het naleven van de 
wet- en regelgeving en het bestuursbeleid 
ook ruimte voor maatwerk vragen. Met de 
PDCA-cyclus kan de directeur of bestuurder 
de verbeteringen monitoren. Op basis van 
de verbeterpunten wordt het haalbare 
eindresultaat weergegeven. 

De content is ontwikkeld met bestuurders, 
schooldirecteuren, onderwijsdeskundigen, 
de consultants van Driestar Educatief 
en is aangevuld met de nieuwste 
aandachtspunten uit het Toezichtkader 2017. 
Zo kan de school- of bestuursomgeving zich 
proactief voorbereiden op het nieuwe beleid 
voor de komende jaren. De omgevingen 
waarvoor de software in 2017 is ingericht 
zijn: PO en (V)SO-scholen, IKC-omgevingen 
en samenwerkingsverbanden

RiskChanger
Middeldijk 36, 7462 PB, Rijssen
       06-53910757
       www.riskchanger.nl
       p.hazelhoff@riskchanger.nl
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Waarom waardevol
In het onderwijs is de kwaliteit, opbrengsten 
en waarden essentieel. Voor het permanent 
borgen ontwikkelen en realiseren van 
deze punten heb je “goed bestuur” en een 
“gezonde school” nodig. Goed bestuur 
vraagt om visie en daadkracht. Als je weet 
waardoor je gedreven wordt, dan wil je 
de juiste leer- en ontwikkelingsomgeving 
van een kind borgen en realiseren. Voor 
dit doel kan de professionele software van 
Riskchanger en actuele content een goed 
hulpmiddel zijn.

Permanent
Een omgeving beheersen en laten groeien 
is een permanent proces. Als je ontwikkelt 
moet je accepteren dat situaties fout of 
anders gaan en dat verbeteringen nodig 
zijn. Het is belangrijk dat medewerkers de 
doelen als waardevol ervaren en mogelijke 

belemmeringen of hiaten tijdig worden 
gesignaleerd. Keuzes maken in een open 
lerende cultuur zorgt ervoor dat situaties 
beheerst, geëvalueerd en aangepast 
worden. Als je de onderwijsomgeving wilt 
ontwikkelen dan moet je de verbeterpunten 
willen zien en oppakken. Dan maak je het 
onderscheid in de omgeving en ga je de 
mogelijkheden benutten.

Voorwaarde
Een harde voorwaarde voor een organisatie 
is een heldere omgeving. Medewerkers 
moeten de vereiste kennis en ervaring 
hebben. Mensen en het bereiken van 
doelen horen bij elkaar als het gaat om 
ontwikkeling. Het werken met software 
gaat vaak mis op het gebied van zachte 
voorwaarden. Het blijven steken in een 
diagnose en het niet concreet maken 
van verbeteringen is een probleem. 

Achtergrond van de zelfevaluatie

RiskChanger
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Medewerkers zien soms het belang niet 
in van veranderingen of men wil op eigen 
wijze het oppakken. Eigentijdse software 
ondersteuning is noodzakelijk in de 
veranderende onderwijswereld.

Balans
Risicomanagement, procesanalyse en 
stuurinformatie zijn begrippen die je 
steeds vaker hoort. Maar ook begrippen 
zoals “Rijnlands denken”, “zachte 
randvoorwaarden” of “waarde gedreven 
ontwikkelen” komen voorbij. Elke 
organisatie heeft een bepaalde balans nodig 
tussen verantwoording en eigen initiatief. In 
een organisatie moeten de basisprocessen 
en visie goed geregeld zijn. Anders is er geen 
goede bodem voor het ontwikkelen van 
kinderen en medewerkers. Het onvoldoende 
managen leidt tot grote risico’s en hoort niet 
bij “good governance” in het onderwijs.

De voordelen van Riskchanger
Tenslotte willen de voordelen samenvatten:

1. Cloud software, SAAS en schaalbaar 
(voor elk device)

2. Flexibel in te richten systeem per 
bestuur

3. Dashboard met widgets voor 
stuurinformatie

4. Planningsmodule voor audits
5. Flowstructuur voor inrichting content 

met scores, teksten
6. Gebaseerd op zelfevaluatie voor alle 

onderwijsprocessen
7. Ontwikkeld door schooldirecteuren en 

onderwijsexperts
8. Beschikbaar voor PO en binnenkort voor 

SO en IKC
9. Content gebaseerd op nieuwe 

Toezichtkader 2017
10. Antwoorden bepalen rapporttekst en 

scores dashboard
11. Acties, foto’s, URL’s, opmerkingen en 

bijlages toevoegen
12. Weergave o.b.v. nulmeting, voortgang 

en doelstelling



Roban Werving & Selectie voor snel 
resultaat en vakkundig personeel.
 Wij hanteren zeer scherpe tarieven en 
werken op basis van “no cure no pay”.

Veel onderwijsbesturen gingen u al voor!
 Wilt u meer weten bel dan naar Robert Kunst op 

06 4 22 33 2 44  of stuur een mail naar robert@robanws.nl06 4 22 33 2 44  of stuur een mail naar robert@robanws.nl

 www.robanws.nl



122 Startpunt Onderwijs Gids 2017

ROBAN Werving & Selectie

Profiel
Roban Werving & Selectie is gelijktijdig met 
Startpunt Onderwijs eind 2015 opgericht 
door Robert Kunst en heeft sinds die tijd 
een stormachtige groei doorgemaakt. 
Roban Werving & Selectie heeft een 
enorm uitgebreid netwerk binnen het 
onderwijs en is hierdoor in staat om op 
korte termijn, vaak al binnen enkele dagen, 
zeer deskundige mensen te werven voor 
onderwijsorganisaties. 

Vacatures die door ons worden ingevuld zijn 
die o�a� van:

•	 Bestuurders
•	 Beleidsmedewerkers
•	 Administratief medewerkers en 

ondersteuners
•	 Controllers
•	 Inkoopspecialisten
•	 P&O medewerkers
•	 Conciërges
•	 Schooldirecteuren

Roban Werving &Selectie richt zich niet op 
de werving van docenten en leerkrachten.

