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Vanuit de salarisverwerking werd Visma 

| Raet de grondlegger van HR-cloud 

software. In de loop der jaren groeiden 

we uit tot een toonaangevende speler 

op het gebied van HR en Uitkering 

Excasso op de Nederlandse markt 

en een opkomende speler in de 

internationale markt. Visma is als 

leverancier van business software met 

13.600 medewerkers een grote speler 

in Scandinavië. Met de overname 

door Visma in juli 2018 hebben we een 

nieuwe stap gezet. Als onderdeel van 

Visma zijn we op weg om de grootste 

Cloud Enterprise Software Provider van 

Europa te worden.

Visie
De wereld globaliseert, digitaliseert en 

individualiseert snel, wat leidt tot fundamentele 

veranderingen in alle sectoren en industrieën.  

Het is tegen deze achtergrond dat het succesvol 

kunnen reageren en innoveren een voorwaarde 

is geworden voor succes voor elk bedrijf, iets 

dat vraagt om de juiste mensen met de beste 

talenten. Dit is een belangrijke kwestie in een 

breed en complex scala aan HR-kwesties. Het 

laat ook zien dat HR  strategischer is geworden. 

Even belangrijk is de trend die zich aan de 

kant van de werknemers afspeelt: ze worden 

steeds autonomer. De huidige medewerkers 

staan ver af van hoe ze tien jaar geleden waren. 

Medewerkers zijn nu leveranciers geworden van 

hun persoonlijke motivaties en talenten. En in grote 

mate worden ze hun eigen HR-managers.  

Missie
We willen de volgende stap in de wereld van 

HR zetten; de partner zijn voor HR-afdelingen 

op zowel strategisch, tactisch als operationeel 

niveau. Wij maken het afhandelen van alledaagse 

administratieve taken simpel, zodat HR-

professionals zich kunnen richten op het laten 

groeien van het talent van hun medewerkers en het 

verbeteren van hun leven. Want mensen moeten 

hun talenten maximaal kunnen benutten terwijl ze 

hun HR-zaken in één click afhandelen, wat wij HR 

in 60 seconden noemen. Onze software en services 

worden ontworpen door HR experts voor HR 

experts. Hun behoeften staan centraal in alles wat 

we doen. We zoomen in op het detail om later weer 

een stap terug te nemen om het grotere geheel 

te overzien. Het allerbelangrijkste hierbij is dat we 

inzoomen op onze gebruikers.

Kernwaarden
Onze kernwaarden creëren waarde. Deze waarden 

zijn een essentieel onderdeel van onze cultuur en 

leiden ons bij onze dagelijkse handelingen en de 

beslissingen die we als organisatie nemen. 

Wij zijn ondernemend, verantwoordelijk, 

toegewijd en inclusief. Door samenwerking, 

innovatie en creativiteit te omarmen grijpen we 

kansen om klanten en de samenleving continu 

concurrentievoordelen te bieden. We evolueren  in 

overeenstemming met lokale en wereldwijde eisen 

Over Visma | Raet en dragen bij aan de ontwikkeling van duurzame 

bedrijven en samenlevingen.

Visie op Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen
De dienstverlening van Visma | Raet draait 

om mensen. Met onze software stimuleren 

we de ontwikkeling van talenten en maken 

we het leven van meer dan 1,7 miljoen mensen 

makkelijker. Maar onze verantwoordelijkheid gaat 

verder dan het gemak van onze software. Visma 

| Raet is nauw betrokken bij onze klanten en de 

wereld waarin wij opereren. Met kleine en grote 

initiatieven dragen we ons steentje bij aan een 

samenleving die gekenmerkt wordt door respect 

voor elkaar en gelijke kansen. 
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Verklaring Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO)

Profiel Visma | Raet
Al ruim vijftig jaar zijn we pioniers als het gaat om automatisering, de cloud en mobiel. Deze solide basis in 

combinatie met agile innovaties helpt ons om simpele, slimme en intuïtieve oplossingen te creëren die het 

leven van 1,7 miljoen mensen makkelijker maken. Met de overname door Visma en het combineren van het 

merk Visma | Raet zetten we een nieuwe stap in onze ontwikkeling. Tegelijkertijd bevinden wij ons in een 

wereld die globaliseert, digitaliseert en in rap tempo individualiseert. Dat brengt fundamentele veranderingen 

met zich mee. Werk en privé zijn steeds meer verbonden met elkaar. Leven en werk zijn onderdeel van het 

grotere geheel. Daarom richten we ons bij Visma | Raet op de mens en haar talenten. We creëren HR-

solutions die inspelen op de individuele behoeften van onze gebruikers. Snel reageren en succesvol innoveren 

is voor elke organisatie een voorwaarde voor succes. Goede software die de bedrijfsprocessen ondersteunt is 

hiervoor essentieel. Wij helpen met onze HR-software organisaties optimaal te presteren.

