
1Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019

3e       JAARGANG | 2e DRUK

UW STARTPUNT VOOR INNOVATIE IN HET ONDERWIJS

Gids 2018/2019
WWW.STARTPUNTONDERWIJS.NL

Startpunt O
nderw

ijs gids 2018/2019



2 3Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019 Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019

Voorwoord
Het onderwijs beweegt en blijft bewegen. Maar beweegt het wel de juiste kant op? Is 
de druk niet op veel fronten te hoog? Zouden we niet meer moeten bewegen vanuit het 
inspiratie perspectief, dan vanuit gedwongenheid?  Uiteraard leveren veranderingen 
weerstand op, echter een positieve stimulans is nodig om de juiste beslissingen te ne-
men die voor de leerlingen en maatschappij goed uitpakken. Enkele veranderingen die 
we afgelopen jaar voorbij hebben zien komen, zijn onder andere:
  
•	 Vernieuwde onderwijsconcepten;
•	 Slimmere software as a service  (SAAS) oplossingen;
•	 Nieuwe wetgeving met de AVG;
•	 Meer flexibel personeel;
•	 Stijgende bureaucratie;
•	 Verduurzaming van gebouwen. 

Door de hoge druk binnen het onderwijs  is het vinden van tijd als bestuurder, beleids-
medewerker of docent om congressen of kennissessies te bezoeken dan ook schaars. 
Daarom willen we u middels deze gids en met name het digitale platform dagelijks kun-
nen inspireren, kennis geven en tijd besparen. En dat samen met de leveranciersmarkt 
en onze vaste partners. Onze partners willen we dan ook graag in het bijzonder 
bedanken, want zonder hen is Startpunt Onderwijs niet mogelijk.

Voor deze derde editie van de Startpunt Onderwijsgids hebben we een verandering 
doorgevoerd en niet alleen de adverterende leveranciers opgenomen, maar ook alle 
overige leveranciers uit de digitale leveranciersgids van www.startpuntonderwijs.nl. 

In het nieuwe schooljaar zal aan de website van Startpunt Onderwijs een “actie”-pagina 
toegevoegd gaan worden, waarin we leveranciersacties met u gaan delen. 
Tevens gaan we het nieuwe schooljaar inzetten op vitaliteit en veerkracht. Dit willen we 
onder andere doen door een dag te organiseren waarop we samen met u gaan sporten, 
dit wordt voorafgegaan door inspirerende trainingen van een vitaliteits- en veerkracht 
deskundige. 

Kortom, hierbij alvast de Startpunt Onderwijsgids voor schooljaar 2018 / 2019. 
We wensen u een hele fijne vakantieperiode en veel inspiratie toe!

Hartelijke groet,
Team Startpunt Onderwijs
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Gecategoriseerde inhoudsopgave

•  Facilitair 26

Inepro Cashless Solutions 35
Ontwikkelaar en leverancier van cashless betaal- en 
identificatieoplossingen

•  Financieel 42

•  Adviesbureaus 8

•  Automatisering en ICT 15

Cogix 21
Uw complete oplossing voor de hele begrotings- 
en rapportagecyclus 

Raet 23
HR cloud software en services voor het onderwijs

•  Accountantskantoren 6

•  Arbodiensten 14

Dyade 49
Administratieve dienstverlening op het gebied van financiële, 
personele- en salarisadministraties

a/s WORKS 45
Gespecialiseerd in outsourcing en adviseert organisaties op het 
gebied van de financiële, personeels- en salarisadministratie

Manutan 39
Grip op het inkoopproces? Manutan werkt voor je!

Impuls Advies 13
Dienstverlener in Ziektewet en WGA begeleiding

Wijs Accountants 7
Een landelijk opererend team van professionals. We zijn als 
accountantskantoor volledig gespecialiseerd in de onderwijssector

•  Inkoop en aanbesteding 76

Contractables 79
De inkoopmanagers in het onderwijs 

Het NIC 87
Vooraanstaand in oplossingen voor inkoop en 
contractmanagement

Quoratio 67
Consultancy en detachering in het onderwijs

•  Huisvesting 70

OCS Maatschappelijk Vastgoed 75
Voor het beheer en onderhoud van uw gebouwen

Qualiant 57
Alle onderwijsdomeinen in één integraal cloud-platform 

Merces 53
Voor onderwijsorganisaties op het gebied van personeels- 
en salaris-administratie en financiele administratie

•  HRM 60

Grip Onderwijs 83
100% GRIP op uw financiële huishouding, in minder tijd, 
tegen lagere kosten.

Driessen 63
Mens en werk verbinden voor het onderwijs

•  Juridisch 90

Nysingh Advocaten & Notarissen 93
Uw hoogwaardige juridische dienstverlener voor het onderwijs 
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Gecategoriseerde inhoudsopgave

•  Opleidingen en trainingen 103

KIEM Institute 105
Voor seminars en trainingen op het gebied van leiderschap en 
persoonlijke effectiviteit 

•  Payrolling 108

•  Reclame en marketing 109

•  Salarisadministratie 110

•  Uitgevers 116

•  Risico advies (verzekeringen) 117

Synck Company 119
Onafhankelijk gespecialiseerd risicoadviseur voor het 
beheersen van personele risico’s

•  Werving en selectie 120

•  Leerlingen administratie 98

•  Lesmethoden 99

IJK 113
IJK helpt organisaties in de publieke sector om HR-gerelateerde 
processen efficiënter en overzichtelijker te maken met software en services

KlasseKracht 123
De brug tussen ZZP-ers en onderwijs organisaties 
in de zoektocht naar tijdelijk personeel

Roban Werving & Selectie 125
Het op korte termijn leveren van zeer deskundige mensen 
voor onderwijsorganisaties. 
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Accountantskantoren

Astrium
    079-3623613
    info@astriumaccountants.nl
    www.astriumaccountants.nl

BDO
    040 269 81 11
    www.bdo.nl

Deloitte
    088 288 2888
    www.deloitte.com

DRV
    076 5233033
    www.drv.nl

EY
    088 407 1000
    www.ey.com

Flynth
    088 23 67 777
    www.flynth.nl

KPMG
    076 524 0200
    www.kpmg.nl

Mazars
    088 277 2400
    www.mazars.nl

PWC
    088 792 0010
    www.pwc.nl

Van Rhee accountants
    0342 40 85 08
    www.vanreeaccountants.nl

Wijs Accountants
    085 - 0200 093
    mail@wijsaccountants.nl
    www.wijsaccountants.nl

Kennispartner

Advies en onderzoek bij fusies
Wijs Accountants is dé controleur en adviseur voor onderwijsinstellingen. Met een 100% focus op 
de onderwijssector en de kinderopvang branche hebben wij veel kennis in huis. Kennis die van pas komt
als uw instelling overweegt te fuseren met een andere onderwijsinstelling of intensief samen wil gaan
werken met een kinderopvangorganisatie. Wat zijn de risico’s? Waar liggen de kansen en hoe solide is
het gezamenlijke toekomstperspectief? Dit zijn vragen waar onze expertisie van pas kan komen. Door een 
due diligence onderzoek of juist door een quick scan op de financiën van de beoogde samenwerkings-
partner. Bij Wijs Accountants bent u hiervoor aan het juiste adres!partner. Bij Wijs Accountants bent u hiervoor aan het juiste adres!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 085-0200093 of mail@wijsaccountants.nl
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Adviesbureaus

Acadin
    070 448 29 48
    info@acadin.nl
    www.acadin.nl

AMN
    026  355 7333
    info@amn.nl
    www.amn.nl

BCO Onderwijs advies
    077 351 9284
    www.bco-onderwijsadvies.nl

BMC
    070 310 38 00
    www.bmc.nl

Bureau Bos
    035-5416342
    info@bureaubos.nl
    www.bureaubos.nl

Bursar
    +31 (0)651590474
    maaike.riesthuis@bursar.nl
    www.bursar.nl

CED groep
    010 407 1599
    www.cedgroep.nl

CNV Onderwijs
    +31 30 7511700
    info@cnv.nl
    www.cnvonderwijs.nl

DVT advies
    030 223 8690
    www.dvtadvies.nl

Edunamics
    023 547 8761
    www.edunamics.nl

Edux
    076 524 5500
    www.edux.nl

Forque
    085 273 3490
    www.forque.nl

GoFuture
    010 529 60 87
    info@gofuture.nl
    www.gofuture.nl

Governance coach
    053 - 4329493
    info@dgcoach.nl
    www.dgcoach.nl

Harteveld groep
    0172 416 888
    www.harteveldgroep.nl

Haute Equipe
    023 547 1913
    www.haute-equipe.nl

HCO
    070 448 28 28
    info@hco.nl
    www.hco.nl

Ijsselgroep
    088 093 10 00
    www.ijsselgroep.nl

Infinite
    085 876 9437
    www.infinitebv.nl

KPC
    073 624 7247
    www.kpcgroep.nl

Metaplanning
    070 386 0387
    www.blijwerkt.nl

Museon
    072 527 5075
    info@museon.nl

Nemo
    010 206 2929
    info@e-nemo.nl

Onderwijs Cooperatie
    030 230 69 60
    info@onderwijscooperatie.nl
    www.onderwijscooperatie.nl

OSO
    0800 3212233
    www.overstapserviceonderwijs.nl

PDR
    020 7944 569
    info@pdr.nl
    www.pdr.nl

Pearson Benelux
    020 575 5800
    klantenservice@pearson.com
    www.pearson.com

People power
    0172 650 265
    www.peoplepower.nl

PeoplePoint
    0031-07688932
    info@peoplepoint.nl
    www.peoplepoint.nl

Pesant organisatie adviseurs
    0172 41 59 56
    www.pesant.nl

Phocus
    +31 (0)172 519 900
    advies@payrollgroup.nl
    www.payrollgroup.nl

Impuls Advies bv
    0884387088
    info@impulsbv.nl
    www.impulsbv.nl

Kennispartner
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Adviesbureaus

Ridders te paard
    020 521 9777
    info@ridderstepaard.nl

Rienks
    033 494 2280
    www.arbodienst.nl

Samsam
    085 760 8833
    info@samsamcollectief.nl
    www.wijsamsam.nl

Schooldomein
    06 22 26 77 95
    info@schooldomein.nl
    www.schooldomein.nl

Scolix
    020 737 0061
    www.scolix.nl

Sterk onderwijs
    m.janischka@sterk-onderwijs.nl
    www.sterk-onderwijs.nl

Stichting De Ster
    020-4281230
    info@stichtingdester.nl
    www.stichtingdester.nl

Teach-in group
    023 525 0502
    info@teachingroup.nl

Tredin
    0320 239 020
    www.tredin.nl

Tweekhek recreatie
    088 5 570 570
    info@tweehek.nl

Veilig verkeer Nederland
    070 338 1338
    info@vvn.nl

VierKeerWijzer
    06 13 23 63 69
    info@vierkeerwijzer.nl
    www.vierkeerwijzer.nl

VSO
    030 - 23 20 600
    info@vso.nl
    www.vso.nl

World Vision
    033 464 3444
    info@worldvision.nl

ZIEN in de klas
    030 243 7682
    Info@zienindeklas.nl
    www.zienindeklas.nl

ProDemos
    088 800 2600
    nfo@prodemos.nl

Startpunt
Onderwijs

“In samenwerking met MeesterBaan de 
grootste vacaturebank van Nederland”
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Specialisaties
•	 Volledige uitvoering en begeleiding 

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

•	 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 en 
het WW risico. Dit doen wij vanuit een inte-
grale 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

Impuls
Korte Schaft 23A, 3991 AT, Houten     
       088 4387 088
       www.impulsbv.nl 
       info@impulsbv.nl
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Arbodiensten

Arbo Unie
    088 272 6202
    www.arbounie.nl

Arboned
    076 524 3600
    www.arboned.nl

MaetisArdyn
    013 595 8958
    www.maetisardyn.nl

Pappenheim re-integratie en outplacement
    072-7920009
    info@pappenheim.nu
    www.paradigma.nl

paraDIGMA Groep
    0880313200
    servicedesk@paradigma.nl
    www.pappenheim.nu

Perspectief
    0341-438700
    onderwijsteam@perspectief.eu
    www.perspectief.eu

Acer Computer BV (Benelux)
    0800-0158
    www.acer.com

ACES Direct
    013 762 18 00
    info@acesdirect.nl
    www.acesdirect.nl

Advisie
    035 60 36 500
    sales@advisie.nl
    www.advisie.nl

Advitrae
    088 008 7777
    www.advitrae.nl

Alcatel
    023 5684 882
    www.alcatel-mobile.com/nl

AOB Compaz
    +31 88 2701230
    info@aob-compaz.nl
    www.aobcompaz.nl

APS IT diensten
    030 285 6870

Axxerion
    026 474 2420

Bereslim
    +31 6 24321264
    info@bereslim.nl

Blink
    073-8500020
    marion.verschuijten@blink.nl

BMx Computers
    +32 02  461 11 87
    bmx@bmx.be

Bordfolio
    info@bordfolio.nl
    www.bordfolio.nl

Briter
    06-20264846
    hallo@briter.nl
    www.briter.nl

Childpoint
    +31 88 9723731
    info@childpoint.nl
    www.childpoint.nl

Circle Software
    040 297 2444
    www.circlesoftware.nl

Clooser
    070 757 0200

Automatisering en ICT
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Cogix
    088-9900811
    info@cogix.nl
    www.cogix.nl

Control groep
    06 543 763 83
    www.controlgroep.nl

CTK
    0032 3 289 34 20
    www.ctk.be/nl

Databyte
    0167 544 544
    www.databyte.nl

Datapas BV
    023 529 9110
    www.datapas.nl

Delftware Consulting
    015 2700 980
    info@delftware.nl
    www.delftware.nl

Dolmans
    013 549 9299
    www.dolmans.com

Eijsink
    0880 55 66 77
    www.eijsink.nl

Enjoy & deploy
    079 363 0375
    www.enjoy-deploy.nl

ETTU
    0182- 686 000
    info@ettu.nl
    www.ettu.nl

Gigaprint
    +31 36 5495490
    planning@gigaprint.nl
    www.gigaprint.nl

Heutink ICT
    074 240 4606

Inepro
    0252 744 044
    info@inepro.com
    www.inepro.com/educatie

Infotopics
    0541 532 010

Instruct
    0172 - 650983
    instruct@instruct.nl

ISY-school
    0800  566 66 65

Automatisering en ICT

Kennispartner

Kennispartner

itslearning
    +31 53 4803130
    info.nl@itslearning.com

KSS.nl
    040 294 8940
    www.kss.nl

Kyochera
    020 587 72 00
    www.kwd.nl

Lucom
    0184 602 005
    www.lucom.com/nl

Magmaview
    040 751 6321
    www.magnaview.nl

Mediaan
    045 571 8355
    www.mediaan.com

NFC supply
    085  488 48 00
    www.nfcsupply.nl

OGD ict diensten
    088 650 0000
    www.ogd.nl

Omnicard
    0172 520 540

Planb2
    0541 533337
    www.planb2.nl

Playfit
    020 492 2660
    www.play-fit.nl

ProActive
    023-5422299
    info@proactive.nl
    www.proactive.nl

Prowise
    0495 497 110
    www.prowise.com/nl

Quarto betaalsystemen
    0182 700 500

Raet
    +31 33 45 06 506
    info@raet.nl
    www.raet.nl

Ricoh
    06 2507 6247
    www.ricoh.nl

Kennispartner
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Rijnconsult
    030 298 4250

Riskchanger
    06-53910757
    p.hazelhoff@riskchanger.nl
    www.riskchanger.nl

Rovict
    035 603 6080

Scholten Awater
    024 357 9888

Schoolmaster
    058 298 71 71

Senet
    040 293 0395
    www.senet.nl

Skool
    040-7507700
    www.skool.nl

Speyk Nieuwerwetse ICT
    0318 743 333
    www.speyk.nl

Split vision
    040 206 3344
    www.splitvision.nl

Synaxion
    040 236 4430
    www.synaxion.com

Teaching IT
    06 11 750 893
    www.teachingit.nl

The Implementation Group
    030 274 0626
    www.tignl.eu

Topicus
    0570 662662
    info@topicus.nl
    www.topicus.nl

Toshiba
    030-6348600
    www.toshiba.nl

Ultimo
    0341-423737
    info@ultimo.com
    www.ultimo.com

Visionplanner
    0318 545 020
    www.visionplanner.com

Automatisering en ICT

Kennispartner

VRinSCHOOL
    06 299 902 40
    info@vrinschool.nl
    www.vrinschool.nl

Winsys
    0255 540 333

WIS services
    0182 680 260

Xerox
    0346 255 255
    www.xerox.nl
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Specialisatie
Cogix biedt schoolbesturen een complete 
ontzorging aan ten aanzien van de 
Planning- & Controlcyclus door middel 
van een online cloudoplossing.  Begroten 
en verantwoorden voor bekostiging, 
salariskosten, materiële kosten, 
investeringen en afschrijvingen. Voor álle 
schooltypen: PO, SBO, VO en (V)SO.

Cogix sluit aan op de belevingswereld 
van de schooldirecteur. Geen moeilijke 
financiële termen, maar werken met 
bekende zaken als leerlingaantallen, 
medewerkers, vacatures, en investeringen. 
Het biedt alle mogelijke inzichten op 
bestuursniveau, maar ook per school 
of kostenplaats. Cogix biedt inzicht in 
werkelijke en begrote fte’s en diverse 
financiële en management ratio’s. Het 
systeem rekent alles op de achtergrond 
helemaal door en presenteert de gevolgen 
voor de meerjarenbegroting en het 
resultaat.

Naast de online cloudoplossing biedt Cogix 
implementatiediensten, opleidingen en 
ondersteuning zodat het begrotingsproces 
snel en zonder problemen kan worden 
uitgevoerd. 

Referenties
De Cogix omgeving wordt gebruikt door 
grote en kleine schoolbesturen in het 
PO,VO, SBO, VSO en MBO. Desgevraagd 
kunnen wij u in contact brengen met een of 
meerdere van onze referentieklanten.

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 over de wijze waarop 
het begrotingsproces in het onderwijs 

Cogix

verliep. Aan de ene kant is begroten een 
ongelooflijk belangrijk proces en aan 
de andere kant wordt het onmogelijk 
gemaakt om dit 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 en veel werk uit handen nemen. 
Cogix biedt één integrale oplossing die alle 
complexe spreadsheets vervangt waardoor 
het proces veel beheersbaarder wordt. 
Zo maakt Cogix begroten weer eenvoudig 
en werkbaar voor iedereen en wordt tijd 
overgehouden voor belangrijkere zaken. 
Goed onderwijs geven bijvoorbeeld.

Toekomstvisie
Cogix wil de complete Planning & Control 
cyclus van schoolbesturen nu en in de 
toekomst ondersteunen. Dit doen we niet 
alleen met software maar ook door in 
cocreatie met onze klanten na te denken 
over hoe de begrotingcyclus er uit zou 
moeten zien en hoe de ondersteuning zou 
moeten werken. Dit alles om het begroten 
leuk en eenvoudig te houden.

