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Kentro Office is gebruiksvriendelijke 
state of the art uitzendsoftware voor 
intermediairs, vestigingsmanagers 
en intercedenten. Met Kentro Office 
worden vestigingsmedewerkers 
optimaal ondersteund in hun werk. 
Door het intuïtieve karakter, de 
procesgestuurde ondersteuning en 
door het bieden van de juiste infor-
matie op het juiste moment, kunnen 
vestigingsmedewerkers efficiënter, 
nauwkeuriger en prettiger hun werk 
doen. Met als resultaat verlaging 
van de inwerktijd, productiviteits-
verbetering, compliancy en foutre-
ductie.

Gebruikersvriendelijk
Hét voordeel ten opzichte van 
traditionele pakketten is dat Kentro 
Office echte procesondersteunende 
software is. Dit houdt in dat Kentro 
Office meedenkt en de interce-
dent stapsgewijs door het proces 
heen leidt. De getoonde informatie 

en keuzes worden automatisch 
gefilterd op basis van de gekozen 
processtap en gegevens die eerder 
zijn vastgelegd (slimme data). De 
gebruiker ziet dus alleen die opties 
die op dat moment relevant zijn. 
Hierdoor krijgt de intercedent bij-
voorbeeld bij het aanmaken van een 
plaatsing alleen de juiste prijsafspra-
ken voor die inlener te zien in plaats 
van meerdere keuzes. De interce-
dent ziet altijd alleen de juiste data, 
op het juiste moment. Dit bespaart 
tijd en zorgt voor minder fouten. 

En Kentro Office is helemaal geënt 
op het werk van de intercedent. Als 
de intercedent ’s ochtends binnen-
komt en Kentro Office opstart, ziet 
hij of zij op het dashboard in één 
oogopslag wat er belangrijk is die 
dag. Bij ‘Mijn To do’s’ staan de acties 
op zijn of haar naam. Dit maakt 
Kentro Office prettig om mee te 
werken.

WAT IS KENTRO OFFICE?
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Administratie on the fly
Wat ook een heel groot voordeel 
is, is dat alle verplichtingen uit wet- 
en regelgeving en bijbehorende 
administratieve ballast ‘onder de 
motorkap’ zit. De intercedent wordt 
niet lastig gevallen met administra-
tief werk en tegelijkertijd wordt de 
compliancy gewaarborgd.

Hoe werkt dat? Op het moment dat 
de intercedent iets invoert in het 
systeem, verwerkt Kentro Office dit 
administratief ‘on the fly’. Het ach-
teraf administreren - welke interce-
dent heeft er geen hekel aan? - is er 
niet meer bij. 

En dat geldt ook voor correcte 
toepassing van wet- en regelgeving 
(compliance), denk aan minimum-
loon, transitievergoeding of cao-fa-
sering. Zonder dat de intercedent 
het merkt, voldoet hij of zij aan deze 
voorwaarden die in het systeem zijn 
geborgd. Hierbij kan de intercedent 
dus geen fouten maken en zich 
focussen op zijn of haar commerci-
ele werk.

5 voordelen
Kentro Office biedt een uitzendor-
ganisatie vijf voordelen:
1. Nauwelijks inwerktijd nodig; de 

intercedent kan vrijwel direct aan 
de slag

2. Acceptatiegraad gaat omhoog; 
het gebruikersgemak bevordert 
de soepele implementatie. En 
minder administratieve ballast 
stimuleert gebruik 

3.  De productiviteit gaat omhoog; 
de intercedent is sneller en 
effectiever, maakt minder fouten 
en kan zich volledig focussen op 
kerntaken, de werving en selectie 
en het plaatsen van kandidaten

4.  De marge gaat omhoog; de 
productiviteit verbetert en de 
indirecte kosten gaan omlaag

5.  Het is leuk om mee te werken: het 
overzichtelijke, gebruiksvriende-
lijke systeem maakt het werken 
prettiger en gemakkelijker 
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De snelgroeiende uitzendorganisatie Actief 
Werkt! heeft voor de uitzendsoftware Kentro 
Office gekozen, geleverd door Pivoton. Dat 
de intercedenten in korte tijd nu veel pret-
tiger kunnen werken is mede te danken aan 
de goede samenwerking tussen beide orga-
nisaties. Hans Damhuis (Actief Werkt!): “De 
implementatie van Kentro is bij ons buiten-
gewoon goed verlopen en is een voorbeeld 
voor andere.”