ROBAN Werving & Selectie
Pr. Van Lotharingenstraat 23, 
4854 EW, Bavel
        06 4 22 33 2 44
        www.robanws.nl
        info@robanws.nl

Tarieven
Roban Werving & Selectie werkt met zeer 
concurrerende tarieven en op basis van 
“No cure – no pay”. Pas nadat de door u 
geselecteerde kandidaat 1 maand bij u in 
dienst is ontvangt u uw eerste factuur, de 
2e en laatste factuur ontvangt u nadat uw 
kandidaat na 6 maanden nog bij u werkzaam 
is. Zou uw kandidaat binnen 6 maanden 
weer vertrokken zijn, dan krijgt u dus ook 
geen eindfactuur meer. 

Wij gaan voor kwaliteit op korte en lange 
termijn!

Referenties
Roban Werving & Selectie heeft ook een heel 
groot referentie netwerk. Indien gewenst 
kunnen wij u op verzoek hier meer over 
vertellen. Het gaat er niet alleen om dat wij 
enthousiast zijn over ons werk, maar meer 
nog meer dat onze referenties dat ook zijn.
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Synck Company

Specialisatie
•	 Analyses Eigenrisicodragen 

Vervangingsfonds – Alternatieve 
risicofinanciering verzuimverzekering

•	 Analyses Eigenrisicodragen Ziektewet/
WGA (UWV, Privaat, Eigen Beheer) 

•	 Specialist implementatie bij 
Eigenrisicodragen WGA en ZW,    
inclusief uitvoering en begeleiding

•	 Inkoop/tender private 
verzekeringsmarkt

•	 Specialist inrichting Collectieve 
Ziektekosten (optimalisatie voor 
werkgever/werknemer inrichting, 
cofinanciering, inkoop/tender 
verzekeringscontract, optimalisatie 
providerboog).

•	 Specialist 
Arbeidsongeschiktheidsregelingen 
(WGA-hiaat-/WIA-Excedentverzekering, 
incl. inkoop/tender

•	 Ketenregisseur in keten van preventie, 
verzuim en arbeidsongeschiktheid

•	 Specialist Sociale Wetgeving incl. 
besparingsmogelijkheden vanuit sociale 
verzekeringen en premies

 
Verzekeringen op het gebied van
•	 Alternatieve risicofinanciering 

Vervangingsfonds
•	 Ziekteverzuim
•	 Analyse en uitvoering Eigen 

risicodragerschap WGA Vast-Flex
•	 Analyse en uitvoering Eigen 

risicodragerschap ZW (BeZaVa)
•	 Arbeidsongeschiktheidsregelingen 

personeel (WGA-hiaat-/WIA-Excedent)
 

Synck Company
Coltbaan 19, 3439 NG,  Nieuwegein
        085-2735137
        www.synckcompany.nl
        info@synckcompany.nl

Bedrijfsprofiel
Synck Company B.V. is een onafhankelijke 
gespecialiseerde risicoadviseur die 
werkgevers helpt bij het inzichtelijk maken 
en beheersen van personele risico’s. Dat 
doen wij op basis van een gedegen analyse 
van de bestaande situatie, audits op de 
bestaande processen en procedures, een 
onafhankelijk advies en door middel van 
oplossingen vooral gericht op preventie en 
beheersing van deze risico’s.
Daarnaast worden alle mogelijkheden 
verkend van cofinanciering van de 
investeringen (bijvoorbeeld interventies en 
re-integratieactiviteiten) en om relevante 
uitvoeringstaken (WGA en ZW) uit te voeren.
De primaire focus ligt hierbij op de Sociale 
Zekerheid te weten inkomensvoorzieningen, 
verzuim en arbeidsongeschiktheid, maar ook 
op preventie.



Topicus ontzorgt de 
leraar in het complexe 
onderwĳsproces.

Dit is het 
moment.
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Topicus

Over Topicus
Al ruim 10 jaar ontwikkelt Topicus 
vernieuwende ICT-oplossingen voor het 
onderwijs. Vele zijn niet meer weg te denken 
uit het Nederlandse onderwijs. Met ruim 
1,7 miljoen leerlingen in onze systemen 
zijn wij marktleider op het gebied van 
leerlingadministratie en -volgsystemen. Wij 
bedienen met ParnasSys (po), SOMtoday 
(vo) en EduArte (mbo) méér dan 5000 
scholen. 

Topicus ontzorgt de leraar in het complexe 
onderwijsproces
Bij Topicus stellen wij de leraar centraal. 
Ons doel is om de leraar te ontlasten met 
gebruiksvriendelijke ICT-oplossingen, zodat 
zij zich kunnen focussen op het geven van 
goed onderwijs. Zij zijn de cruciale factor 
om het beste uit de ontwikkeling van de 
leerling te halen. Wij gaan de uitdaging aan 
om de pijn en het ongerief van leraren als 
uitgangspunt te nemen voor het verbeteren 
van onze producten. 

Wij ontwikkelen naast onze kernproducten, 
leerlingadministratie en -volgsystemen, 
oplossingen die inspelen op de 
onderwijskundige uitdagingen van morgen. 
Of het nu gaat over het invoeren van een 
nieuwe aanpak voor gedifferentieerd 
leren of het vergroten van de 
ouderbetrokkenheid; door het ontwikkelen 
van innovatieve ICT-oplossingen, 
ontzorgen we de leraar in het complexe 
onderwijsproces. 

Een greep uit onze nieuwste innovaties:
1.   Gedifferentieerd leren
Learnbeat en Gynzy iPads bieden de 
leraar tools om gedifferentieerd leren 
te ondersteunen en om tegelijkertijd 
administratief werk uit handen te nemen. 
Via deze digitale leeromgevingen kan 

Topicus
Singel 9, 7411 HV, Deventer
       0570 662 662
       www.topicus.nl/onderwijs
       info@topicus.nl

iedere leerling op zijn of haar eigen tempo 
leren. Bovendien is nakijkwerk niet meer 
nodig én krijgt de leraar direct inzicht in de 
leervoortgangen en gemaakte fouten van de 
leerlingen.

2.   Ouderbetrokkenheid
Parro verkleint de afstand met ouders en 
maakt het organiseren van activiteiten 
kinderlijk eenvoudig. Parro is een veilige 
communicatieapp die de leraar echt tijd 
bespaart. Leraren bereiken ouders snel 
met één-op-één berichten of door middel 
van een mededeling aan de groep. Bij het 
organiseren van een sportdag, schoolreisje 
of sponsorloop regelt de leraar met Parro 
moeiteloos vrijwilligers, materialen en 
donateurs. Daarbij geeft Parro leraren grip 
doordat zij zelf bepalen wanneer en hoe zij 
communiceren.