Aantal medewerkers: 20
Aantal klanten in de onderwijssector: 100+
Actief in het onderwijs sinds: 2013

Samenwerkingsovereenkomsten met o.a. 
Qualiant, ONS Onderwijsbureau, Preadyz, 
a/s WORKS.

Cogix
Magistratenlaan 176 , 5223 MA 
‘s Hertogenbosch
        088-99 00 811
        www.cogix.nl        
        info@cogix.nl
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Onze onderwijspartners:

Zelf doen of uitbesteden aan een van onze onderwijspartners? Met de software 

en services van Raet zijn uw HR- en salarisadministratie in goede handen. En 

hebben schoolleiders en leerkrachten de regie over hun eigen HR-zaken.

Uw HR- en salarisadministratie
zelf doen of uitbesteden?

PRO MANAGEMENT
ONDERWIJS SUPPORT

onderwijsbureau meppel

Specialisatie 
Raet biedt het onderwijs de unieke 
combinatie van software en services 
waarmee onderwijsinstellingen het beste 
uit hun medewerkers halen. Met onze 
cloud software heeft u de volledige controle 
over HR-zaken. Eén plek waar al uw HR-
processen samenkomen. Met Raet Youforce 
geeft u managers en medewerkers inzicht 
in en controle over hun HR-zaken. Waar en 
wanneer zij dat willen, op elk device. U heeft 
alle HR-kengetallen binnen handbereik 
en krijgt de inzichten die u nodig heeft 
om ervoor te zorgen dat uw mensen het 
maximale uit hun talenten halen. We bieden 
HR-oplossingen voor talentmanagement 
(met o.a. performance management, 
lesobservatie, werving en selectie, skills 
management, opleidingsmanagement), 
HR analytics, workforcemanagement, 
HR-en salarisadministratie. Met onze HR-
dienstverlening helpen wij uw HR-processen 
te optimaliseren. Maakt u rechtstreeks 
gebruik van onze software, dan begeleiden 
wij u bij het inrichten van uw processen en 
optimaal gebruik van de software. Wilt u 
liever volledig ontzorgd worden in uw HR-
administratie, salarisadministratie en/of 
applicatiebeheer, dan kunt u deze uitbesteden 
aan een van onze twaalf onderwijspartners. 
Met Raet bent u altijd verzekerd van de juiste 
kennis en kunde. 

Referenties 
Een greep uit onze referenten uit het 
onderwijs:
•	 AMOS (PO): “Altijd alles inzichtelijk, 

vindbaar op één plek en de workflow is 
eenduidig.”

•	 Summa College (MBO): “Medewerkers en 
managers Summa College hebben regie 
over hun HR-zaken met de HR-software 
van Raet.”

•	 Hogeschool Utrecht (HBO): “Partnership 
Hogeschool Utrecht en Raet leidt tot 
ontwikkeling van compliant HR-module 
voor PNIL.” 

Meer informatie over referenten op 
www.raet.nl/klanten 

Bedrijfsprofiel 
Raet is gespecialiseerd in HR-
cloudoplossingen en daaraan gerelateerde 
services. Onze oplossingen creëren eenvoud 

Raet

en eenheid en geven managers en HR-
professionals bij meer dan 10.000 organisaties 
dagelijks controle over hun HR-zaken. We 
bieden 1,7 miljoen medewerkers altijd en 
overal de mogelijkheid om hun HR-zaken 
te regelen in één geïntegreerd systeem, 
vanaf elk gewenst device. Ook verzorgen 
we 1,5 miljoen uitkeringen per maand voor 
pensioenfondsen en verzekeraars. Raet 
is sinds 1965 actief in Nederland en een 
opkomende speler op de internationale markt. 
We zijn met onze software en dienstverlening 
al 15 jaar een partner voor het onderwijs, met 
klanten in alle subsegmenten, van primair 
onderwijs tot aan de universiteiten. Raet en 
haar ruim 1.100 medewerkers opereren vanuit 
15 landen wereldwijd, waaronder Nederland, 
Spanje, België, Peru, Chili en Argentinië. 
Meer informatie op: www.raet.nl 

Toekomstvisie 
Kwalitatief goed onderwijs begint bij 
professionaliteit van de medewerker. 
Daarom is het belangrijk om te investeren 
in uw medewerkers, zij maken het verschil. 
Geef ze de regie over hun eigen HR-zaken, 
hun ontwikkeling en inzetbaarheid en 
maak hun talenten inzichtelijk. Want als uw 
medewerkers in hun kracht zitten, presteren 
zij én uw onderwijsinstelling beter. Onze 
software en services maken alledaagse HR-
taken simpel. 

Aantal medewerkers: 1100 
Aantal klanten in de onderwijssector: 
Ruim 1500 
Actief in het onderwijs sinds: 2003 
Samenwerkingsovereenkomst(en) 
(bijvoorbeeld met andere adviseurs): 
Groenendijk Onderwijsadministratie, Govers 
Salaris Consultancy, Onderwijsbureau 
Hollands Midden, Dyade, Preadyz, VGS, 
Onderwijsbureau Twente, Onderwijsbureau 
Meppel, ProManagement Onderwijs Support, 
OOG, Confina, Cabo.

Raet
Plotterweg 38, 3821 BB, Amersfoort
        (+)31 33 45 06 506
        www.raet.nl        
        info@raet.com



26 27Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019 Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019

Alles begint bij het belang van 
kwalitatief goed onderwijs. Innovatieve 
leeromgevingen, goede onderwijscontent 
en slimme technologie zijn hard 
nodig, maar de kwaliteit van onderwijs 
wordt grotendeels bepaald door de 
professionaliteit van de medewerker. 
Daarom is het belangrijk om te investeren 
in uw medewerkers, zij maken het verschil. 
Maar dat is niet altijd eenvoudig, want hoe 
doet u dat? Ons jaarlijks HR Benchmark-
onderzoek toont aan dat docenten steeds 
meer de regie willen over hun eigen 
ontwikkeling en inzetbaarheid. Maar de 
waan van de dag én vaak onvoldoende 
stimulans door de leidinggevende 

spelen een rol. Als onderwijsinstelling 
is het belangrijk om hier actie op te 
ondernemen, en medewerkers de juiste 
tools en voorwaarden te bieden om hun 
ontwikkeling op peil te houden.

Eigen regie 
Streef naar een organisatie met sterk 
leiderschap dat docenten faciliteert met 
coaching en opleiding om de beste versie 
van zichzelf te worden. Geef ze de regie 
over hun ontwikkeling en maak hun 
talenten inzichtelijk. We presteren immers 
het beste als we in onze kracht worden 
gezet. Ga na waar uw medewerkers goed 
in zijn en welke rol bij hen past. En zeker 

Samen met Raet op weg naar kwalitatief goed onderwijs

Raet

niet onbelangrijk; hoe hun collega’s dit 
zien en wat ze van hen kunnen leren. Met 
tools als TMA Talentenkompas krijgt u 
dat helder. Ook lesobservaties en 360 
graden feedback zijn hele gestructureerde 
methodes om terugkoppeling (van 
anderen) te krijgen op prestaties van uw 
medewerkers. 

Inzichtelijk personeelsbestand 
Maar stuur ook aan op een divers 
samengesteld personeelsbestand. 
Steeds meer docenten bereiken de 
pensioenleeftijd waardoor u binnen nu en 
korte tijd moet zoeken naar nieuw talent. 
En weet daarnaast welke mensen via een 
flexibele arbeidsrelatie aan uw organisatie 
verbonden zijn. Zijn ze bevoegd? 
Beschikken ze over de juiste kwaliteiten? 
Maak uw huidige en toekomstige 
personeelsbezetting inzichtelijk met 
strategische personeelsplanning (SPP). Uit 
ons HR Benchmark-onderzoek blijkt dat 
SPP tevens de hoogste prioriteit heeft voor 
HR in 2018. 

Slimme software en services 
Zelf doen, uitbesteden aan Raet of aan 
een van onze onderwijspartners, met 
onze software en services zijn uw HR- en 
salarisadministratie in goede handen. En 
hebben schoolleiders en medewerkers 
de regie over hun eigen HR-zaken. Naast 
onze betrouwbare HR Core met selfservice 
en management informatie, ondersteunen 
wij u - via innovatieve software - bij 
de jaarlijkse HR-gesprekcyclus en 
andere evaluatiemomenten met inzicht, 
overzicht en diverse tools. Zo kunnen uw 
medewerkers zich optimaal ontwikkelen. 

Met onze talenten- en motivatieanalyse 
krijgt u heel inzichtelijk waar uw mensen 
goed in zijn en waar hun leervermogen 
zit. Zo zet u mensen in hun kracht 
door de focus te leggen op hun sterke 
kanten. Maar ook de geïntegreerde 
lesobservatie en de 360 graden feedback 
zijn krachtige instrumenten die bijdrage 
aan goed onderwijs. Daarnaast krijgt 
u met Scenarioplanning snel inzicht in 
scenario’s voor de ontwikkeling van uw 
personeelsbestand.
 
24/7 toegang tot uw complete HR-
omgeving 
Onze software en services maken 
alledaagse HR-taken simpel. Met het 
geïntegreerde HR-portaal, heeft u via elke 
mobile device 24/7 eenvoudig toegang 
tot een complete HR-omgeving. Door de 
naadloze integratie met andere Raet HR-
modules, maakt u optimaal en efficiënt 
gebruik van aanwezige data. Uiteraard 
volledig compliant aan de AVG. HR-zaken 
moeten immers eenvoudig, veilig en in 
één click af te handelen zijn, zodat er alle 
ruimte en focus is op goed onderwijs voor 
uw leerlingen. Dat is waar het uiteindelijk 
om draait!

Bron: Raet HR Benchmark 2018



28 29Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019 Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019

Facilitair

2Kick
    0344 691 139

ACV beveiligingstechniek
    010 460 3852
    www.acvbeveiliging.nl

Alpheios
    045 573 8888
    www.alpheios.nl

ARTITEQ
    +31 135 729070
    info@artiteq.com
    www.artiteq.com

Assa Abloy
    088 639 4600
    www.assaabloy.nl

BCI
    0545-291470
    info@bci.nu
    www.bci.nu

BOERPLAY
    +31 183 402366
    info@boerplay.com
    www.boerplay.com

BrControls
    038 - 355 6640
    www.brcontrols.nl

Brother
    020 54 51 230
    www.brother.nl

BTL
    +31 411 622036
    info@btl.nl
    www.btl.nl

Burgman
    036 533 4018
    www.burgmansupply.nl

Cafe Salento
    0513 46 50 50
    info@overwijk.nl

carellurvink
    053 434 43 43
    info@carellurvink.nl
    www.carellurvink.nl

Castilo Meubelmakers
    +31 226 353001
    castilo@planet.nl

Circus Kristal
    +31 20 6653377
    info@circuskristal.nl
    www.circuskristal.nl

Circus Tadaa!
    +31 6 20640675
    info@tadaa.nl
    www.tadaa.nl

CPS uitgeverij
    +31 30 2417024
    klantenservice@cps-uitgeverij.nl
    www.cps.nl/uitgeverij

De HOOGH bv
    0412 691 727
    www.dehoogh.nl

De Rolf groep
    088 410 1010
    www.derolfgroep.nl

De Schrijfvriend
    +31 6 33703132
    info@deschrijfvriend.nl
    www.deschrijfvriend.nl

Defibrion
    050 311 6085
    www.defibrion.nl

Ecosmart
    040 751 4600
    www.ecosmart.eu

Ergo direct
    036 547 2440
    www.ergodirect.nl

EromesMarko
    +31 24 7502300
    info@eromesmarko.nl
    www.eromesmarko.nl

Exclusiva
    088 435 6666
    www.exclusiva.nl

EYE Filmmuseum
    +3120  7582 360
    educatie@eyefilm.nl
    www.eyefilm.nl/educatie

Facilitor
    053 480 0710

Facility Cost Control
    073 820 03 03
    www.fcc.nl

Forbo
    026 370 1476

Galvanitas
    0162 454 355
    www.galvanitas.n

Hago
    0165 391 032
    www.hago.nl

HP
    020 721 3400
    www.hp.com
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Facilitair

Inepro
    0252 744 044
    info@inepro.com
    www.inepro.com/educatie

Jan Torn Ruimtemaker
    06 27858265
    www.jantorn.nl

Jaski automaten
    0342 491 313

JoePPie
    +31 38 4237316
    info@joeppie.nl
    www.joeppie.nl

Jongeren Op Gezond Gewicht
    +31 70 2192265
    info@jogg.nl
    www.jogg.nl

Jura
    079 330 0790
    www.nl.jura.com

klas voor de toekomst
    +31 10 2022044
    johanhof@deklasvoordetoekomst.nl
    www.deklasvoordetoekomst.nl

KWD Sport
    +31 314 325624
    kwd@kwd.nl
    www.kyoceradocumentsolutions.nl

Legamaster
    0573 713 000
    www.legamaster.com/nl

Luc4me
    06 14950856
    info@luc4me.com
    www.luc4me.com

Lune
    0528-263241
    www.lune.nl

Lyreco
    088 603 2001
    www.lyreco.com

Manutan
    030 - 229 62 11
    info@manutan.nl
    www.manutan.nl

Meis brandbeveiliging
    0183 675 166
    www.meis-brandbeveiliging.nl

MK2 audio
    088 652 6565
    www.mk2.nl

Mushbin
    0 646 061 280
    www.mushbin.nl

Kennispartner

Kennispartner

Nevima BV
    033 461 1245
    info@nevima.nl
    www.nevima.n

Nijha
    0573 288 555
    info@nijha.nl
    www.nijha.nl

Nordic silence
    +31 33 457 22 90
    www.nordicsilence.nl

Norisk key management
    010 257 0010
    www.norisk-keymanagement.nl

NVD
    023  5 414 414
    www.nvd.nl

Nyink
    0544 700 204
    info@nyink.nl
    www.nyink.nl

OCS+ steelcase
    073 687 1071
    info@ocs-steelcase.nl
    www.ocs-steelcase.n

Presikhaaf schoolmeubelen
    026 368 5685
    info@schoolmeubelen.com
    www.schoolmeubelen.com

Progenta
    0318 471 823
    www.progenta.nl

Proludic BV
    0485 470 724
    info@proludic.nl
    www.proludic.nl

PTH Groep
    0511 460 200
    info@pthgroep.nl
    www.pthgroep.nl

Pura catering
    0485 335 210
    www.pura-catering.nl

R&S de Schoolinrichter
    026 49 544 61
    info@deschoolinrichter.nl
    www.deschoolinrichter.nl

Red beans
    0546 864 062
    www.redbeans.nl

Reinders projectinrichting
    013-528 84 35
    info@reinders-oisterwijk.nl
    www.meubilair.reinders-oisterwijk.nl

Reisswolf
    +31 (0) 74-8200992
    n.elferink@reisswolf.nl
    www.reisswolf.nl
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Facilitair

Rescuemate
    0495 563 445
    www.rescuemate.eu

Rosco
    030 241 2205
    www.rosco-catering.nl

Saval
    076 548 7000
    www.saval.nl

Scanomat
    0)85 500 02 25
    www.scanomat.com

Schilte
    030 686 8020
    info@schilte.nl
    www.schilte.nl

Schoolfoto.nl
    071 361 1111
    info@schoolfoto.nl
    www.schoolfoto.nl

Securitas beveiliging
    088 322 1100
    www.securitas.nl

Senso care
    +31 70 362 03 07
    info@senso-care.nl
    www.senso-care.nl

Smeding
    0594 612 260
    www.smedingbv.nl

Smit & Dorlas koffiebranders
    0297 284 000
    www.smitdorlas.nl

Smit visual supplies bv
    040 280 8500
    info@smit-visual.nl
    www.smit-visual.nl

Sonesto
    0512 539 394
    www.sonesto.nl

Sport ‘81
    010 435 0099
    info@sport81.nl
    www.sport81.eu

Stalad Projectinrichting
    038 720 06 10
    www.stalad.nl

Staples
    0900  1570
    www.staples.nl

STAS picture hanging system
    040 292 4848
    contact@stas.nl
    www.stas.nl

Techni-meubel BV
    0162 312 076
    www.technimeubel.nl

TH&P
    085 773 7741
    www.thp.nl

Tork
    030 - 698 46 66
    www.tork.nl

Traas
    088 221 2122
    www.traasongediertebestrijding.nl

Trigion
    088 298 62 00
    www.trigion.nl

Van de Putte
    030 600 5050
    www.vdpmedical.com

Van der Weijden brandbeveiliging
    0318 553 862
    www.bvdweijden.nl

Van Tienen
    085 202 0720
    www.vantienen.nl

Vanerum Nederland
    030 212 2010
    info@vanerum.nl
    www.vanerum.nl

Vecos
    040 368 6030
    www.vecos.com

Vending
    040 291 0008
    www.vendingatwork.nl

Vervoort Meubelen
    013-534 00 34
    www.vervoort.nl

Vidistri Europe BV
    026 361 8232
    verkoop@vidistri.nl
    www.vidi-touch.eu

Vivon
    0499 490 016
    www.vivon.nl

Voskamp beveiligingen
    0546 - 45 45 46
    www.voskampgroep.nl

Waterlogic
    088-1653000
    info@waterlogic.nl
    www.waterlogic.nl
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Facilitair

We paper cycle
    0165 - 769 069
    www.wepapercycle.nl

Weska
    010 482 6133

Wiek de laat
    073 549 2773
    www.wiekdelaat.nl

Wigli
    085 888 9445
    info@wigli.nl
    www.wigli.nl

Yopples
    0183 51 52 55
    info@yopples.com
    www.yopples.com/nl

Startpunt
Onderwijs

“Voor actuele beursen, evenementen 
en leveranciersacties”
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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

Betalen Toegang Wassen Kluisjes

Tijdregistratie

Scannen

Cloudprint

Printen Kopiëren

Specialisatie 
inepro biedt oplossingen aan 
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 een multifunctionele contactloze 
organisatiekaart of mobiele telefoon voor de 
diensten. 

Een groot voordeel van een dergelijk 
betaal- en identificatiesysteem is dat 
gebruikers niet onnodig met contant geld 
op zak rond hoeven te lopen en ouders geld 
kunnen storten op het account van hun 
kind waarmee zij alleen binnen de school 
(gezonde) consumpties kunnen kopen. 
Daarnaast wordt de transactiesnelheid 
bij verkooppunten verhoogd en de fraude- 
en diefstalgevoeligheid van processen 
aanzienlijk verlaagd. 

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, 
het 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 heeft zich in 25 jaar tijd weten 

inepro

te transformeren van leverancier van 
muntautomaten tot innovatieve ontwikkelaar 
van identificatie-, (cashless) betaal- en 
managementsystemen. inepro ontwikkelt, 
produceert en levert alle software en 
hardware zelf, zodat er een geïntegreerde 
oplossing kan worden geboden uit één 
en dezelfde ‘keuken’. U heeft dus 1 
aanspreekpunt voor de complete oplossing. 

