
Beste medewerker van MeerderWeert,

Per 1 januari 2011 schakelen we over van OSG (Onder-
wijs Service Groep, een zelfstandig administratiekantoor) 
naar een eigen administratieve organisatie binnen 
MeerderWeert. Er wordt dan vanuit het bestuurskantoor 
een eigen personeels- en salarisadministratie (PSA) en 
fi nanciële administratie (FA) gevoerd. Onderzoek heeft 
uitgewezen dat we op termijn voor dezelfde prijs 
een snellere en beter afgestemde dienstverlening aan 
onze medewerkers kunnen garanderen. En dichter bij 
huis overzicht kunnen houden op alle fi nanciële en 
personele zaken.

Deze overgang zorgt er voor dat de contactpersonen 
van OSG nu vervangen worden door eigen medewerkers 
op het bestuurskantoor. Om te weten met wie u contact 
hebt, hebben we een ‘smoelenfoto’ toegevoegd zodat u 
een beeld hebt van de mensen en het werk waarmee ze 
bezig zijn.
 
René van Strijp
Algemeen directeur

Foto v.l.n.r.
Voorste rij: Gerlinde Siegers, Ineke Doré, Will Söntjens, 
Elly Speksnijder, Peter Wijen, René van Strijp
Achterste rij: Henk Jabben, Suzanne Peeters, Anouk Smits, 
Thieu van Dael, Henry Slaats, Nelly Nijssen, Bart Caris
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De afgelopen maanden is er hard gewerkt om de 
overgang van het administratiekantoor OSG naar 
het bestuurskantoor te bewerkstelligen.

Wat betekent deze 
overgang voor u?

Vanaf  1 januari 2011 
kunt u met vragen niet 
meer terecht bij OSG. 

Personele of salarisvragen die niet door uw directeur 
kunnen worden beantwoord, kunt u stellen aan de 
personeels en salarisadministratie. De PSA is onder te 
verdelen in twee deelgebieden: personeelsaangelegen-
heden; salarisaangelegenheden.

U kunt de PSA benaderen bij vragen rondom uw 
akte van benoeming, arbeidsvoorwaarden (o.a. salaris, 
spaarloon, levensloop, fi etsregeling, BAPO, pensioen), 
arbeidsongeschiktheid, ziekteverloop en mutaties of 
werkgeversverklaring.

De PSA is op werkdagen te bereiken op 
telefoonnummer 0495-750250 of per e-mail. 
Dit laatste heeft de voorkeur: psa@meerderweert.nl 

Nieuw personeels- 
en salarissysteem
Door het voeren van een eigen personeels- en salaris-
administratie heeft er ook een overgang naar een nieuw 
personeels- en salarissysteem plaats gevonden. 
Wij gaan werken met het programma Merces@work. 
Een van de voordelen van dit programma is dat wij indivi-
duele medewerkers toegang kunnen geven tot hun eigen 
digitale loonstrook. In de loop van januari 2011 ontvangt 
u een e-mail op uw werk-mailadres met instructies hoe u 
in dit systeem uw ‘MijnMerces’ kunt aanmaken. 
Hiermee kunt u maandelijks (dus niet alleen bij mutaties) 
uw loonstrook inzien en indien gewenst printen. 

De jaaropgaven vanaf 2011 worden ook in ‘MijnMerces’ 
aangeleverd. De jaaropgave van 2010 ontvangt u nog 
papiermatig van OSG.
Met ingang van 1 januari 2011 ontvangt u enkel nog 
digitale loonstroken, papieren loonstroken zijn met dit 
systeem verleden tijd.

Binnen de fi nanciële administratie worden de boekhoud-
kundige en fi nancieel administratieve werkzaamheden 
verricht. De medewerkers van deze administratie 
verrichten vooral werkzaamheden voor het bestuurs-
kantoor en voor de directeuren van de scholen. 

U als medewerker zult weinig rechtstreeks met deze 
medewerkers van doen hebben.
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Wat kunt u van ons 
verwachten?

