
Ik wens een afspraak

Elke school streeft ernaar om jaarlijks een stijgend 
aantal leerlingen te hebben van wie de ouders 
geloven in haar opleidings- en opvoedingsproject. 
Niet alleen is dit een bevestiging van ‘Wij zijn 
op de juiste manier bezig’ maar ook is dit een 
garantie voor haar voortbestaan.

Daarom moet een school ernaar streven dat 
zij in al haar aspecten een moderne uitstraling 
biedt die haar aantrekkelijk maakt zowel naar de 
leerling als naar zijn/haar ouders.

Modern op vandaag betekent dat zij op een 
pragmatische manier zoveel mogelijk moderne 
digitale tools inzetten die zowel het leven van 
de medewerkers als dit van de leerlingen en hun 
ouders vergemakkelijkt.

Problematiek schoolrekeningen
Voor veel ouders die zelf vandaag op hun werk 
geconfronteerd worden met een maximale inzet van 
digitale oplossingen (denken we maar aan e-mail, 
digitaal vergaderen, Whatsapp, enz.) is digitaal 
werken een zo danige evidentie geworden dat zij van 
een moderne school terecht verwachten dat die hun 
kinderen ook hierop voorbereidt.

Minstens verwachten zij ook van deze school dat zij 
op dezelfde manier met hen zal communiceren of 
minstens de mogelijkheid hiertoe zal geven. 

∑OM  -  Sociaal  Ontzorgend Model

Een moderne 
aantrekkelijke school

Ultiem doel Schoolrekeningen zijn het onderwerp bij uitstek 
waarop een school haar digitale vaardigheden en 
ontwikkeling kan bewijzen.

Echter, veel scholen gebruiken op vandaag nog een 
verouderde papieren aanpak of sturen gewoon een 
pdf-je van de factuur via e-mail naar de ouders. 

Ondertussen weten de meeste directies al dat dit 
laatste weinig of geen verschil maakt wat betreft 
betaling.

Inherent aan deze verouderde aanpak is de enorme 
administratieve werklast en diverse kosten. Boven-
dien stelt men vast dat veel facturen niet op vervaldag 
betaald worden of helemaal niet betaald worden.

Hierdoor mist de school dikwijls belangrijke fondsen 
en is zij mogelijks verplicht om extern andere 
middelen te zoeken.

Bovendien wordt er een enorm verlies aan tijd 
gecreëerd door het opvolgen van deze onbetaalde 
rekeningen.

Een bijkomend aspect is dat de school de kinderen 
niet kan sanctioneren voor het niet-nakomen van de 
betalingsverplichtingen van hun ouders.

Echter, elk kind heeft recht op een goede opleiding 
en opvoeding en dat is waar elke school wilt voor 
staan.

https://www.alternatiefbvba.be/nl/contact


Connecteren van ons platform aan uw bestaande 
admini stratieve software.01

Dagelijks capteren van de nieuwe rekeningen 
(als die er zijn) en automatisch versturen (papier 
of digitaal).
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Wordt er niet betaald op vervaldag dan wordt 
een, op uw maat gemaakte, flow van opvolging in 
gang gezet.

Aarzel niet om ons te contacteren 
zodat wij in een persoonlijk 
gesprek onze unieke aanpak 
kunnen toelichten. 

U zal niet alleen versteld staan 
van de enorme besparingen die u 
hiermee kan doen maar ook van 
de minieme inspanning die hier-
voor in ruil wordt gevraagd.

? MEER 
INFORMATIE?

04
Gaat het toch om probleembetalers dan gaan wij 
minnelijk de betaling invorderen. Hierbij ligt de 
nadruk altijd op het zoeken naar een oplossing en 
nooit op het repressieve.

Het uitgangspunt was dat een school geen kopzorgen mag hebben bij het implementeren van een 
nieuw platform en dat het intuïtief moet zijn. De opleiding mag niet meer dan een uur duren.

Alternatief BV heeft tientallen 
jaren ervaring in het optimaliseren 
van admini stratieve processen en 
meer bepaald, het versturen van 
rekeningen en de opvolging van de 
betaling ervan. 

Recent hebben wij deze 
ervaring gebundeld in een boek: 
‘Factureren in een moderne 
school omgeving’.

Daarin beschrijven wij hoe, door 
het intelligent inzetten van een 
digi talisatieproces in combinatie 

Stappenplan

Onze ervaring

met de juiste procedures en het 
aanbieden van diverse oplossingen, 
de admini stratieve en financiële 
uitdaging van de schoolrekeningen 
kan geminima liseerd worden.

Onder het motto: ‘Niet enkel theorie 
maar ook praktijk’ hebben we vier 
jaar gewerkt aan een platform waarin 
we al onze ervaring en kennis van 
omgaan met betalingsdocumenten 
en opvolgen van de betaling ervan 
hebben ondergebracht. 

Wij hebben dit ∑OM genoemd: ons 
Sociaal Ontzorgend Model.

Ik wens het boek te bestellen
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Is dit ook waar u naar streeft binnen uw school? 
Aarzel dan niet om ons hierover te contacteren zodat 

wij ons enthousiasme over de resultaten van dit 
platform kunnen delen en uitleggen op welke wijze u 

deze ook voor uw school kan realiseren. 

Als school gaat u enorm besparen 
op werklast en administratieve 
uitgaven.

1

Onbetaalde rekeningen worden 
herleidt tot een beheersbaar 
minimum.

2

De ouders zullen u zien als een 
moderne gedigitaliseerde school 
waardoor u uw aantrekkelijkheid 
enorm verhoogt.

3

De ouders worden uw gedroomde 
vertrouwenspersonen4

Vasthouden aan uw bestaande werkwijze en verouderde administratieve toepassingen is vandaag 
geen optie meer. Door gebrek aan digitalisatie zal uw school potentiële leerlingen mislopen. 
Bovendien is, wat betreft de schoolrekeningen, het bijna een zekerheid dat het probleem van de 
onbetaalde rekeningen op vervaldag, verder blijft groeien evenals de hiermee samenhangende 
kosten. Ouders weten immers vrij snel welke scholen wel en welke scholen niet op een strenge 
maar correcte manier omgaan met de schoolrekeningen.

Werken met ∑OM is daarom de oplossing:
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