Met de modulaire oplossingen, die zeer 
eenvoudig op de wensen, het budget 
en omvang van de organisatie kunnen 
worden afgestemd, heeft inepro naast 
gerenommeerde (inter)nationale 
onderwijsinstellingen een diversiteit aan 
groot- en kleinschalige organisaties aan zich 
weten te binden. Naast het hoofdkantoor 
in Nieuw-Vennep heeft inepro vestigingen 
in Latijns- en Midden-Amerika, Engeland, 
Duitsland en Spanje.
 
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 backoffice-, 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 
Samenwerkingsovereenkomst(en) 
(bijvoorbeeld met andere adviseurs): Ricoh, 
Konica Minolta en Xerox

inepro
Pondweg 7, 2153 PK, Nieuw-Vennep
        0252 744 044
        www.inepro.com/educatie        
        info@inepro.com
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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 gebruiksvriendelijke en 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 een multifunctionele 
contactloze organisatiekaart of mobiele 
telefoon, creëert u vrij eenvoudig een 
gebruiksvriendelijke en geldvrije omgeving. 

Voordelen van een betaal- en 
identificatieplatform
Een groot pluspunt van betalen met 
één kaart of mobiele telefoon 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, de transactiesnelheid wordt 
verhoogd 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.

Maak van uw onderwijsinstelling een geldvrije omgeving!

inepro

Modulaire betaal- en 
identificatieoplossingen 
De oplossingen, die inepro aanbiedt, zijn 
modulair van aard. Zo kan de oplossing 
zeer eenvoudig op de wensen, het 
budget 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, 
(micro) betalingen bij onbemande 

verkooppunten, 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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manutan.nl 030 229 61 11bestel@manutan.nl

Jonge mensen helpen hun talenten te ontdekken en ontwikkelen: een prachtige uitdaging! 
Manutan ondersteunt je onderwijsorganisatie hierbij. Met producten en oplossingen die de 
werkomgeving efficiënter, veiliger én prettiger maken. Ontdek het: Manutan werkt voor je!

Manutan werkt voor je

Zo werken we voor je …
✔ Direct leveren uit breed assortiment (meer dan 80.000 artikelen!)
✔ Zoek-en-vind-service voor bijzondere producten, afwijkende specifi caties en/of grote aantallen
✔ Complete inrichting van kantoor, garderobe, terrein en magazijn
✔ Digitale facturering en elektronisch inkopen
✔ Persoonlijk advies

Gereedschap HygiëneVerpakken 
& bewaren

Veiligheid  Magazijn Kantoor 
& lokaal

Terrein

Slimmer
inkopen

OVE 225 Advertentie, bedrijfpagina en artikel startpunt.indd   1 20-04-18   09:27

Specialisaties
•	 Meer dan 80.000 producten: 

- Vandaag besteld, morgen geleverd 
- 30 dagen geld-terug-garantie 
- Minstens 3 jaar garantie

•	 Manutan huismerk: een lijn van 
artikelen met A-merk kwaliteit, scherp 
geprijsd en garantie tot 10 jaar.

•	 Inkoopadviseurs ondersteunen de 
klant bij het optimaliseren van het 
secundaire inkoopproces. Daarnaast 
adviseren zij met kennis van zaken 
over wel/niet aanbesteden en andere 
aanbestedingsvraagstukken.

•	 Altijd een oplossing met zoek-en-vind-
service.

•	 Projectservice met complete inrichting 
van kantoor, garderobe, terrein en 
magazijn. 

Referenties 
Manutan is al meer dan vijftig jaar actief 
in de onderwijssector. We werken voor 
honderden onderwijsinstellingen in:
•	 Primair onderwijs 

RK Basisschool St. Bernardus, 
Haarlem

•	 Voortgezet onderwijs 
RSG Lingecollege, Tiel

•	 MBO ROC van Twente, Hengelo
•	 HBO Hogeschool Amsterdam
•	 Universiteiten TU Delft 

Bedrijfsprofiel en toekomstvisie 
Manutan, voorheen Overtoom, is in 
Nederland de bekendste leverancier 
van artikelen voor kantoor, magazijn, 
werkplaats en buitenterrein. Al meer dan 
50 jaar zijn we actief in de onderwijssector. 
Bij Manutan in Den Dolder werken 240 
medewerkers. Ons bedrijf is onderdeel van 
de internationale Manutan Group. 

Manutan

Producten en diensten 
We leveren direct uit voorraad aan 
bedrijven en non-profitorganisaties. Kan 
een klant niet vinden wat hij nodig heeft, 
dan zorgt onze zoek-en-vind-service voor 
de juiste oplossing. Daarnaast verzorgen 
we de complete inrichting van o.a. kantine, 
receptie, kantoor en buitenterrein. Onze 
inkoopadviseurs helpen klanten hun 
secundaire inkoopproces te verbeteren. 

Gemak en zekerheid 
Klanten kunnen kiezen en bestellen via 
diverse kanalen: de webshop, per e-mail, 
de klantenservice of een inkoopsysteem. 
Wij leveren snel, op de juiste plaats en op 
de juiste tijd. 

Ondernemen voor een betere wereld 
De Manutan Group streeft naar oprechte 
relaties met klanten en partners. Zodat de 
honderdduizenden gebruikers van onze 
producten elke dag, prettig, verantwoord 
en veilig kunnen werken. Onze 
bedrijfscultuur wordt gekenmerkt door 
leren, delen en blijven ontwikkelen. Wij 
nemen onze verantwoordelijkheid om elke 
dag bij te dragen aan een betere wereld.

Manutan
Elandlaan 2, 3734 CP, Den Dolder
        (030) 229 62 11
        www.manutan.nl        
        info@manutan.nl
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Van basisschool tot en met universiteit: 
we zijn thuis in de onderwijssector. We 
herkennen de inkoopuitdagingen van 
onze klanten en spelen daarop in met 
adviezen en effectieve oplossingen. Dat 
resulteert in een inkoopproces dat voor 
alle betrokkenen werkt. Zo zijn bestellers 
verzekerd van tijdige levering en krijgen 
onderwijsprofessionals de beschikking 
over de juiste producten. Ondertussen 
houdt de eindverantwoordelijke voor 
de inkoop grip en controle op het 
inkoopproces.
 
Centraal en decentraal inkopen 
Elke onderwijsorganisatie regelt de inkoop 
op eigen wijze: centraal, decentraal of 
een mix van beide. Manutan sluit daar 
probleemloos bij aan. Facturering op 
maat, levering op elke gewenste locatie: 
we zorgen ervoor. En we doen meer: 
we denken ook mee over de vraag hoe 
je in het inkoopproces meer efficiency 
en overzicht kunt realiseren. Heeft je 
organisatie bijvoorbeeld verschillende 
locaties? Hoe verschillend die ook zijn, 
voor een aantal behoeften zullen de 
bestellers van deze locaties toch dezelfde 
producten inkopen. Denk aan producten 
voor hygiëne (zeepdispensers, toiletpapier), 
veiligheid (verbanddoos, AED-defibrillator) 
en kantoor (pennen, Post-it). Door zowel 

Uit het brede assortiment van Manutan – meer dan 80.000 artikelen op voorraad! – is het 
prettig kiezen. En wat ook prettig is: we stemmen het hele proces van inkoop tot en met 
aflevering zorgvuldig af op jouw onderwijsorganisatie. Of je nu eindverantwoordelijk bent 
voor de inkoop of onderwijsprofessional: Manutan werkt voor je.

het aantal leveranciers als het aantal 
merken per product terug te brengen, 
kun je hier eenvoudig lijn in brengen. 
Dat loont, want in elke leverancier 
gaat tijd zitten, bijvoorbeeld voor het 
invoeren van artikel- en bestelgegevens, 
prijs- en leveringsafspraken maken en 
de relatie onderhouden. Op alle tijd die 
inkopers aan leveranciersonderhoud 
besteden, kan tot wel 25% bespaard 
kan worden! Tijd die nuttig kan worden 
besteed aan andere taken, zoals het 
uitonderhandelen van grote energie-, ICT- 
en telefoniecontracten.
 
Hoe vaak bestellen en leveren? 
Manutan levert 80.000 producten direct 
uit voorraad. Uiteraard leveren we zo vaak 
als de klant maar wil. Toch onderzoeken 
we graag of het efficiënter kan. Zeker in 
een complexe onderwijsorganisatie met 
diverse locaties valt winst te behalen. 
Ook als een brede groep van mensen 
bestellingen mag plaatsen. Eén optie is 
dat de bestellers een vast bestelmoment 
krijgen, bijvoorbeeld eens per maand. De 
bestelfrequentie neemt dan direct fors 
af. Een andere optie is dat je de groep 
bestellers verkleint, waarbij ze wél op elk 
gewenst moment mogen inkopen. Ook 
dat brengt de bestelfrequentie omlaag. 
Bundelen van bestellingen is weer 

Grip op het inkoopproces? Manutan werkt voor je!

Manutan

een andere oplossing. De persoonlijk 
adviseur van Manutan berekent hoeveel 
je onderwijsorganisatie kan besparen. 
Voor veel klanten is deze berekening een 
eyeopener! Ze zien wat het oplevert als 
het verwerken van leveringen sneller 
gaat, er minder bestellers nodig zijn en 
de bestellers tijd besparen. Dagelijks het 
internet afspeuren naar aanbiedingen 
weegt niet op tegen deze optelsom van 
voordelen!

Altijd overzicht: elektronisch bestellen en 
digitale facturatie 
Van producten voor dagelijks gebruik tot 
en met turnkey inrichting van kantoor, 

garderobe, magazijn en terrein: Manutan 
zorgt ervoor. We maken dit elke dag 
waar met een efficiënt en transparant 
inkoopproces, waarop je als klant optimaal 
grip hebt. Elektronisch bestellen en 
digitale facturatie zijn hierbij onmisbare 
instrumenten. Hoe zet je die in op de 
manier die bij je onderwijsorganisatie 
past? Bespreek je eisen en wensen met 
ons en je zult het zien: Manutan werkt voor 
je!



44 45Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019 Startpunt Onderwijs Gids 2018/2019

Financieel

a/s works
    +31 (0)55 578 9525
    info@as-works.nl
    www.as-works.nl

Akorda
    038 465 9814
    www.akorda.nl

Cabo
    0314 399010
    www.cabo.nl

Concent
    038 423 1040
    www.concent.nl

Dyade
    030 3035000
    info@dyade.nl
    www.dyade.nl

Grip Onderwijs
    085 021 5580
    info@griponderwijs.nl
    www.griponderwijs.nl

Groenendijk
    0184 412 507
    www.groenendijk.nl

Merces
    0344 - 648000
    info@merces.nl
    www.merces.nl

OBT
    074 265 0650
    www.obt.nl

OHM
    071 516 6600
    www.ohm.nl

Onderwijsbureau Meppel
    0522 252 299
    www.onderwijsbureau-meppel.nl

Ons Onderwijsbureau
    045 850 4700
    www.onsonderwijsbureau.nl

OOG
    020 640 0982
    www.oog.nl

Preadyz
    085  890 07 09
    www.preadyz.nl

Qualiant
    0570-767370
    info@qualiant.nl
    www.qualiant.nl

Salure
    0182 543 643
    www.salure.nl

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Van Oers Onderwijs
    076-5303800
    s.ves@vanoers.nl
    www.vanoers-onderwijs.nl

VGS
    0180 442 675
    www.vgs.nl
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Het kan flink stormen binnen uw organisatie. Onderbezetting als gevolg van ziekte 

en/of vakantie zorgt voor een hoge werkdruk met stress als gevolg! Hoe zorgt u 

ervoor dat uw administratie voor nu en in de toekomst geregeld wordt?

Een futureproof dienstverlening rondom outsourcing vraagt dat wij periodiek met 

onze klanten in gesprek zijn. Per sector zien wij duidelijke verschillen in behoefte 

rondom het vormgeven van administraties. Wij bieden onze klanten flexibiliteit. Zo 

kunt u altijd switchen van dienstverleningsconcept. Van het 100% outsourcen (salaris, 

personeel, financieel en functioneel beheer) tot aan het volledig zelf verzorgen van uw 

administratie; met a/s WORKS als solide back-up. 

Ons uitgangspunt is het realiseren van een stabiele, flexibele bedrijfsvoering tegen 

relatief lage kosten. Weten hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen? Neem 

dan vrijblijvend contact met ons op.

a/s WORKS

Boogschutterstraat 11 B

7324 AE  Apeldoorn

+31 (0)55 578 9525

info@as-works.nl

www.as-works.nl

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  nanciële, 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 ( nancieel/
personeel/ salaris) het concept gedeeltelijk en  
exibel 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  nancieel, 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  exibele ondersteuning biedt bij  nanciële 
en administratieve processen. Service op 
maat vormt de basis voor onze administratieve 

A/S Works

dienstverlening. Al sinds de oprichting in
2002 richten wij ons op het gedeeltelijk of 
compleet overnemen van  nanciële, 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 
e ciëntie van het proces verbetert. Als partner 
bieden wij tevens aanvullende diensten aan, 
zoals advisering, detachering van gekwali 
ceerd 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, Con na, Korento, Eqili, 
Exact, Twin eld.

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 
administratieve processen over van 
bedrijven, instellingen en met name 
onderwijsbesturen. Via service op maat 
zorgt a/s WORKS er voor dat er efficie_nter 
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 gei_nformeerde beslissingen kan 
nemen en de organisatie veel efficienter 
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 efficie_ntie 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 
medeverantwoordelijk voor de resultaten 
en het succes van onze klanten”, zegt 
Sipkema. “We maken altijd duidelijke 
resultaatgerichte afspraken en zorgen ook 
voor kwalitatief meetbare verbeteringen 

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

A/S Works

van de administratieve processen.” 

a/s WORKS kan de financiele 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.

Auteur: René Moscou
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Dé specialist  
in bedrijfsvoering  
voor het onderwijs
> Administratie

> Advies

> Huisvesting & Vastgoed

> Werving & selectie

> Opleidingen

> Inkoopvoordeel

www.dyade.nl
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Specialisaties
•	 Onderwijsbedrijfsvoering
•	 Professionele verzorging van 

uw financiële en/of personele 
administratie.

•	 Systeemonafankelijke dienstverlening.
•	 Diverse adviesdiensten voor 

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

•	 ISO-gecertifceerd (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, 
personeelszaken, 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  
financiele en personele administratie en 
bij de bedrijfsvoering. De ondersteuning 
bieden wij aan vanuit regionale vestigingen 
met meer dan 300 medewerkers. 

Dyade

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. Dat 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.”

Dyade
Savannahweg 71, 3542 AW, Utrecht
        030 303 5000
        www.dyade.nl        
        info@dyade.nl
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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 

Van stookhok tot specialist in onderwijsdienstverlening

Dyade

voortgezet onderwijs en het middelbaar 
beroepsonderwijs gebruik van de 
dienstverlening van Dyade. 

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 maatwerk 
componenten. 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. Dat 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.”
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MET SLIMME BEDRIJFSVOERING 
EN ADMINISTRATIE

GELD OPTIMAAL BESTEED 
AAN HET ONDERWIJS

Onze toegevoegde waarde ligt in het kritisch kijken naar uw organisatie, 
de processen en tenslotte de ingezette ICT. Onze mensen begrijpen dat elke 
schoolorganisatie uniek is en dat een ondersteuningsvraag altijd afhangt 
van besturingsfilosofie, schaalgrootte en beschikbare competenties van de 
medewerkers. Wij vullen uw ondersteuningsvraag graag in met onze ervaring 
en flexibiliteit. Ontdek wat we voor uw organisatie kunnen betekenen!

•  BEDRIJFSKUNDIG 
ADVIES

• FINANCE

• eHRM

• DETACHERING

WIJ HELPEN U 
GRAAG MET:

KENN ISPARTNER  IN  HE T  ONDERWI JS

MERCES-3374-V04- AVS advertentie Full Page STARTPUNT ONDERWIJS.indd   1 15-05-18   10:23

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 hen echt 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. Wij noemen dat 
Administratiekantoor 2.0: 
u staat zelf aan het roer! 

Onze kernactiviteiten: 
•	eHRM 
•	Finance 
•	Detachering 
•	Bedrijfskundig	advies 

Referenties 
Ruim 100 onderwijsorganisaties in 
verschillende sectoren werken met 
onze oplossingen. Van kleine éénpitters 
in het primair onderwijs, tot grote mbo 
organisaties. Onze klanten delen graag hun 
ervaringen en tevredenheid. Lees ook ons 
artikel in deze gids! 

Bedrijfsprofiel 
Merces helpt schoolbesturen om 
daadkrachtig, effectief en innovatief te 
zijn. Wij willen met onze dienstverlening 

Merces

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 
Het primaire onderwijsproces vraagt 
steeds meer om naadloze aansluiting van 
de bedrijfsvoering. Onze dienstverlening 
in combinatie onze systemen groeit 
verder door een toenemende vraag naar  
insourcing als alternatief voor traditionele 
uitbesteding waarbij schoolbesturen zich 
moeten voegen in standaards. Voor de 
nabije toekomst zien we dat selfservice een 
grote vlucht zal nemen in eHRM. Dit sluit 
perfect aan op de trend van centralisatie, 
met aandacht voor de lokale situatie die per 
school kan verschillen, en de vraag naar 
kostenbesparing en -beheersing. 

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, WIS, Zermelo, 
Foleta, Speyk en Human Capital Scan

Merces
Medelsestraat 5, 4005 VA, Tiel
        0344 - 64 80 00
        www.merces.nl        
        info@merces.nl
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Openbaar Onderwijs Zwolle en 
Regio (OOZ) bestaat uit ruim veertig 
scholen waar leerlingen primair, 
voortgezet of speciaal onderwijs 
volgen. Sinds 2015 werkt OOZ hard om 
een moderne onderwijsorganisatie 
te zijn waar de leerling écht centraal 
staat en de medewerkers in de lead 
zijn in hun loopbaan. Directeur HR & 
organisatieontwikkeling, Elly de Lange, 
legt uit: “Eigenaarschap is voor ons een 
belangrijk punt. Een carrière is net als 
het inrichten van een huis; je kiest zelf 
de meubels en de kleuren en maakt 
het daardoor jouw thuis. Dit geldt ook 
voor je loopbaan. Zelf keuzes maken en 
verantwoordelijkheid dragen zorgt voor 
veel meer tevredenheid en werkplezier.” 

Mindset 
Ruim een jaar geleden werd daarom 
de kennis van Merces ingeroepen om 
medewerkers zelf meer regie te kunnen 
laten nemen over hun loopbaan. Met een 
speciaal opgezet projectteam werkten OOZ 
en Merces samen aan de ontwikkeling van 
een op maat gemaakt selfservicesysteem 
waarmee de ruim 1.500 medewerkers 
van OOZ nu zelf o.a. declaraties kunnen 

Je hoort het steeds vaker in het onderwijs: leerlingen moeten meer eigenaar worden 
van hun leerproces. Uit onderzoek blijkt dat dit motiveert en zorgt voor een positiever 
zelfbeeld. Elly de Lange, directeur HR & organisatieontwikkeling bij Openbaar 
Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) past dit principe van eigenaarschap ook graag toe 
op hun medewerkers: leraren in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. De 
dienstverlening en software van Merces maken dit mogelijk. “Bij ons zijn medewerkers 
in the lead!”

indienen, eigen mutaties invoeren en 
contractverlengingen doorvoeren. “Merces 
heeft al deze processen voor ons ingericht 
en heel veel gedigitaliseerd”, vertelt Elly. 
“We konden precies aangeven hoe we het 
wilden hebben, het systeem is helemaal 
naar onze wensen en ideeën ingericht. 
Natuurlijk was men in het begin sceptisch 
over de ontwikkeling, de processen werden 
immers omgedraaid. In HR Selfservice 
verandert een medewerker iets in zijn 
dossier, wat de leidinggevende vervolgens 
goedkeurt. Dat is iets wat eerder meestal 
andersom was. Elly: “Hiervoor was echt 
een verandering van mindset nodig.” 

