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Notulen Superuser bijeenkomst Nocore Facilitair 
Woensdag 21 september 2022 
 
Aanwezig: 
Keus Schoonmaak en Diensten B.V.   De Haan Facilitaire Dienstengroep B.V.  
Schoonmaakbedrijf Alcmaria B.V.    ACS Cleaning B.V.    
Multi-Clean B.V.      Fonville Schoonmaakbedrijven B.V. 
Nieuw Leven Facility Groep B.V.     RTL Cleaning B.V.     
RplusR Huismeesterdiensten B.V.     Schoonmaakbedrijf Roefs 
SBLplus B.V.      Koenders Multi Care B.V.    
Atalian B.V.      Novon Schoonmaak  
CleanChoice      Proschoon B.V.    
Toekomst Schoonmaakbedrijven B.V.  
  
 
Opening door Ad Klösters 
Ad Klösters heet iedereen namens Nocore van harte welkom bij de Superuser bijeenkomst van Nocore Facilitair. 
We zijn blij dat we weer een Superuser bijeenkomst kunnen organiseren, die in deze nieuwe setting bij de 
Ideeënfabriek plaatsvindt. De Superuser bijeenkomsten zijn gesplitst in Nocore Facilitair, Nocore ItsClean en 
Nocore Flex. Tijdens deze bijeenkomst zal Ad Klösters het eerste deel voor zijn rekening nemen, daarna komen 
Rob van de Hoogen (Manager Operatie) en Dirk Tuip (Gastspreker) aan het woord. Iedereen kan tussendoor 
vragen stellen. Na de gastspreker is er een plenair deel waar u onder het genot van een hapje en drankje van 
gedachte kunt wisselen met onze medewerkers. 
 
Notulen vorige Superuser bijeenkomst 
Notulen van de vorige Superuser bijeenkomst dateren van 2 jaar geleden en daarom wordt het niet zinvol geacht 
deze nog te bespreken.  
 
Nocore  
In de afgelopen 2 jaar is veel gebeurd. We hebben AaRiverside overgenomen met de applicatie ItsClean. Daarmee 
verdubbelde het aantal schoonmaakklanten. Door de overname is er meer rust op de markt gekomen, kan 
Nocore zich verder concentreren op de productontwikkeling en onze diensten aan onze klanten verder  
uitbreiden omdat onze consultant-capaciteit is verdubbeld. Wij ervaren een sterke toename van klanten die 
begeleid willen worden in de verdere digitalisering van hun bedrijfsprocessen. Nocore implementeert de nieuwe 
toepassingen maar steeds meer klanten willen ook na de implementatie begeleid worden. Ook het uitbesteden 
van de loonverwerking aan Nocore neemt sterk toe. Niet alleen structureel maar ook incidenteel als uw 
loonadministrateur uitvalt. De dienstverlening wordt verzorgt door Nocore Fairclean.  
 
Jan-Willem Spuij is sinds vorig jaar als CTO (Technisch Directeur) aangesteld en is verantwoordelijk voor de gehele 
technische organisatie. Een deel van de software werd ontwikkeld in Roemenië. Deze is volledig afgebouwd en  
naar Nederland gehaald. De ontwikkelafdeling van ItsClean is naar Uden verplaatst en het systeembeheer van 
MS Azure is in eigen beheer genomen. Daarop is de technische afdeling geherstructureerd en is onder andere de 
nieuwe afdeling Analyse & Testen opgezet. 
 