Ons commitment
Wij onderschrijven het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid en we geven vorm en uiting aan 

het belang van transparantie en ethisch gedrag. We hebben respect voor de belangen van onze stakeholders, 

voor wet- en regelgeving, voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten en leggen 

hier gedegen rekenschap voor af. Wij zijn toegewijd om de belangen van onze klanten, medewerkers, 

aandeelhouders en de maatschappij te waarborgen. Wij steken graag onze handen uit de mouwen om samen 

te werken aan een betere wereld. We stimuleren onze medewerkers en partners zich in te zetten voor mensen 

met een achterstand. In ons dagelijks werk sturen we op een duurzame bedrijfsvoering in onze activiteiten en 

waardeketens.

Om de uitdagingen van duurzaamheid samen aan te pakken, is binnen Visma gekozen voor een multilaterale 

samenwerking, waaraan alle bedrijven van de Visma Group deelnemen. In ons duurzaamheidsbeleid is 

vastgelegd hoe alle bedrijven bijdragen aan het minimaliseren van energie en afval, het ondersteunen 

van mensenrechten en rekening houdend met de impact van zakelijke beslissingen. Met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de VN als onze maatstaf, werken we aan het maken van impact op zowel mondiaal 

als lokaal niveau. De Visma Group brede kernwaarden zijn Entrepreneurial, Responsible, Dedicated en 

Inclusive. Deze kernwaarden creëren waarde en zijn een essentieel onderdeel van onze cultuur. Ze leiden ons 

en krijgen vorm door onze dagelijkse handelingen en beslissingen.

Onze toewijding om een betere toekomst vorm te geven realiseren wij door een betrouwbare partner te zijn 

voor onze klanten, gemeenschappen, zakenpartners en medewerkers. We nemen ethische beslissingen en 

leven de van toepassing zijnde wetten na. Vertrouwen is cruciaal voor ons. We hadden immers niet kunnen 

uitgroeien tot het bedrijf van nu, zonder onze betrokken medewerkers, onze toonaangevende software en 

het vertrouwen en loyaliteit van onze klanten. Om ervoor te zorgen dat we dit vertrouwen niet schenden, 

beschrijft onze code of conduct voor medewerkers de verwachtingen, toezeggingen en vereisten voor 

ethisch gedrag binnen Visma. Dit is niet alleen een belangrijk onderdeel van ons ethisch kader, maar is ook 

bedoeld om een omgeving van betrokkenheid en vertrouwen binnen onze organisatie te bevorderen. Onze 

gedragscode voor leveranciers bevat de principes die onze leveranciers en partners moeten volgen om 

ethisch zaken met ons te doen, in overeenstemming met ons eigen beleid inzake duurzaamheid. Er moet 

worden voldaan aan wet- en regelgeving op het gebied van loon, welzijn, gezondheid en veiligheid, diversiteit, 

corruptie, privacy, beveiliging, mensenrechten en milieumanagement. Met onze verklaring over moderne 

slavernij nemen wij een standpunt in tegen moderne slavernij en mensenhandel. Daarnaast hebben we beleid 

geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat er geen slavernij of mensenhandel binnen ons bedrijf of ketens 

van toelevering plaatsvindt. Verder hebben we een gedegen Corporate Governance beleid om een gepaste 

rolverdeling tussen aandeelhouders, de Raad van Bestuur en het uitvoerend management te verzekeren. Dat 

doen we ruimer dan wettelijk is vereist en ook hanteren we een anti- corruptiebeleid, wat bedoeld is om alle 

belanghebbenden te informeren over onze aanpak van anti-corruptie en omkoping. We verbinden ons om 

het beleid voor MVO verder te ontwikkelen, te onderhouden, en voldoende middelen in te zetten voor het in 

stand houden van dit beleid. 

Management en medewerkers dragen actief bij aan dit beleid. We zullen onze waarden, MVO-strategie en 

prestaties regelmatig herzien om ervoor te zorgen dat onze toezeggingen steeds in overeenstemming zijn 

met ons perspectief op de toekomst. We zullen in de komende jaren de multilaterale samenwerking steeds 

meer vormgeven op het gebied van MVO. Ook zullen wij samenwerken aan gemeenschappelijke KPI’s en de 

monitoring daarvan. 

Daarnaast volgen er nadere verkenningen op het gebied van impact op het milieu, om dat milieubeleid de 

komende jaren nog beter vorm te kunnen geven. Het proces van MVO is nooit af. De resultaten van ons 

beleid leggen wij vast en wij leggen hier verantwoording over af. Wij werken structureel aan de evaluatie en 

verbetering van ons beleid en zullen het beleid waar nodig - op basis van resultaten - en onze uitgangspunten 

bijstellen. We zullen ons inspannen en samenwerken met de FIRA en het MVO-Register om alle stakeholders, 

betrouwbare gegevens over ons MVO-programma te blijven bieden.