Waarom Kentro Office?
“De automatisering in de uitzendbranche 
gaat steeds verder. Ook wij blijven innoveren. 
Dat al onze vestigingen over zijn gegaan op 
Kentro Office (zie Wat is Kentro Office?) is 
een belangrijke stap”, zegt Hans Damhuis, 
financieel directeur van Actief Werkt!

Investeren in nieuwe uitzendsoftware was 
hard nodig, stelt Anoek van Leijsen, mana-
ger ICT bij Actief Werkt!. “Het oude pakket 

voldeed functioneel, maar was niet meer 
van deze tijd, niet proces-ondersteunend en 
zeker voor nieuwe collega’s lastig om mee 
te werken.” Actief Werkt! is een groeiende 
uitzendorganisatie waar veel jonge mensen 
werken en waar regelmatig nieuwe collega’s 
worden verwelkomd. “Dan kun je niet meer 
blijven werken met een verouderd systeem 
waarvan alleen de ervaren collega’s de ins 
en outs kennen, maar heb je een gebruiks-
vriendelijk systeem als Kentro Office nodig. 
Dit sluit qua look and feel veel beter aan bij 
de internetgeneratie. De minder ervaren, 
nieuwe collega’s hoef je dan ook nauwelijks 
in te werken.”

Van Leijsen volgt de ontwikkelingen rondom 
Kentro Office al jaren op de voet. “Het is 
helemaal toegespitst op het dagelijks werk 
van de intercedent. Die is met iets bezig en 
dan komt er een telefoontje tussendoor, 
waardoor er in het systeem snel ad hoc iets 
anders gedaan moet worden. In Kentro 
Office is dat simpel, daarin kun je gemakke-
lijk aan meerdere taken naast elkaar werken. 
Het is heel flexibel en dat heeft de interce-
dent nodig.”

Positief kritisch
“Wij kennen Actief Werkt! als een uitzen-
dorganisatie met een duidelijke innova-
tie-agenda”, zegt Roel Keizer, algemeen 
directeur van Pivoton. “Zij zijn altijd positief 
kritisch. De investeringen in ICT moeten 
begrijpelijk direct effect sorteren, bijdragen 
aan marge-ontwikkeling en het verbeteren 
van data en rapportages. En Kentro Office 
moet het werk van de intercedent vergemak-
kelijken. Zij moeten dankzij Kentro Office 
niet alleen prettiger kunnen werken, maar 
ook effectiever. Dat was een helder doel van 
Actief Werkt!”

ACTIEF WERKT! KIEST VOOR KENTRO OFFICE

Roel Keizer
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Damhuis beaamt dat. “Wij willen onze 
vestigingen optimaal faciliteren. Daar wordt 
uiteindelijk het geld verdiend. Met Kentro 
Office maken wij het werk van de interceden-
ten zo aangenaam mogelijk. En lange, dure 
cursussen om het personeel in te werken zijn 
niet meer nodig. Bij de groei die wij doorma-
ken hoort ook innovatie, het investeren in 
automatisering.”

Paul van den Bosch, commercieel direc-
teur bij Pivoton, herkent dit in bredere zin. 
“Steeds meer spelers in de uitzendsector 
lopen tegen de grenzen van hun groei aan. 
Om door te kunnen groeien is een ‘next step’ 
in automatisering noodzakelijk. Ook omdat 
het in deze markt heel belangrijk is de kosten 
zo laag mogelijk te houden.” Dat Kentro 
Office steeds vaker als oplossing wordt geko-
zen ligt volgens Van den Bosch voor de hand. 
“Het implementeren is relatief eenvoudig, 
de acceptatiegraad is hoog en de inwerktijd 
laag. En het is een gemakkelijk systeem om 
mee te werken. Dat verbetert zichtbaar de 
productiviteit op de vestigingen.”

Implementatie is een grote operatie
Dat het overstappen op een nieuw systeem 
geen kwestie van plug and play is, spreekt 
voor zich. “Een migratie is heel ingrijpend 
voor een klant. Het grijpt in op de core busi-
ness van een uitzendbureau”, zegt Keizer, die 
het vergelijkt met een openhartoperatie. “Je 

moet een volledig nieuw systeem invoeren, 
terwijl de organisatie gewoon door moet 
blijven draaien. Commercie mag niet stagne-
ren tenslotte.”