Per 1 januari 2011 worden alle personele dossiers 
opnieuw ingericht. Deze worden gearchiveerd op 
het bestuurskantoor. Aangezien OSG tot en met 
medio januari 2011 in deze dossiers de administratie 
verwerkt, is het niet mogelijk eerder te starten met 
de inrichting van deze dossiers. Dit is een hele klus, 
die niet binnen 1 maand geklaard is. Maar wij gaan hier 
met man en macht aan werken, maar kunnen u helaas 
niet garanderen dat u hier bij vragen geen hinder van 
zult ondervinden. 

Wij doen ons uiterste best de overlast zo veel 
mogelijk te beperken, maar rekenen graag op uw 
begrip als het antwoord op uw vraag wat langer 
op zich laat wachten dan wij eigenlijk nastreven. 
Zeker het begin van het jaar 2011 wordt druk, 
waarbij geïnvesteerd wordt in het goed opzetten 
van een effi ciënt werkende personeels- en 
salarisadministratie. Zodat wij op termijn een 
betere service kunnen gaan verlenen.

Standaardformulieren (bijvoorbeeld het 
declaratieformulier voor reiskosten) die u nu 
voor OSG invult, worden u vanaf januari 2011 via 
de directeuren beschikbaar gesteld. En zullen op 
termijn geplaatst gaan worden op de website van 
MeerderWeert.

Voor vragen of suggesties omtrent de administratieve 
ontwikkelingen kunt u contact opnemen met: 

Ineke Doré, Stafmedewerker HRM
i.dore@meerderweert.nl       

Henry Slaats, Controller
h.slaats@meerderweert.nl
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Wat verwachten 
wij van u?

De overgang naar een ander personeels- en 
salarissysteem kan ondanks alle zorgvuldigheid toch 
fouten met zich meebrengen. In december 2010 gaan wij 
alle gegevens van het ‘oude’ naar het ‘nieuwe’ systeem 
inbrengen, controleren en eventuele fouten corrigeren. 

Aan u het dringende verzoek uw loonstroken de 
komende maanden goed te controleren en bij 
onjuistheden de PSA zo snel mogelijk hiervan op de 
hoogte te brengen, zodat wij eventuele fouten meteen 
kunnen corrigeren. In de loop van 2011 ontvangt u 
van ons een overzicht met uw stamgegevens. In de 
begeleidende brief zullen wij u dan verzoeken de 
gegevens op volledigheid en juistheid te controleren. 
Met deze aktie beogen wij een correcte personeels- en 
salarisadministratie te kunnen voeren.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen 
hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met het 
bestuurskantoor op telefoonnummer 0495-750250 of 
per e-mail psa@meerderweert.nl.
Wij rekenen op uw begrip tijdens de overgangsfase en 
zien uw suggesties ter verbetering van onze service 
graag tegemoet.
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Wie doet wat bij het 
bestuurskantoor van 
MeerderWeert

Algemeen ondersteuning

René van Strijp           
Algemeen directeur
Aanwezig op: Alle dagen in de week

Henk Jabben              
Bovenschools directeur
Aanwezig op: Alle dagen in de week

Will Söntjens              
Managementassistente
Aanwezig op: Ma, di, do, vr gehele dag

Gerlinde Siegers                        
Secretariaat
Aanwezig op: Ma, di en wo ochtend, vr gehele dag

PSA ondersteuning

Ineke Doré                  
Stafmedewerker HRM
Aanwezig op: Ma, di, do, vr tot 14.30 uur

Anouk Smits            
Medewerker personeelszaken
Aanwezig op: Ma, do tot 14.45 uur, di, vr 
(in even weken) gehele dag 

Suzanne Peeters          
Salarisadministrateur
Aanwezig op: Ma, wo, vr gehele dag

FA ondersteuning

Henry Slaats                                 
Controller
Aanwezig op: Alle dagen in de week

Nelly Nijssen          
Medewerker boekhouding
Aanwezig op: Ma, di tot 15.00 uur, do gehele dag

Elly Speksnijder     
Medewerker boekhouding
Aanwezig op: Ma, wo, vr gehele dag, di tot 12.30 uur

Bovenschoolse ondersteuning

Peter Wijen   
Beleidsmedewerker huisvesting
Aanwezig op: Alle dagen in de week

Thieu van Dael              
Bovenschoolse IB-er
Aanwezig op: Wisselende dagen  

Bart Caris
Bovenschools ICT-er
Aanwezig op: Wisselende dagen
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