Amersfoort, 6 december 2021

Gerard Schiebroek

Managing director Visma | Raet
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Waardeketen

De waardeketen geeft een overzicht van de inkoop- en waarde toevoegende 

activiteiten van Visma | Raet en wordt gebruikt om MVO risico’s en kansen 

te identificeren voor deze organisatie.

         

Datacenter

Diensten

Energie

Hardware & Software

Inhuur personeel

Kantoorbenodigdheden

Kantoren

Transportation

Leveranciersketen Visma | Raet Producten / Diensten

Product development

Corporate, IT & Finance

Sales, Marketing & Partners

HR en Recruitment

Customer Success

Facilities

BPO Services

SaaS dienstverlening (Youforce)

Consultancy

Interim Services

Opleidingen

Business Process Outsourcing
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Stakeholder Matrix

De stakeholder matrix geeft een overzicht van de interne en externe 

belanghebbenden die relevant zijn voor Visma | Raet, beoordeeld op 

MVO belang en de mate waarin er sprake is van beïnvloeding van de 

besluitvorming.
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Klanten Personeel

Stakeholder group Engagement

Met onze klanten zijn er reguliere overleggen op operationeel, tactisch en 

strategisch niveau. We richten ons daarbij op het gebruiksgemak van onze 

software voor hen. Ook worden klanten door Visma | Raet op verschillende 

manieren geïnformeerd over trends, wet- en regelgeving en nieuwe 

ontwikkelingen in het HR domein. Onze ambitie is om steeds meer samen te 

werken met klanten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke 

betrokkenheid.

Het welzijn van onze medewerkers is één van onze grootste prioriteiten. 

Dit welzijn bevorderen wij door verschillende maatregelen met betrekking 

tot thuiswerken voor het versterken van de werk-privébalans, de aanpak 

voor vitaliteit, het aanbieden van beleid op het gebied van performance en 

development tot aan een uitgebreid beleid voor duurzame inzetbaarheid voor 

oudere medewerkers. Om de betrokkenheid van de medewerkers te peilen is 

een employee engagement survey (EE-survey) ingericht.

Klanten Sector organisatiesTen behoeve van onze dienstverlening en alignement van privacy gerelateerde 

onderwerpen is er een maandelijkse meeting van de Visma Data Privacy 

Counsel. Hierin komen privacy vertegenwoordigers van de hele Visma groep 

bijeen en bespreken de stand van zaken van de privacy wetgeving, incidenten 

en vormgeving van beleid op het gebied van privacy. We richten ons daarbij op 

de wetgeving en privacy binnen de eigen organisatie en de dienstverlening aan 

klanten. Onze ambitie is om een betrouwbare partner te blijven voor klanten 

waarbij voldaan wordt aan wet- en regelgeving en de privacy risico’s voor alle 

betrokkenen te minimaliseren.

CAO’s en wetgevingen zijn zeer regelmatig aan wijzigingen onderhevig. Om een 

goed beeld te hebben van wat CAO-wetgeving, het Individuele Keuzebudget 

(IKB), Inkomstenverhoudingen (IKV) en/of wijzigingen daarin allemaal omvat, 

zitten we als expert aan tafel bij koepels en uitvoeringsorganisaties als VNG, 

ABP/APG, UWV en OSWO, team Ondersteuning SoftWare Ontwikkelaars van de 

Belastingdienst.

Leveranciers

Sector organisaties

Overheid

Wij hebben een jaarlijks assessment proces richting onze leveranciers. In 2022 

gaan wij dit assessment uitbreiden met betrokkenheid bij duurzaamheid en 

MVO. Ook verwachten wij van alle leveranciers dat zij onze Code of Conduct 

voor leveranciers onderschrijven.

We hebben een samenwerking met andere grote IT dienstverleners waarbij 

sprake is van het verwerken van grote hoeveelheden persoonsgegevens is er 

een gedragscode met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 

ontwikkeld door initiatiefnemer NL Digital en een acht-tal grotere IT 

organisaties, waar wij onderdeel van uitmaken. Deze gedragscode wordt 

periodiek besproken en up-to-date gehouden conform de laatste stand van 

techniek en wetgeving.

Vanwege wet- en regelgeving in onze software hebben we veel te maken met 

de overheid. Als internationaal softwarebedrijf hebben we de mogelijkheid 

om samen met de overheid een positieve impact op de wereld te hebben en 

verandering te stimuleren in de richting van duurzamere bedrijfsvoering in al 

onze activiteiten en waardeketens. Terwijl de wereld werkt aan het bereiken 

van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN en de 2030-agenda, 

is het duidelijk dat er meer moet worden gedaan om aan de behoeften van de 

planeet en de samenleving te voldoen. De duurzaamheidsdoelstellingen zullen 

pas worden bereikt als er multilaterale samenwerking is op alle niveaus van de 

samenleving.

