VISMA | RAET | Marjan de Haan en Gerard Schiebroek

Sterk imago door
scherpe focus
en cloud
“NIET ALLEEN DE MEDEWERKERSTEVREDENHEID IS SINDS VORIG JAAR FLINK GESTEGEN, OOK DE KLANTEN
WAARDEREN ONZE NIEUWE FOCUS.” VISMA | RAET DIRECTEUR GERARD SCHIEBROEK IS POSITIEF.
DE ONTWIKKELING VAN HR- EN PAYROLLSOFTWARE PUUR TE RICHTEN OP DE PUBLIEKE SECTOR EN
DE ORGANISATIE HIEROP AAN TE PASSEN, BLIJKT EEN SCHOT IN DE ROOS.

Visma | Raet is al decennia actief binnen HR en payroll en levert
softwareoplossingen waarmee repetitieve en administratieve HRtaken worden geautomatiseerd. Hierdoor kunnen medewerkers en
HR-professionals zich concentreren op de kern van hun functie.
In 2018 werd het Amersfoortse bedrijf onderdeel van de Noorse
softwaregigant Visma. Dat leverde al meteen tastbare voordelen op:
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er kwamen extra technische resources beschikbaar. Vorig jaar werd
besloten de zakelijke klanten af te splitsen en als een separaat bedrijf
(YouServe) door te laten gaan en de focus te leggen op de publieke
sector: overheid, onderwijs en gezondheidszorg. Schiebroek: “Na
de afsplitsing hebben we onze kernwaarden opnieuw gedefinieerd
en onze strategie herijkt. Die rollen we nu uit en lichten we met
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‘De strategiewijziging die
wij hebben ingezet, werkt!’

workshops toe. Onze klanten en medewerkers zijn bijzonder
tevreden met de nieuwe koers. De medewerkerstevredenheid
is met ruim dertig punten gestegen! Tevreden mensen maken
betere software, tevreden klanten meer omzet. Kortom, de
strategiewijziging die wij hebben ingezet, werkt!”

Belangrijke driver
Naast de focus op de publieke markt is cloudsoftware (SaaS)
een ander belangrijk onderdeel van de strategie. Draaiden
klanten een paar jaar geleden nog in meerderheid de Visma |
Raet-software in eigen beheer, tegenwoordig is de overgrote
meerderheid overgestapt op het cloudplatform. Schiebroek:
“De cloud heeft grote voordelen, met name aangaande
schaalbaarheid, kosten en beveiliging. Maar belangrijker nog
is dat alle nieuwe functionaliteiten uitsluitend in onze cloud
beschikbaar komen, net als een zeer gebruiksvriendelijke app
waarmee medewerkers binnen één minuut alle belangrijke
HR-zaken kunnen regelen, zoals ziek- en betermeldingen,
loonstrook inzien en adreswijzigingen. Dat zijn belangrijke
drivers voor de laatste klanten om ook over te stappen.”
Marjan de Haan, Product Development Manager, vult aan:
“Wij zijn specifiek een HR-cloud-softwareleverancier, geen
generiek ERP-softwarebedrijf. Daardoor heeft de klant
keuzevrijheid welke nieuwe oplossingen voor hem het best
aansluiten bij zijn huidige software. Onze cloudoplossingen
zijn via koppelingen makkelijk te integreren.”

Customer responsiveness
De Haan vervolgt: “Verder is onze customer responsiveness van
een veel groter kaliber. Wij betrekken de klant direct en intensief
bij onze productontwikkeling. Dit leidt tot mooie resultaten.
We maken hierbij dankbaar gebruik van de best practices

B&S GROUP S.A. | Tako de Haan
van Visma, zoals de Visma Value Loop. Hiermee
wordt niet alleen gegarandeerd dat de wensen en
verwachtingen van de klant continu vooropstaan,
maar ook dat de beste oplossingen worden opgeleverd door een iteratief feedbackproces. Daarnaast
profiteren we van het Visma Cloud Delivery Model
(VCDM). Dit zorgt voor de zekerheid dat het flexibel,
snel en juist doorvoeren van aanpassingen in de
techniek mogelijk maakt.”
Schiebroek vult aan: “Ook aanpalende modules
komen via deze route beschikbaar. Zo hebben
klanten onder andere behoefte aan recruiting- en
onboardingfaciliteiten waarmee ze de ‘war on
talent’ beter kunnen voeren. Bovendien profiteren
klanten van de connected experience: de onderlinge verbondenheid van alle Visma-applicaties
om de gehele bedrijfsvoering te automatiseren.
Vanuit één omgeving hebben klanten toegang tot
specialistische en gebruiksvriendelijke ondersteuning voor onder andere HR, planning, roosteren,
inkoop en finance.”
Schiebroek vervolgt: “Behalve het ontwikkelen
van software doen wij ook veel onderzoek naar
omstandigheden die een belangrijke rol voor HR
kunnen spelen. Denk aan corona, thuiswerken of
de impact van Prinsjesdag op de salarissen. Wij
willen als thought leader de HR-professional extra
kennis aanreiken op zijn vakgebied. Echt een USP,
en dat doen we al van oudsher.”
De Haan voegt toe: “Door onze specialistische
kennis rondom HR, wet- en regelgeving en technologie zijn klanten altijd verzekerd van de juiste
informatie in de systemen, of het nu gaat om
cao’s of best practices van processen.”