Alles digitaal 
De uitrol van het systeem begon met 
iets dat belangrijk is voor iedereen in 
de organisatie: het digitaliseren van 
declaraties. “Merces heeft workflows 
voor ons ingericht, waardoor er bij ons 
nu nog minimaal papieren declaraties 
plaatsvinden,” gaat Elly verder. “Ik ben blij 
dat deze ontwikkelingen zo voortvarend 
zijn opgepakt en ook in de organisatie 
worden geaccepteerd. Leerlingen groeien 
en zijn constant in beweging, maar dat 
geldt ook zeker voor onze medewerkers.” 

MEDEWERKERS OOZ IN THE LEAD DANKZIJ HR SELFSERVICE

Merces

Vooruitstrevend 
Jones Manuhuwa was vanuit Merces 
nauw betrokken bij de ontwikkeling van 
HR Selfservice en werkte intern bij OOZ 
mee aan het succesvol implementeren 
van het systeem. Hij vertelt: “Ik had een 
adviserende rol in het proces en heb OOZ 
vooral geholpen om het systeem echt op 
hun specifieke wensen in te richten. Nu 
komen de OOZ projectleden wekelijks 
bij elkaar, waarvoor ik regelmatig nog 
ingeschakeld word als er vragen zijn.” 
Jones vindt de inzet van selfservice 
binnen OOZ bijzonder, omdat men 
daar veel verder is dan bij de meeste 
andere bedrijven. “Eigenaarschap en 
medewerkers in the lead zijn belangrijke 
uitgangspunten binnen OOZ en dat is terug 
te zien in het gebruik van de selfservice,” 
vertelt hij. “Vaak houdt het op bij mutaties 
van personeelsgegevens en worden 
hooguit declaraties door medewerkers zelf 
ingediend. Bij OOZ gaat dat veel verder. 
Medewerkers kunnen naast standaard 
mutaties, ook eigen urenmutaties doen, 
zoals het wijzigen van een aanstelling, een 
tijdelijke uitbreiding en ontslag. Zo ver zijn 
veel andere bedrijven nog niet.” 

Verandermanagement 
Het systeem is inmiddels volledig 
operationeel en de laatste puntjes 
worden op de i gezet. Ruim 92% van de 
medewerkers is ingelogd om zaken als 
declaraties, ziek melden en mutaties zelf 
te regelen. Elly: “Natuurlijk zijn we hier 
heel trots op! Het is een mooi voorbeeld 
van verandermanagement, wat heel goed 
bij onze visie past. HR Selfservice is voor 

ons de ultieme vorm van eigenaarschap 
en hét bewijs dat een partnerschap met 
Merces tot hele mooie dingen kan leiden.”
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Het kan vandaag!
Verdergaande digitalisering van administratieve processen geeft u de mogelijkheid om steeds meer zelf te doen. 
Stap voor stap wordt u minder afhankelijk van uw administratiekantoor. Hoe mooi is het dan als u een 
administratiekantoor heeft dat constant met uw onderwijsorganisatie mee verandert?
 
Vanuit onze flexibele dienstverlening kunt u op ieder gewenst moment bepalen welke administratieve processen 
u zelf kan én wilt doen. Of u nu wilt in- of outsourcen, met ons flexibele prijsmodel en partnership kan dit eenvoudig 
plaatsvinden. Met Qualiant blijft, ongeacht uw keuze, uw informatievoorziening onveranderd en heeft u alle touwtjes 
in handen om uw organisatie ‘veilig’ naar de toekomst te sturen!

Bent u klaar voor het administratiekantoor van morgen? 
hetkanvandaag.nl

Flexibel in- en outsourcen

Qualiant-Advertentie-201710-210x297-In_outsourcen.indd   1 06-10-17   10:53

Specialisatie 
Qualiant werkt vanuit de filosofie dat 
bestuurders goede informatie nodig 
hebben ter ondersteuning van het maken 
van beleidskeuzes en het vroegtijdig 
bijsturen van hun 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 een 
zeer klassieke werkwijze. Gegevens 
registreren, controleren en hopen dat de 
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.Education B.V., 
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! 

Aanbod
•	 Full-service dienstverlening, inclusief 

het samenstellen van de jaarrekening
•	 Zelf-ondersteunend platform voor alle 

Qualiant

administratieve taken
•	 Transparante informatievoorziening 

m.b.t. financiën en formatie
•	 Scenario-planning en digitale 

begrotingsmodule
•	 Conversie vanuit huidige systemen met 

100% garantie
•	 In- en outsourcing, advisering, 

detachering en consultancy 

Referentie 
In 2017 is STAIJ overgestapt naar HR2day en 
haalde de salarisadministratie weer in eigen 
huis. “De implementatie en het live gaan 
verliep allemaal heel soepel en volgens 
draaiboek”, vertelt De Jong. Vanaf 1 januari 
2017 werd de salarisadministratie volledig 
door het stafbureau gedaan. De betaling van 
de salarissen verliep zonder problemen, “De 
complimenten waard! Alles loopt nu, het 
gaat echt soepel”, zegt De Jong.
 
Toekomstvisie 
Automatiseren is geen doel op zich, echter 
helpt het onze klanten maar ook ons zelf 
om bedrijfsvoering steeds efficiënter 
te ondersteunen. Ons geïntegreerde 
platform is inmiddels compleet, maar de 
komende tijd gaan we verder automatiseren 
en, waar mogelijk, de kwaliteit van 
administratie verder verhogen en processen 
vereenvoudigen. 
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 (Topicus.Education B.V.)
Singel 9, 7411 HV, Deventer
Winthontlaan 200, 3526 KV Utrecht
        0570 - 76 73 70
        www.qualiant.nl        
        info@qualiant.nl
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De stichting STAIJ (Samen tussen Amstel 
en IJ) bestaat sinds 2008 en omvat alle 
openbare basisscholen uit stadsdeel Oost in 
Amsterdam. Er werken 600 medewerkers en 
op de twintig scholen van STAIJ gaan ruim 
6000 leerlingen naar school. 
In 2017 stapte STAIJ over van AFAS 
Software naar HR2day en haalde het de 
salarisadministratie weer in eigen huis. 
Die overstap had een lange aanlooptijd, 
vertelt Marcel de Jong, controller bij STAIJ 
en gedurende het hele insourcingsproject 
nauw betrokken bij het hele proces. “We 
wilden samenwerken met andere besturen 
binnen Amsterdam om onze slagkracht te 
vergroten. We kwamen uit bij AWBR, mede 
omdat zij destijds ook diensten afnamen van 
het voormalige administratiekantoor OSG.” 
AWBR gebruikte voor de personeels- en 
salarisadministratie Raet, STAIJ gebruikte 
AFAS. Voor een verkennend onderzoek zocht 

STAIJ, een Amsterdams schoolbestuur in het primair onderwijs, liet in 2017 een 
diepgewortelde wens in vervulling gaan: de salarisadministratie werd weer in huis 
gehaald. Tegelijkertijd stapte het bestuur over van het hr-systeem van AFAS naar 
HR2day. ‘We hadden er meteen vertrouwen in. Er was een klik.’

De Jong contact met Dirk Jan Timmer van 
Qualiant, die hij al kende van een eerder 
project. De Jong: “Hij adviseerde onze 
bestuurders een tweetrapsraket, waarbij eerst 
de financiële administratie werd aangepakt en 
pas in de tweede fase de salarisadministratie. 
Dat werd de kapstok waaraan we het verdere 
project hebben opgehangen.” 

Expertise 
Vanaf 1 januari 2016 werd de financiële 
administratie geïnsourcet, samen met 
AWBR. Beide besturen delen inmiddels een 
medewerker daarvoor. Voor de insourcing van 
de salarisadministratie, die was uitbesteed 
aan OSG, moest eerst een aantal zaken op 
orde worden gebracht: “We merkten dat de 
kwaliteit achteruit ging. Het verliep inefficiënt 
en wij konden daar zelf weinig invloed op 
uitoefenen”, vertelt personeelsconsulent 
Dick Buurmeester, verantwoordelijk voor de 

‘Tijdens de verbouwing moest de winkel open blijven’

Qualiant

beheerkant van de personeelsadministratie 
bij STAIJ.Mede op advies van de GMR en de 
raden van toezicht van STAIJ en AWBR werd 
besloten om de salarisadministratie in eerste 
instantie door een externe partij in huis te 
laten doen: “We hadden zelf nog niet de juiste 
expertise”, vertelt De Jong.
 
Uitdrukkelijke wens 
De presentaties van drie leveranciers vlak 
voor de zomervakantie in 2016 maakten veel 
duidelijk. Buurmeester: “De oplossingen 
van Raet en AFAS bleken vergelijkbaar. Ze 
verschillen alleen op detail.” De Jong vult aan: 
“AFAS stelde in hun presentatie voor om de 
uitvoering van de salarisadministratie door 
Driessen te laten doen en wilde dat op hun 
kantoor laten doen. Ook Raet wilde het niet 
bij ons intern doen, terwijl dat nu juist onze 
uitdrukkelijke wens was.” De presentatie van 
HR2day sprong eruit, aldus De Jong: “Qua 
prijs ontliepen ze elkaar niet veel, maar het 
systeem van HR2day zag er aantrekkelijk 
uit. De presentatie van HR2day gaf echter de 
doorslag. De twee directieleden waren erg 
enthousiast en hebben in een half uur heel 
veel laten zien. Ze knalden echt! Het was 
duidelijk dat zij de bouwers van het systeem 
zijn.” 

Implementatie 
Nog voor de zomervakantie werd de 
overeenkomst met HR2day getekend. 
Afgesproken werd dat de implementatie van 
de software door Qualiant zou gebeuren, 
dat een samenwerkingsverband heeft 
met HR2day. Begin september was de 
aftrap: “Tijdens die kick-off hebben we het 
systeem en de implementatie helemaal 
doorgesproken. Qualiant was vanaf dat 
moment in de lead bij de implementatie.” 
Er volgde een korte periode van enkele 
maanden waarin alles klaar moest worden 
gemaakt voor de overstap. De Jong: 
“Tijdens de verbouwing moest de winkel 
wel open blijven. Omdat er best veel vragen 
op ons afkwamen en we een beperkte 
bezetting hebben, werd via Qualiant een 
extra medewerker ingeschakeld per 1 

november. In november werd voor het eerst 
een salarisronde in het nieuwe systeem 
proefgedraaid. Half december konden de 
medewerkers van het stafbureau al inloggen, 
zodat ze alles goed konden voorbereiden 
voordat in het nieuwe jaar de scholen ermee 
aan de slag zouden gaan. 

Live volgens draaiboek 
“Het verliep allemaal heel soepel en volgens 
draaiboek”, vertelt De Jong. “We hadden 
regelmatig vergadering van het projectteam, 
waarvoor Qualiant iedereen bij elkaar riep. 
Zij vertelden waar we stonden en wat het 
systeem op dat moment kon. Het sprak 
me bijzonder aan dat Qualiant ervoor koos 
om met een dwarsdoorsnede van het 
personeelsbestand te kijken of de loonstroken 
in beide systemen overeenkwamen. Dat is een 
efficiëntere aanpak dan wanneer je met het 
complete bestand gaat schaduwdraaien.” 
Er werd in de herfst van 2016 veel geschakeld 
tussen Qualiant en STAIJ. Er was één 
aanspreekpunt, maar we hadden steeds 
het gevoel dat er een heel team achter 
zat. Bovendien is het een overzichtelijk 
programma.” Vanaf 1 januari 2017 werd 
de salaris-administratie volledig door het 
stafbureau gedaan. De betaling van de 
salarissen verliep zonder problemen, slechts 
in een enkel geval moest handmatig worden 
bijgesteld. “De complimenten waard! Alles 
loopt nu, het gaat echt soepel”, aldus De Jong. 

Genoeg te doen 
STAIJ concentreert zich nu op het verder 
inrichten van de personele processen, vertelt 
Buurmeester. “We willen alles zo efficiënt 
mogelijk organiseren en hebben de tijd om 
dat nu goed te doen.” De flexibiliteit van het 
nieuwe hrm-systeem maakt veel mogelijk: “Je 
kunt het zo inrichten zoals je zelf wilt.” 
“Uiteindelijk willen we de systemen het werk 
laten doen”, rondt De Jong af. “Voorheen was 
je al je tijd kwijt aan het op orde krijgen van 
spreadsheets. Met de systemen van nu krijgen 
wij veel meer een beheerrol. We kunnen 
echt gaan sturen, bijvoorbeeld op zaken als 
formatie en begroting.”
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HRM

Comens
    085-0475150
    info@comens.nl
    www.comens.nl

Driessen
    0492 - 50 66 66
    info@driessen.nl
    www.driessen.nl

Impuls Advies bv
    0884387088
    info@impulsbv.nl
    www.impulsbv.nl

Quoratio
    030-6047699
    info@quoratio.nl
    www.quoratio.nl

Raet
    +31 33 45 06 506
    info@raet.nl
    www.raet.nl

RheiGroup
    06-24525654
    info@rheigroup.com
    www.rheigroup.com

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Startpunt
Onderwijs

“Voor actueel nieuws, kennisbank met 
artikelen, whitepapers en klantcasu”
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Altijd een 
goede 
leerkracht 
voor de klas 

Oproepkrachten

 Flex- en 
 vervangerspool 

 Vaste- en
 flexibele uren

Leerkrachten

 Ervaren en
 excellent 

 Jong talent

Zij-instromers

 Opzetten pool

 Bemiddeling
 en begeleiding

Ondersteuners

 Flexibel of pool

 Verminder
 werkdruk

Om het lerarentekort aan te pakken heeft Driessen in samen-
werking met een aantal onderwijsbesturen de Klasse-methode 
ontwikkeld. Dit is een totaalpakket aan oplossingen.

Zo heeft uw organisatie bij vacatureruimte snel een nieuwe leerkracht 
voor de klas, bij verzuim tijdelijk een leerkracht, leiden we samen 
leerkrachten op en verlagen we tegelijkertijd de werkdruk van uw 
huidige leerkrachten. Samen zorgen we voor een goede leerkracht 
voor de klas. Altijd.

Klasse-methode:

www.driessen.nl/lerarentekort

Specialisatie 
In geen andere sector zijn medewerkers 
zo bepalend voor het succes van een 
organisatie als in het onderwijs. Of het 
nu gaat om het primair onderwijs, het 
voortgezet onderwijs, een mbo- of hbo-
instelling of een universiteit: de leraar of 
docent speelt een belangrijke rol in het 
leven van de leerling of student.
 
Creativiteit gevraagd 
Aan het onderwijs de taak om te beschikken 
over de beste mix van docenten. En dat 
is niet altijd gemakkelijk. Het tekort aan 
leraren en docenten, een hoge werkdruk en 
beperkte budgetten vragen om creativiteit 
van onderwijsinstanties. Daarom kan het 
onderwijs al jarenlang rekenen op onze 
ondersteuning in de dagelijkse praktijk. 

Samen werkt 
Als arbeidsbemiddelaar kiest Driessen 
ervoor om naast u als onderwijsinstantie te 
staan. In plaats van tegenover. Want alleen 
samen kom je tot de beste resultaten. Met 
onconventionele oplossingen proberen wij 
in uw regio het lerarentekort op te lossen 
en de werkdruk te verminderen. Zo zoeken 
wij de beste zij-instromers, verlagen we 
de werkdruk met klasse-ondersteuners 
en vangen we ziekte of afwezigheid op met 
flexibele leraren. Al meer dan 25 jaar helpen 
wij het onderwijs bij het samenbrengen van 
mens en werk. Zowel voor flexibel als vast 
personeel. 

Klantverhalen
Florian van der Aa - P&O Adviseur SALTO: 
‘De samenwerking verloopt prettig. Driessen 
voelt goed aan wat de vraagstelling is en 
heeft feeling bij de organisatie. We trekken 
samen op. Ik vind het van meerwaarde dat 
Driessen meedenkt en dat stapje extra zet. 
De samenwerking is op basis van harde 
afspraken en wederzijds vertrouwen. Dat 
werkt heel prettig.’ Lees meer klantverhalen 
op www.driessen.nl/klanten 

Bedrijfsprofiel 
Werken in de publieke sector vraagt 

Driessen

om aanpassingsvermogen, flexibiliteit 
en wendbaarheid. Ook in het 
personeelsbestand. Driessen helpt hierbij 
door het verbinden van mens en werk. Door 
onze focus en ervaring in het onderwijs 
kennen wij de mensen en organisaties als 
geen ander. Dankzij die kennis realiseren 
wij de beste match. En na die match houdt 
ons werk niet op. Bij Driessen zetten 
we elke dag samen met meer dan 1.000 
organisaties in op het werkgeluk van onze 
15.000 medewerkers. Want hun werkgeluk, 
werkt door naar leerlingen, ouders en 
studenten. Driessen is onderdeel van 
Driessen Groep. Driessen Groep maakt 
werkgeluk mogelijk. Met onze familie van 
bedrijven richten wij ons op organisaties in 
de publieke sector en mensen die werkzaam 
(willen) zijn binnen overheid, onderwijs, zorg 
& welzijn en cultuur. 

Toekomstvisie 
Het lerarentekort in het onderwijs loopt 
op. Net als de werkdruk en het verzuim. 
Deze problemen lossen we niet zomaar 
op, maar samen komen we een heel eind. 
U als expert van kwalitatief hoogwaardig 
onderwijs en wij als expert in het domein 
van mens en werk. Samen vinden, binden en 
boeien we (nieuwe) leraren, verlagen we de 
werkdruk en verminderen we verzuim. Zo 
zorgen we er samen voor dat er altijd een 
bevoegde en bekwame leraar voor de klas 
staat.
 
Aantal medewerkers: 400 
Aantal klanten in de onderwijssector: 2000 
Actief in het onderwijs sinds: 1993 
Samenwerkingsovereenkomst(en) 
(bijvoorbeeld met andere adviseurs): IJK, 
Driessen Professionals, Mensium, The 
Solutions Factory, Kans!

Driessen
Schootense Dreef 15, 5708 HZ, Helmond
        0492 - 50 66 66
        www.driessen.nl        
        onderwijs@driessen.nl
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Wat is jullie definitie van duurzame 
inzetbaarheid? 
Jules: “Medewerkers met veel werkplezier, 
met al hun talenten en in goede 
gezondheid een bijdrage laten leveren 
aan de eigen ontwikkeling en die van de 
organisatie. Duurzame inzetbaarheid 
vraagt een attitude van eigenaarschap van 
de medewerker én een bewustmakende en 
faciliterende rol van de organisatie.” 