Stakeholder Management

Weergave van de wijze waarop de belangrijkste stakeholdergroepen 

betrokken worden bij het MVO beleid van Visma | Raet.
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Mensenrechten Arbeid Milieu

Risico’s

Kansen

Klantwaarde

Duurzaam inkopen

Ethisch gedrag

Privacy bescherming Kennisdeling IT-
implementatie

Maatschappelijke 
investeringen

Eerlijk zakendoen Consumenten Gemeenschap

Beperkte impact

Toekomstige impact

Respect voor 
eigendomsrechten

Bedrijf

Leveranciersketen

Producten/Diensten

In drie kleuren wordt aangegeven hoe de 
onderwerpen zijn gelinkt aan de waardeketen:

Index

MVO impact analyse  -  1615 - MVO impact analyse

MVO Impact Analyse

Overzicht van belangrijkste MVO kansen en risico’s, zoals geïdentificeerd 

door Visma | Raet op basis van de MVO onderwerpen uit ISO 26000 Richtlijn 

voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid. Voor de volledige analyse 

verwijzen we naar het MVO rapport op www.mvo-register.nl.

Diversiteit en 
gelijke kansen

Software 
toegankelijk voor 
iedereen

Beloning en Arbeids-
voorwaarden voor 
Personeel

Naleving CAO’s voor 
Klanten

Ontwikkeling en duur-
zame inzetbaarheid 
personeel

Gezondheid en 
veiligheid op het werk

Energie Efficiëntie en 
Duurzame Energie

Vervuiling door 
bedrijfsactiviteiten

Energie efficiënte 
software

Ethisch handelen

Duurzame 
ontwikkeling voor  
klanten
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Materialiteitsmatrix

De materialiteitsmatrix laat zien hoe relevante MVO 

onderwerpen worden beoordeeld door Visma | Raet en 

haar stakeholders. Voor een volledig overzicht van de 

materialiteitsmatrix verwijzen we naar het MVO rapport op 

www.mvo-register.nl.

Risico’s Kansen

Index

Duurzame winst: Deze 

onderwerpen vormen 

mogelijkheden voor het creëren van 

duurzame ontwikkeling bij klanten. 

Kansen: Deze onderwerpen 

vormen kansen voor de duurzame 

ontwikkeling van de organisatie.

Risico’s: Deze onderwerpen vormen 

een significant risico voor de 

organisatie, de stakeholders en/of 

het milieu.
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Maatschappelijke investeringen
 
Ontwikkeling en duurzame 
inzetbaarheid personeel 
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MVO Programma

Het MVO programma beschrijft de operationele strategie voor alle materiële MVO 

aspecten, zoals geselecteerd door Visma | Raet en de belangrijkste stakeholders. 

Ons MVO programma is ingedeeld in de volgende hoofdstukken.

Diversiteit en gelijke kansenMensenrechten

Arbeid

Eerlijk zakendoen

Consumenten
aangelegenheden

Gemeenschap

Milieu

Ethisch handelen

Duurzaam Inkopen

Maatschappelijke investering

Kennisdeling IT-implementatie

Privacy bescherming
Beloning en Arbeidsvoorwaarden voor Personeel

Naleving CAO’s voor Klanten

Software toegankelijk voor iedereen

Gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzame Inzetbaarheid & Ontwikkeling

Vervuiling door bedrijfsactiviteiten

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie 

Energie efficiënte software

ThemaMVO thema Bijdrage aan SDG
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Diversiteit en gelijke kansen

Diversiteit en gelijke kansen betekent bijdragen 

aan diversiteit en gelijke kansen voor werknemers 

(mannen/vrouwen, kwetsbare groepen: 

arbeidsmigranten, etnische achtergrond, 

gehandicapten), enz.

Ambitie Visma | Raet

Onze individuele verschillen versterken ons. Door 

onze verschillende achtergronden, wereldbeelden 

en expertises te combineren, zijn we slimme 

probleemoplossers. Wij werken structureel aan 

inclusiviteit middels Social Return of Investment 

(SROI). Samen bereiken we veel meer. We werken 

graag samen met partners aan gelijkwaardigheid in 

relatie tot diversiteit en arbeidsparticipatie. Onze 

ambitie is het (niet alleen) creëren van meerwaarde 

voor onszelf, maar juist ook voor anderen.

Moderne Slavernij en mensenhandel

Met onze verklaring over moderne slavernij nemen 

wij een standpunt in tegen moderne slavernij en 

mensenhandel. Tevens maakt het alle potentiële 

moderne risico’s duidelijk, die verband houden met 

onze bedrijfsvoering. Daarnaast hebben we beleid 

geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat er geen 

slavernij of mensenhandel in ons bedrijf of in onze 

toeleveringsketens plaatsvindt. 