Cybersecurity 
Er wordt door Nocore voortdurend gewerkt aan productontwikkeling. Er is volop aandacht voor AVG en er is flink 
geïnvesteerd in cybersecurity en verdere uitbouw van de bestaande modules. Nocore heeft meer dan 1.000 
bedrijven in de dienstverlening waar wij met onze software met name hun primaire processen zoals lonen, 
facturering  en finance automatiseren. Als de software uitvalt dan hebben onze klanten direct een continuïteits- 
probleem. Dat brengt een hoge verantwoordelijkheid met zich mee. Het is daarom van groot belang dat onze 
software maximaal is beveiligd. Met het bouwen van de software hanteren wij de strengste protocollen en 
methodes waardoor er zoveel als mogelijk wordt voorkomen dat de software wordt besmet. Als klanten bij 
Nocore in het datacenter draaien, geeft dat extra zekerheid en vereenvoudigt dit de support. Klanten die op hun 
eigen datacenter draaien vergen meer tijd en aparte protocollen en zijn/hebben een hoger risico.  
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Begin dit jaar heeft Nocore een audit ondergaan van haar verzekeringsmaatschappij. Deze beoordeelt de 
kwaliteit van onze software, organisatie en door ons gehanteerde beheers-tools. Vanuit deze risico inventarisatie 
wordt gekeken of ze willen verzekeren. Vanaf medio mei is Nocore verzekerd voor cybersecurity. Ook heeft 
Nocore een speciale audit gehad en goed doorlopen voor ISO 27001. De nieuwe cyberfuncties worden 
ondergebracht in Nocore Facilitair Plus. 
 
Productontwikkeling 
Na de overname heeft Nocore 2 platformen op de Schoonmaakmarkt. ItsClean is meer georiënteerd op de 
midden- en onderkant van de markt en Nocore Facilitair meer op de midden- en bovenkant van de markt. Er is 
een duidelijke trend dat met name grote ItsClean-klanten overstappen op Nocore Facilitair. Facilitair-klanten 
kunnen hun processen vergaand digitaliseren. Daarbij kunnen klanten aanvullend op Nocore Facilitair Nocore 
Online- en Nocore Facility Apps-modules afnemen. Soms kan een module in zowel Nocore Online als Nocore 
Facility Apps worden aangeboden. De klant heeft dan de keuze welke module het beste bij hem past. 
 
Momenteel wordt er volop geïnvesteerd in een nieuwe planningsmodule. Deze bestaat uit een Planbord 
Werkbonnen en Planbord Medewerkers. Het Planbord Werkbonnen wordt momenteel uitgerold bij de eerste 
klanten. Het Planbord Medewerkers wordt verwacht in Q1-2023. Visie van Nocore is dat onze klanten met onze 
software nagenoeg al hun bedrijfsprocessen kunnen automatiseren en digitaliseren. Oplossingen zijn steeds 
meer workflow gedreven. Soms gaan wij een strategisch partnership aan met een gespecialiseerd bedrijf die net 
een paar stappen verder gaat in een proces. Denk aan document flow management. Daarbij werkt Nocore samen 
met WhiteVision en de BI module van i8. Binnen Nocore Flex is een Recruitment module ontwikkeld. Onderzocht 
wordt of deze module ook bij onze Schoonmaak-klanten kan worden ingezet of dat Schoonmaak met een partner 
gaat werken. Belangrijk is dat de module Recruitment aansluit op de nieuwe module Digitaal Inschrijven 
medewerkers. In oktober wordt hier een besluit over genomen. Via onze webconnector communiceren de 
applicaties niet alleen met elkaar maar ook met o.a. Belastingdienst, pensioeninstellingen, materiaalleveranciers, 
partners etc. De webconnector is extra doorontwikkeld om besmetting van buitenaf te voorkomen.  
 
E-loon 
Momenteel heeft Nocore 3 loonmodules. Op termijn worden die vervangen door een nieuwe loonmodule. 
Nocore heeft de afgelopen jaren hierin veel geïnvesteerd en zal hierin ook de komende jaren nog fors investeren. 
De verwachting is dat E-Loon vanaf 1-2025 op de markt komt. De nieuwe loonengine is zo gebouwd dat er 
meerdere cao’s in verwerkt kunnen worden, dat er snel een proforma-loonstrook kan worden gemaakt en dat 
deze makkelijk te koppelen is met externe toepassingen.  
 
