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Klant van het eerste uur
Novon maakte vanaf 1998 gebruik van het zogeheten SMPWIN systeem van Schrijver. Dit bedrijf van  

Herman Schrijver werd op 1 oktober 2002 overgenomen door Nocore en volledig geïntegreerd in Nocore  

Facilitair. Inmiddels maakt Novon gebruik van nagenoeg alle beschikbare modules, waaronder een aantal 

modules van de nieuwe webapplicatie Nocore Online. Klanten kunnen zelf uit alle beschikbare modules 

kiezen welke ze willen afnemen en het beste bij hun passen. Het hele systeem is volledig geïntegreerd en is 

sterk workflow gedreven, afgestemd op het proces van de klant.

Novon Schoonmaak

Bedrijfsvoering volledig in controle
In een openhartig gesprek delen Jaap Meuleman (Controller) en Tanja Bakema (Lean Specialist) 
van Novon hun ervaring met de producten & diensten van Nocore uit Uden. Novon heeft haar 
hoofdkantoor in Zwolle en is in 1993 opgericht door Jacco Vonhof. Inmiddels is het bedrijf uitge-
groeid tot een organisatie waar meer dan 2.000 schoonmaakprofessionals werkzaam zijn.

Lees meer over Nocore Facilitair

https://www.nocore.nl/nocore-facilitair
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Hoe wordt onze samenwerking door 
Novon ervaren?
Onze gesprekspartners zijn in eerste 
instantie constructief kritisch over de 
samenwerking. Na een minder soepel 
verlopen overgang was de output niet 
optimaal en sloot deze niet helemaal 
aan bij de behoeftes van Novon. Dat 
was de reden dat Novon in 2017 een 
marktverkenning hield bij andere soft-
wareleveranciers. Hier bleek al snel dat 
het pakket van de ene leverancier min-
der stabiliteit en/of continuïteit bood, 
terwijl een ander pakket de specifieke 
expertise met betrekking tot de schoon-
maakbranche miste. ”Daarom kozen 
wij wederom voor Nocore. We zochten 
nog meer dan voorheen de verbinding 
met Nocore en sedertdien hebben wij in 
gezamenlijkheid majeure stappen gezet 
om de software beter te laten aansluiten 
op onze behoeftes. Samenwerking is 
immers de sleutel tot het succes!”

”We zochten nog meer dan voorheen de verbinding met 
Nocore om de software beter te laten aansluiten op 

onze behoeftes. Samenwerking is immers de sleutel tot 
het succes!”



Betrouwbaar, snel en efficiënt
“De samenwerking met Nocore geeft ons een 
voorsprong op andere schoonmaakbedrijven die 
dit niet doen”, aldus Jaap Meuleman. Hij noemt 
hierbij vooral de aspecten tijdwinst, kostenbe-
heersing en efficiency. “Relevante informatie-
voorziening die jaren geleden nog een halve dag 
vergden om dit boven water te krijgen zijn nu 
met één muisklik op te vragen en bovendien is 
deze informatie betrouwbaar. Het geeft ons het 
gevoel volledig in controle te zijn.” Ook noemt 

Jaap Meuleman het feit dat Novon een flink 
groeiende onderneming is, maar dat er dankzij 
het gebruik van nieuwe Nocore software geen 
uitbreidingen nodig zijn binnen haar staforga-
nisatie. Volgens Tanja Bakema komt dit mede 
door het feit dat taken nu meer centraal gere-
geld kunnen worden: “De door ons behaalde 
efficiency is mede het gevolg van het feit dat wij 
door de samenwerking met Nocore meer zaken 
kunnen centraliseren, dit in samenhang met 
onze bedrijfsprocessen.”

