Geslaagde operatie,
Hogeschool van Amsterdam
De Hogeschool van Amsterdam is een onderwijsinstelling die studenten de mogelijkheid
biedt om het beste uit zichzelf te halen. Het onderwijs strekt zich uit over zeven
interessegebieden, elk met een divers aanbod aan opleidingen.

“We zijn erg tevreden over de specialistische kennis van inExcelsis.
Voor elk technisch probleem waar je tegen aan loopt, bedenken zij een
oplossing. Ze zijn gedreven en willen graag dat het goed werkt!”
Steven Koster, Hogeschool van Amsterdam
Steven Koster werkt als beleidsmedewerker HR Control op de stafafdeling
Personeel & Organisatie (P&O) van Hogeschool van Amsterdam. Hij is
onder meer verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van het
personeel begrotingmodel.
“Ieder jaar opnieuw doorlopen we het begrotingsproces. Er moet dan
een personeelsbegroting gemaakt worden als onderdeel van de
financiële begroting. De personeelsbegroting is jarenlang op persoonsniveau gemaakt. Om tot een meer strategische personeelsplanning te
komen, hebben we er voor gekozen om de begroting op functieniveau
te maken”, aldus Steven Koster. “Voor het opstellen van de begroting
maken we gebruik van Excel. Om de gewijzigde begrotingssystematiek,
die de HvA voor ogen had, goed uit te voeren, was er behoefte aan
ondersteuning door een Excelspecialist. Via een bemiddelaar hebben
we gekozen voor de diensten van inExcelsis.”
Op basis van een voorbeeldbestand waarin het idee van de HvA was
uitgewerkt, heeft inExcelsis een standaardmodel gebouwd waarmee
een begroting wordt gemaakt op basis van activiteiten en
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In Excelsis ontwikkeld verkoop-instrumenten, budgetmodellen en
modellen voor financiële en data-analyse.

Hay-functieniveaus. De invoerkant is sterk vereenvoudigd door het
gebruik van macro’s. Het resultaat is een model waarmee het opstellen
van de begroting gestandaardiseerd is en eenvoudiger verloopt.
Samen met inExcelsis is voor alle gebruikers bovendien een workshop
georganiseerd om het model uit te leggen.
Steven Koster: “Dankzij het nieuwe model met de gewijzigde
systematiek kunnen we nu beter strategisch plannen. We werken nu
met één standaard model. Daardoor kost het veel minder tijd om de
begrotingen van de 19 verschillende clusters voor te bereiden aan de
start van het proces en te consolideren naar één begroting aan het
eind van het proces. Ook de aansluiting van de personeelsbegroting op
de financiële begroting is eenvoudiger geworden. We zijn erg tevreden
over de specialistische kennis van inExcelsis. Voor elk technisch
probleem waar je tegen aan loopt, bedenken zij een oplossing. Ze zijn
gedreven en willen graag dat het goed werkt! Het is wel aan te raden
om voor de start van het project goed het beoogde resultaat met
inExcelsis af te stemmen. Er is zoveel mogelijk in Excel. inExcelsis is
hier heel goed van op de hoogte. Goede afspraken over het eindresultaat bieden voor beide partijen houvast gedurende het project.”