Nocore Azure Cloud 
Voorheen was ons datacenter gevestigd in Eindhoven. Het beheer hadden wij uitbesteed aan BSU. Twee jaar 
geleden is gekozen om over te stappen naar Microsoft Azure en het beheer weer in eigen hand te nemen. MS 
Azure is het grootste en best beveiligde datacenter van de wereld met een beschikbaarheid van 99%. Ook heeft 
Nocore vanaf dit jaar de MFA (multi factor authenticatie) toegevoegd, waarbij u uw telefoon gebruikt om in te 
loggen. Binnen MS Azure bieden wij niet alleen onze applicaties aan, maar ook MS Office-producten waaronder  
Office, Teams etc. Zo’n 90% van onze klanten regelt zelf het resterende werkplekbeheer op hun locatie. Toch 
krijgen wij wel eens vragen of Nocore dit kan aanbieden. Vanaf dit jaar hebben wij een partnership met onze 
partner Student Aan Bedrijf. Deze doet op uw locatie het werkplekbeheer. Op de achtergrond zorgen wij dat de 
systemen met elkaar communiceren. 
 
Als u op Azure zit, plaatst onze Supportdesk de nieuwe releases en verzorgt de back-ups. Indien u Nocore 
Facilitair op uw eigen server of bij een ander datacenter heeft geïnstalleerd, verplicht dit Nocore tot het hanteren 
van  extra protocollen en kunnen wij niet efficiënt support leveren omdat wij niet weten tot hoever u de releases 
heeft geplaatst. Dit kost extra tijd en leidt tot inefficiency bij Nocore. Vanaf 2023 wordt voor deze extra support 
een toeslag berekend. De Nocore ItsClean-klanten zitten nu nog op Snel.com en gaan op termijn ook over naar 
de Nocore Azure Cloud. 
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Betrokkenheid klanten bij ontwikkeling pakket 
Elk platform heeft een eigen Platformteam bij Nocore. In het platformteam worden alle nieuwe ontwikkelingen 
besproken t.a.v. de software producten. In het team hebben Techniek, Operatie en Commercie zitting. Daar 
wordt de productontwikkeling bepaald en bewaakt. Zodra besloten is een functie of nieuwe module te 
ontwikkelen, gaat de afdeling Analyse een userstory uitwerken. Deze wordt weer in een werkgroep besproken 
waar ook klanten op een bepaald moment bij betrokken worden. Hierna gaan programmeurs pas bouwen. Na 
gereed komen, wordt uitgebreid getest en de module/functie geïntroduceerd bij de klanten middels 
releasenotes, instructiefilmpjes en opleidingen etc. 
 
Supportdesk 
Rob van den Hoogen krijgt als Operationeel Manager het woord. 
Vanaf 2018 is het huidige klantenportaal in gebruik genomen en in 2019 is gestart met het 0900-nummer. Bij het 
0900-nummer worden om klanten snel geholpen met gebruikersvragen. Bugs of complexe vragen kunnen 
klanten melden middels het indienen van een incident. Als het een bug is, neemt Nocore de tijd voor haar 
rekening. Als het een gebruikersvraag is, gaat de tijd ten laste van de SLA.  Alle incidenten worden gemonitord 
en kunnen klanten beoordelen. Over de hele linie zijn klanten erg tevreden over de kwaliteit van onze 
supportdesk. 
In 2022 is de supportdesk van Nocore Facility Apps opgenomen en in 2023/2024 staat integratie van support MS 
Azure en BI-module (i8) gepland. De kennisdatabank wordt steeds meer gebruikt door onze klanten. Klanten 
kunnen zelf zoeken naar antwoorden. Daarnaast geven wij binnen de Nocore Academy trainingen aan onze 
klanten voor het gebruik van de software.  
 