JINC partnerschap  

Ieder kind heeft talent. Ook de honderdduizenden 

Nederlandse kinderen die opgroeien in een 

omgeving met veel werkloosheid en weinig 

rolmodellen. Daarom strijdt JINC voor een 

maatschappij waarin je achtergrond niet je 

toekomst bepaalt. Waarin íeder kind kansen 

Mensenrechten
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krijgt. Om dat te bereiken, helpt JINC kinderen 

van 8 tot 16 jaar aan een goede start op de 

arbeidsmarkt. Via het JINC-programma maken 

ze kennis met allerlei beroepen, ontdekken 

ze welk werk bij hun talenten past en leren ze 

solliciteren. Zo krijgen dankzij JINC jaarlijks meer 

dan 55.000 basisschool- en vmbo-leerlingen de 

kans om te groeien.

Samen met JINC helpen wij jongeren uit wijken 

met een sociaaleconomische achterstand aan 

een betere kans op de arbeidsmarkt. Kinderen 

worden er sterker van.

Dat geldt ook voor onze medewerkers die hun 

tijd, kennis kunde en energie inzetten voor 

het personeel van de toekomst. De afgelopen 

periode hebben wij minder live events kunnen 

doen voor de jongeren vanwege corona. 

Wel hebben wij dit jaar Prinsjesdag voor de 

jeugd ingevoerd. In totaal hebben wij met alle 

initiatieven door Visma | Raet in deze periode 

243 leerlingen bereikt.

Social return met SE Specialisterren 

Met Specialisterren hebben wij een bijzondere 

invulling van social return gerealiseerd. In 2020 

is Visma | Raet overgestapt naar een nieuw 

facturatiesysteem, Zuora. Deze overstap is 

onderdeel van het zogenaamde ‘Order-to-cash’ 

project met Zuora als kloppend hart van een 

complex IT-landschap met meerdere financiële 

systemen. Binnen ‘Order-to-cash’ is veel 

aandacht besteed aan het omzetten van data 

naar Zuora, maar ook aan de integratie met 

andere systemen zoals Salesforce. Om zeker te 

zijn dat dit goed verliep, heeft Visma | Raet een 

beroep gedaan op Specialisterren, een social 

enterprise gespecialiseerd in het testen van 

software met testers met autisme.

 salarisadministrateur:

• Workshops persoonlijke ontwikkeling bieden   

 aan werkloze jongeren:

• Empowerment training voor mensen uit de   

 sociale werkvoorziening. 

We overleggen regelmatig met de 

aanbestedende diensten over de creatieve 

mogelijkheden van invulling van Social return.

Gemeenten waar wij al eerder social return 

afspraken mee gemaakt hebben en die zijn 

afgewikkeld, zijn: Amsterdam, Beuningen, 

Leiden, Lelystad, Fryske Marren, Nijmegen, 

Schiedam, Groningen, Venlo en Zaanstad. In 

de afgelopen periode komen daar nog bij: 

Gemeente Zwolle ONS, gemeente Vlaardingen 

en gemeente Amersfoort.

Social return is veelal onderdeel van 

aanbestedingsprocedures in de overheid. Dit vormt 

vaak een knock-out criterium. Samen werken wij 

aan diversiteit en inclusiviteit en bieden wij kansen 

aan diegenen die onze ondersteuning goed kunnen 

gebruiken.

Unicef | geef-een-dag programma

UNICEF | geef-een-dag is er omdat elk kind het 

verdient om kind te kunnen zijn. Daar hebben 

kinderen recht op. Met UNICEF | geef-een-dag kan 

iedereen in Nederland eenvoudig een steentje 

bijdragen door een vrije dag te geven voor kinderen. 

Organisaties die meedoen, bieden hun werknemers 

de mogelijkheid om vrije dagen uit te laten betalen 

aan UNICEF

Specialisterren creëert waarde in de digitale 

transformatie van haar klanten door diensten op 

het gebied van software testen en Robotic Process 

Automation met mensen met een vorm van 

autisme. Op deze manier creëert Specialisterren 

maatschappelijke waarde voor haar klanten en 

inspireert zij andere werkgevers. Wij hebben door 

dit project te koppelen aan social return ook weer 

maatschappelijke impact bereikt voor onze social 

return partners in de overheid.

Achteraf hebben we gezien dat ondanks de zakelijke 

keuze voor Specialisterren, onze medewerkers 

het geweldig vonden om te werken met een social 

enterprise. De medewerkers hebben genoten van 

de energie en de drive die zij in hun team kregen, en 

het voelt goed om deze mensen volwaardig mee te 

laten draaien. We overwegen andere projecten, waar 

we een social enterprise voor kunnen inzetten. We 

staan meer open om bepaalde functies in te vullen 

met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

We weten nu dat het kan zonder in te boeten op de 

kwaliteit of extra kosten. Voor alle activiteiten binnen 

Visma | Raet van Specialisterren hebben wij een 

certificaat ontvangen, dat wij drie arbeidsplaatsen 

hebben gecreëerd voor de autistische doelgroep.