“De implementatie van een nieuw systeem 
is voor (nieuwe) klanten inderdaad altijd 
spannend”, zegt Edwin Roosma, die als senior 
consultant bij Pivoton hier veel ervaring 
mee heeft. Roosma begint met wat hij een 
‘fit/gap-analyse’ noemt. “Wij kijken naar 
de overeenkomsten en verschillen tussen 
bestaande werkprocessen en Kentro Office. 
Door het configureren van het systeem en 
het aanpassen van processen komen we 
uiteindelijk tot het gewenste resultaat.”

Betrek de gebruiker erbij
De rol van de uiteindelijke gebruikers is 
hierbij cruciaal, stelt Roosma. “Ons advies 
aan elke klant is ‘betrek zo snel mogelijk de 
eindgebruikers bij de implementatie’. Zij 
leveren cruciale input die nodig is om het 
systeem volledig te laten aansluiten op de 
organisatie.”

Zo is dat bij Actief Werkt! ook gegaan. Dat 
de implementatie van Kentro Office bij Actief 
Werkt! zo succesvol is verlopen komt vol-
gens Van Leijsen ook doordat ‘de operatie’ 
nauw betrokken is geweest. “De inzet van 
key users is één van de succesfactoren van de 
geslaagde implementatie.” 

Actief Werkt! heeft er bij dit project voor 
gekozen eigen teams samen te stellen. In de 
stuur- en werkgroep zitten een regiomana-
ger en de operationeel directeur van Actief 
Werkt!, mensen die weten wat het dagelijkse 
werk inhoudt en waar een systeem in hun 
organisatie aan moet voldoen. En dat geldt 
zeker ook voor de klankbordgroep, die 

 “Kentro Office is een mooie innovatie.  
     Collega’s van verschillende vestigingen  
   vroegen elke dag of Kentro Office niet  
       eerder geïmplementeerd kon worden.”

Nikki Norbart, intercedente bij Actief Werkt! in Breda
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bestaat uit zo’n vijfentwintig eindgebruikers 
(key users), zoals intercedenten, een vesti-
gingsmanager en salarisadministrateurs.

Dennis Joosen, applicatiebeheerder bij Actief 
Werkt! heeft de key users begeleid bij hun 
werk. “In meerdere sessies zijn de key users 
in de testfase hiermee aan de slag gegaan en 
hebben zij gezien wat Kentro Office te bieden 
heeft. Wij hadden een prioriteitenlijst met 
eisen die voor ons een ‘must’ waren om live 
te kunnen gaan. Voor ons was het belangrijk 
dat Kentro Office daaraan voldeed.”

Roosma over het voortraject: “Wij heb-
ben vooraf enkele sessies met de key users 
gehad, een demo en een presentatie gege-
ven en vervolgens de mensen zelf aan de 
knoppen laten zitten. Op basis van hun 
bevindingen zijn zaken geconfigureerd en 
processen gestroomlijnd, waarmee Kentro 
Office helemaal is toegesneden op de orga-
nisatie van Actief Werkt!.”

Scherpe gesprekken
“Wij zijn zeker heel kritisch geweest. Wij 
wilden alleen live gaan als vóór implementa-
tie alles duidelijk was en wij zeker wisten dat 
alle voor ons primaire taken in het systeem 
zaten”, zegt Damhuis.

“We hebben in het begin scherpe gesprek-
ken gevoerd en de lastige vragen meteen 
aangepakt. Dat heeft zeker geholpen, dan 
loop je niet bij de eerste de beste hobbel 
meteen tegen problemen op”, vult Van 
Leijsen aan, die de pragmatische aanpak van 
Pivoton waardeert. “Als er een hick up was, 
konden we dat direct met elkaar communi-
ceren. Een call inplannen en even de koppen 
bij elkaar steken, waarna we snel samen tot 
een oplossing kwamen en zonder vertraging 
weer verder konden.” Ook Roosma typeert 
de samenwerking als ‘open en eerlijk’. “Dat 
is hoe wij van beide kanten hebben gewerkt, 
doet er zich een probleem voor dan moet 
je even alles laten vallen en als team dat 
aanpakken. Zo zorg je ervoor dat het proces 
goed blijft lopen.”

