
Declareren met 
SimpledCard is 
kinderspel
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CLIENT CASE : BSO ZUS & ZO

Marcella Mersel
Financieel manager
BSO Zus en Zo

Envelopjes met bonnetjes en 
wisselgeld zijn niet meer van 
deze tijd.
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CLIENT CASE : BSO ZUS & ZO

Controle over alle uitgaven, 
zelfs met 25 locaties
Voorheen haalden medewerkers van BSO Zus en Zo elke 
week een envelop met contant geld op en leverden die aan 
het einde van de week weer in met bonnetjes en wisselgeld.

Achterhaald en niet gestructureerd, dat moeten we anders oplossen, 
dachten ze bij BSO Zus en Zo. Nu worden de dagelijkse boodschappen 
gedaan met een betaalpas van SimpledCard en is er vanuit het 
hoofdkantoor realtime inzage in alle transacties. 
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CLIENT CASE : BSO ZUS & ZO

De uitdaging 
Bij de buitenschoolse opvang (BSO) Zus en Zo hadden ze al langer het 
idee om de zakelijke betalingen op een gestructureerde en efficiëntere 
manier aan te pakken. “Elke week gaven we alle locaties een envelop 
met geld mee, die we na die week weer terug kregen met de bonnetjes 
en het wisselgeld”, vertelt Marcella, financieel manager, van Zus en Zo. 
“Kasboeken, contant geld en een hoop losse bonnetjes, dat is natuurlijk 
een beetje achterhaald en het kost de administratie bovendien veel tijd. 
We zijn op zoek gegaan naar een makkelijkere manier van betalen en 
vonden een oplossing voor contant geld; SimpledCard.”

De oplossing 
“SimpledCard is een handig systeem dat goed op onze manier van 
werken aansluit”, legt Marcella uit. Elke locatie heeft een eigen 
SimpledCard betaalpas gekregen voor de dagelijkse benodigdheden.
“Sommigen locaties zijn zo groot, die hebben extra kaarten.” BSO Zus 
en Zo verzorgt ook regelmatig workshops. Hiervoor moeten vaak 
aankopen gedaan worden. Op aanvraag wordt op de pas een bedrag 
overgemaakt, waarmee de spullen voor de workshop kunnen worden 
betaald. “Als onze medewerkers een aanvraag doen, maken we realtime 
geld over. Het scheelt ons veel tijd. Voor de dagelijkse transacties vullen 
we de betaalpassen automatisch aan tot een bepaald bedrag.”

INZICHT IN ALLE UITGAVEN 
Geen contant geld en losse bonnetjes meer

VOLLEDIGE CONTROLE
Alle bedragen kloppen

TIJDBESPARING
Met één muisklik geld overmaken
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De applicatie is erg 
overzichtelijk. Doordat we met 
een betaalpas aankopen doen 
hebben we digitaal en 
realtime inzicht en kloppen 
de bedragen altijd.

CLIENT CASE : BSO ZUS & ZO
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CLIENT CASE : BSO ZUS & ZO

Implementatie SimpledCard
Van elke locatie is er een medewerker naar het hoofdkantoor van Zus 
en Zo gegaan om de SimpledCard betaalpas op te halen en uitleg te 
krijgen over het product en de mogelijkheden. “Verandering is altijd 
even wennen, onze pedagogisch medewerkers zijn natuurlijk met hele 
andere dingen bezig. Medewerkers die moeite hebben met de mobiele 
app kunnen inloggen in de webapplicatie. Het is handig en werkt goed.”

Zus & Zo
Zus en Zo verzorgt opvang gedurende het gehele jaar voor kinderen van 
0 tot 13 jaar in Bergschenhoek, Berkel & Rodenrijs, Bleiswijk, Rotterdam 
Nesselande en Rotterdam Hillegersberg. Zus en Zo vangt kinderen 
op in een prettige en vertrouwde omgeving met aandacht voor 
ontspanning, huiselijkheid en samenzijn, zodat het kind zich optimaal 
kan ontwikkelen en ontplooien en zich snel helemaal thuis zal voelen.

 

25
Locaties Kinderen

388
Medewerkers

100
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Benieuwd wat SimpledCard uw
organisatie oplevert?

Vraag een demo aan

Na een aanvraag voor de online demonstratie neemt een 
medewerker van SimpledCard contact met u op om de demo in 
te plannen. Voor de afspraak wordt een link verzonden waarop 
de demonstratie wordt getoond. Een medewerker licht de 
presentatie telefonisch toe en bespreekt alle mogelijkheden van het 
SimpledCard systeem. 

Er is uiteraard ook ruimte voor uw vragen. Bekijk zelf waarom onze 
klanten zo enthousiast over SimpledCard zijn. Een presentatie duurt 
ongeveer een kwartier en is geheel vrijblijvend.

020 4200287www.simpledcard.com sales@simpledcard.com

CLIENT CASE : BSO ZUS & ZO

https://www.simpledcard.com/demo-aanvraag/
http://www.simpledcard.com
simpledcard.com
mailto:sales%40simpledcard.com?subject=Vraag%20vanuit%20BSO%20Zus%26Zo%20clientcase

