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Over Groenendijk Onderwijsadministratie

Groenendijk Onderwijsadministratie verzorgt de personeels- en salarisadministratie 
en financiële administratie voor onderwijsinstellingen, met name in het primair 
en voortgezet onderwijs. Groenendijk wil een wezenlijke bijdrage leveren aan uw 
doelstelling om leerlingen het beste onderwijs te bieden. Het ondersteunen en 
optimaliseren van de bedrijfsvoering biedt hen meer ruimte voor hun corebusiness: 
onderwijs.

Modern administratiekantoor met rijke historie
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Groenendijk Onderwijsadministratie is 
een modern administratiekantoor met 
een rijke historie. Begonnen in de jaren 
’60 als familiebedrijf met een klein team 
van toegewijde medewerkers is de on-
derneming uitgegroeid tot een geves-
tigde naam in ‘de wereld van de onder-
wijsadministratie’ en een van de grotere 
administratiekantoren in deze sector.  

In deze case vertellen August van Dom-
mele, vestigingsdirecteur Beverwijk, en 
Annette Tromp, directiesecretaresse, 
meer over de onderneming Groenendijk 
Onderwijsadministratie en het gebruik 
van de software van Pantheon HRM als 
strategisch middel in de bedrijfsvoering.



Prachtige basis

De sector waarin Groenendijk 
 Onderwijs  administratie opereert, het pri-
mair en voortgezet onderwijs, kent een 
groot aantal fundamentele ontwikkelin-
gen. Van Dommele: “Door fusies ontsta-
an grote onderwijsinstellingen die soms 
overwegen de administratie in eigen 
beheer te nemen. De uitdaging is om 
dergelijke klanten te overtuigen van de 
meerwaarde van Groenendijk. Die meer-
waarde blijkt onder meer uit continuïteit 
en kwaliteit van dienstverlening.”

“Daarnaast worden ook in het onderwijs 
steeds meer werkprocessen ondersteund 
of vervangen door digitalisering. Het 
zwaartepunt van onze dienstverlening 

zal de komende tijd verschuiven van 
administreren naar adviseren, “ blikt Van 
 Dommele vooruit. “Digitalisering en de 
sterke afhankelijkheid van een ICT-infra-
structuur betekenen een steeds sterkere 
afhankelijkheid van onze leveranciers en 
ook steeds meer behoefte aan bijbe-
horende deskundigheid binnen de eigen 
organisatie.”
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 “Dankzij Pantheon HRM kunnen wij sturen 
op heldere informatie en harde feiten!”

- August van Dommele, vestigingsdirecteur Beverwijk

Van Dommele trapt af: “Met ruim 120 medewerkers op twee locaties, Sliedrecht en 
Beverwijk, bedienen wij inmiddels ruim 160 onderwijsinstellingen, die in  Groenendijk 
een partner hebben gevonden voor de bedrijfsvoering. Dat is een prachtige basis, 
maar het vergt dat we continu scherp en maximaal betrokken blijven werken.”

Pantheon HRM

 ᘩ Meest complete Urenregistratie
 ᘩ Pantheon HRM app 
 ᘩ Groeit met je organisatie mee
 ᘩ Handige dashboards
 ᘩ Managementrapportages
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Behoefte aan meer inzicht in tijdsbesteding bij klanten

Annette Tromp, directiesecretaresse 
en alweer ruim twaalf jaar werkzaam 
bij Groenendijk, maakte de groei van 
Groenendijk Onderwijsadministratie van 
dichtbij mee: “Door de groei van onze 
organisatie ontstond er steeds meer de 
behoefte om goed inzicht te krijgen in 
de tijdsbesteding aan onze klanten. Dit 
om de bedrijfsvoering nog meer te kun-
nen optimaliseren.”

In 2015 was men binnen Groenendijk 
actief gestart met het zoeken naar een 
urenregistratiesysteem. Nadat een eer-
der gekozen oplossing niet bleek te 
voldoen, werd in 2017 gekozen voor de 
softwareoplossing van Pantheon HRM.

“Door groei ontstond de behoefte om 
meer inzicht te krijgen in de tijdsbesteding 

aan onze klanten. ”
- Annette Tromp, Groenendijk Onderwijsadministratie
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“Pantheon HRM was het 
enige pakket wat modulair 

was opgezet.”

August van Dommele, vestigingsdirecteur

Groenendijk Onderwijsadministratie



De keuze voor Pantheon HRM

“De keuze voor Pantheon HRM was 
snel gemaakt”, vertelt Van Dommele. 
“De reden daarvoor was simpel: 
Pantheon HRM was het enige pakket 
dat modulair was opgezet. Vaak zie 
je dat tijdschrijven een onderdeel is 
van een totale projectadministratie. 
Groenendijk is niet een organisatie die 
belang heeft bij zo’n compleet pakket 
voor projectadministratie. Voor ons ging 
het in eerste instantie puur en alleen om 
een ‘tijdschrijf-applicatie’. Die konden 
we bij Pantheon afnemen, voor een vast 
bedrag per ‘schrijvende medewerker’, 
wat ik ook een hele reële formule vond. 
En de vergoeding die men vraagt vind 
ik ook reëel. Kortom, Pantheon bood 
ons de perfecte oplossing tegen reële 
voorwaarden.”