Die manier van samenwerken past bij de stijl 
van Pivoton, zegt Van den Bosch. “Verwach-
tingsmanagement is belangrijk. Daarvoor 
moet je alles vooraf goed doorspreken, de 
spelregels samen bepalen en duidelijke 
afspraken maken. Onze aanpak van beide 
kanten is ‘hard op de inhoud, zacht in de 
relatie’. Dat komt het eindresultaat alleen 
maar ten goede.”

Uitrollen via ambassadeurs
En dan volgt het spannendste deel van het 
project, het daadwerkelijke invoeren van 
Kentro Office op alle vestigingen. Live gaan 

Paul van den Bosch

“We knokken samen voor  
 dezelfde klus. Dat de planning  
 is gehaald is te danken aan strak  
 projectmanagement, een goede  
    samenwerking van de teams
  aan beide kanten.”

Roel Keizer, algemeen directeur van Pivoton
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betekent dat van het ene op het andere 
moment de nieuwe interface (Kentro Office) 
voor het oude systeem wordt gezet en de 
medewerkers hier direct mee aan de slag 
gaan. Er is natuurlijk altijd de mogelijkheid 
om ook het oude systeem op de achtergrond 
nog mee te laten draaien – hybride gebruik 
is mogelijk gemaakt - maar toch … overgaan 
op een nieuw systeem gaat altijd gepaard 
met enige drempelvrees. 

In overleg met Pivoton heeft Actief Werkt! 
ervoor gekozen niet voor een big bang-im-
plementatie te gaan, maar Kentro Office 
gefaseerd, per vestiging, in te voeren. 

Joosen is ook degene die samen met de key 
users op de vestigingen zelf voor de uitein-
delijk implementatie heeft gezorgd. En die 
key users hebben niet alleen geholpen bij 
het live gaan op de eigen vestigingen maar 

zij hebben ook de collega’s op de andere 
vestigingen ingewerkt. Belangrijk, volgens 
Roosma: “Er is altijd weerstand, bij elke ver-
andering. Daar houd je rekening mee. En dan 
is het een heel verschil wanneer een directe 
collega het aanprijst of dat het iets is dat 
vanuit het hoofdkantoor wordt opgelegd.” 

En die aanpak heeft effect gehad, stelt Joo-
sen vast: “De reacties van collega’s op de ves-
tigingen waren heel positief. ‘Dit werkt heel 

efficiënt’, zeiden veel van hen. Bijna iedereen 
ervaart dat het sneller, prettiger werkt.” 
Voor een snelle acceptatie helpt het ook dat 
Kentro Office zo gebruiksvriendelijk is, merkt 
Joosen. “Kentro Office is niet alleen heel 
workflow gestuurd - waardoor de gebruiker 
alleen de juiste data op het juiste moment 
te zien krijgt (zie kader) - het systeem is ook 
heel pro-actief. Als de intercedent informa-
tie van een kandidaat opzoekt, verschijnt 
op het scherm meteen een helder overzicht 
van deze kandidaat en ziet de intercedent 
direct of er nog informatie ontbreekt.” Dat 
de oudgedienden binnen de organisatie 
iets meer moeite hebben dan de nieuwe, 
jongere medewerkers, is volgens hem niet 
zo vreemd. “Die zijn al heel lang gewend op 
een bepaalde manier te werken. Dan moet 
je even omschakelen, dat is ook een kwestie 
van gevoel. De een heeft er direct feeling 
mee en voor de ander is dat iets lastiger. 
Maar uiteindelijk is iedereen heel positief.”

Conclusie van Joosen: “Alles staat en valt met 
een juiste inrichting van het systeem, maar 
als je dat hebt, is Kentro Office van grote toe-
gevoegde waarde voor de intercedenten.”

De technische implementatie is uiteindelijk 
heel vlot verlopen. “We zijn vorig jaar juni 
begonnen met het uitrollen op de vestigin-
gen en voor de bouwvak was Kentro Office 
op alle vestigingen live. Dat dit binnen acht 

“Met Kentro Office gaan we een  
   stap vooruit in onze dienstverlening. 
Voor onze medewerkers en  
    voor onze klanten. Een plus plus!”