3.   Digitaal lesmateriaal
Met Wise-r heeft de leraar één 
overzichtelijke plek om digitale leermiddelen 
te beheren, vergelijken, proberen en te 
gebruiken. Als leraar kun je eenvoudig 
digitale leermiddelen kiezen en klaarzetten 
in de elektronische leeromgeving van de 
leerling. Leerlinggegevens zijn automatisch 
gekoppeld, dankzij de koppeling met 
ParnasSys en SOMtoday. Naast de bekende 
applicaties wil Topicus leraren ook kennis 
laten maken met kleinschalige, meer 
onbekende, educatieve applicaties. De leraar 
kan nu profiteren van alle mooie initiatieven 
die er zijn op dit gebied.
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Digitalisering lijkt het toverwoord in het 
onderwijs. Je zal er maar aan staan, je 
onderwijsinstelling veranderen door te 
digitaliseren. Want waar hebben we het 
over bij digitalisering? Het leren zelf? 
De communicatie met de ouders? De 
bekostiging? Het volgen van leerlingen/
studenten? De besturing van de 
organisatie? Er zijn vele mogelijke simultane 
aanvliegroutes. Alles bij elkaar een tough 
cookie. 

Het digitaal volgen van leerlingen gebeurt 
al bijna 10 jaar overwegend in de cloud. De 
voortgang en de ontwikkeling bijhouden 
van de leerling gebeurde tot vijf jaar 
geleden met name door het invoeren van 
de bevindingen, bijvoorbeeld op het sociaal 
emotionele vlak. Topicus levert vanaf het 
begin deze oplossingen, ParnasSys (voor 
het po), SOMtoday (voor het vo), EduArte 
en Alluris (resp. mbo en ho). De resultaten 
van de methodes en niet-methodes, 
het huiswerk, de ELO, maakt dat het al 
jaren geen volgsystemen meer zijn, maar 
informatiesystemen.

Hoe vindt de digitalisering van het primaire 
proces verder plaats?
“Een logische stap die nu volgt is het 
toevoegen van de de voortgang binnen de 
adaptieve digitale content”, aldus Petra 
Hagreize, directeur Topicus Onderwijs. De 
voortgang in adaptieve gepersonaliseerde 
leerroutes is niet meer weg te denken 
als relevante thermometer, naast de 
methoderesultaten. Hoe gaan die dan 
terugkomen in de informatiesystemen? 

Daar zijn vele partijen mee bezig. Tientallen 
praktijk-experts buigen zich daarover in 
Learning labs en de versnellingsvraag-
projecten. En hoe betrekken we de 
thuissituatie erbij? De driehoek leerkracht-
ouder-kind wordt al jaren beleden, maar de 
communicatie ondersteunt dit vaak niet. 
Topicus heeft een ouder-communicatie-
app in het po, waarin de leerkracht 
ook kan bepalen over het wanneer en 
hoe er gecommuniceerd wordt. Want 
communicatie is een must om de verbinding 
te leggen, maar je wil wel je privétijd als 
leerkracht bewaken. 

Na het volgsysteem kwam het 
informatiesysteem en nu is het “regie-
systeem” in de maak. ParnasSys en 
SOMtoday hebben een gezamenlijke 
nieuwe propositie die ervoor zorgt dat 
leraren relevante educatieve applicaties 
laagdrempelig en veilig kunnen uitproberen 
en daarna aanschaffen. Na de aanschaf is 
de integratie optimaal omdat het direct 
binnen het “regie-systeem” opgenomen 
wordt. Naast de bekende applicaties wil 
Topicus daarmee het onderwijs ook kennis 
laten maken met de kleinschalige, meer 
onbekende, educatieve applicaties. Juist nu 
en in de toekomst is het belangrijk om te 
profiteren van alle mooie initiatieven die er 
zijn op dit gebied. De komende tijd gaat de 
digitalisering viraal binnen het onderwijs en 
dus is Topicus van mening dat ook nieuwe 
educatieve partijen die kans verdienen. 

En die andere “aanvliegroutes”?
Een ander tough cookie is de besturing 

Tough cookie; de digitalisering binnen het onderwijs

Topicus
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van de onderwijsinstelling. Hoe krijg je 
als bestuurder of bovenschools directeur 
real-time zicht op de financiële resultaten, 
formatie en leeropbrengsten? En hoe 
breng je de causaliteit tussen deze drie 
in beeld en maak je het voorspellend? 
Jarenlang betaalden onderwijsinstellingen 
vele kostbare maatschappij-euro’s aan 
traditionele grote administratiekantoren 
om een paar financiële maanden achteruit 
te kijken in plaats van vooruit. Topicus was 
dat beu en ondersteunt nu met Qualiant 
vele grote tot kleine onderwijsinstellingen 
in Nederland op een nieuwe manier die 
veel weg heeft van een volledig digitaal 
administratiekantoor waarbij de instelling 
zelf aan het roer staat en vooruitkijkt door 
middel van scenarioplanning. Regie is hier 
ook weer cruciaal. 

Hoe ver we ook gaan in onze digitalisering, 
de kracht van de leraar blijft essentieel 
en wordt zelfs steeds relevanter. Juist 
omdat de automatisering van de cognitieve 
vaardigheden nu meer via digitaal 
lesmateriaal plaatsvindt zijn de leraren 
belangrijk om de leerlingen mediawijs te 
maken in alle facetten. Dat vraagt vaak wel 
andere vaardigheden van de leerkracht. 
Topicus begrijpt dat en ondersteunt dit 
door het focussen op de persoonlijke 
ontwikkeling van de leraren binnen het 
kwaliteitsbeleid van een school, onder 
andere door het geven van advies en 
trainingen op gebruik van digitalisering. 
Digitalisering niet als toverwoord, maar als 
ondersteuning van waar het in het onderwijs 
echt om gaat: het ontwikkelen van de 
leerling van vandaag naar de burger van 
morgen.



Met de Ultimo software stroomlijnt u facilitaire processen, 
beheerst u kosten en maakt u klanten blij! Meer dan  
1.500 organisaties ervaren dagelijks deze voordelen. 
Profiteer ook van de mogelijkheid om andere  
bedrijfsdisciplines (IT, inkoop, vastgoedbeheer)  
met dezelfde applicatie te ondersteunen.