Is duurzame inzetbaarheid onderdeel van 
het HR-beleid? 
Ilse: “Het is onderdeel van het HR-beleid 
en komt op heel veel vlakken terug. Het is 
verweven in alle HR-thema’s. Het is niet op 
zichzelf staand, dat zou het misschien ook 
onduidelijker maken voor medewerkers. 
Op het moment dat het onderdeel uitmaakt 
van, voelt het alsof het meer vanzelf gaat.” 

Door de hoge werkdruk en verzuim is duurzame inzetbaarheid in het onderwijs 
belangrijker dan ooit. Volgens HRM-adviseurs Jules Maussen en Ilse Minten is duurzame 
inzetbaarheid eigenlijk niets anders dan goed werkgeverschap.

Jules: “Bij elk instrument kun je je 
afvragen of het bijdraagt aan duurzame 
inzetbaarheid. Wat dat betreft niets nieuws 
onder de zon. Duurzame inzetbaarheid 
vraagt om continue bewustwording 
bij alles wat je doet. Dat is de kern.” 

Wat zie je gebeuren in organisaties? 
Jules: “Wat ik zie is dat organisaties 
het steeds belangrijker vinden om 
goede gesprekken te voeren en niet 
meer vastzitten aan een klassieke 
gesprekkencyclus. Als je daadwerkelijk 
goede gesprekken voert en niet meer 
omdat je een regeling moet volgen, dan 
komen er meer thema’s aan de orde 
en ben je in staat om te monitoren hoe 
het met medewerkers gaat. Ik geloof 
dat duurzame inzetbaarheid eigenlijk 
iets vanzelfsprekends is. Investeer en 
faciliteer in zaken die te maken hebben 
met bewustwording. Denk aan de hoge 
werkdruk in het onderwijs. Medewerkers 
zijn zich er wel bewust van, maar wat bied 
je als organisatie de medewerkers aan, 
zodat ze de eigen regie kunnen houden en 
werkdruksignalen kunnen herkennen.”
 
Ilse: “Ik denk dat duurzame inzetbaarheid 
nu meer een geïntegreerde vorm binnen 
een organisatie krijgt, dan dat het een 
losstaand iets is.”
 

Duurzame inzetbaarheid niets anders dan goed 
werkgeverschap

Driessen

Jules: “Het anders inrichten van 
bijvoorbeeld een gesprekkencyclus is 
volgens mij de basis voor wat je aan de 
orde stelt. Eigenlijk nemen we vaak te 
weinig tijd voor medewerkers. Zij trekken 
zelf soms pas aan de bel als het te laat is. 
Op het moment dat je in gesprek blijft - wat 
heb je nodig, hoe gaat het, welk resultaat 
lever je - en een feedbackcultuur creëert, 
kun je dit voorkomen. En hierin ben ik het 
eens met Ilse, de waarde van in gesprek 
blijven zal meer geïntegreerd worden.” 
Waar stoeien organisaties in de publieke 
sector het meeste mee als het gaat om 
duurzame inzetbaarheid? 

Ilse: “Om het onderdeel te laten zijn van 
de dagelijkse praktijk. Hoe geef je een 
beleidsstuk vorm? En hoe ga je ervoor 
zorgen dat medewerkers zelf de regie 
nemen, zich bewust worden en het 
ook belangrijk vinden om na te denken 
over ontwikkeling, mobiliteit, gezondheid 
en vitaliteit? Oftewel, hoe zet je 
medewerkers aan tot actie? Het moet niet 
iets van het management zijn of HR. 
Daar begint het vaak, maar betrek 
medewerkers bij de ontwikkeling van 
beleid op het gebied van duurzame 
inzetbaarheid.” 

Jules: “Ik geloof net als Ilse in 
bewustwording. Hoe staat het met mijn 
duurzame inzetbaarheid? Wat kan ik daar 
zelf aan doen én wat kan de organisatie 
betekenen? Stel je jezelf wel eens de 
vraag: wat wil ik over 5 jaar? Ben je het 
type dat niet snel aan de bel trekt en altijd 
maar doorgaat, dan moet je omgeving dat 
ook signaleren. Organisaties kunnen zich 

dan de vraag stellen: willen we dit nog wel 
of hoe duurzaam is dit? Als organisatie 
moet je kijken naar wat vraag ik van mijn 
medewerker en de medewerker moet zich 
afvragen of hij of zij er nog energie van 
krijgt. Als je in gesprek blijft, dan vraagt 
dat om een cultuur van vertrouwen, waarin 
zaken niet tegen je worden gebruikt (ben 
ik dadelijk niet mijn baan kwijt als ik dit 
aangeef). 

Hoe open durf je dan te zijn of ga je maar 
door om te voorkomen dat je je baan 
verliest?” 
Jules, noem eens een best practice op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid? 
“Bij een gemeente waar ik als consultant 
werkzaam was, werd aan medewerkers 
gevraagd: ‘Wat zou de organisatie nog 
beter maken?’ Daar kwam het voorstel uit 
voor het creëren van kleinere afdelingen. 
De laag met teamcoördinatoren werd eruit 
gehaald en er kwamen meer managers, 
echte relatiemanagers. De kennis hoeft 
niet zozeer bij de manager te zitten, maar 
kan vooral ook bij de medewerker zitten 
die meer de gelegenheid krijgt om bij 
de wethouder aan tafel te komen. In dit 
geval is er dus meer aandacht en meer 
eigenaarschap. Deze aanpassing in de 
organisatiestructuur zorgt ervoor dat 
medewerkers kunnen excelleren.”
 
Meer informatie op driessen.nl
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Specialisatie 
Is er een functie vrijgekomen binnen een 
onderwijsinstelling die snel ingevuld moet 
worden? Tijdelijk of vast extra capaciteit of 
kennis nodig? Quoratio staat bekend om 
het leveren van ambitieuze professionals 
die ervoor zorgen dat de continuïteit 
van een afdeling niet in gevaar komt. 
Onze senior consultants helpen graag 
bij het implementeren van een nieuw 
softwarepakket, bij reorganisaties en bij het 
in- of outsourcen van administratie. Onze 
professionals beschikken over vakkennis op 
het gebied van salarisverwerking, financiële 
administratie, functioneel beheer en eHRM 
& HRA. 

Quoratio heeft alle kennis en ervaring in 
huis om een totaaloplossing te bieden 
voor administratieve vraagstukken en 
uitdagingen. Wij bieden de ideale mix 
van consultancy, detachering, werving & 
selectie en outsourcing. Dat doen we door 
de beste mensen te zoeken, vinden en op 
te leiden. Onze junior consultants en tot 
door de wol geverfde experts staan klaar 
voor het verwerken en optimaliseren van 
administraties. Op locatie, op afstand en 
met alle softwarepakketten. Wij zijn de 
partner voor HR & salaris- en financiële 
administratie. 

Referenties 
Onze consultants staan klaar om jouw 
organisatie verder te helpen. Net zoals we 
dat nu al doen voor onder andere de NHTV 
Breda, Hogeschool Leiden, MBO Amersfoort, 
Stichting Lucas Onderwijs en Tilburg 
University. 

Bedrijfsprofiel 
Meer dan 15 jaar geleden opende Quoratio 
haar deuren, met het Traineeship 
Salarisadministratie. Deregulering van 

Quoratio

wet- en regelgeving, hogere eisen aan 
management informatie (HRI), de intrede 
van het cafetaria-model en toetreding 
van nieuwe software aanbieders in de 
salarismarkt zorgden voor veel vraag 
uit de markt. De vraag – en daarmee 
Quoratio – bleef groeien. De behoefte aan 
het nieuw profiel medewerker is ook nu 
door digitalisering en robotisering  nog 
actueel. Naast het onderwijs is Quoratio 
actief in de zorgadministratie en hebben 
we naast salarisadministratie de afgelopen 
jaren financiële administratie aan onze 
dienstverlening toegevoegd. Inmiddels is 
Quoratio uitgegroeid tot een onderneming 
met 50 interne medewerkers en meer dan 
250 consultants door heel Nederland. 

Toekomstvisie 
Wij geloven in continue ontwikkeling als 
basis voor groei. Dat geldt voor onze mensen, 
onze klanten en ons vakgebied. Zeker 
in een tijd waarin veranderingen elkaar 
steeds sneller opvolgen. Administratie is de 
ruggengraat van iedere organisatie. Wij zijn 
er van overtuigd dat organisaties die hun 
administratie op orde hebben, zich kunnen 
focussen op verbetering en groei. Hierdoor 
kunnen ze hun zakelijke doelstellingen halen 
én een positieve bijdrage leveren aan de 
maatschappij. 

Quoratio
Regulierenring 14, 3981 LB, Bunnik
        030-604 76 99
        www.quoratio.nl        
        info@quoratio.nl
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Salarisadministratie 
Salarisadministratie binnen het onderwijs 
biedt vele uitdagingen. De hoge werkdruk 
en wisselende personeelsbestanden 
binnen de branche maken het bepaald 
niet makkelijk om alle salarissen en 
bijbehorende administratie vlekkeloos 
te verwerken. Onze specialisten hebben 
voldoende vakkennis en ervaring met de 
softwarepakketten en de cao’s die binnen 
het onderwijs van toepassing zijn. Zo wordt 
jouw personeel altijd op tijd uitbetaald.

Quoratio biedt consultancy en detachering binnen verschillende branches, waaronder 
het onderwijs. Is er een functie vrijgekomen binnen de organisatie die snel ingevuld moet 
worden? Of ben je op zoek naar een tijdelijke opvulling voor een functie? Quoratio staat 
bekend om het leveren van talentvolle en ambitieuze professionals die ervoor zorgen dat 
de continuïteit niet in gevaar komt. Onze professionals beschikken over vakkennis op het 
gebied van salarisverwerking, financiële administratie, functioneel beheer en eHRM & 
HRA.

Procesoptimalisatie 
Bij de implementatie van nieuwe software 
of het optimaliseren van processen 
binnen een onderwijsinstelling is het 
belangrijk dat de processen zorgvuldig 
worden vastgelegd. Het kan dan handig 
zijn om iemand van buitenaf met een 
helikopterview naar de processen te laten 
kijken. Onze junior, medior en senior 
consultants hebben ervaring binnen 
verschillende organisaties en beschikken 
over voldoende kennis om direct aan de 

Consultancy en detachering binnen het onderwijs

Quoratio

slag te gaan. We kunnen jouw organisatie 
op verschillende manieren ondersteunen. 

Functioneel beheer 
Steeds meer onderwijsinstellingen 
investeren in het implementeren 
van nieuwe software, om zo de 
informatiestroom binnen de organisatie te 
versoepelen. En dat gaat niet altijd even 
makkelijk De professionals van Quoratio 
zijn gespecialiseerd in functioneel beheer 
en payroll binnen het onderwijs. Zij vullen 
vrijgekomen functies moeiteloos in of 
helpen bij de implementatie van software. 
Zo kunnen jouw systemen en processen 
geoptimaliseerd worden, zonder dat dit ten 
koste gaat van de groei van leerlingen of 
studenten.
 
eHRM & HRA 
Digitalisering van HR-taken kan een 
enorme bijdrage leveren aan de efficiëntie 
van een organisatie. Ben jij op zoek 
naar HR-specialisten met affiniteit voor 
software en cijfers? Quoratio levert 
experts op het gebied van onder andere 
Raet, AFAS en HR2day. Zij beschikken 
over de analytische en communicatieve 
vaardigheden die nodig zijn om de 
organisatie vooruit te helpen. 

Financiële administratie 
Meer grip op de financiën binnen jouw 
onderwijsinstelling? Hiermee kan 
op de lange termijn veel tijd en geld 
worden bespaard. Of je nu op zoek 
bent naar iemand die de processen 
digitaliseert, automatiseert of zorgt 
voor continuïteit, wij helpen je met het 
vinden van de beste kandidaat. Zo kunnen 

onze professionals werkzaamheden 
doen als crediteurenadministratie of 
controlewerkzaamheden. 

Planning & control 
Onze professionals ondersteunen je 
graag in planning en control. Dit kan op 
tijdelijke of vaste basis. Daarnaast bieden 
wij maatwerk seminars en workshops 
aan om jouw personeel op te leiden tot 
specialisten.
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Huisvesting

Anticimex
    088-548 66 60
    www.anticimex.com

Asbaktegel
    0513 854 001
    www.asbaktegel.com

BioCompact
    088 368 0090
    www.biocompact.nl

BOA advies
    020 494 2363
    www.boa-advies.nl

BOAG adviesmanagement
    010 209 3535
    www.boag.com

Bob Advies
    088 226 7400
    www.bbn.nl

Brin groep
    010 237 0000
    www.brinkgroep.nl

Buko
    0164 298 200
    www.buko.nl

Complan
    040 243 36 93
    www.com-plan.nl

Coresta
    040 303 2121
    www.coresta.nl

Donker groen
    076 544 9402
    www.donkergroen.nl

Ecorus
    085 401 8210
    www.ecorus.nl

Falco
    0546 554 444
    www.falco.nl

Famas Facility management
    013-4636808
    info@famas.nl
    www.famas.nl

Fortron
    045 522 3800
    www.fortron.nl

Gispen
    0345 474 211
    www.gispen.com

Health2work
    088 240 0060
    www.health2work.nl

Herculan sports
    0183 354 700
    www.herculan.com

Hevo
    073 640 9409
    www.hevo.nl

hydrowashr
    058 289 6672
    www.hydrowashr.com

ICS adviseurs
    088 235 0427
    www.icsadviseurs.nl

INNAX
    088 553 3000
    www.innax.nl

Inova energie
    070 301 6610
    www.innovaenergie.nl

Integrated security solutions
    010 512 1644
    www.integrated-solutions.nl

Koenders Totaalbouw
    0316 263 341
    www.koenderstotaalbouw.nl

Liftinstituut
    020 435 0606
    info@liftinstituut.nl
    www.liftinstituut.nl

Lumadesq
    030 711 5680
    www.lumadesq.nl

M3V
    026 482 2520
    www.m3v.nl

Maintis
    0184 447 739
    www.maintis.nl

Mercis publissing
    020 675 8036
    info@mercispublishing.nl
    www.mercispublishing.nl

Ned. Dakdekkers associatie
    036 530 4490
    www.nda.nl

Numan en Kant
    078 674 1460
    www.numanenkant.nl
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Huisvesting

OCS Vastgoed management
    024-3730088
    info@ocs-net.nl
    www.ocs-net.nl

Optivolt
    085 273 7433
    www.optivolt.nl

Perfectkeur BV
    078-6849750
    info@perfectkeur.nl
    www.perfectkeur.nl

Pest watcher
    088 235 0350
    www.pestwatcher.nl

Plandatis
    085 044 9309
    www.plandatis.nl

Planon
    024 641 3135
    www.planonsoftware.com

Regel partners
    033 254 4848
    www.regelpartners.nl

Ruimte OK
    06 - 47 91 62 49
    marco.vanzandwijk@ruimte-ok.nl
    www.ruimte-ok.nl

Ruitenheer
    020 697 5560
    www.ruitenheer.nl

Salto systems
    020 635 3100
    www.saltosystems.com

Sellox
    085 273 5569
    www.sellox.nl

Sight design landscaping
    078 681 5088
    www.sightlandscaping.nl

Solar
    088 765 2738
    www.school.solarnederland.nl

Stalad onderwijsinrichting
    06 53 71 57 21
    hansstienstra@stalad.nl
    www.stalad.nl

Surveillance support
    010 208 8677
    www.surveillancesupport.com

Synorga
    088 796 6742
    www.synorga.nl

Kennispartner Transquest
    055 323 8570
    www.transquest.nl

Trots
    088 - 45 55 120
    www.trots.nl

Van Dorp installatie techniek
    0492 504 444
    www.vandorp.eu

Van Houte
    0164-632100
    info@vanhoute.nl
    www.vanhoute.nl

Vitaallicht
    040 851 6433
    www.vitaallicht.nl
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Specialisaties 
OCS maatschappelijk vastgoed richt zich op 
huisvestingsdiensten voor het onderwijs. 
Het basis- en voorgezet onderwijs verdient 
schoolgebouwen die ingericht zijn voor 
het verzorgen van onderwijs aan kinderen 
volgens de nieuwste inzichten: modern, 
functioneel en duurzaam. Het beheren 
van dergelijke schoolgebouwen is een 
specialisme. Technische kennis moet 
ingebed zijn in kennis van de specifieke 
regelgeving, die overigens ook nog veelvuldig 
aangepast wordt. De scheiding tussen 
economisch en juridisch eigendom van de 
gebouwen vraagt bijvoorbeeld een andere 
opstelling in het beheren. De medewerkers 
van OCS zijn hierin getraind en kunnen bogen 
op lange ervaring in de onderwijsbranche. 
Zij zijn gewend om samen te werken met 
de diverse stakeholders en bedrijven in de 
regio waar de school opereert. OCS past de 
werkwijze altijd aan bij de klant. We bouwen 
verder waar de kennis van de klant ophoudt 
en dringen geen diensten op als daar geen 
behoefte aan bestaat. De dienstverlening is 
opgebouwd rond drie producten:

1.	 Specifieke software voor het beheer 
van schoolgebouwen: OCS-Planner 
voor administratie en inrichting van de 
meerjaren onderhoudsplannen en de 
dagelijkse klachten.

2.	 Advies op elk huisvestingsgebied en 
niveau: strategisch, tactisch dan wel 
operationeel

3.	 (tijdelijke) Inzet van 
huisvestingsmedewerkers voor 
coördinatie van onderhoud en 
bouwwerkzaamheden.

Vanuit 2 kantoren in Alkmaar en in Nijmegen 
ervaren OCS adviseurs dagelijks de basale 
wens van schoolbestuurders om geen 
gedoe te hebben met hun schoolgebouwen. 
Klachten verstoren altijd het onderwijsproces 
en moeten dus snel en vakkundig en tegen 
minimale kosten verholpen worden. Als je 
je oor te luister legt lijkt het een kunst voor 
schoolbesturen om werkelijk in control te 
zijn waar het gaat om huisvestingskosten en 
huisvestingskwaliteit. Het geheim achter die 
kunst zit vaak bij de huisvestingsadviseur. 

OCS

Bedrijfsprofiel 
OCS startte in 1994 vanuit Nijmegen. In 
2017 opende OCS een tweede vestiging 
in Alkmaar om vandaar het westen van 
Nederland beter te kunnen bedienen. Onder 
leiding van een 2-mans directie mogen 
we anno 2018 met 11 adviseurs zo’n 800 
basisscholen en 100 middelbare scholen in 
Nederland ondersteunen als klant van OCS. 
Voor grote schoolbesturen verzorgen we 
de huisvestingsdiensten. Om er een paar te 
noemen: Stichting Ronduit in Alkmaar met 
17 openbare basisscholen; Stichting Salomo 
in Haarlem met 19 Christelijke basisscholen 
met 5000 leerlingen; Stichting Zaanprimair 
uit Zaanstad met 28 openbare basisscholen; 
Stichting de Waarden uit Zevenbergen 
(west Brabant) met  18 basisscholen en 
Stichting Florion uit Zwolle met 22 Christelijk 
Gereformeerde scholen.
 