Anke Rasenberg,  
manager Brabant-West bij Actief Werkt!

“Steeds meer spelers in de uitzendsector  
     lopen tegen de grenzen van hun groei aan. 
Om door te kunnen groeien is een  
   ‘next step’ in automatisering noodzakelijk.”

Paul van den Bosch, commercieel directeur bij Pivoton
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weken is gedaan, is sneller dan ik ooit had 
gedacht”, concludeert Van Leijsen.

Partnership
“Het is een knappe prestatie, zo’n implemen-
tatie terwijl het reguliere werk gewoon door-
gaat”, stelt Damhuis. “Dat dit is geslaagd is te 
danken aan onze mensen uit de operatie, het 
hoofdkantoor en aan de mensen van Pivo-
ton. Door hen, en door de goede aanpak van 
beide kanten kon het een succes worden.” 
Ook Keizer zegt dat succes afhangt van 
goede samenwerking en een gemeenschap-
pelijk doel: “Het is in het belang van onze 
klanten dat hun intercedenten beter zijn 
toegerust om hun werk te doen. Zij moe-
ten zich zoveel mogelijk kunnen richten 
op de kandidaten en opdrachtgevers. Dat 
bepaalt uiteindelijk het commerciële succes 
van de uitzendorganisatie en dat bepaalt 
dus ook ons succes. We knokken samen 
voor dezelfde klus”, zegt Keizer, die dan ook 
van een echt partnership spreekt. “Dat de 
planning is gehaald is te danken aan strak 
projectmanagement, een goede samenwer-
king van de teams aan beide kanten.”

Partnership is zeker belangrijk, vindt ook 
Damhuis. ”Open communicatie, korte lijnen, 
alles doen vanuit een positieve instelling 
waarbij je elkaar iets moet gunnen en klaar 
moet staan om elkaar te helpen.”

Damhuis tot slot: “Dat de invoering van 
Kentro Office binnen Actief Werkt! binnen 
de planning, binnen budget én op de manier 
waarop wij het wilden is gegaan, is bijzonder 
voor zo’n groot project dat direct ingrijpt op 
het primaire proces. Dit is een buitengewoon 
goede implementatie.”

Drie tips voor een succesvolle implementatie van uitzendsoftware:
1. Kies een IT-partner die niet alleen expert is in software, maar ook het uitzendproces van A tot Z 

kent, een betrouwbare partner met kennis van relevante wet- en regelgeving, met dezelfde focus 
op resultaat (margeverbetering).

2. Bereid de implementatie goed voor en maak heldere afspraken (over planning, vereisten en  
verwachtingen)

3. Betrek de eindgebruikers bij de keuze en implementatie van het systeem (dat zorgt ook voor 
draagvlak en snelle acceptatie in de organisatie)

“De implementatie van Kentro is 
    bij ons buitengewoon goed 
   verlopen en is een voorbeeld 
         voor andere.”

Hans Damhuis, 
financieel directeur van Actief Werkt!
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Pivoton is dé IT-partner voor 
bedrijven die zich bezighouden 
met flexibele arbeid. Pivoton heeft 
een jarenlange track record op het 
gebied van betrouwbare verloning 
en facturatie.

Met de moderne, procesgestuurde 
en intuïtieve software Kentro kun-
nen klanten zich focussen op hun 
core business; het zoeken en vinden 
van de juiste kandidaten voor hun 
opdrachtgevers.

Pivoton faciliteert groei en stabiliteit 
door verhoging van productiviteit, 
een korte inwerktijd, maximale 
automatisering van wet- en regel-
geving (borging van compliancy) 

en verregaande ontzorging van 
de backoffice middels de unieke 
Business Process Outsourcing 
(BPO)-dienstverlening. Het resul-
taat? Besparing op operationele 
kosten!

Pivoton in drie woorden: ‘trans-
parant, kwaliteit en betrouwbaar’ 
– open in de communicatie over 
mogelijkheden en verwachtingen, 
kwaliteit in de dienstverlening en 
betrouwbare software die het werk 
van mensen bij intermediairs pretti-
ger en gemakkelijker maakt.

Kijk voor meer informatie op  
www.pivoton.nl.

PROFIEL PIVOTON
Pivoton: ‘transparant, kwaliteit en betrouwbaar’