Novon Schoonmaak

Bezint eer ge begint
Duidelijk is het dat het gebruik van software applicaties geen kwestie is van: ”U vraagt en wij  
draaien.” Van groot belang is dat je als bedrijf eerst goed formuleert welke informatie behoef-
te je hebt, welke besturingsmechanisme je wenst, wat je wil bereiken, wat je kan met de output 
van diverse modules, en last but not least, wat het je uiteindelijk op moet leveren. Tanja Bakema: 
”Deze boodschap geef ik graag mee. Het voorkomt dat je modules aanschaft die je feitelijk niet per 
se nodig hebt of niet passen binnen jouw bedrijf.” Het is om die reden dat Novon deelneemt aan 
diverse werkgroepen die Nocore met haar klanten organiseert om zo op de hoogte te blijven van 
de behoeftes en innovaties die in de schoonmaakbranche spelen. Nocore kan zo sneller en beter 
inspelen op de ontwikkelingen en haar producten hierop aanpassen en/of door ontwikkelen.
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Vraag een demonstratie aan

https://www.nocore.nl/demo-aanvragen


Novon Schoonmaak

Betere marges
Naast het voordeel van lagere foutmarges bij de verloning noemen de gesprekspartners nog een 
belangrijk aspect: “Mede door de samenwerking met Nocore mogen wij stellen dat de brutomarge 
van ons bedrijf is verbeterd. Hier staat uiteraard een verhoging van de automatiseringskosten tegen-
over, maar per saldo zijn wij ook in financieel opzicht tevreden over deze samenwerking.”  
Zo biedt het softwaresysteem de mogelijkheid om op rayon- en projectniveau de na-calculatori-
sche brutomarge inzichtelijk te maken, waarop de operatie kan sturen. “Uiteraard zonder te tornen 
aan de kwaliteit van onze dienstverlening!”

Zonder wrijving geen glans
De gesprekspartners hebben in alle 
openheid wel een paar adviezen om de 
dienstverlening van Nocore verder te 
optimaliseren. Zo noemen zij een duide-
lijke handleiding per module voor nieuwe 
medewerkers, het vereenvoudigen van een 
koppeling met systemen buiten Nocore 
en optimalisatie van het boekhoudkundig 
pakket, daar waar het de aansluiting van het 
jaarwerk betreft.



Novon Schoonmaak

Servicedesk doet naam eer aan
Lovend zijn de gesprekspartners over de Servicedesk van Nocore: “De services die zij verlenen 
is snel, vakkundig en steeds oplossingsgericht. Hier worden we oprecht blij van.” Het recent door 
Nocore ontwikkelde systeem om per verwerkt uur af te rekenen in plaats van te betalen per modu-
le is nog te vers om hier vanuit Novon een waardeoordeel over te vellen. Wel concluderen zij dat 
de intrede van de module Facility apps succesvol is: “Wij gaan zeker meerdere aspecten uit deze 
module implementeren.”

Blij met keuze 
Zowel Tanja Bakema als Jaap Meuleman zijn blij over de samenwerking met Nocore en zij spreken 
de verwachting uit dat Nocore zich in de dynamische wereld van dienstverlening steeds verder 
blijft ontwikkelen. Graag dragen zij hiertoe vanuit Novon een steentje aan bij. Kortom Novon is 
absoluut tevreden dat zij in 2017 wederom de keuze voor Nocore hebben gemaakt.

“De service die zij verlenen is snel, vakkundig en 
steeds oplossingsgericht. Hier worden wij  

oprecht blij van.”

Nocore Group biedt aan meer dan 900 bedrijven uit de flexbranche 
en schoonmaakbranche een volledig geïntegreerde software-op-
lossing (ERP). De software automatiseert uw commerciële,  
operationele en financiële processen, waaronder loonverwerking. 

Vraag vrijblijvend een demonstratie aan. 

Website: www.nocore.nl  

E-mail: info@nocore.nl  

Telefoon: 0413 24 20 50

Social: 

https://www.nocore.nl/demo-aanvragen
https://www.nocore.nl 
mailto:info%40nocore.nl%20?subject=Contact%20naar%20aanleiding%20van%20Novon%20whitepaper
tel:0413242050
https://www.linkedin.com/company/nocore-bv/
https://www.youtube.com/channel/UCXdttHpFEUHjOC_SwTlvAtg