Toekomstvisie 
De intentie is om de komende 5 jaar verder 
te bouwen aan een gestage groei van het 
bedrijf. In 2019 hopen we in de buurt van 
Rotterdam / Dordrecht ons derde kantoor 
te openen zodat we nog meer regionaal 
onze dienstverlening kunnen aanbieden. 
Onze dienstverlening zal steeds meer in het 
teken komen te staan van: duurzaam en 
energiezuinig beheren van schoolgebouwen 
Medewerkers vormen daarbij de motor van 
onze organisatie. Kennis van (duurzaam) 
beheer in combinatie met ervaring in het 
onderwijs stelt onze adviseur in staat om 
adequaat te adviseren. Door een regionale 
aanpak en een platte organisatie zijn we in 
staat om tegen gunstige tarieven aan de 
onderkant van de markt te adviseren. Dat is 
ook nodig om de dienstverlening betaalbaar 
te houden voor het onderwijs.

OCS
Kerkenbos 1228, 6546 BE, Nijmegen
        024-3730088
        www.ocs-net.nl        
        info@ocs-net.nl
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Inkoop en aanbesteding

Anculus
    040 246 2357
    www.anculus.nl

Contractables
    085-0212081
    info@contractables.nl
    www.contractables.nl

De Inkoop Adviesgroep
    088 524 8800

Grip Onderwijs
    085 – 0215580
    info@griponderwijs.nl
    http://www.griponderwijs.nl

Het NIC
    +31 88 456 34 56
    info@hetnic.nl
    www.inkoopprojecten.hetnic.nl

Pro Mereor
    026-3701476

Vier Heren
    06 20637850
    www.vierheren.nl

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner
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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

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. 

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
ontractables is geen leverancier van 
offertes!
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 verder helpen, met ruimte 
voor groei maar zeker ook voor krimp. 
We analyseren uw uitgave, schrijven een 

Contractables

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 state-of-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 
Aangraag aan u voorstellen.

Aantal medewerkers: 8
Aantal klanten in de onderwijssector: 35
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 

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.  

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 

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

Contractables

expertise is in huis bij Contractables, 
iedere inkoopmanager heeft een eigen 
productcategorie waarin hij of zij 
gespecialiseerd is.”  

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 
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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”.

www.griponderwijs.nl

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. 

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. 

Grip Onderwijs 
Rooiseweg 12, 5481 SJ, Schijndel
        +31 85 0215 880
        www.griponderwijs.nl                
        info@griponderwijs.nl

Grip Onderwijs
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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 aanzienlijk vermindert. Met 
dit systeem kunnen uw medewerkers 

Grip Onderwijs

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.

•	 Wijs 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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Uw kennis in inkoop, 
aanbesteden en 
contractmanagement!

leaders in spend justification      since 1921

e

Specialisatie
Nergens in Nederland is zoveel 
kennis & ervaring van inkoop en 
contractmanagement en de bijbehorende 
financiële en ICT processen op één plek 
te vinden als bij NIC Inkoopprojecten, 
onderdeel van Het NIC. Met passie voor 
het vak dragen wij bij aan rechtmatige, 
doelmatige, duurzame en innovatieve 
inkoopoplossingen.

Bijna 100 jaar ervaring in inkoop
NIC Inkoopprojecten biedt al sinds 1921 
inkoopadvies voor de publieke sector. Met 
vestigingen door heel Nederland vindt u 
ons vrijwel altijd in de buurt. Daarnaast 
heeft u toegang tot ons netwerk van circa 
300 freelance professionals op het gebied 
van inkoop, facilitair en logistiek. 

Referenties
Onze diensten worden ingezet bij 
onderwijsinstellingen in het PO, VO, 
HBO en WO. Onder andere de volgende 
instellingen weten ons te vinden voor 
inkoopprofessionalisering, Spend analyses 
en (Europese) aanbestedingsbegeleiding:

•	 Carmel, voortgezet onderwijs te 
Hengelo

•	 Saxion hogeschool te Enschede
•	 Samenwerkende primair onderwijs 

stichtingen: Zicht, Eenbes en Prodas
•	 Universiteit van Tilburg

Kijk voor actuele referenties van onze 
klanten op onze website.

Bedrijfsprofiel
Als specialist geeft NIC Inkoopprojecten 
concrete invulling aan de behoefte 
van klanten op het gebied van inkoop, 
aanbesteden en contractmanagement. 
Wij leveren hiermee een bijdrage aan 
organisaties bij de realisatie van hun 

Het NIC

doelstellingen. Dit doen wij onder andere 
door de inzet van onze specialisten welke 
beschikken over diepgaande materie- en 
marktdeskundigheid.

Bij NIC Inkoopprojecten staat de klant 
altijd centraal. We werken pragmatisch 
en transparant en investeren in kwaliteit 
en vakmanschap. Dit biedt onze klant een 
duurzaam resultaat. Het investeren in 
mensen vinden wij daarom erg belangrijk. 
We zijn ervan overtuigd dat we op deze 
manier de optimale toegevoegde waarde 
bereiken, van en voor de klant.

Toekomstvisie
De toekomst richt zich steeds meer op 
“ontschotting” van de samenwerking 
tussen bedrijfsvoering en onderwijs, 
waarin leveranciers een steeds 
belangrijkere rol gaan spelen. NIC 
Inkoopprojecten legt de focus, middels 
verbetering van het inkoopproces, op het 
rechtvaardigen van uitgaven. Wij dragen 
bij aan een organisatorisch gezonde 
onderwijsinstelling. Compliance aan 
(steeds veranderende) wet- en regelgeving 
speelt hierbij een belangrijke rol. Samen 
zorgen wij ervoor dat uw processen op een 
toekomstbestendige manier zijn ingericht 
en beheersbaar blijven.
 
Aantal medewerkers: 120
Aantal klanten in de onderwijssector: 76 
Actief in het onderwijs sinds: 1921 vanuit 
het ministerie voor onderwijs, vanaf 1986 
voor individuele onderwijsinstellingen

Het NIC
Soestdijkerweg 17, 3734 MG, Den Dolder
        088-456 34 56
        www.inkoopprojecten.hetnic.nl        
        info@hetnic.nl
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Resultaten door inzicht en analyse van 
uitgaven
Het uitvoeren van een analyse via 
NIC Inkoopprojecten door middel 
van de Imonitor draagt bij aan het 
inzichtelijker maken van uw uitgaven 
per boekjaar. Dit inzicht kan bijdragen 
aan het realiseren van uw inkoop - en 
mogelijke besparingsdoelstellingen. Het 
overzichtelijke dashboard geeft u goede 
handvatten om bewustwording te creëren 
bij de budgethouders en bestellers en 
het realiseren van draagvlakdraagvlak op 
managementniveau. Daarnaast kunt u via 
onze tool (geanonimiseerd) benchmarken 
met andere scholengemeenschappen. 
Ook rechtmatigheid kan een uitdaging 
zijn, zeker bij (grotere) stichtingen. Zijn 
we als stichting aanbestedingsplichtig, of 
mag elke school zelfstandig aanbesteden? 
Een vraagstuk waar de Imonitor bij kan 
ondersteunen, door het inzichtelijk maken 
van de uitgaven per afdeling, per crediteur 
en per budgethouder. Doordat alle 
uitgaven aan een productgroep gekoppeld 
zijn kan er ook per productgroep een 
analyse op de rechtmatigheid gedaan 
worden.

Opdracht bij Stichting Carmelcollege
Begin januari is NIC Inkoopprojecten 

begonnen met een spendanalyse voor 
Stichting Carmelcollege. Stichting 
Carmelcollege verbindt VO-scholen 
verspreid door heel Nederland. Op 
ruim 50 schoollocaties verzorgen zij 
een breed onderwijsaanbod. In totaal 
worden ruim 38.000 leerlingen in hun 
leerproces begeleid door meer dan 4.300 
medewerkers. De scholen beschikken 
over een grote mate van autonomie en 
zelfstandigheid, maar vormen samen een 
solidair verbond van kennis en ervaring op 
het gebied van voortgezet onderwijs. 

De spendanalyse van Stichting 
Carmelcollege is uitgevoerd over alle 
beïnvloedbare spend van de verschillende 
instellingen uit de boekjaren 2014 tot 
en met 2017, met in totaal circa 15.000 
crediteuren. Het doel van Carmel was 
om meer inzicht te krijgen in de cashflow 
en de productgroepen waar zij geld aan 
uitgeven. Door het inzicht proberen zij 
specifieke aandachtspunten voor de 
inkoopafdeling te formuleren zodat zij 
daar direct op kunnen sturen. Na het 
toewijzen van de crediteuren aan de 
(voor Stichting Carmelcollege op maat 
gemaakte) productgroepenlijst, zijn de 
gegevens in de Imonitor geladen. De 
Imonitor is een webapplicatie en vanaf 
elk apparaat met internet benaderbaar. 
De analyses die mogelijk zijn met 
de Imonitor zijn doorgelopen met de 
gebruikers van Stichting Carmelcollege 
zodat zij zelfstandig nadere analyses 
uit kunnen voeren en direct aan de slag 

Het inkoopvak is zeer divers, de in te kopen producten des te 
meer

Het NIC

kunnen met (verbeter)acties. Het vervolg 
op de uitkomsten en de resultaten waar 
we op dit moment mee bezig zijn, is het 
maken van een verdiepingsslag als het 
gaat om rechtmatigheid. Voor ons als 
dienstverlener was het leuk om te zien 
hoe enthousiast de medewerkers van 
Stichting Carmelcollege de spendanalyse 
ontvangen hebben en zij direct aan de 
slag zijn gegaan met het analyseren 
van de uitgaven. Bijna wekelijks heeft 
NIC Inkoopprojecten goed contact met 
de gebruikers en wij helpen graag met 
de analyses die zij willen uitvoeren. Zo 
zorgen wij samen dat de analyses duidelijk 
zijn, maar ook dat de gebruikers van de 
spendanalyse een goed verhaal hebben 
wanneer zij intern de boer op gaan. Wij 
zien in Stichting Carmelcollege een partij 
die goed bezig is haar inkoopactiviteiten te 
professionaliseren en zijn blij hieraan bij te 
kunnen dragen. 

Klant aan het woord
“In het verleden werkten we al gedeeltelijk 
met spendrapportages, alleen doordat we 
niet beschikten over de juiste tools was het 
generen van deze rapportages vaak een 
bewerkelijk proces. Daarnaast was kwam 

hier veel handwerk bij kijken wat de kans 
op fouten groter maakte. 
Met de keuze voor de spendanalysetool 
van NIC Inkoopprojecten beschikken 
we nu over detailinformatie over onze 
inkoopspend, zowel op stichtingsniveau 
als op instellingsniveau. Een van de 
sterke punten van de tool is dat deze op 
verschillende manieren benaderbaar is en 
erg gebruiksvriendelijk is. 

Op dit moment zijn we nog bezig met 
het verder verfijnen van de data en het 
aanpassen van de tool aan onze wensen. 
Vervolgens zal het gebruik van de tool 
met name ook intern onder de aandacht 
gebracht moeten gaan worden om in de 
praktijk ook echt zijn toegevoegde waarde 
te laten zien. We moeten de tool beter 
leren kennen door er actief mee aan de 
slag te gaan, maar zeker met behulp 
van onze vaste contactpersoon van NIC 
Inkoopprojecten gaan we in de toekomst 
profijt hebben van de Imonitor. We hebben 
nu al voor een groot deel onze wens 
gerealiseerd om meer inzicht te krijgen in 
onze uitgaven”. 

- Inkoopadviseur Stichting Carmelcollege
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Juridisch

Allied Advocaten
    076 513 9308

Boels zanders advocaten
    040 763 0000

Nysingh advocaten
    038-425 92 00
    johanneke.liebrand@nysingh.nl
    www.nysingh.nl

OnderwijsJuristengroep
    073 2032177

Rassers advocaten
    076 5136 136
    info@rassers.nl
    www.rassers.nl

Kennispartner

Startpunt
Onderwijs

“In samenwerking met MeesterBaan de 
grootste vacaturebank van Nederland”
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www.nysingh.nl/onderwijs

Een wereld die bovendien steeds groter en complexer wordt. 
Denk aan individualisering en digitalisering in het onderwijs, goed 
bestuur en toezicht, kwesties rondom privacy en integriteit, 
personeelszaken, bekostiging en huisvestiging. Heeft u daarbij 
juridisch advies nodig? Dan staat Nysingh naast u. Wij zijn er om 
u voor te bereiden op de wereld van morgen. 
Besturen is immers vooruitzien.

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 
bijvoorbeeld aan:
•	Diverse	collectieve	en	individuele
   arbeidsrechtelijke thema’s zoals
   ontslag, disfunctioneren, mobiliteit,
   ziekte en arbeidsongeschiktheid,
   flexibiliteit, medezeggenschap

Nysingh

•	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, gemeente 
(leerplicht) en samenwerkingsverbanden 
Passend Onderwijs.

Meer informatie
Lees onze publicaties over actuele 
onderwerpen in het Onderwijs op 
http://www.nysingh.nl/onderwijs

Nysingh
Burgemeester Roelenweg 11, Postbus 
600, 8000 AP, Zwolle
        (038) 425 92 00
        www.nysingh.nl        
        johanneke.liebrand@nysingh.nl
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1.	 De instelling van een raad van toezicht 
naast het bestuur (two-tier model)

2.	 Een functiescheiding binnen het 
bestuur (one-tier model)

3.	 Een bestuur met een titulaire directie. 

De keuzevrijheid die de wetgever gegeven 
heeft, geeft zowel het openbaar onderwijs 
als het bijzonder onderwijs veel ruimte 
om bij de uitwerking van de eigen 
bestuursstructuur de gewenste kwaliteit 
van het onderwijsproces en het karakter 
van de eigen onderwijsorganisatie als 
uitgangspunt te nemen. In de praktijk blijkt 
veelal voor het eerste genoemde model 
gekozen te zijn, het two-tier model. 

Bevoegdheden interne toezichthouder 
Aan de interne toezichthouder wordt in de 
verschillende sectorale onderwijswetten 
een minimum aantal bevoegdheden 
toegekend. Het betreft onder meer 
het goedkeuren van de begroting, het 
goedkeuren van het jaarverslag en het 
strategisch meerjarenplan alsmede het 
houden van toezicht op de rechtmatige 
verwerving en doelmatige en rechtmatige 
bestemming van de verkregen 
rijksbekostiging. 

Daarnaast geldt dat de raad van 
toezicht bij een two-tier model bij een 
onderwijsinstelling belast is met het 
benoemen, schorsen en ontslaan van het 

Goed bestuur wordt door de wetgever sinds de wetswijziging op 1 augustus 2010 (de Wet 
“Goed onderwijs, goed bestuur”) beschouwd als een voorwaarde voor goed onderwijs. 
Van elke onderwijsinstelling wordt verwacht dat zij ervoor zorg draagt dat de functies van 
bestuur en intern toezicht in functionele of organieke zin zijn gescheiden. Er is daarbij veel 
keuzeruimte gegeven voor de wijze waarop deze scheiding wordt vormgegeven.

bestuur alsmede met de vaststelling van 
de beloning van het bestuur. 

Houden van toezicht 
De belangrijke taak van de interne 
toezichthouder bij een onderwijsinstelling 
is – uiteraard - het houden van toezicht op 
het bestuur. Van een goede (directeur-)
bestuurder wordt verwacht dat hij/zij de 
belangen afweegt, dat hij/zij besluiten 
neemt en die besluiten vervolgens 
kan uitleggen. Verwacht wordt dat de 
(directeur-)bestuurder zowel intern als 
extern verantwoording aflegt. 

Een interne toezichthouder bij een 
onderwijsinstelling heeft duidelijk 
een andere rol. Van een goede intern 
toezichthouder wordt verwacht dat hij zich 
informeert en de vraagstukken analyseert, 
dat hij/zij vanuit een onafhankelijke positie 
de juiste vragen stelt en dat hij/zij de 
bestuurder op tijd een spiegel voorhoudt. 
De toezichthouder is met andere woorden 
een adviseur, klankbord, werkgever van de 
(directeur-)bestuurder en toezichthouder 
in één. 

Rapport monitoringscommissie “Goed 
onderwijsbestuur VO”. 
Van belang is dat de interne 
toezichthouder niet op de stoel van de 
bestuurder gaat zitten. Het bestuur van 
de onderwijsinstelling moet overgelaten 

Een goed functionerende raad van toezicht binnen het 
onderwijs

Nysingh

worden aan de bestuurder, maar de 
toezichthouder moet tijdig ingrijpen 
als er dingen niet juist gaan. Er moet 
dus een juiste afbakening van taken en 
bevoegdheden van zowel de bestuurder als 
de toezichthouder zijn. 

In 2017 heeft de monitoringscommissie 
“Goed onderwijsbestuur VO” een 
onderzoek laten verrichten om antwoord 
te krijgen op de centrale vraag: “Hoe 
is anno 2017 het intern toezicht in 
de vo-sector georganiseerd en hoe 
wordt deze gepraktiseerd in relatie 
tot de publieke taakuitoefening van de 
onderwijsinstelling”? 

In haar rapport “Intern toezicht in het 
voortgezet onderwijs. Onderzoek naar de 
stand van zaken, de toegevoegde waarde 
en mogelijke vernieuwingen.”, concludeert 
de commissie naar aanleiding van het 
onderzoek, dat de bepalingen ten aanzien 
van het intern toezicht inzake reglement, 
profielschets, openbare werving, 
zittingstermijn en dergelijke over het 
algemeen steeds beter worden nageleefd. 
Wel kan het interne toezicht volgens de 
commissie nog verder worden versterkt. 
Zo zijn de rollen tussen het bestuur en 
de interne toezichthouder nog niet overal 
voldoende ontwikkeld en is er daardoor 
nog onduidelijkheid over de vraag wie nou 
precies waarover gaat. Ook is de interne 
toezichthouder nu vaak nog (te) reactief 
en zou volgens de commissie het interne 
toezicht juist vaker pro-actiever moeten 
handelen. De primaire informatiebronnen 
van het interne toezicht zijn nu veelal de 
bestuurder zelf en de externe accountant, 
terwijl de toezichthouder volgens 
de commissie ook meer informatie 
zou moeten inwinnen bij anderen. 
De commissie roept bestuurders en 
toezichthouders dan ook op om in gesprek 

te gaan over hoe het intern toezicht binnen 
de eigen organisatie nog beter kan worden 
ingericht. 

Handreikingen 
Graag geven we u enkele handreikingen 
om dat gesprek tussen de (directeur-)
bestuurders en intern toezichthouders 
vorm te geven. Vanzelfsprekend zijn deze 
kaders ook relevant voor bestuurders en 
toezichthouders in PO, MBO, HBO en WO. 