Social Return

Visma | Raet werkt structureel samen met klanten 

aan social return. Als tegenprestatie voor het 

verlenen van een opdracht, bieden we kansen aan 

mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt. 

Een goed voorbeeld is het uitbesteden van 

testwerkzaamheden aan Specialisterren. Een greep 

uit onze overige social return initiatieven:

• Verzorgen van gastcolleges bij    

 onderwijsinstellingen:

• Het bieden van een arbeidsplaats voor iemand uit  

 de doelgroep:

• Mensen met een uitkering opleiden als   
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UNICEF zet elke gedoneerde dag om in de 

structurele verbetering in levens van kinderen 

over de hele wereld. Met bescherming, eten en 

drinken, medicijnen en onderwijs. Zo zetten wij 

ons met geef-een-dag, samen met werkgevers 

en werknemers in Nederland, in voor kinderen 

wereldwijd.

Het UNICEF | geef-een-dag programma 

maakt een koppeling tussen MVO-beleid en 

overtollige vrije dagen. Medewerkers kunnen 

via  Visma | Raet HR-software vrije dagen 

doneren aan UNICEF. Na aftrek van belastingen 

wordt de nettowaarde overgemaakt aan 

UNICEF. Visma | Raet heeft de software hier 

speciaal voor ontwikkeld. Deelname is bedoeld 

voor medewerkers van Visma | Raet en de 

medewerkers van klanten van Visma | Raet.

Management review

Wij werken met onze partners JINC, United 

by Music en Unicef aan kansengelijkheid 

in de maatschappij. Met JINC hebben we in 

de afgelopen periode bijna 250 kinderen 

persoonlijk bereikt die een steuntje in de rug 

verdienen. Daarnaast hebben we beleid en 

regelgeving vastgelegd rondom gelijke kansen 

en diversiteit. Ook boeken wij mooie resultaten 

met social return (SR) en hebben wij al aan een 

zeer groot deel van onze verplichtingen voldaan, 

namelijk 94% van de meerjarige verplichtingen 

die vaak door ons al in het 1e jaar volledig wordt 

gerealiseerd. Dus dit doen wij al uitstekend. 

Wij zoeken ook steeds naar nieuwe wegen om 

diverse initiatieven voor SR te realiseren.

Uitleg

De social return resultaten zijn breed. Wij 

hebben al in de voorgaande jaren 12,1 fte 

omvat een compleet security management 

systeem voor SaaS producten. Het deelt veel 

componenten met VSP, maar heeft zijn eigen 

governancesysteem. Daardoor dekt het meer af 

dan alleen VSP, dat zich voornamelijk richt op 

applicatiebeveiliging en gegevensbescherming. 

Wij zullen in de komende periode beter 

uitleggen en uitdragen dat we dit al heel goed 

doen, op het gebied van VCDM & VCP, want VSP 

is onze USP.

Door onze digitale software stellen wij onze 

klanten in staat slimmer om te gaan met hun 

bedrijfsvoering. Naarmate de technologie 

vordert, zijn de mogelijkheden eindeloos om 

problemen op innovatieve wijze op te lossen. 

Het is dan vanzelfsprekend als privacy en 

informatiebeveiliging nog meer aandacht krijgen 

en meetbaar worden.

Het komende jaar staat in het teken van het 

uitdragen van VCDM in onze organisaties en 

het implementeren van VSP. Dat betekent dat 

eind 2022 alle producten gestart zijn met het 

VSP programma en dat daarnaast een aantal 

producten de overtreffende trap van VCDM 

compliance behaald zullen hebben. We hebben 

in 2023 als doel gesteld dat alle producten hun 

target tier bereikt hebben en de payroll en 

verzuim systemen het hoogste ‘platina’ niveau 

bereiken.

Management review

Wij zetten ons optimaal in voor technologie voor 

de maatschappij van morgen. We vinden dat 

iedereen talent heeft en de ruimte moet hebben 

om zich te ontwikkelen. Daarvoor zetten we 

slimme, intuïtieve en zinvolle HR-software en 

-services in. Oplossingen die waarde toevoegen 

en daarmee talenten laten groeien. Wat voor 

verbetering vatbaar is, is de toegankelijkheid van de 

software voor kwetsbare groepen.

Uitleg

Wij gaan zorgen dat onze software toegankelijk 

wordt voor kwetsbare groepen conform de WCAG. 

Deze wet regelt de richtlijnen voor toegankelijkheid 

voor het bieden van een optimale digitale omgeving. 

We willen dit per 2023 gerealiseerd hebben.

Beloning en arbeidsvoor-
waarden voor Personeel

Eerlijke arbeidsvoorwaarden voor personeel in 

loondienst en uitbesteed personeel, inclusief lonen, 

werkuren, enz.