SMART & HAPPY FACILITY MANAGEMENT 

Bezoek ons blog en lees meer over de mogelijkheden van Ultimo op 
het gebied van Smart & Happy FM. Met leuke wetenswaardigheden 
en praktische tips bent u in staat om slim te werken en facilitair  
geluk te creëren!

www.ultimo.com/blog

Gebruiksvriendelijke  
en flexibele facility  
management  
software
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Ultimo Software Solutions

Onze expertise
•	 Facility Management software
•	 Maintenance Management software
•	 IT Service Management software
•	 Consultancy, advies en implementaties

Enkele referenties:
Universiteit Maastricht - Afdeling IDEE, 
ROC de Leijgraaf, Calvijn College, Wartburg 
College, Radboud Universiteit Nijmegen, 
Koningin Wilhelmina College (KWC), 
Bonaventura College, CS Walcheren.

Bedrijfsprofiel
Ultimo Software Solutions bv is een 
internationaal bedrijf (van origine 
Nederlands), dat sinds 1988 al actief is in 
het ontwikkelen van software voor het 
doelmatig beheer van bedrijfsmiddelen en 
processen. Meer dan 1.500 organisaties 
(in alle denkbare branches en in binnen- 
en buitenland) maken naar tevredenheid 
gebruik van Ultimo.

Stroomlijn uw schoolomgeving en de 
ondersteunende processen
Om de onderwijstaken op passende 
wijze uit te voeren is een gestroomlijnde 
organisatie van de schoolomgeving en 
de ondersteunende processen een must. 
Doel hiervan moet zijn om enerzijds 
de (interne) klant te voorzien van een 
betere dienstverlening en anderzijds een 
efficiëntere uitvoering van de processen op 
de achtergrond. Een hele uitdaging, want 
u moet dit doen met beperkte middelen en 
een beperkt aantal mensen.

Door de ondersteunende processen met 
Ultimo te automatiseren, maakt u het 
mogelijk om het vastgoedbeheer en de 
onderhoudswerkzaamheden efficiënter in 
te richten en uit te laten voeren. Ruimtes 
en middelen worden keurig gereserveerd 

Ultimo Software Solutions
Waterweg 3, 8071 RR, Nunspeet
        0341-423737
        www.ultimo.com
        info@ultimo.com

en correct geregistreerd. Contractuele 
afspraken met toeleveranciers zijn verder 
overzichtelijk in te zien. En het beheer van IT-
middelen en de workflows op de IT-afdeling 
verlopen gestructureerd en gestroomlijnd.

Een passende oplossing voor alle 
schooltypes: (gebundeld) basisonderwijs, 
voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, 
hoger onderwijs en overige vormen van 
onderwijs.

Toekomstvisie
Wij zien een toenemende behoefte ontstaan 
aan het automatiseren van werkprocessen 
binnen organisaties. Het gebruik van mobile 
devices zal in de aankomende jaren verder 
een grote vlucht nemen, waarbij wij nu reeds 
inspelen op deze trend met de app Ultimo 
Go (voor smartphone en tablet). Internet of 
Things zal ook in de onderwijswereld ervoor 
zorgen dat systemen aan elkaar gekoppeld 
worden. Een voorbeeld dat reeds in de 
praktijk is gebracht: het koppelen van social 
media aan Ultimo. Meld een interne klant 
via social media een klacht of defect? Dan 
kan de facilitaire afdeling of conciërge direct 
actie ondernemen.

Feiten en Cijfers:
•	 Actief sinds 1988
•	 1.500 klanten
•	 Bewezen ervaring in de onderwijssector 

met tientallen klanten en vele 
honderden gebruikers

•	 175 medewerkers
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Aeres in Dronten profiteert al vele jaren 
van de gebruiksvriendelijke en modulaire 
mogelijkheden van Ultimo. Door te kiezen 
voor één systeem om de disciplines 
IT Service Management en Facility 
Management te ondersteunen, werkt 
men op uniforme wijze en bespaart men 
op kosten door het aantal applicaties te 
beperken. Een kort gesprek met Jean-
Pierre van Huizen en Gert Vosjan over de 
ervaringen en voordelen van automatisering 
op dit vlak.

Aeres
Aeres in Dronten biedt een 
verscheidenheid aan opleidingen op het 
gebied van management, dierhouderij, 
voedselproductie en groene ruimte. Bij 
Aeres studeren 1500 studenten afkomstig 
uit zowel het binnenland als het buitenland, 
die worden opgeleid tot ondernemende 
starters in hun vakgebied. Naast de vestiging 
in Almere heeft Aeres in Dronten een aantal 
jaren geleden een nieuw en modern pand 
in gebruik genomen, welke is gevestigd 
in de grootste kas van Europa. Binnen 
Aeres dragen in totaal 9 ondersteunende 
afdelingen en diensten bij aan de kwaliteit 
van het onderwijs, met elk hun eigen 
processen en informatiestromen. Door toe 
te werken naar een uniforme werkwijze 
centraliseert Aeres de gegevens binnen deze 
diensten en is belangrijke stuurinformatie 
eenvoudig en snel voorhanden. Om een 
uniforme werkwijze te realiseren, maakt 
Aeres onder meer gebruik van Ultimo.

Grip op IT en meldingen
Voor Jean Pierre van Huizen, hoofd afdeling 
ICT & AV-media, was de betrekking van 
het nieuwe pand een goed moment om te 
starten met Ultimo. Hij zegt daarover: “De 
afdeling ICT & AV media zorgt binnen Aeres 
voor de beschikbaarheid en ondersteuning 
van de ICT-faciliteiten ten behoeve van 
medewerkers en studenten. Binnen deze 
afdeling ontstond behoefte aan meer grip op 
de verschillende processtromen en inzicht 
in informatie. Meldingen werden decentraal 
per e-mail, telefonisch of mondeling 
doorgegeven. Hierdoor kon het gebeuren 
dat meldingen van studenten bleven 
steken in een mailbox of bij afwezigheid 
van een collega niet in behandeling werden 
genomen. Door het ontbreken van inzicht 
konden terugkerende incidenten niet als 
probleem gedefinieerd worden en bleef een 
structurele oplossing uit. Daarnaast misten 
vraagstukken over het vervangingsbeleid 
van ICT-faciliteiten een gedegen financiële 
onderbouwing, omdat informatie verspreid 
door de organisatie was opgeslagen.” Na 
de ingebruikname van Ultimo meldt men 
incidenten direct in Ultimo en classificeert 
men deze als eerste- of tweedelijns 
meldingen. De meldingen worden centraal 
en op uniforme wijze afgehandeld 
en hierdoor is alle informatie over de 
betreffende ICT-assets altijd beschikbaar. 
Jean Pierre stelt dat de kwaliteit van de 
dienstverlening aanzienlijk vergroot is door 
het gebruik van Ultimo. Daarnaast worden 
ICT-assets nu volgens de ITIL-methodiek 

Integrale ondersteuning Facility Management & 
IT Service Management in één systeem

Ultimo Software Solutions
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beheerd en is managementinformatie direct 
beschikbaar dankzij een grote diversiteit aan 
rapportages.

