Wiertz Onderwijs Services: flexibiliteit en
poolmanagement voor onderwijs
Het (basis) onderwijs kampt met forse uitdagingen op personeelsgebied. Zieke leerkrachten moeten snel en vakkundig vervangen
worden. De continuïteit van het lesrooster mag immers niet in gevaar komen. De dagelijkse praktijk is weerbarstig. De flexibiliteit van
opvolgende arbeidsovereenkomsten wordt beperkt door de
onderwijs CAO en de Wet Werk en Zekerheid. Vervangers zijn
eerder geïnteresseerd in langdurige opdrachten. Snel reageren op
onverwachte ziekmeldingen belast de interne HR afdeling. Krapte
zorgt er voor dat het lastig is de pool op het noodzakelijke niveau te
houden.
Wiertz Onderwijs Services biedt de juiste oplossing voor het (basis)
onderwijs. Ruim 20 jaar ervaring, inloopfilialen in heel Limburg en
specialisatie op onderwijsgebied: Wiertz Onderwijs Services heeft
het allemaal.

De unieke voordelen van Wiertz
Onderwijs Services op een rijtje
•

5.5 jaar flexibiliteit; 1.5 jaar onbeperkt en
in 4 jaar 6 overeenkomsten,

•

20 jaar ervaring en specialisatie op onderwijsgebied,

•

Inloopkantoren in heel Limburg,

•

Payroll van uw huidige vervangerspool met aanvullende
service,

•

Verzorgen van uw volledige vervangersvraag van A tot Z,

•

Ontlasten van uw HR afdeling,

•

Doorlopende werving van nieuwe vervangers en
uitbreiden van de pool,

•

Loopbaanbegeleiding en ontwikkeling via
BCO Onderwijsadvies.

Wij maken gebruik van de flexibele mogelijkheden die de
uitzend- en payroll overeenkomst biedt. Dit betekent een aanzienlijke verruiming van de flexibiliteit ten opzichte van het reguliere
arbeidsrecht. De eerste 1.5 jaar een onbeperkt aantal opvolgende
arbeidsovereenkomsten achter elkaar. Daarna nog eens 6 tijdscontracten gedurende een periode van 4 jaar waardoor we 5.5 jaar
flexibiliteit per werknemer waarborgen. In onze vervangerspool
brengen we uw huidige pool onder via de payroll constructie.

Voor een beginnend onderwijsassistent is Wiertz
Onderwijs Services een ideale opstap. In mijn
geval ben ik direct na het behalen van mijn diploma aan de slag kunnen gaan. Ik doe hierdoor
belangrijke praktijkervaring op en bouw aan mijn
Curriculum Vitae.
Dean Swinkels – invalkracht
via Wiertz Onderwijs Services

Daarnaast gaat onze dienstverlening verder. Veel verder. Wij
verzorgen uw poolmanagement volledig. Dat betekent dat de
vervangingsvraag van uw leerkrachten bij ons gemeld wordt,
waarna wij de invulling naadloos gaan regelen. Wij regelen de
vervanger en zorgen er voor dat deze op het juiste tijdstip op de
juiste plek is. Wij zorgen voor de juiste arbeidsovereenkomst, geven
informatie aan de vervanger, wij regelen het werknemersdossier.
Wij verzorgen een naadloze verloning conform CAO, verzenden de
loonstrook en wij beantwoorden eventuele vragen hierover. Tevens
zorgen wij voortdurend voor nieuwe instroom binnen de pool. Wij
werven nieuwe vervangers en zorgen er voor dat ze klaar staan
zodra de nood aan de man is. Via onze samenwerking met BCO
Onderwijsadvies bieden we alle vervangers in onze pool bovendien
ontwikkelmogelijkheden.
Kijk voor meer informatie op www.wiertz.com.


Wij ontlasten u volledig en zorgen voor de juiste arbeidsovereenkomsten, werknemersdossiers en nemen de verloning van
vervangende leerkrachten geheel voor u uit handen.
Fleur Claessens, Intercedente Wiertz Onderwijs Services



Vervangen bij MOVARE betekent terecht komen in een
organisatie die serieus omgaat met haar personeel. Immers
de instroom van jonge enthousiaste leerkrachten vormt een
kapitaal voor de toekomst. Met Wiertz Onderwijs Services
hebben we een partner die onze organisatie en de behoefte
aan flexibiliteit in het onderwijs niet alleen begrijpt, maar echt
een wezenlijke bijdrage levert aan het ervoor zorgen dat de
kinderen op onze scholen dagelijks les krijgen van een
gekwalificeerde en gemotiveerde leerkracht.
Danny Krijgsman-Essers,
Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit bij MOVARE
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