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ORGANISATIE

LUNCHROOM VRIJTHOF 16
KAN ZORGELOOS GROEIEN
DANKZIJ AUTOMATISERING

Hoofdkantoor
Hilvarenbeek, Nederland
Branche
Horeca
Producten en diensten
Lunchroom met bezorgservice
Bar, koffie en broodjes
Vestigingen en medewerkers
Hilvarenbeek, Tilburg en Breda
73 medewerkers (maart 2022)
Website
www.vrijthof16.nl

Vrijthof 16 is naast een lunchroom in Hilvarenbeek ook een bezorgservice.
Het bezorggebied strekt zich uit van Hilvarenbeek tot Loon op Zand en van
Gilze-Rijen tot Oisterwijk.
De broodjes, salades, pokébowls en smoothies worden bezorgd vanuit twee locatie,
Hilvarenbeek en Tilburg, voornamelijk bij zakelijke klanten. Vrijthof 16 bestaat sinds 2003.
Eigenaar Geert van den Ackerveken begon klein: als lunchroom en take-away in
Hilvarenbeek. Heel zijn familie hielp mee. De locatie die er een aantal jaren later
in Tilburg bijkwam is een zogenaamde ‘dark kitchen’. Er worden alleen producten
klaargemaakt voor bezorging. Vrijthof 16 is gestaag gegroeid. Tegenwoordig zijn er
73 medewerkers in dienst.
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DOELSTELLINGEN

DE BAND MET
MEDEWERKERS
AANHALEN

“WE WILDEN ONZE MEDEWERKERS ZELF
IN DIENST NEMEN EN ONZE PROCESSEN
WATERDICHT EN DIGITAAL MAKEN.”

In het verleden werkte Vrijthof 16 samen met een payrollorganisatie.
Tot tevredenheid. Maar Van den Ackerveken wilde zijn medewerkers
meer zekerheid bieden en betrokkenheid tonen.
Hij wilde ze zelf in dienst te nemen. “Maar dan zonder het gedoe van
contracten opstellen, salarisstroken maken en dat soort dingen”, zegt
Van den Ackerveken. “We zaten in die tijd in een flow van automatisering
omdat we onze processen waterdicht en digitaal wilden hebben.
Afscheid nemen van de stapels papier. In die tijd zijn we ook gestart met
roosteren in Dyflexis en met Exact Online.”
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OPLOSSING

EEN VOLLEDIG
DIGITALE ADMINISTRATIE
De stap om ook de HR-processen te automatiseren was snel gezet.
“Met ondersteuning van B-Talented en Incomme, hebben we ervoor
gekozen om het HR-deel voortaan zelf te doen.
Dat kon heel makkelijk met Nmbrs® onder het HRprtl-label van Incomme.
Nmbrs® kan worden gekoppeld worden aan Exact Online en Booq.
Voor het automatiseringsdeel heeft B-Talented ons in contact gebracht
met Incomme.”

“OP ADVIES VAN EN MET HULP VAN
B-TALENTED ZIJN WE HET HR-DEEL
ZELF GAAN DOEN.”
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TRANSFORMATIE

OVERGANG NAAR
GEAUTOMATISEERDE
ADMINISTRATIE

“ALLES IS OP DE JUISTE MANIER
INGEREGELD. WE HEBBEN ER ZELF
GEEN OMKIJKEN MEER NAAR.”

De overgang van payroll naar eigen verloning was een behoorlijke uitdaging. Dankzij
de samenwerking met B-Talented en Incomme is alles uiteindelijk goed gekomen.
Geert: “B-Talented heeft zich ontfermd over de contracten en andere HR-documenten.
Ze zijn allemaal gedigitaliseerd en in het systeem gezet. We zijn nu voor 95 procent
paperless. We hebben de hele administratie geautomatiseerd, niet alleen HR.
Incomme heeft ervoor gezorgd dat alles goed ingesteld staat. Omdat alles op de juiste
manier ingeregeld is door die twee partijen hebben we er nu geen omkijken meer naar.
Het personeel krijgt op tijd zijn loon en alles klopt.”
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VOORDELEN

VOOR HET PERSONEEL
ALLES GOED GEREGELD
“We groeien nog steeds en we willen vooral bezig zijn met onze producten en
de bezorging ervan. Tegelijkertijd wil ik voor het personeel alles goed geregeld
hebben, zonder dat ik daar veel aan hoef te doen. Dankzij HRprtl Ik kan nu op
ieder moment en overal inzien hoe mijn bedrijf ervoor staat. De administratie
bijwerken kost weinig tijd en de cijfers zijn altijd up-to-date. Dat geeft heel veel
rust”, zegt Geert van den Ackerveken.

“DE CIJFERS ZIJN ALTIJD BIJGEWERKT EN IK KAN
ZE OVERAL INKIJKEN. DE TIJDWINST EN DE
KOSTENBESPARING ZIJN AANZIENLIJK.”
De voordelen van HRprtl

De voordelen van Incomme

• Snel;

• Veel kennis van het pakket;

• Kostenbesparend;

• Problemen worden snel opgelost;

• Transparant;

• Veel kennis van automatisering;

• Minder fouten;

• Geen omkijken naar.

• Gebruiksvriendelijk;

• Contact via B-Talented;

• Overal inloggen;
• Continuïteit;
• Stabiliteit;
• Volledig inzicht en overzicht;
• Volledig digitale administratie;
• Geen salarisstroken meer opsturen.

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER UW
PERSONEELS- OF SALARISSYSTEEM?
Neem dan contact met ons op support@incomme.nl
of ga naar www.incomme.nl
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