Ambitie Visma | Raet

Visma | Raet wil bekend staan als goede werkgever 

voor alle generaties, jong en oud met een eerlijke en 

gelijke beloning voor iedereen en met uitstekende 

werkomstandigheden. Het welzijn van onze 

medewerkers is één van onze grootste prioriteiten. 

Dit welzijn willen wij bevorderen door verschillende 

maatregelen met betrekking tot thuiswerken voor 

het versterken van de werk-privébalans, de aanpak 

voor vitaliteit, het aanbieden van beleid op het 

gebied van performance en development tot aan 

een uitgebreid beleid voor duurzame inzetbaarheid 

voor oudere medewerkers.

gecreëerd voor mensen met een achterstand tot de 

arbeidsmarkt, verder 10 opleidingsplaatsen voor 

salarisadministrateurs, 24 stagiaires kansen gegeven, 

een empowerment training voor een SW instelling 

verzorgd en we hebben 4 workshops sociale- en 

sollicitatievaardigheden verzorgd voor hoogopgeleide 

werkloze jongeren. Ook hebben wij in de afgelopen 

periode door een unieke samenwerking met social 

enterprise Specialisterren drie extra arbeidsplaatsen 

gecreëerd voor de autistische doelgroep. Dus er is 

geen reden voor verbeterplannen op het gebied van 

social return.

Software toegankelijkheid 
voor iedereen 

Software toegankelijkheid voor alle groepen van de 

bevolking, inclusief kwetsbare groepen met sociale, 

mentale of fysieke handicaps.

Ambitie Visma | Raet

Zorgen dat onze software toegankelijk is voor 

kwetsbare groepen conform de WCAG, op basis van 

toegankelijkheidsrichtlijnen voor het bieden van 

een optimale digitale omgeving: toegankelijkheid, 

gebruiksgemak, heldere taal, leesbaarheid etc.

Doelstellingen Visma | Raet

• WCAG: WCAG (Web Content Accessibility   

 Guidelines) voor 31-12-2022 geregeld

VCD en VSP is onze USP

Dit gaat over het implementeren van Visma’s 

Cloud Development Methodiek (VCDM), hetgeen 

onderdeel is van Visma’s Security Programma 

(VSP). Beiden hebben betrekking op een 

verdergaande professionalisering van de wijze 

waarop SaaS software ontwikkeld wordt. VCDM 

Arbeid
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Doelstellingen Visma | Raet

• Gelijke beloning: 2022 analytics opzetten 

 ten aanzien van  gelijke beloning.

• Engagement: Employee engagement score   

 eNPS +40 momenteel is dat eNPS +35.

• Thuiswerken: Uitdragen thuiswerkvergoeding  

 en budget voor investeren in werkplek – en   

 check organiseren.

Young Visma

Young Visma | Raet wordt georganiseerd voor 

alle collega’s tot 30 jaar en brengt alle jonge 

medewerkers binnen de organisatie bij elkaar. 

Zij kunnen zich samen  buigen over actuele 

organisatievraagstukken. Hun mening telt. Met 

Young Visma l Raet willen wij hen een podium 

bieden om hun mening te delen en anderen te 

inspireren.

Deze jongere generatie is in het algemeen te 

vatten als authentiek, informeel, flexibel, team-

georiënteerd, gezamenlijke besluitvorming, 

autoriteit kan verdiend worden, transparant, 

inclusief, transformationeel en gedeeld 

leiderschap, voorstander van diversiteit 

en maatschappelijk bewust. Daarom is het 

belangrijk hen de gelegenheid te bieden hun kijk 

op onze bedrijfsvoering te delen.

Hiermee geven wij onze medewerkers onder de 

30 jaar een eigen stem en kunnen zij de overige 

medewerkers binnen de organisatie inspireren.

Gedegen ouderenbeleid ingevoerd

Het generatiepact (GenPact) is een regeling 

vervroegd uittreden. Het GenPact, ook wel 

bekend als de 80-90-100%-regeling stelt 

medewerkers in staat om de arbeidsduur met 

20% te verminderen tegen een salarisverlaging 

Ook hebben wij onlangs een regeling ingevoerd 

dat als medewerkers verlof namen dat maar 

de helft van het verlof werd afgeboekt. Tevens 

zijn er vele thuiswerkregelingen ingevoerd en 

bijbehorende thuiswerkvergoeding. Middels 

een survey peilen wij regelmatig de engagement 

van onze medewerkers, waarvan de score nog 

voor verbetering vatbaar is. Ook zullen we het 

komende jaar meer gaan sturen op gelijke 

beloning en m/v verhouding. Begin 2022 zullen 

wij hiervoor KPI’s gaan opstellen en meten.

Uitleg

De EES score is op 30/11/21 eNPS +35. Wij streven 

ernaar in 2022 een score van eNPS +40 te bereiken. 

