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Over Ebusco 

Ebusco richt zich op de ontwikkeling, marketing en verkoop van volledig elektrische 
stads- en streekbussen voor – voornamelijk – de Europese markt. Ebusco is een van 
oorsprong Nederlands bedrijf dat gevestigd is in Deurne. Ebusco is pionier en koploper 
op het gebied van de ontwikkeling van elektrische bussen en laadsystemen en is 
daarmee inmiddels in staat een elektrische bus aan te bieden die goedkoper is dan een 
dieselbus.

Europa heeft strakke doelstellingen 
opgesteld voor de reductie van CO2- 
uitstoot in de zeer nabije toekomst. 
 Nederland is in Europa het meest 
vooruitstrevend. Door een bestuurs-
akkoord uit 2016 waarin is afgesproken 
dat er in 2025 geen dieselbussen meer 
verkocht mogen worden en vanaf 2030 
er helemaal geen dieselbussen meer 
 mogen rijden.

Het doel van Ebusco is om schoon, 
geruisloos en emissievrij openbaar 
vervoer voor iedereen beschikbaar 

te  maken. Vanwege de inmiddels be-
haalde successen is Ebusco hard aan 
het  groeien. Naast Europa is Ebusco 
sinds kort ook actief in Australië. Op dit 
 moment zijn er 200 mensen bij Ebusco 
werkzaam.

In deze case vertelt Judith Beurskens, 
HR-manager bij Ebusco, over het  bedrijf 
en het gebruik van de software van 
 Pantheon HRM als strategisch middel in 
de bedrijfsvoering.

Ebusco groeit hard 
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De keuze voor Pantheon HRM

Binnen Ebusco werd een projectgroep 
gevormd die de diverse IT-oplossingen 
inventariseerde en met elkaar vergeleek. 
“Pantheon HRM kwam daarbij uit de bus 
als verreweg het meest complete en dus 
het meest geschikte systeem,” aldus 
Beurskens.

Ebusco besloot de complete HRM suite 
van Pantheon HRM aan te schaffen en 
te implementeren, dat wil zeggen de 
 modules Verlof, Verzuim, Planning, Uren-
registratie, Dossier, Benefit, Declaratie 
en Salaris. “Pantheon biedt een alles 
in één oplossing. Inmiddels is de HRM 
 software binnen Ebusco ons master-
systeem, waarop alle andere systemen - 
zoals ons ERP systeem - aansluiten. 

Compleet èn maximaal flexibel

Het was niet alleen de compleetheid 
maar vooral ook de flexibiliteit die 
voor Ebusco de doorslag gaf om voor 

 Pantheon te kiezen, vertelt Beurskens. 
“Het systeem en alle modules daar-
binnen kunnen heel gemakkelijk aange-
past worden naar onze specifieke 
wensen. En dat aanpassen en  om bouwen 
doen ze ook direct, bij Pantheon. Ze 
hebben echt het hele systeem om onze 
wensen heen gebouwd, bijvoorbeeld 
qua gewenste rapportages. Op dit 
 moment wordt er bijvoorbeeld gebouwd 
aan het performance management.”
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 “De keuze voor Pantheon HRM 
was snel gemaakt.”

- Judith Beurskens, Ebusco

“Bij mijn vorige werkgever werkten we al met de bedrijfssoftware van Pantheon, en 
daar was ik erg tevreden over,” vertelt Beurskens. “Dus toen we ons in 2019 binnen 
Ebusco gingen oriënteren op nieuwe IT-oplossingen, was de keuze voor Pantheon HRM 
software snel gemaakt.” 
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Pantheon HRM software

 ᘩ HRM software op maat
 ᘩ Alles in één oplossing
 ᘩ Fungeert als mastersysteem
 ᘩ Groeit mee met jouw organisatie
 ᘩ De partner die jouw business 

begrijpt



Sterk in Urenregistratie

“De module Urenregistratie vind ik ook 
heel sterk,” zegt Beurskens. “In veel 
HR-systemen ontbreekt die functionali-
teit, terwijl deze toch zo wezenlijk is 
voor het genereren van stuurinformatie 
en het meten van de productiviteit van 
medewerkers, afdelingen en  projecten. 
Onze hele projectorganisatie zit er aan 
vast, en de Urenregistratie module vormt 

ook de basis voor ons kloksysteem 
welke we gaan implementeren in onze 
 nieuwe productie faciliteit waarmee onze 
mede werkers gaan klokken op orders 
en be werkingen. Hierdoor is realtime te 
volgen of en waar er uitloop is en heb-
ben we accurate rapportages om ons 
productie proces te verbeteren.
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“De module Urenregistratie levert 
ons essentiële stuurinformatie.”