Facility Management
Het perfect organiseren van de facilitaire 
zaken binnen de onderwijsinstelling valt 
onder de verantwoordelijkheid van Gert 
Vosjan. Bij de Servicebalie worden 1e-lijns 
KWIS-meldingen uitgezet, opgevolgd 
en gemonitord. Dit kunnen technische 
zaken betreffen, vastgoedgerelateerde 
zaken, financiële zaken en reserverings- 
of cateringvraagstukken. Gert Vosjan: 
“Ultimo is binnen onze facilitaire 
organisatie de olie in de motor en draagt 
aanzienlijk bij aan de tevredenheid van 

onze studenten, medewerkers en andere 
belanghebbenden. Als facilitaire afdeling 
hebben we meer inzicht gekregen in de 
dagelijkse operatie, is de efficiency verder 
vergroot en werken we goed samen met 
andere afdelingen.” “Wat ook leuk is, is 
dat we de module Verhuuradministratie 
inzetten bij het verhuren van kamers op 
onze campus in Dronten. De module zorgt 
ervoor dat het administratieve beheer 
van de huurwoningen professioneel en 
inzichtelijk wordt aangepakt. Dit naar grote 
tevredenheid van de huurders, want ook zij 
houden van overzicht.”

Het voordeel van één systeem
Aeres heeft met Ultimo dus één systeem 
in huis om de ondersteunende diensten 
te automatiseren. De software heeft een 
modulair karakter en is dus eenvoudig op 
te schalen met extra ondersteuning. De 
flexibele mogelijkheden maken het ook 
eenvoudig mogelijk om op eigen kracht 
aanpassingen in de software door te 
voeren. Volgens Gert Vosjan is dit één van 
de redenen geweest waarom de software 
goed aansluit bij de werkprocessen van 
de organisatie. In de verdere toekomst 
hopen zowel Gert Vosjan als Jean-Pierre 
van Huizen de software voor meer en 
meer werkzaamheden in te zetten. Een 
gefaseerde aanpak, zoals door Aeres in 
eerste instantie ook gedaan, is daarbij van 
groot belang, merken de heren tot slot op.

Meer informatie?
Ultimo Software Solutions bv
Tel: +31(0)341-423737
E-mail: info@ultimo.com
www.ultimo.com



 
 

  

 

interieurprojecten

Energieweg 11-k •  4691 SE Tholen •  Email: info@vanhoute.nl  • Telefoon: 0166 60 93 33

www.vanhoutegroep.nl

• Van Houte interieurprojecten met stip de beste oplossing

Projectinrichting in de zorg is een vak apart. Van Houte interieurprojecten 
kent de markt en weet waar hij voor staat. Van Houte interieurprojecten 
verzekert u van een klantgerichte oplossing met prijsbesparing, zonder in te 
leveren op kwaliteit. Goede zorg vraagt een goed advies, bel vandaag nog 
voor een oplossing op maat. Informeer gerust naar onze beste prijs!
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Van Houte

Specialisatie
Wij zijn gespecialiseerd in projectinrichting 
in de breedste zin van het woord zoals 
harde en zachte vloeren, pvc vloeren, 
brandvertragende overgordijnen en vitrage, 
binnenzonwering, Interieurbouw, meubilair. 
Wij richten alles in tussen vloer en plafond.

Huisvesting
• Projectinrichting

Referenties
Van Houte werkt voor diverse 
onderwijsbureaus en scholen, stichtingen 
zoals Dyade, Lowys Porquin, de Sprienke 
Goes, Delta Onderwijs.

Bedrijfsprofiel
Van Houte levert voor iedere organisatie 
een passend interieur. Na inventarisatie van 
uw pand en uw wensen maken wij voor u 
een passend plan. Onze eigen stoffeerders 
zorgen voor een optimale afwerking. Wij 
leveren kwaliteit en vakmanschap. 

Aantal medewerkers: 20
Aantal klanten in de onderwijssector: 20
Actief in het onderwijs sinds: 1995

Van Houte
Canadaweg 1, 4661 PZ, Halsteren   
       0164-632100
       www.vanhoute.nl
       info@vanhoute.nl
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Zeeland
Hoewel de hoofdvestiging sinds juli dit jaar 
is gevestigd in Halsteren, liggen de roots van 
Van Houte Interieurprojecten in Zeeland. Het 
bedrijf werd in 1948 officieel opgericht door 
Eriks opa. “Hij verkocht vanuit een schuurtje 
zemen, overalls en andere artikelen aan 
boeren. Leuren, noemen de Zeeuwen dat. 
Mijn vader werd ook geacht om dit te doen. 
Hij hield wel van stofferen, dus dat werd 
toen de voornaamste dienstverlening. 
Uiteindelijk zijn we in Tholen beland. De 
Sliedrechtse vestiging hebben we geopend 
omdat deze een mooi middelpunt vormt 
tussen Zeeland en Zuid-Holland,” vertelt hij.

Van Houte interieurprojecten laat alle 
inrichtingswensen uitkomen!

De klant voorzien van een interieur dat past bij de persoonlijke wensen en smaak. Dat is al 
jaren de specialiteit van Van Houte Interieurprojec- ten. In 2011 vergrootte eigenaar Erik van 
Houte het werkgebied van zijn bedrijf aanzienlijk, door ook een vestiging in Sliedrecht te 
openen. De redactie bezocht hem daar en sprak over het bloeiende bedrijf.