Voor een goed en gestructureerd toezicht 
is het uitermate belangrijk dat de intern 
toezichthouders voor hun informatie niet 
alleen afhankelijk zijn van de (directeur-)
bestuurder zelf. De intern toezichthouders 
kunnen daarvoor met belangrijke 
stakeholders informatief spreken. Naast 
de medezeggenschapsorganen zijn ook 
de directies en accountant belangrijke 
stakeholders. Overigens is sinds 1 januari 
2017 op basis van de Wet versterking 
bestuurskracht tweemaal per jaar 
overleg tussen de intern toezichthouder 
en de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsorganen 
verplicht. Door te spreken met de 
leden van de (gemeenschappelijke) 
medezeggenschapsorganen en andere 
aan de onderwijsinstelling verbonden 
stakeholders ontvangen de intern 
toezichthouders rechtstreeks vanuit 
de organisatie informatie over het 
functioneren van de (directeur-)bestuurder 
zodat zij niet alleen hoeven af te gaan 
op hun eigen beeld uit de contacten met 
de (directeur-)bestuurder. Bijkomend 
voordeel is dat signalen en zorgen uit de 
organisatie eerder worden opgevangen 
door de intern toezichthouder zodat er 
zonodig ook eerder vragen gesteld kunnen 
worden en zonodig kan worden ingegrepen 
en erger wordt voorkomen. In veel gevallen 
is voorkomen beter dan genezen. Immers, 
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als het bestuur – kort gezegd - de zaken 
niet op orde heeft, dan kan dat voor de 
Onderwijsinspectie aanleiding zijn voor 
bijvoorbeeld verscherpt toezicht, een 
onderzoek naar bestuurlijk handelen, 
herstelopdrachten of andere sancties (vb. 
terugvordering bekostiging) etc. 

Naast het ontvangen van juiste informatie 
is het tijdig ontvangen van informatie 
voor de intern toezichthouder een ander 
belangrijk punt. Door elke vergadering (of 
in ieder geval elk kwartaal) aan de hand 
van een Raad van Toezichtrapportage de 
stand van zaken door te nemen kunnen 
afwijkingen eerder worden gesignaleerd 
en kunnen daar vragen over worden 
gesteld. Een vast format geeft structuur 
aan de vergadering. Dit maakt het voor de 
(directeur)-bestuurder makkelijker om 
de intern toezichthouder te informeren 
en verantwoording af te leggen en voor 
de intern toezichthouder eenvoudiger om 
signalen op te vangen en afwijkingen in 
trends en verwachtingen te zien. 
In deze Raad van Toezicht rapportages 
horen vanzelfsprekend alle financie_le 
kerngetallen en actuele informatie ten 
aanzien van de prestatie indicatoren die 
door de Onderwijsinspectie als kader bij 
het toezicht worden gehanteerd. 

Naast deze getallen is er nog een 
belangrijk document voor zowel de 
(directeur-)bestuurder als de intern 
toezichthouder bij de uitvoering van de 
beider taken en rollen, te weten: het 
strategisch beleidsplan. In het strategisch 
beleidsplan staan de doelstellingen 
van de (directeur-)bestuurder ten 
aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit van 
onderwijs, personeelsbeleid, financieel 
beleid, huisvesting, leerlingenaantallen, 
onderwijsvisie etc. Aan de hand van 
de doelstellingen van het strategisch 

beleidsplan kan de intern toezichthouder 
de (directeur-)bestuurder bevragen over 
de stand van zaken ten aanzien van de 
realisatie en toetsen of en hoe de door 
de (directeur- )bestuurder voorgenomen 
investeringen en besluiten bijdragen aan 
de realisering van deze doelstellingen. 
De (directeur-)bestuurder kan op zijn 
beurt aan de hand van de doelstellingen 
(mits SMART geformuleerd) gevraagd en 
ongevraagd verantwoording afleggen over 
het gevoerde beleid, de ontwikkeling die 
de organisatie heeft doorgemaakt en zijn 
functioneren daarbij. De doelstellingen 
vormen, voorzien van tijdspad, naast de 
(financie_le) kerngetallen de basis van de 
RvT-rapportage. 

Om goed zicht te houden op de 
rechtmatigheid van besluiten van de 
(directeur-)bestuurder is het voor 
zowel de (directeur-)bestuurder als de 
intern toezichthouder belangrijk om 
informatie over de besluiten die bij de 
medezeggenschap voorliggen te hebben 
en te delen. Dat kan door in de RvT- 
rapportage ook daar een blok voor in 
te ruimen zodat steeds duidelijk is of 
er besluiten ter advies of instemming 
voorliggen, de data waarop instemming 
of advies is gevraagd en (al dan niet) 
is verkregen. Immers, voor een aantal 
besluiten van de (directeur-)bestuurder 
geldt dat de intern toezichthouder 
goedkeuring moet verlenen maar ook 
dat de medezeggenschap advies (of 
instemmingsrechten) heeft. Voor die 
besluiten zal de intern toezichthouder, 
voordat zij goedkeuring verleent, moeten 
verifie_ren of de medezeggenschap is 
betrokken en wat de stand van zaken is. 

Tot slot is het aan te bevelen om in het 
RvT-overzicht ook een lijst met alle 
binnen de organisatie van kracht zijnde 

Nysingh

reglementen en regelingen voorzien van 
de data waarop deze zijn vastgesteld op 
te nemen. Niets zo veranderlijk als de 
onderwijswetgeving zodat reglementen 
met enige regelmaat aangepast dienen 
te worden. Door de data op te nemen kan 
eenvoudig worden vastgesteld of deze nog 
actueel zijn dan wel aan revisie toe zijn. 
Wellicht ten overvloede merken wij op dat 
een vakvolwassen medezeggenschapsraad 
zeer waardevol is voor zowel de 
(directeur)-bestuurder als de intern 
toezichthouder. Een goede, positief 
kritische medezeggenschap draagt bij aan 
afgewogen en zorgvuldige besluitvorming 
en daarmee wordt het belang van de 
organisatie en uiteindelijk dat van de 
leerlingen / deelnemers / studenten 
om wie het uiteindelijk allemaal draait, 
gediend. 

Meer informatie 
mr. Johanneke Liebrand, advocaat bij 
Nysingh advocaten-notarissen, specialist 
in het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, 
johanneke.liebrand@nysingh.nl 

mr. Marieke Buit-Tmmer, notaris bij 
Nysingh advocaten-notarissen, marieke.
buit-timmer@nysingh. nl”
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Magister
    058  298 7171
    www.magister.nl

ParnasSys
    0570  572 290
    www.parnassys.nl

SOMtoday
    0570 768 111
    www.som.today

Leerlingen administratie Lesmethoden

Breingeheimen
    +31 320 850839
    info@breingeheimen.nl
    www.breingeheimen.nl

Bureau ICE
    +31 345 656610
    info@bureau-ice.nl
    www.bureau-ice.nl

CAPI EDUCATION
    +31 408437226
    info@capi-education.com
    www.capi-education.com

Cito
    026-3521111
    rozanne.drexler@cito.nl
    www.cito.nl

Compleet Rekenen
    070-3595970
    info@compleetrekenen.nl
    www.compleetrekenen.nl

Cultuureducatie
    +31 30 7115100
    info@lkca.nl
    www.lkca.nl/cultuuronderwijs

De Schoolwebwinkel
    +31 6 12870850
    info@deschoolwebwinkel.nl
    www.deschoolwebwinkel.nl

DeDecaan.net
    +31 6 82329119
    iristermeulen@dedecaan.net
    www.dedecaan.net

Deep Level Learning
    +31 50 5266329
    deeplevellearning@gmail.com
    www.nl.deeplevellearning.com

Dexlex
    info@dexlex.nl
    www.dexlex.nl

Diataal
    +31 50 8200120
    info@diataal.nl
    www.diataal.nl

Educatheek
    +31 30 7110317
    info@educatheek.nl
    www.educatheek.nl

Essisme B.V.
    0653549188
    info@essisme.nl
    www.essisme.nl

Europesche commissie
    +31 70 3135300
    comm-nl-den-haag@ec.europa.eu
    www.eu.nl

Eurowijs
    +31 612 892 835
    hilde@eurowijs.nl
    www.eurowijs.nl

Faqta
    +31 6 51185803
    service@faqta.nl
    www.faqta.nl
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Gelukskoffer
    +31 85 8771659
    info@gelukskoffer.nl
    www.gelukskoffer.nl

GGMD
    +31 182 670235
    contact@ggmd.nl
    www.ggmd.nl

GoFuture
    +31 10 5296087
    info@seriousgamemedia.com
    www.gofuture.nl

Graviant
    0314-345400
    educatief@graviant.nl
    www.graviant.nl

Groen Educatief
    +31 88 326 33 40
    uitgeverij@jongbloed.com
    www.baseducatie.nl

HAVO b.v.
    +31 341 560854
    info@havo.com
    www.havo.com

Heutink
    +31 548 536666
    info@heutink.nl
    www.heutink.nl

Kidsweek in de Klas
    +31 20 6353262
    scholen@yandc.nl
    www.kidsweekindeklas.nl

Kijk en Lees
    +31 24 3564825
    info@kijkenlees.nl
    www.kijkenlees.nl

Kindermuziekwinkel
    +31 71 366 06 96
    info@kindermuziekwinkel.com
    www.kindermuziekwinkel.com

Klankenkaravaan
    06-22109125
    info@klankenkaravaan.nl
    www.klankenkaravaan.nl

Kwintessens
    +31 33 4606011
    info@kwintessens.nl
    www.kwintessens.nl

Learnbeat
    margot@dedact.nl
    www.learnbeat.nl

Leskracht
    +31 229 840618
    info@Leskracht.nl
    www.Leskracht.nl

LesLab
    024 2200110
    info@leslab.nl
    www.leslab.nl

Lesmaatje.nl
    06 46184568
    info@lesmaatje.nl
    www.lesmaatje.n

Lesmethoden

Levend water
    038 - 42 555 42
    info@bijbelonderwijs.nl
    www.bijbelonderwijs.nl

Levendig uitgever
    06 22613701
    jeroen@levendiguitgever.nl
    www.levendiguitgever.nl

Lexima
    033 434 8000
    info@lexima.nl
    www.lexima.nl

Logo 3000
    0346 219 211
    info@logo3000.nl
    www.logo3000.nl

Lyceo
    071 790 0040
    info@lyceo.nl
    www.lyceo.nl

Marant adviseurs
    0481 43 93 00
    post@marant.nl
    www.marant.nl

Maxximap rapportmappen
    013 530 8050
    info@maxximap.nl
    www.maxximap.nl

Meer muziek in de klas
    020 820 4730
    info@meermuziekindeklas.nl
    www.meermuziekindeklas.nl

Meesters in muziek
    +38 4201970
    info@meestersinmuziek.nl
    www.meestersinmuziek.nl

Meis en Maas
    020 303 5010
    info@meisenmaas.nl
    www.meisenmaas.nl

Mekano play
    +32 11 63 34 67
    info@mekano.be
    www.mekano.be

Mijnschoolinfo
    883133777
    info@mijnschoolinfo.nl
    www.mijnschoolinfo.nl

Mijnwerkplekje.nl
    06 22911978
    info@mijnwerkplekje.nl
    www.mijnwerkplekje.nl

Mindfulonderwijs
    06 11044924
    ecjdevos@hotmail.com
    www.mindfulonderwijs.nl

Muiswerkeducatief
    0297 523 159
    info@muiswerk.nl
    www.muiswerk.nl

My motivation Insights
    076 889 2244
    info@mymotivationinsights.com
    www.mymotivation.com
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Novilo
    088 208 0800
    info@novilo.nl
    www.novilo.nl

Plint
    040 245 4001
    hallo@plint.nl
    www.plint.nl

Podium voor Onderwijs
    030 239 32 39
    info@podiumvooronderwijs.nl
    www.podiumvooronderwijs.nl

Presentis
    +31 85 401 93 69
    info@presentis.nl
    www.presentis.nl

Purple Monkey Breinonderwijs
    030 296 3959
    info@purplemonkey.nl
    www.purplemonkey.nl

Ridderkind
    + 31 (06) 54716104
    info@ridderkind.nl
    www.ridderkind.nl

Scala leuker leren
    050 312 8372
    info@scalaleukerleren.nl
    www.scalaleukerleren.nl

Schoolpraat app
    06 1052 6380
    yep@yepmedia.nl
    www.schoolpraat-app.nl

Stichting eureducation
    06 14207529
    info@eureducation.nl
    www.eureducation.nl

Stichting lezen
    020 623 0566
    info@lezen.nl
    www.lezen.nl

Stichting Sirius
    020 311 6464
    info@stichting-sirius.nl
    www.stichting-sirius.nl

Studio Tast
    06 21484622
    info@studiotast.com
    www.studiotast.com

Taal in blokjes
    0345-849 655
    info@taalinblokjes.nl
    www.taalinblokjes.nl

Van Dijk boeken
    088 20 30 303
    www.vandijk.nl

VerkeersLokaal
    +31 313 496816
    info@verkeersonderzoek.nl
    www.verkeerslokaal.nl

Lesmethoden

BHV nederland opleidingen
    070 416 1867
    www.regiobhvnederland.nl

Fiac
    0252 340 413
    www.fiac.nl

KIEM
    06-15056267
    info@kieminstitute.nl
    www.kieminstitute.nl

Klass-e!
    +31 85 0640032
    info@klass-e.nl
    www.klass-e.nl

Knap Kind
    06-22871587
    info@knapkind.nl
    www.knapkind.nl

Kunsteducatie Nederland
    +31 38 4550291
    info@kunsteducatienederland.nl
    www.kunsteducatienederland.nl

Pro Ago
    06 51061275
    info@proago.nl

Saasen groep
    0492 430 555
    opleidingen@saasen.nl

SAMI trainingen
    06 38301079
    www.sami-training.com

SBO
    040  2 974 980
    www.sbo.nl

Opleidingen en trainingen

Kennispartner
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SPARREN MET DE BESTEN

LEARNING JOURNEYS  MET IMPACT



In het onderwijs ben je nooit uitgeleerd. Als 

leerling niet, en als docent zeker niet. 

Wanneer je het onderwijs instapt, kies je 

voor een baan voor en van je leven. Hier kun 

je in opgroeien, je verder ontwikkelen dan je 

ooit voor mogelijk had gehouden. Als je elke 

dag met leerlingen werkt, blijf je geïnspireerd 

en ontwikkel je je steeds verder. En je geeft 

ook leiding aan jezelf, 

hebt impact op de 

ander en wilt 

misschien steeds 

meer bereiken in 

minder tijd. Wij 

begrijpen dat je 

ambitie om te 

groeien vaak moeilijk 

te verenigen is met je 

dagelijkse werk. Onze 

oplossing: 

combineren van werk 

en leren. Wij laten je 

werken aan je eigen 

vragen en uitdagingen onder begeleiding 

van coaches, experts en sparringpartners.  

Omdat wij ervan overtuigd zijn dat jij alleen 

kunt leren als je echt uitgedaagd wordt. 

KIEM Institute werkt vanuit de overtuiging 

dat alles in potentie er al is, in de mens, in 

een team, in een organisatie.  

De uitdaging is dit om samen tot wasdom te 

brengen. 

Leren om je impact op anderen te 

vergroten 

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 bieden wij 

meer dan reguliere opleidingen rondom 

onderwijs: wij bieden inzichten, inspiratie en 

handvatten om aan de slag te gaan. 

Leren door te doen 

Het beste leer je door 

gewoon aan de slag 

te gaan. Bij ons vind 

je geen powerpoints, 

volg je geen college 

of krijg je geen artikel 

om te lezen. Dit 

maakt niet het 

verschil. Leren wordt 

pas spannend als er 

echt iets op het spel 

staat. Bij ons werk je 

aan een echt aan 

jouw project, een 

project waar jij enthousiast van raakt. Want 

pas dan ga jij alles zoeken wat je voor handen 

kunt krijgen om jouw idee tot bloei te 

brengen. En dat doe je niet alleen - ook jouw 

collega-reisgenoten zijn bezig met hun eigen 

ideeën. Je gaat met elkaar op reis, geeft 

feedback en deelt jouw kennis. En dat doen 

zij ook! 

Leren passend bij jouw leefwereld 

Je leerlingen leren het best met actieve 

werkvormen die aansluiten bij hun 

ervaringen, bij hun leefwereld. Dat geldt ook 

voor jou. Daarom hebben wij het standaard 

cursus model op z'n kop gezet. Bij ons leer je 

door het zelf te doen. Ondersteunt door 

gemotiveerde mede cursisten en 

Met onze seminars en trainingen op het 

gebied van leiderschap, persoonlijke 

effectiviteit en het vergroten van je impact 

stimuleren wij 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. KIEM Institute helpt 

het onderwijs te ontkiemen en te komen tot 

persoonlijke groei! 

Kiem
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persoonlijke coaches werk je in je eigen tijd 

aan relevante opdrachten, die direct 

betekenis hebben voor je dagelijkse werk. 

Leren om leermeester te worden 

Kennis en informatie 

overbrengen zou een 

steeds eenvoudiger goed 

moeten zijn. Echter door 

de beperkte tijd kun je 

misschien net je les 

voorbereiden, je 

vergaderingen bijwonen 

en je administratie 

bijwerken. Maar tijd 

nemen om bouwen aan de 

basis, aan jouw groei, aan 

de ontkieming van jouw 

talenten is er bijna niet. 

Daar brengen we 

verandering in. Het is tijd 

om jouw talenten te delen. 

Leren van andere toppers 

In onze learning journeys werk je met tien 

toppers die net als jij het selectieproces 

hebben doorlopen om deel te mogen nemen 

aan deze reis. Samen zijn jullie in staat om 

boven jezelf uit te stijgen en een product op 

te leveren dat van grote betekenis is voor je 

klas, je school en bovenal je eigen groei. 

Leren omdat het ‘echt’ is 

We werken in kleine groepen van maximaal 

tien personen. Iedere groep heeft een eigen 

coach, de je ondersteunt met het proces en 

de inhoud. 

Je werkt aan je eigen opdracht. Je groep en 

je coach helpen je om je grenzen te 

verleggen door het geven van feedback en 

tips in wekelijkse online sessies. 

Ons leerportaal bevat 

zorgvuldig gekozen artikelen, 

boeken, video's en web 

bronnen rondom het 

onderwerp waar je mee bezig 

bent. De inspiratie waaruit je 

kunt putten groeit gedurende 

de workshop. Want je collega's 

voegen nieuwe inzichten en 

delen hun werk met jou. 

Leren wanneer jij tijd hebt. 

Hoe dan? 

✓Een gedetailleerde opdracht 

bij de start van de workshop 

(eindproduct, tussenstappen 

en startvraag) 
✓Iedereen deelt zijn werk 

online 
✓Wekelijkse feedbacksessie. 