- Judith Beurskens, Ebusco 

Figuur 1. Pantheon HRM - module Urenregistratie



“Het is gewoon het 
meest complete en meest 

flexibele pakket voor 
HRM.”

Judith Beurskens, HR-manager



Salaris Service Verwerking

Een bijzonder onderdeel van de samen-
werking tussen Ebusco en Pantheon 
vormt de Salaris Service Verwerking. 
Dit is een extra dienst die Pantheon 
verleent aan Ebusco. Deze werkt als 
volgt: Ebusco voert mutaties in Pantheon 
HRM in; deze worden doorgezet 
naar Pantheon Salaris, waar NIRPA 
gecertificeerde medewerkers vervolgens 
de verwerking doen. Er wordt een 
proefverloning gedaan, deze wordt 
afgestemd met Ebusco, en daarna wordt 
een definitieve verloning gemaakt. “De 
loonstroken worden gedigitaliseerd 
en zijn weer opvraagbaar in Pantheon 
HRM,” vertelt Beurskens. “En daarmee is 
de cirkel rond.”

“Wij hebben voor deze module en 
service gekozen omdat je daarmee het 
systeem helemaal compleet maakt en de 
salarisverwerker ook de beheerder van 
het systeem is, wat naar mijn idee een 
snellere service en flexibiliteit met zich 
meebrengt” vertelt Beurskens. ” Ook 
binnen deze module hebben de mensen 
van Pantheon alles op alles gezet om het 
systeem in te richten naar onze wens. 
Mede dankzij hun grote inzet is er een 
mooi totaalsysteem ontstaan, dat we 
nog verder kunnen optimaliseren.” 

“Salaris Service Verwerking 
maakt het systeem 
helemaal compleet.”

- Judith Beurskens, HR-manager

77
Figuur 2. Pantheon Salaris



“De samenwerking 
is heel goed en 
plezierig, ze voelen 
als collega’s.”
- Judith Beurskens, Ebusco
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Goede samenwerking

De samenwerking met de mensen van 
Pantheon kenschetst Beurskens als 
“goed en plezierig. Wij herkennen bij 
elkaar de betrokkenheid, flexibiliteit 
en gedrevenheid die past bij een rela-
tief kleine organisatie. Bij Ebusco voe-
ren wij verbeteringen direct door, en 
bij  Pantheon bedrijfssoftware doen ze 
 precies hetzelfde!”

“De communicatielijnen tussen Ebusco 
en Pantheon zijn kort, en men steekt 
daar enorm veel tijd en energie in onze 
samenwerking. Ze doen er echt alles aan 
om ons tevreden te stellen, en dat waar-
deren wij zeer,” vertelt Beurskens.

Vertrouwen in de toekomst

Ebusco bevindt zich in een fase van 
sterke groei en expansie. Beurskens ziet 
de toekomst dan ook vol ver trouwen 
tegemoet, en voorziet een verdere 
uitbouw van de samenwerking met 
 Pantheon. “Wij gaan de komende tijd 
nog heel hard groeien, er zal nog veel 
aangepast moeten worden en ik heb er 
alle vertrouwen in dat dat gaat  lukken. 
De samenwerking met Pantheon is 
zonder meer goed, ze voelen eigenlijk 
als “collega’s”. En samen zullen we nog 
meer moois van gaan maken!”

Heerenveen
Abe Lenstra boulevard 30
8448 JB Heerenveen

Woerden
Pompmolenlaan 10
3447 GK Woerden

Deventer
Zutphenseweg 31 - C5
7418 AH Deventer

Son
Ekkersrijt 4429
5692 DL Son

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

Vestigingen Pantheon

Telefoon:  0513 - 657 357

E-mail: info@pantheon-automatisering.nl

Website: www.pantheon-automatisering.nl

Contactgegevens

Website Bel direct



Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357