Breed
De corebusiness van Van Houte Interieur- 
projecten bestaat uit, de naam zegt het al, 
interieurprojecten. “Maar dan in de breedste 
zin van het woord,” zegt Erik. “Onze klan- 
tenkring telt kantoren, ziekenhuizen, zorgin- 
stellingen en scholen. Zeer gevarieerd dus. 
Qua oppervlakte kunnen we bovendien heel 
veel aan.” Van Houte Interieurprojecten 
verzorgt de totale inrichting tussen vloer 
en plafond. In alle inrichtingswensen, zoals 
raamdecoraties, zonwering en meubilair, 
wordt voorzien. Bovendien is het gedurende 
het hele proces betrokken. Van ontwerp, 
inclusief 3D-tekeningen, tot realisatie. 

Van Houte
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“Binnen onze groep bevindt zich namelijk 
ook een bouwbedrijf,” legt Erik uit. Er wordt 
altijd gewerkt met eigen stoffeerders.

De beste reclame
In overleg met de opdrachtgever wordt 
planmatig gewerkt. Daarbij mogen de 
opdrachtgevers rekenen op een creatieve, 
meedenkende partner. 

“We komen altijd met een compleet 
voorstel,” zegt Erik. “Al de opdrachten 
die wij mogen uitvoeren, vormen voor 
ons weer een goede reclame. Ik durf zelfs 
wel te stellen dat het onze beste reclame 
is. Geregeld komt er namelijk weer nieuw 
werk uit voort.” Erik vertelt er enthou- siast 
over, iets dat hij ook graag doet tijdens de 
netwerkbijeenkomsten die hij bezoekt.

Trends
Van Houte Interieurprojecten beschikt over 
een showroom in Sliedrecht. Die wordt 
ingezet ter ondersteuning en helpt om de 
klant een beeld te geven van de mogelijk- 
heden. Veel bekende merken zijn vertegen- 
woordigd in de collectie. Natuurlijk worden 
ook trends niet vergeten. Erik is uiteraard 
bereid om er een paar te noemen: “PVC- 
vloeren zijn nu hot, zowel bij particulieren 
als bedrijven. Verder is er tegenwoordig 
veel vraag naar een bepaalde warmte in 
het interieur. Wij hebben de oplossingen in 
huis om dat gevoel te creëren. En visuals 
aan de wanden, dat is momenteel ook heel 
populair.” Trendgevoelig of niet, Van Houte 
Interieur- projecten heeft voor elke wens wel 
een oplossing. Informeer er gerust naar!



www.vanoers.nl Vestigingen: Breda, Oosterhout, Roosendaal, Etten-Leur en Zundert

Van Oers, uw 
onderwijsspecialist!

Een reguliere accountant of adviseur is 
voor uw onderwijsinstelling daarom niet 
meer genoeg: u heeft behoefte  aan iemand 
die het DNA van uw organisatie en sector 
kent en weet wat er speelt, hoe u bent en 
werkt. Iemand die een klankbord is, die u 
uitdaagt en helpt uw organisatie verder te 
ontwikkelen. Wij kunnen meedenken over 
onderwerpen als: krimp, aanpassingen 
CAO, passend onderwijs, huisvesting, 
samenwerking, fi scaliteit. Belangrijk is dat 
we pragmatisch zijn en oplossingsgericht. 
Deskundigheid met een frisse blik.

Geïnteresseerd in een aangename 
samenwerking en een kwalitatief 
hoogwaardige output? Maak kennis 
met het Van Oers onderwijs-team! 

Bel 076 - 530 38 00. 
We komen graag naar u toe.

Het managen van een onderwijsinstelling vraagt om krachtige leiding en 
om ondernemerschap, zeker vandaag de dag. 
De veranderingen en verantwoordelijkheden nemen hand over hand toe, 
zodat uw organisatie aan steeds hogere eisen moet voldoen.
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Specialisatie 
Van Oers ondersteunt u als 
onderwijsbestuurders bij het organiseren 
van hun administratieve systeem vanuit 
uw informatiebehoefte. Wij houden niet 
op bij een administratief systeem waar 
de organisatie zo min mogelijk last van 
heeft. Daarnaast denken we mee hoe het 
geld optimaal ingezet kan worden voor 
de ontwikkeling van kinderen. Daarvoor 
hebben wij mensen in dienst met jarenlange 
ervaring in het onderwijs maar daarnaast 
ook in het bedrijfsleven. Daarmee hebben 
we wel begrip van het onderwijs maar ook 
een frisse, pragmatische oplossingsgerichte 
aanpak.

Financieel dienstverleners 
• Financiele adminstratie
• Personele- en salarisadministratie
• Personeel- en Financieel advies
• Detachering
• In- en outsourcingsbegeleiding

Referenties 
Van Oers ondersteunt een tiental 
schoolbesturen, zowel in het primair 
onderwijs, het voortgezet onderwijs 
als samenwerkingsverbanden en 
peuterspeelzalen. De ondersteuning ziet 
op de personele en financiele administratie. 
Verder ondersteunen we bij de samenstelling 
van de jaarrekeing en het balansdossier.

Bedrijfsprofiel 
Met 5 vestigingen en ongeveer 250 
medewerkers behoort Van Oers 
Accountancy & Advies tot de top 20 
accountants- en advieskantoren in 
Nederland.  Een allround adviseur; van 
het opstellen van jaarrekeningen tot het 

Van Oers Accountancy & Advies

begeleiden van internationale fusies en 
overnames. Van Oers Accountancy & Advies 
richt zich op nationale en internationale 
ondernemingen van klein tot middelgroot in 
alle branches.

Toekomstvisie 
Wij hebben de overtuiging dat de 
administratieve ondersteuning zich in de 
toekomst vooral richt op de beoordeling 
van automatische verwerking van data en 
op interpretatie van uitkomsten en steeds 
minder op de verwerking zelf. Daardoor 
verschuift onze dienstverlening van 
verrichten van administratieve handelingen 
naar mee inrichten van het administratieve 
proces en het vormgeven van de 
managementrapportage. Dit zodat u in staat 
bent op basis van de juiste gegevens goede 
belissingen te nemen.