Digital rooms
Behalve de business gaat ook de maatschappij
Visma | Raet zeer ter harte. Schiebroek: “Wij hebben hier een duidelijke verantwoordelijkheid. Enerzijds duurzaamheid: reduceren van onze CO2-footprint door onder andere laptops te recyclen en
over te stappen op elektrische auto’s. Anderzijds
mensen: we werken samen met JINC en bevorderen dat jongeren met een achterstand een goede
start op de arbeidsmarkt krijgen. Daarnaast heeft
de gemeente Amersfoort het leegstaande gebouw
naast ons opengesteld voor Oekraïense vluchtelingen. Onze medewerkers assisteren om het in
te richten en met het neerzetten van 250 bedden.
Verder hebben wij daar complete ‘digital rooms’
ingericht met laptops met Oekraïense toetsenborden. Zo kunnen de vluchtelingen online in contact
zijn met familie en vrienden en het nieuws volgen.
Past allemaal in onze mvo-aanpak en daar zijn
onze medewerkers trots op!”
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De grote sprong
voorwaarts van B&S
Wat kun je doen als grote delen van je
handel stilliggen door corona? B&S, een
van oorsprong Nederlandse groothandel
van onder meer beauty-, drank-, food- en
healthproducten, maakte van de nood een
deugd en hergroepeerde de meer dan vijftig
bedrijven onder de holding in zes zogenaamde focussegmenten. Zo kwamen alle
activiteiten in bijvoorbeeld de drankensector
onder één management, net zoals dat bij
beauty gebeurde. Daarnaast werd een nieuw
digitaal platform gebouwd, waarop alle
interne processen op elkaar werden aangesloten en de service naar klanten vergaand is
gedigitaliseerd. Volgens Tako de Haan, CEO
van B&S Group, een enorme operatie, die
niettemin in minder dan twee jaar is voltooid.
De Haan: “De herstructurering en de nieuwe
automatisering waren nodig om betere
synergie tussen de bedrijven te realiseren.
Doordat nu iedereen is aangesloten op één

systeem, kunnen we ook onze suppliers en
afnemers makkelijk met elkaar verbinden.
En wat in het ene bedrijf goed werkt, kunnen
we nu ook makkelijker uitrollen in het andere.
Zo helpen we elkaar om de commerciële en
operationele processen te verbeteren. Meer
eenheid dus, in al onze verscheidenheid.”
Die verscheidenheid van het concern is
groot: dagelijks worden miljoenen klanten
in 120 landen bereikt. De Haan: “Na onze
rebranding gebruiken wij als tagline ‘King
of reach’, want wij leveren aan iedereen,
overal. Aan B2B-klanten, aan retailers als
Action, aan platforms als Alibaba en Bol.
com en aan consumenten in Europa, de VS
en China. En we voorzien al 25 jaar allerlei
VN-vredesmissies van eten en drinken. De
handel is wereldwijd nog niet op het niveau
van voor corona, maar wij zijn al helemaal
klaar voor de toekomst. Laat de drukte maar
weer komen.”

DEEL ONLINE

MAASTRICHT UNIVERSITY | Rianne Letschert

Zuinig op iedereen
aan de universiteit
Aandacht voor álle aspecten van het
werk aan de universiteit. Voor onderwijs,
onderzoek, ondersteuning en de samenwerking daartussen. Daar wil Maastricht
University naartoe, zegt bestuursvoorzitter
Rianne Letschert. Een landelijk programma
dat hieraan bijdraagt heet Erkennen en
Waarderen. We willen carrièrepaden
mogelijk maken voor iedereen, ook voor wie
zich niet alleen op onderzoek richt. Ze is
blij met de uitkomst van de MT500, waarin
Maastricht University fors stijgt. “Het is fijn
dat managers ons waarderen, zeker gezien
de krappe arbeidsmarkt. Maar het gaat om
onze medewerkers. Voor hen doen we ons
uiterste best – en dat blijven we doen.”
Nog een speerpunt: het ontwikkelen van
leiderschapskwaliteiten. “Lang leefde de
gedachte dat goede professionals ook
automatisch leiding kunnen geven”, zegt
Letschert. “De waarheid is: de een kan het

direct, de ander wordt er nooit goed in,
met alle gradaties daartussen.” In januari is
de universiteit gestart met de Leadership
Academy. “Echt iedereen krijgt de ruimte
om te reflecteren op het eigen leiderschap.
Wat heb ik nodig? Wat is leiderschap? Ik
geloof niet in programma’s voor de happy
few. Hierover nadenken moet gaan behoren
tot de cultuur van de universiteit.”
De werkdruk in de universitaire wereld
ligt hoog. “Mensen zijn ons kapitaal”, zegt
Letschert. “Daar zijn we lang niet zuinig
genoeg op geweest.” Daarom is Maastricht
University gestart met een ‘duurzaamheidsmonitor’. “Eerst nemen we tevredenheidssurveys af. Daarna gaan we door met
focusgroepen. Tot slot laten we weten wat
er met de input van onze medewerkers is
gedaan. Daar mogen ze ons op afrekenen.
Als mooie plannen alleen op papier bestaan,
heb je er niets aan.”
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