Jij geeft feedback aan vijf mensen en vijf 

mensen geven jouw feedback. In een 

wekelijkse sessie deel je leerervaringen, 

feedback, kritiek en inspiratie met elkaar. 
✓De coaches zijn altijd beschikbaar als je 

vastloopt of even wilt sparren. 
✓Wekelijks reflecteer je op je eigen ervaring 

in overleg je met je coach je leer vragen en 

uitdagingen voor je opdracht de volgende 

week 
✓De vijfde sessie is offline om de 

eindproducten te delen en afspraken te 

maken om de leer community levend te 

houden 

Kiem Institute in een 

notendop 
✓ je leert in een intensieve vijf 

weekse workshop 
✓ Je werkt online samen met 

je collega's via het portaal 

en in 4   video feedback 

sessies. 
✓ Je collega's zijn toppers die 

door de selectie zijn 

gekomen. 
✓ Je werk is direct een 

toepasbaar in je dagelijkse 

praktijk 
✓ Een intieme leerervaring 

met je persoonlijke coach 

en je collega’s

Kiem

Thema’s waarmee we aan de slag zijn 

geweest 

✓Omgaan met krimp in de klas 

✓Van werkdruk naar veerkracht 

✓Gepersonaliseerd onderwijs, hoe maak je 

het passend? 

✓Passend onderwijs, hoe bedien je de 

diversiteit? 

KIEM Institute 

Meer informatie wat KIEM Institute voor 
jouw school kan betekenen? Bel naar 
Mieke van den Berg (06-15056267) of 
mail naar info@kieminstitute.nl 
Of bezoek onze website: 

www.kieminstitute.nl.         

Kiem
W.G. Witteveenplein 45, 3071 MA 
Rotterdam     
        06 - 42 23 32 44
        www.kieminstitute.nl                
        info@kieminstitute.nl
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Payrolling

Driessen
    0492 - 50 66 66
    info@driessen.nl
    www.driessen.nl

Janssen payrollservices
    0314 374 948
    www.janssenpayrollservices.nl

Payroll select
    0575 548 550
    www.payrollselect.nl

Payroll Solutions
    +31 (0)172 519 900
    advies@payrollgroup.nl
    www.payrollgroup.nl

Payroll specialisten
    088 730 7100
    www.payrollspecialisten.nl

Randstad
    0800 72 63 78 23
    www.randstad.nl

Roler
    088 330 2200
    www.roler.nl

Sterk onderwijs
    06 49902080
    www.sterk-onderwijs.nl

Teach-In Group
    023 - 52 50 502
    info@teachingroup.nl
    www.teachingroup.nl

Tentoo
    020 420 2070
    www.tentoo.nl

Kennispartner

Reclame en marketing

Basisschool in Beeld
    020 261 25 24
    mail@basisschoolinbeeld.nl
    www.basisschoolinbeeld.nl

Bibliotheekop school
    +31 20 6230566
    info@debibliotheekopschool.nl
    www.debibliotheekopschool.nl

Bram Wolf Design & Marketing
    +31 6 11 5 11 674
    info@bramwolf.nl
    www.bramwolf.nl

SchouderCom
    085-877 7058
    sales@schoudercom.nl
    www.schoudercom.nl

The New Life Teaching
    +32 15 31 54 81
    info@the-new-life-teaching.com
    www.the-new-life-teaching.com
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Salarisadministratie

a/s works
    055 578 9525
    info@as-works.nl
    www.as-works.nl

Dyade
    030 3035000
    info@dyade.nl
    www.dyade.nl

Govers Salarisconsultancy
    074 250 0099
    www.goverssalarisconsultancy.nl

IJK
    0850475150
    info@ijk.nl
    www.ijk.nl

Raet
    033 45 06 506
    info@raet.nl
    www.raet.nl

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Startpunt
Onderwijs

“Voor actuele beursen, evenementen 
en leveranciersacties”
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IJK maakt HR-gerelateerde processen voor  organisaties 

in het onderwijs efficiënter en overzichtelijker met 

 software en services. Zo kunt u aan de slag met:

 procesoptimalisatie

 management- en stuurinformatie 

 prestatieverbetering

IJK creëert meerwaarde door de combinatie van 

 software én mensen. Want juist in een steeds  digitalere 

wereld, is de menselijke factor  onmisbaar. 

www.ijk.nl

IJK is onderdeel van
Driessen Groep

Specialisatie 
Digitalisering is een enorme kans. Maar de 
menselijke component maakt het verschil. 
Juist het samenspel tussen mens en 
techniek leidt tot het beste resultaat. 
De werkdruk bij leraren en docenten is 
hoog. Dit maakt het goed organiseren van 
onderwijs ondersteunende activiteiten 
belangrijk. Het ontlasten van leraren en 
docenten draagt bij aan de kwaliteit van het 
onderwijs. IJK stelt alles in het werk om uw 
leraren en docenten lucht te geven. 

Van data naar daadkracht 
IJK biedt software die op een eenvoudige 
manier data ontsluit en overzichtelijk 
weergeeft. Met (HR) analytics heeft u de 
stuurinformatie die u helpt richting te geven 
aan uw organisatie. 

Van workload naar workflow 
Meer uit bestaande systemen halen. Of 
het nu gaat om personeels- en salaris 
of financiële administratie, als AFAS 
specialist optimaliseert IJK uw processen. 
Dat geldt ook voor documentverwerking, 
verlofverwerking en vervangingen in het 
onderwijs. 

Van ontwikkelen naar presteren 
Stilstand is achteruitgang. Ontwikkeling 
meten, vastleggen, faciliteren en beheren 
helpt om als organisatie verder te komen. 
Met learning mangement, HPO en continue 
feedback van IJK komt u verder. 

Klantverhalen 
Mark Bergstra Controller bij 
Scholengemeenschap De Goudse Waarden: 
‘Voor ons was het vaak grasduinen in 
de regelgeving en nieuwsberichten die 
er zijn. Dat moet sneller en efficiënter 
kunnen. Vandaar onze keuze voor HRM-
kennissysteem RAP, in ons geval RAP-
VO: duidelijk en makkelijk in het gebruik. 
Op cao-gebied heb je toch met dezelfde 

IJK

onderwerpen te maken, dus waarom het 
wiel opnieuw uitvinden?’ 
Meer klantverhalen op www.ijk.nl 

Bedrijfsprofiel 
IJK helpt organisaties in de publieke sector 
om processen efficiënter en overzichtelijker 
te maken met software en services. 

Met meer dan 25 jaar ervaring in het 
onderwijs weten wij wat er speelt. De 
combinatie van onze kennis, software én de 
dienstverlening door onze mensen, vormt de 
meerwaarde voor organisaties waarvoor wij 
werken.
 
Toekomstvisie 
We leven in een tijd waarin ontwikkelingen 
elkaar in een razendsnel tempo opvolgen. 
De wereld verandert en digitalisering speelt 
een steeds grotere rol en biedt kansen. 
Maar we zien ook dat de menselijke factor 
onmisbaar is. Human en digital gaan hand 
in hand. Kennis van de sector, maar nog 
belangrijker, van uw organisatie is daarbij 
van groot belang. Dit samen levert niet 
alleen tijdwinst op, maar zorgt ook voor een 
kostenbesparing. Met inzicht en overzicht, 
krijgt u de informatie die u helpt om richting 
te geven aan uw organisatie. 

Aantal medewerkers: 120 
Aantal klanten in de onderwijssector: 800 
Actief in het onderwijs sinds: 1993 
Samenwerkingsovereenkomst(en) 
(bijvoorbeeld met andere adviseurs): IJK, 
Driessen Professionals, Mensium, The 
Solutions Factory, Kans!

IJK
Vlamovenweg 4, 5708 JV, Helmond
        0492 50 66 60
        www.ijk.nl        
        info@ijk.nl
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Inmiddels zijn er veel ‘best practices’ als 
het gaat om in- of outsourcing van HR. 
Als belangrijkste vuistregel kan in ieder 
geval benoemd worden dat een organisatie 
zichzelf regelmatig een aantal vragen moet 
stellen: Waarom willen we activiteiten 
in- of uitbesteden (het analyseren van 
doelstellingen, drijfveren en risico’s)? 
Welke activiteiten willen we in- of 
uitbesteden? En op welke manier willen we 
dat doen?
 
Info- en keuzestress 
Dat zijn een hoop keuzes die zomaar 
kunnen leiden tot de nodige keuzestress. 
Vooral ook omdat we leven in een 
tijdperk waarin informatie meer dan ooit 
beschikbaar is. We worden overspoeld 
met e-mails, reclame, nieuwsbrieven, 
rapporten, filmpjes op YouTube, 
blogberichten, Facebook, Twitter en ga 
zo maar door. Onderzoek van TNO wijst 
uit dat bijna de helft van alle werk- en 
beroepsgerelateerde klachten wordt 
veroorzaakt door zogeheten infostress. Die 
stress ontstaat omdat onze hersenen nog 
maar één vijfde van de informatie feitelijk 
kunnen verwerken. In de laatste dertig jaar 
is meer informatie geproduceerd dan in 
alle jaren daaraan voorafgaand. 
Het Insourcing vs. Outsourcing Dilemma 
is bij uitstek een domein waar info- of 

Vroeg of laat komt iedere organisatie ermee in aanraking. Het dilemma waarbij je 
als organisatie voor de keuze komt te staan om (een deel van) de HR-activiteiten zelf 
te (blijven) doen of uit te besteden aan een externe marktpartij. Geen gemakkelijke 
keuze, omdat er nogal wat bij komt kijken. De vele keuzemogelijkheden op het gebied 
van in- of outsourcing, keuze software en dienstverlener, ambities op het gebied 
van HR en de financiële bandbreedtes waarmee dit gepaard gaat, vergen veel van 
het inschattingsvermogen van de betrokkenen. Daarbij is een blauwdruk ook niet te 
overleggen, omdat iedere organisatie uniek is.

keuzestress op de loer kan liggen. Er is 
ontzettend veel informatie beschikbaar 
over de motieven en de voor- en nadelen 
waarom insourcing of outsourcing de 
beste optie is voor je organisatie. Vaak 
is de informatievoorziening ook nog 
eens gekleurd door de belangen van 
commerciële partijen die baat hebben bij 
een mogelijke variant. 

Kunnen en willen 
Complexiteit laat zich vaak het beste 
bestrijden door niet nog meer complexiteit 
toe te voegen, maar zaken juist 
eenvoudiger te maken. In vervolg hierop 
laat het dilemma zich het beste benaderen 
over de band van kunnen en willen. Het 
kunnen heeft alles te maken met de 
kwalitatieve en kwantitatieve 
capaciteit binnen de eigen organisatie om 
enerzijds de administratieve organisatie 
te borgen, maar anderzijds ook beheer, 
onderhoud en ontwikkeling van het 
e-HRM systeem te kunnen garanderen. 
Is voldoende kwaliteit in huis om snel 
veranderende wet- en regelgeving, 
compliance van de processen en beheer 
en ontwikkeling van het e-HRM systeem 
in eigenhuis goed te kunnen uitvoeren? En 
is in kwantitatieve zin voldoende capaciteit 
beschikbaar om eventuele kwetsbaarheid 
met betrekking tot verlof of uitval van 

Het Insourcing vs. Outsourcing dilemma

IJK

verantwoordelijke medewerkers te kunnen 
opvangen? Het spreekt voor zich dat 
kleinere organisaties minder slagkracht 
hebben om de verschillende kwalitatieve 
rollen die gevraagd worden goed in te 
vullen, los van de grotere kwetsbaarheid in 
relatie tot beschikbare capaciteit. 
Maar we zien ook dat grotere organisaties 
moeite hebben om in alle noden en 
behoeften te voorzien om administratie en 
systeem goed aangesloten te houden op 
elkaar. Dat brengt ons op het willen. De 
keuze om te insourcen of te outsourcen 
wordt ook vaak ingegeven door de ambities 
die een organisatie heeft. Een belangrijk 
argument om ervoor te kiezen om 
administratie en systeem in eigen hand 
te houden, is het behoud van kennis in de 
eigen organisatie en daarmee gepaard 
gaande onafhankelijkheid. Een belangrijk 
argument om te kiezen voor outsourcing 
ligt vaak in de focus van de organisatie 

op het primaire proces en de keuze om 
secundaire activiteiten, zoals administratie 
en beheer en ontwikkeling van het systeem 
over te laten aan een externe marktpartij 
om schaal- en herhalingsvoordelen te 
realiseren. 

Businesscase 
Natuurlijk zijn bovengenoemde 
overwegingen een simpele voorstelling 
van zaken, maar in hoge mate kunnen 
ze wel de grondhouding bepalen hoe 
men tegen een gewenste oplossing 
aankijkt binnen een organisatie. Een 
gedegen onderzoek en het maken van een 
businesscase (eventueel door een externe, 
onafhankelijke partij) kan het uiteindelijke 
antwoord verschaffen. Immers, bij de 
afwezigheid van keuzes ontstaat er pas 
echt een dilemma. 

Harold de Wit 
Meer informatie op ijk.nl
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Bazalt
    036 547 1690
    info@bazalt.nl
    www.bazalt.nl

Boom uitgevers Amsterdam
    +31 20 5244514
    info@bua.nl
    www.bua.nl

Creative Kids Concepts
    0113-257000
    www.creativekidsconcepts.com

Malmberg
    073 628 8811
    malmberg@malmberg.nl
    www.malmberg.nl

OVD Educatieve uitgeverij
    0318 649 999
    avanwaltmeijer@ovd.nl
    www.ovd.nl

Royal Jongbloed
    0513 637 911
    verkoop@jongbloed.com
    www.yellowway.nl

ThiemeMeulenhoff
    033 - 448 3000
    info@thiememeulenhoff.nl
    www.thiememeulenhoff.nl

Uitgeverij De Stulp
    algemeen@destulp.nl
    www.destulp.nl

Uitgeverij Deviant
    info@uitgeverij-deviant.nl
    www.uitgeverij-deviant.nl

Uitgeverij Hoogland & Van Klaveren
    j.versteeg@hooglandvanklaveren.nl
    www.hooglandvanklaveren.nl

Uitgeverij Intertaal
    zakelijkediensten@intertaal.nl
    www.intertaal.nl

Uitgeverij Kluitman Alkmaar
    marketing@kluitman.nl
    www.kluitman.nl

Uitgeverij Lemniscaat
    070 320 3400
    info@lemniscaat.nl
    www.lemniscaat.nl

Van Dale uitgevers
    033 465 0831
    zakelijk@vandale.nl
    www.vandale.nl

WPG Kindermedia
    0229 277 502
    info@wpg.nl
    www.wpg.nl

Uitgevers Risico advies (verzekeringen)

Aon
    010 - 44 88 912
    info@aon.nl
    www.aon.com

Loyalis
    045  579 61 11
    www.loyalis.nl

Synck company
    085-2735137
    info@synckcompany.nl
    www.synckcompany.nl

Kennispartner
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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

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.

Synck company
Korte Schaft 23, 3991 AT, Houten
        085 273 5137
        www.synckcompany.nl        
        info@synckcompany.nl
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Driessen
    0492 - 50 66 66
    info@driessen.nl
    www.driessen.nl

KlasseKracht
    06 4 22 33 2 44
    info@klassekracht.nl
    www.klassekracht.nl

Roban Werving & Selectie
    06 4 22 33 2 44
    info@robanws.nl
    www.robanws.nl

Slim personeelsbemiddeling
    050-2103536
    info@slim-online.nl
    www.slim-online.nl

Werving en selectie

Kennispartner

Kennispartner

Kennispartner

Startpunt
Onderwijs

“Voor actueel nieuws, kennisbank met 
artikelen, whitepapers en klantcasu”
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KlasseKracht ondersteunt gedreven zzp-ers in hun 
ondernemerschap en helpt onderwijsorganisaties 

in hun zoektocht naar tijdelijk personeel

WWW.KLASSEKRACHT.NL

Het vinden van geschikte vervangers is 
voor veel onderwijsorganisaties iedere 
keer weer een enorme uitdaging. Ook bij 
de vaak al aanwezige vervangingspools 
is een tekort aan personeel, maar ook 
uitzendbureaus kunnen niet of 
nauwelijks meer voorzien in een 
personele behoefte.

KlasseKracht is een organisatie die 
bemiddelt tussen ZZP’ers en opdracht-
gevers in het onderwijs. We 
ondersteunen gedreven ZZP’ers in hun 
ondernemerschap en helpen 
onderwijsorganisaties in de zoektocht 
naar tijdelijk personeel. Omdat ons 
concept nieuw is op de markt zijn we 
momenteel drukdoende met het 
enthousiasmeren van potentiële 
opdrachtnemers; de docenten en 
leerkrachten.

De docenten en leerkrachten uit onze 
pool zijn zowel beschikbaar voor acute en 
kortdurende vervanging, als voor 
vervanging voor een langere periode. 
De voordelen voor een schoolbestuur 
zijn divers en meer flexibiliteit kunt u 
niet krijgen. Omdat onze leerkrachten en 
docenten enkel en alleen voor een klas 
staan, is er geen sprake van het hoge 21% 
btw-tarief. Het tarief dat onze 
docenten vragen is marktconform en voor 
beide partijen zeer scherp. 
KlasseKracht berekent een kleine 
bemiddelingsvergoeding per ZZP’er.

Heeft u al een fijne collega die u graag 
wilt behouden maar vanwege de 
regelgeving niet mogelijk is, ook dan 
onderzoeken we graag met u de 
mogelijkheden.

Onze ZZP’ers zijn overigens altijd in het 
bezit van een VOG verklaring, deze zul-
len zij ook altijd vooraf aan u overleggen 
voordat zij daadwerkelijk bij u aan de slag 
gaan.

Heeft u interesse in onze 
dienstverlening , neem dan contact met 
ons op en wij staan u graag te woord.

KlasseKracht

KlasseKracht
        06 - 42 23 32 44
        www.klassekracht.nl                
        info@klassekracht.nl
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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

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
•	 Docenten
•	 Leerkrachten

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.
  

Roban Werving & Selectie 
        06 4 22 33 2 44
        www.robanws.nl                
        info@robanws.nl

Roban Werving & Selectie
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Nawoord
Deze derde editie van de Startpunt Onderwijsgids is met de grootste zorg samengesteld. 
Gezien de continu veranderende leveranciersmarkt zijn de leveranciers dan ook niet 
limitatief opgenomen. 

Mocht u onvolkomenheden zien, leveranciers missen of overige vragen hebben, kunt u 
contact met ons opnemen. Op de website van www.startpuntonderwijs.nl zullen we de 
wijzigingen direct aanpassen.

U kunt als onderwijsleverancier tevens uw eigen bedrijf toevoegen aan de digitale lever-
anciersgids via de website. Dit is mogelijk als gratis of uitgebreide vermelding. U wordt 
hierdoor automatisch meegnomen voor vermelding in de fysieke gids van 
schooljaar 2019 / 2020. 

Wilt u als leverancier kennispartner worden of adverteren, dan verzoeken we u contact 
met ons op te nemen en zullen wij u graag te woord staan voor persoonlijk advies.

Contactgegevens Startpunt Onderwijs

Robert Kunst
Mail: info@startpuntonderwijs.nl
Telefoon: 0031 (0) 6 422 334 44

Adres:
Pr. Van Lotharingenstraat 23
4854 EW Bavel