Feiten en Cijfers
Aantal medewerkers: 265
Aantal klanten in de onderwijssector: 15
Actief in het onderwijs sinds: 2000

Van Oers Accountancy & Advies
Bezoek: Ginnekenweg 145, 4818 JD, Breda
Post:  Postbus 2039, 4800 CA, Breda   
 076-5303800
 www.vanoers-onderwijs.nl
 j.joore@vanoers.nl 
 s.ves@vanoers.nl
     s.spinder@vanoers.nl   



139 Startpunt Onderwijs Gids 2017

Wij hebben de overtuiging dat een professionele financiële administratie niet alleen een 
administratieve verplichting is, maar zorgt vooral ook  dat u de juiste beslissingen kunt 
nemen en de beste koers naar de toekomst kunt uitstippelen. Onderwijsinstellingen moeten 
dealen met een extra uitdaging: door overheidsbezuinigingen is er een krapper budget. Dat 
vraagt om creativiteit en met name visie. Van Oers Onderwijs levert juist daarin een bewezen 
meerwaarde. Onze experts hebben een jarenlange ervaring, een enorme kennis van de 
wet- en regelgeving op onderwijsgebied en denken mee en vooral vooruit. Wij ontzorgen, 
ondersteunen, informeren en adviseren. Het is onze overtuiging dat de administratie niet gaat 
over de cijfers maar over de onderwijskundige visie en beleid. 

Onze mensen hebben aan een half woord genoeg en ondersteunen en ontzorgen waar en 
wanneer u dat wilt. Ze zijn altijd een stap verder en denken mee – en vooral ook vooruit.  

Vanuit onze expertise zijn we in staat tot:
Klankbord op strategisch niveau   Richten
Ondersteuning bij inrichting   Inrichten
Ondersteuning bij administratie  Verrichten

Klankbord op strategisch niveau: 
•	 Overzicht op alle veranderingen in de sector
•	 We denken mee om strategische doelstellingen helder te krijgen
•	 We ondersteunen met het doorrekenen van de onderwijskundige doelstellingen naar  

financiële effecten
•	 Wat betekent de huidige financiële positie (bezetting, kostenpatroon, vermogen) voor   

de toekomst?

Ondersteuning inrichting:
•	 We denken mee over de aansluiting van de rapportage bij uw organisatiedoelstellingen
•	 We denken mee over de lay-out en timing van de rapportages
•	 We ondersteunen bij het opzetten van een zo efficiënt mogelijk rapportage voor 

alle  betrokkenen (schooldirecteuren, sectieleiders, controllers, bestuurders en 
toezichthouders)

•	 We denken mee over de inrichting van efficiënte processen van dataverwerking              
(bijv. inkoop, personele mutaties, kas/bankmutaties)

“Creativiteit en vooral visie”

Van Oers Accountancy & Advies
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Ondersteuning administratie:
•	 Door de bekendheid met de systemen kunnen we de administratie uitvoeren geheel of 

gedeeltelijk, permanent of tijdelijk
•	 We signaleren afwijkingen van de begroting of wet en regelgeving
•	 We zorgen dat de administratie actueel is
•	 We stellen de jaarrekening op in overeenstemming met de Richtlijnen 
•	 Jaarverslaggeving Onderwijs of kunnen daarbij  ondersteuning bieden we zorgen                  

voor een balansdossier dat de toets van het controleprotocol OCW kan doorstaan
•	 Ondersteuning bij het opstellen van het bestuursverslag waarin u inhoudelijk 

verantwoording aflegt

Dit alles met als doel u te ondersteunen bij het bereiken van uw (onderwijskundige) 
doelstellingen.  Wij hebben de overtuiging dat de administratieve ondersteuning zich in de 
toekomst vooral richt op de beoordeling van de automatische verwerking van data en op de 
interpretatie van de uitkomsten en steeds minder op de verwerking zelf.



Better thinking.
Better water.
Excellent service.

Waterlogic, BCoffee & Purezza zijn merken van Watercompany BV, onderdeel van Waterlogic Group

Maak snel een afspraak +31 (0)88 165 30 00
www.waterlogic.nl

Fris gekoeld water uit een watercooler 

aangesloten op de waterleiding

Voor elk bedrijfstype, grootte en budget biedt Waterlogic

een passende oplossing voor de drinkwatervoorziening. 

Gekoeld, plat of bruisend, gefilterd of zelfs gezuiverd, het 

enige dat wij toevoegen is hele goede service. Al onze 

hoogwaardige watercoolers zijn aangesloten op de 

waterleiding. Dat is niet alleen praktisch, daarmee past 

een Waterlogic watercooler ook prima in een mvo-strategie. 

Kies voor beter water, kies voor Waterlogic.

Het is tijd voor een nieuw gezicht 
in koffie op het werk
Een goed gesprek over koffie begint bij BCoffee. Want koffie 
leveren kan iedereen, maar BCoffee gaat verder. Wij vinden
dat je van koffie vrolijk moet worden, óók op het werk. 
Daarom combineren we die twee dingen gewoon. Goede 
producten en goede service brengen ook een smile op jouw 
gezicht. Wat dacht je van een fraai assortiment koffiemachines, 
een smaakvolle range koffiebonen, fresh brew en instant koffie, 
een eigen kwaliteitsmanager en handige online bestelmogelijk-
heden om mee te beginnen? Slimme professionals vinden de 
smakelijkste koffiedeal zeker bij BCoffee. We zeggen niet voor 
niets: Be happy, be smart!

First step to happiness:
088 165 30 00 • info@bcoffee.nl • www.BCoffee.nl

Hi  there!

BCoffee is een merk van Watercompany BV, 
onderdeel van Waterlogic Group
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Watercompany samen met Waterlogic
Watercompany BV is in Nederland sinds 
jaar en dag de vertrouwde partner voor 
bedrijven bij het zorgen voor heerlijk 
zuiver drinkwater. Sinds begin 2017 is 
Watercompany BV onderdeel van het 
internationale Waterlogic. Een logische 
keuze, want al vanaf de eeuwwisseling is 
Watercompany BV de exclusieve dealer van 
de waterkoelers van Waterlogic. Voortaan 
kan de Nederlandse markt daardoor nog 
beter profiteren van de innovatieve en 
kwalitatief hoogstaande producten van 
Waterlogic.

Innovatief en betrouwbaar
Waterlogic blijft zoeken naar nieuwe 
toepassingen waar onze klanten hun 
voordeel mee kunnen doen. Innovatie 
zit ons in het dna, evenals zorgen voor 
optimale klanttevredenheid. We werken 
daarom graag dicht bij onze klanten. 
Waterlogic heeft dat vertaald naar een 
onafhankelijk distributienetwerk in meer 
dan vijftig landen over de hele wereld. Onze 
toonaangevende productdesign, kwaliteit en 
nieuwe technologieën worden wereldwijd 
gewaardeerd.