Accountbeheer 
Klanten willen steeds meer begeleid worden door Nocore. Met de overname van ItsClean is ook de consultant- 
capaciteit uitgebreid en kunnen we die meer inzetten voor begeleiding van onze klanten. Dit jaar zijn wij 
begonnen om al onze Facilitair-klanten te bezoeken. Het bezoek was ook noodzakelijk omdat alle klanten per 01-
01-2023 een nieuwe overeenkomst krijgen. Veel klanten hebben nog erg oude overeenkomsten die niet meer 
aansluiten bij de voorwaarden die weer gelieerd zijn aan de cybersecurity-verzekering. Volgend jaar gaan we ook 
alle ItsClean-klanten bezoeken. Wij overwegen in de SLA een Quick scan standaard op te nemen. Klanten zouden 
dan om de 2 jaar recht hebben op een Quick scan. Momenteel wordt dat uitgewerkt en voorgelegd aan de 
Strategische gebruikersgroep. 
 
Onderhoud en urenmodel 
Veel klanten hebben in het verleden  Nocore Facilitair gekocht en betalen 20%  onderhoud. Voor dit bedrag levert 
Nocore cao, wetgeving, onderhoud. Nocore bouwt behoudens cybersecurity ook veel toepassingen in bestaande 
modules. Besloten is de cybersecurity-aanpassingen en nieuwe functies niet meer middels een nieuwe module 
te verrekenen maar dit te verrekenen door het onderhoudsbedrag vanaf 2023 te verhogen van 20% naar 25%. 
Ook wordt er een minimum gevraagd per jaar. Uitbreidingen van users, medewerkers etc. kunnen niet meer 
worden gekocht maar worden verrekend middels een tarief per uur wat u verwerkt met de applicatie. 
De nieuwe modules van Nocore Online en Nocore Facility Apps worden ook verrekend middels een bedrag per 
uur. Voordeel hierbij is dat klanten direct kunnen zien wat de nieuwe module kost. Een groot voordeel is tevens 
dat als de module niet bevalt, de klant zonder kosten weer kan stoppen. Bijna alle klanten (90%) zijn inmiddels 
bezocht en zijn al op de hoogte van deze wijzigingen en de opties. 
 
Vragen  
Vraag SBLplus B.V.:  Is het de bedoeling dat zo’n quick scan per 1 januari 2023 wordt aangevraagd? 
Antwoord Ad Klösters:  Nee, klanten worden ruim van te voren benaderd door Nocore zelf. 
Vraag SBLplus B.V.:  Mag dat ook in december 2022? Want als alle klanten dat in januari 2023 doen, 

worden jullie nogal overvraagd. 
Antwoord Ad Klösters:  Dat mag zeker. Leg de aanvraag bij ons neer en wij kijken wat wij kunnen doen. 
 
Gastspreker – Nocore Facility Apps 
Hierna komt gastspreker Dirk Tuip van Facility Apps aan het woord. Klanten hebben deze presentatie als een zeer 
innoverende kijk op onze branche ervaren.  
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Vragen  
Vraag SBLplus B.V.: Zijn de kosten qua verslaglegging al doorgerekend? 
Antwoord Dirk Tuip: De nieuwe gebouwen hebben toegang tot data. Zodra er toegang is tot het delen van 

data, hoef je niet meer te investeren. 
   Internet of Things is voor Facility Apps geen investering meer. Hoeveel wil je in de game  

zitten en hoeveel energie, tijd en begrijp wil je investeren? Wat is je concurrentievoor- 
deel? We zitten vooraan in de trein en incasseren klappen maar we hebben wel con-  
currentievoordeel na 3 tot 5 jaar investeren. 

 
Afsluiting 
Ad Klösters sluit de bijeenkomst af. Hij kondigt het plenaire deel aan waar ook Nocore-medewerkers aansluiten 
waarbij een drankje en hapje klaarstaat. Bij vertrek ontvangt iedereen een bedankje in de vorm van een fles wijn 
met een kaartje en het verzoek om via QR de enquête in te vullen. Hier kunt u ook inschrijven voor een Online 
demonstratie. Ad Klösters bedankt iedereen voor hun bijdrage en komst naar Uden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