Annette Tromp was vanaf het begin 
betrokken bij de implementatie van 
Pantheon HRM binnen Groenendijk 
Onderwijsadministratie. “Het contact 
met Pantheon voelde vanaf het begin 
direct goed. Pantheon bleek een 
toegankelijke organisatie, de lijnen 
waren (en zijn) kort, de directeur kwam 
direct op bezoek, er viel op allerlei 
vlakken goed met ze te praten, acties 
werden opgepakt en er werd een 
uitgebreid uitgewerkt voorstel gedaan. 
Dus wij hadden daar vanaf het begin 
een heel goed gevoel bij. En dat goede 
gevoel is gebleven!,” vertelt Annette 
Tromp met een lach.
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“Pantheon HRM levert 
input voor commercie, 

directie, HRM en 
administratie.”

Annette Tromp, directiesecretaresse 

Groenendijk Onderwijsadministratie
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Goed huwelijk

Annette omschrijft de relatie met 

Pantheon als een ‘goed huwelijk.’ 

“Natuurlijk is er wel eens wrijving 

of onduidelijkheid,” zegt ze, “maar 

Pantheon pakt dat altijd op, ze denken 

met ons mee, en we komen er altijd 

weer goed samen uit.”

Van Dommele maakt duidelijk dat 

de software van Pantheon HRM de 

onderneming ondersteunt op wezenlijk 

strategisch terrein. “Pantheon HRM geeft 

ons inzicht in de tijdsbesteding aan onze 

klanten. Kernwaarden van Groenendijk 

zijn klantgericht, ambitieus en betrokken, 

waarbij de dienstverlening zich kenmerkt 

door kwaliteit en veiligheid. De software 

van Pantheon HRM geeft met name 

inzicht in klantgerichtheid. Dat wil 

zeggen: welke medewerkers besteden 

hoeveel tijd aan een klant en welke 

activiteiten worden daarbij verricht?”

Het zijn met name de administrateurs, 

adviseurs en ondersteuners van 

Groenendijk – dat wil zeggen 

de ‘billable’ werknemers, die 

werkzaamheden voor de klanten 

verrichten, die gebruik maken van de 

module Urenregistratie van Pantheon 

HRM. “Bij elkaar zo’n 100 van onze 120 

medewerkers,” schat Annette Tromp.

Stuurinformatie 

“Ik werk vooral met Pantheon HRM om 
een volledig beeld te krijgen van de 
tijdsbesteding van medewerkers voor 
onze klanten. Ik kijk met name naar de 
algemene rapportages die ik er uit kan 
halen, “ vertelt Van Dommele. “Wij slui-
ten natuurlijk contracten af met klanten. 
Wanneer je die contracten wilt evalueren 
op productiviteit, en ze onderling wilt 
vergelijken, dan geeft  Pantheon HRM je 
daarvoor de optimale stuurinformatie.” 
Daarnaast kan de data uit  Pantheon 
HRM het startpunt zijn voor een goed 
gesprek met individuele medewerkers, 
vertelt Van Dommele. “Als een van onze 
medewerkers aangeeft het gevoel te 
hebben dat hij of zij te druk is met een 
bepaald project of een onderdeel daar-
van, dan kunnen we samen kijken wat 
daar precies aan de hand is, hoe ande-
re collega’s zoiets doen, of hoe dat bij 
andere projecten loopt. Niet zozeer in 
de controlerende of zelfs verwijtende zin, 
maar juist constructief, ondersteunend 
en opbouwend, als onderdeel van ons 
HR-beleid en als opening voor een goed 
gesprek,” zegt Van Dommele.



“Dankzij Pantheon HRM 
kunnen wij sturen op 
heldere informatie en 
harde feiten!”

- August van Dommele, Groenendijk
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Annette Tromp voegt nog toe dat 
 Pantheon HRM tevens de input  levert  
voor de facturatie en debiteuren-
bewaking binnen Groenendijk 
 Onderwijsadministratie. “Wij sluiten 
maandelijks de urenregistratie af, dan 
controleren we of ook iedereen daad-
werkelijk zijn of haar uren heeft ges-
chreven. Daarbij kunnen uren worden 
geschreven als regulier onderdeel van 
een contract, of juist als meerwerk. Die 
verdeling controleren we ook en deze 
gegevens worden vervolgens doorgezet 
naar het facturatiesysteem.”

“Het pakket  voor facturatie hebben 
we overigens op advies van Pantheon 
aangeschaft, naar volle tevredenheid,” 
vertelt Tromp. “Verder zijn er veel eva-
luatiegesprekken met klanten, en het is 
gewoon ideaal dat onze directie voor 
betreffende afdelingen en onderwerpen 
direct de urenoverzichten paraat heeft.”   

“Als Groenendijk Onderwijsadminis-
tratie leveren wij een infrastructuur plus 
menselijke arbeid, “ zegt Van Dommele, 
“en dat laatste – de menselijke arbeid 
– vertegenwoordigt wel de bekende 
tachtig procent van onze kosten. Als je 
daar geen sturing op hebt, dan tast je 
echt in het duister. Dan heb je alleen je 
ervaring en intuïtie om op te vertrouwen, 
maar in feite vaar je op dat moment in 
de mist. Daarom is het zo belangrijk en 
zo fijn dat wij ons met hulp van Pantheon 
HRM kunnen baseren op heldere infor-
matie en harde feiten!”
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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

Input voor facturatie, debiteurenbeheer en klantevaluaties



Wil jij sneller en slimmer 
werken met Pantheon 
Bedrijfssoftware?

0513 - 657 357

PANTHEON AUTOMATISERING