Zakelijk, non-profit en thuisgebruik
Waterlogic biedt drinkwateroplossingen die 
zijn afgestemd op de specifieke wensen, 
eisen en budgetten van onze klanten. 
Onze watercoolers zijn aangesloten op 
de waterleiding. We hebben verschillende 
modellen, afmetingen en functies 
(bijvoorbeeld ook heet of bruisend water), 
diverse filtertechnieken, en speciaal voor 
particulieren waterontharders. Zo bedienen 
we bedrijven, instellingen en particulieren op 
maat.

BCoffee: een goede kop koffie
Met zuiver water zet je de lekkerste koffie. 

Waterlogic

Onze koffiemachines en koffiemelanges 
zorgen voor blije gezichten op de werkvloer 
en klanten die graag bij u langskomen. Het is 
goed zaken doen als u elkaar in de ogen kunt 
kijken onder het genot van een goede kop 
koffie.

Horeca-toepassing: Purezza
Waterlogic biedt horecaondernemers de 
mogelijkheid een totaalconcept te voeren 
voor de verkoop van tafelwater: Purezza. 
Een duurzaam en kostenbesparend 
alternatief voor de flesjes water die moeten 
worden ingekocht en op voorraad moeten 
worden gehouden.

Kwaliteit + service = zekerheid
Waterlogic levert kwaliteit. Dat laten 
we zien in onze producten, in onze 
partnerkeuzes (bijvoorbeeld Grohe) en in 
onze klantcontacten. U kunt erop rekenen 
dat we altijd net dat stapje extra doen. Op 
die servicegerichte instelling selecteren we 
onze hooggekwalificeerde medewerkers dus 
ook. En mooi meegenomen: onze producten 
en diensten zijn duurzaam, ze passen in uw 
mvo-beleid.

Interesse?
Heeft u interesse in onze producten, 
standaard inclusief optimale service? Neemt 
u dan vrijblijvend contact op met onze 
servicemedewerkers. Zij staan u graag te 
woord en gaan altijd op zoek naar de beste 
oplossing voor u!

Waterlogic
De Gorzen 21, 4731 TV, Oudenbosch  
        088-1653000
        www.waterlogic.nl
        info@waterlogic.nl
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Een van de meest welkome schooltrends 
van de afgelopen jaren is toch wel dat we 
met z’n allen leerlingen met een gezond 
gewicht willen. Scholen staan niet alleen in 
het bereiken van dat doel. Ondersteuning 
is er bijvoorbeeld van stichting Jogg en 
van het Voedingscentrum. Zij helpen bij 
de bestrijding van overgewicht onder 
jongeren en bij het inrichten van ‘De 
Gezonde Schoolkantine’. Vele organisaties 
hebben zich inmiddels bij hen aangesloten, 
waaronder Waterlogic. Met water drinken is 
immers veel gezondheidswinst te behalen.

Kinderen en jongeren worden voortdurend 
blootgesteld aan allerlei verleidingen: 
lekker, maar tegelijk vaak ongezond eten en 
drinken, en een overvloed aan technologie 
die uitnodigt tot stilzitten. Daardoor dreigen 
er steeds meer kinderen met overgewicht 
te komen. Het is dus van belang de wereld 
van jongeren zo in te richten dat hun een 
gezonde leefstijl wordt aangeleerd. De 
school is daar een meer dan logische plek 
voor.

Waterlogic: heerlijk fris kraanwater in de school

Waterlogic
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Jongeren op gezond gewicht (Jogg)
Jogg is een stichting die in 2020 minstens 
1 miljoen kinderen bereikt wil hebben om 
hen op een gezond gewicht te krijgen. 
Een van de Jogg-speerpunten is kinderen 
en jongeren te stimuleren om kraanwater 
te drinken. En juist daar zetten wij de 
kracht van Waterlogic in. Wij sluiten onze 
hoge kwaliteit waterkoelers direct op de 
waterleiding aan, waardoor er altijd heerlijk 
fris water beschikbaar is. Paul Rosenmöller, 
voorzitter van Jongeren op gezond gewicht, 
zegt het zo: 

“Water drinken op school draagt bij aan 
gezondere leerlingen en zorgt voor betere 
concentratie tijdens de lessen. Binnen 
no-time wordt water voor leerlingen de 
normaalste zaak van de wereld.” 

De Gezonde Schoolkantine
Door mee te doen met het initiatief 
‘De Gezonde Schoolkantine’ van het 
Voedingscentrum geven scholen hun 
leerlingen vooral gezonde keuzes. 
Dat betekent dat het aanbod in een 
schoolkantine voor minstens 75% bestaat 
uit producten uit de Schijf van Vijf en voor 
maximaal 25% uit snacks en snoep. In het 
vak ‘Dranken’ van de Schijf staat water 
bovenaan. Een gezonder alternatief is er 
niet. Net als bijna dertig andere partners 
heeft Waterlogic het Handvest voor De 
Gezonde Schoolkantine ondertekend. Wij 
zijn immers de grootste aanbieder als het 
gaat om gezond en fris kraanwater op 
scholen. Al meer dan 15 jaar bedienen we 
zo’n 500 scholen door heel Nederland.

Waterkoelers op de waterleiding
Waterlogic biedt scholen de beste kwaliteit 
waterkoelers die er te krijgen is. Onze 
waterkoelers worden direct aangesloten op 
de waterleiding. Behalve gezond drinkwater 
is het dus ook nog eens enorm duurzaam 
en kostenbesparend: minder afval, minder 
vervuilend (transport!) en geen inkoop en 
opslag. Onze waterkoelers kunnen zeer 
intensief gebruik aan, ze zijn bestand tegen 
piekmomenten (pauzes), hebben een 
hygiënefunctie bij tijdelijk minder of geen 
gebruik (schoolvakanties) en zijn uitgerust 
met de beste filtertechnologie. In drie 
stappen kunnen wij zorgen voor op en top 
zuiver (bacterievrij) water.

Meer informatie over Waterlogic?
Wilt u meer weten over onze waterkoelers 
en de mogelijkheden voor uw school (incl. 
uitstekende service en onderhoud)? Kijk op 
onze website of neem direct contact op met 
onze klantenservice: www.waterlogic.nl of 
088 – 165 3000.