Voor de gelijke kansen en gelijke beloning en de 

man- vrouwverhouding gaan wij analyses opzetten 

in 2022, inclusief KPI’s. Voor de thuiswerkregelingen 

geldt dat wij het beleid compleet hebben. In 2022 

zullen wij cijfers vaststellen over de mate van het 

gebruik van de thuiswerkregelingen.

van 10% en geen verlies van pensioenopbouw. 

Oftewel, een combinatie van 80% arbeid, 90% salaris 

en 100% pensioenopbouw. Het GenPact is gebonden 

aan fiscale -, juridische - en Visma voorwaarden. Deze 

regeling is in 2021 ingevoerd bij Visma | Raet.

De pensioenleeftijd is de afgelopen jaren steeds 

verder opgetrokken. We vinden het belangrijk om 

bij te dragen aan een vervroegde pensioeningang, 

als het moeilijker wordt om de AOW datum te 

bereiken of dat de plannen van een vervroegde 

pensioeningang toch nog haalbaar zijn.

Wij willen onze medewerkers fit, gezond en met 

plezier hun pensioen laten bereiken. Door ze deze 

mogelijkheid te bieden minder te gaan werken, 

meer van hun vrije tijd te kunnen genieten en weer 

nieuwe energie op te doen. En daarnaast toch 

hun pensioen op hetzelfde niveau te behouden. 

Wij geven een werkgeversbijdrage in salaris voor 

de arbeidsduurvermindering, dit in het kader van 

goed werkgeverschap. Daarnaast ontstond de 

mogelijkheid jongere medewerkers aan te trekken, 

werkzaamheden te robotiseren of via nearshoring uit 

te besteden. Belangrijk is het ook kennis te behouden 

en over te dragen aan de nieuwe generatie. Hiermee 

is een win-win situatie bereikt voor de medewerker 

en de organisatie. Na de invoering in 2021 hebben al 

10 medewerkers gebruik gemaakt van de regeling. 

Volgend jaar zullen er nog meer medewerkers 

gebruik van gaan maken.

Management review

De afgelopen periode hebben wij veel gedaan om 

het welzijn van de medewerkers te bevorderen. 

Zeker door Covid 19 hebben wij veel gestuurd op 

een goede werk- privébalans. Ook voeren wij een 

leeftijdsbewust personeelsbeleid. We hebben een 

inspraakregeling voor medewerkers onder de 30 jaar. 
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Naleving CAO’s voor klanten

Het waarborgen van naleving van cao’s.

Doelstellingen Visma | Raet

• Signaleren w&r wijzigingen: 

 Kennismanagers monitoren veranderingen in  

 wet- en regelgeving die relevant zijn voor   

 onze producten en diensten.    

 In dat kader geraadpleegde bronnen zijn   

 ‘Staatscourant’, ‘Opmaat’ (uitgever    

 SDU) Overheid.nl, Regering.nl, informatiesites  

 en bijeenkomsten van overheden, ministeries  

 en uitvoeringsinstanties op het gebied   

 van wet- en regelgeving. Relevante wet- en   

 regelgevingswijzigingen zijn opgenomen in   

 een overzichtsdocument wet- en regelgeving.

• Realiseren w&r wijzigingen: 

 Relevante wijzigingen in wet- en regel- 

 geving worden gedocumenteerd door   

 de kennismanager.     

 De kennismanager bespreekt de wijzigingen   

 met de Product Owners (PO) van de   

 betrokken systemen om de impact te bepalen.  

 Op basis van goedkeuring van de Product   

 Owner worden wijzigingen toegevoegd   

 aan de product backlog van wet- en 

 regelgeving.

• Controleren w&r wijzigingen: 

 De kennismanager toetst de voortgang   

 van wijzigingen in wet- en regelgeving ten   

 opzichte van de deadlines. Afwijkingen   

 worden besproken en opgelost.

Management review

Wij hebben een professioneel en gepassioneerd 

wet- en regelgeving team. Het wet- en 

regelgeving team van Visma | Raet bestaat 

uit kennis experts met uitgebreide ervaring 

 vitaliteitsprogramma van 50% in 2022.

• Ziekteverzuim: Wij streven naar een   

 ziekteverzuim van 4% in 2022.

Preventiemedewerkers

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers 

met plezier, veilig en gezond hun werk kunnen 

doen, zowel op ons kantoor, als onderweg 

en thuis. Daarom motiveren wij hen om 

tijdig te signaleren bij klachten op lichamelijk 

gebied, psychisch, pesten, intimidatie of 

anders. Afhankelijk van de klacht kan men 

dit melden bij onze verzuimconsulent / 

coach of bij de eigen huisarts/specialist. 

Dat kan ook bij de vertrouwenspersonen of 

preventiecoördinator.  Tevens streven we 

ernaar dat alle leidinggevenden een plezierige 

en veilige werkplek creëren en zich hier 100% 

voor inzetten.

Regeling Seksuele Intimidatie, Agressie en 

Discriminatie (SIAD)

Binnen Visma | Raet doen medewerkers hun 

werk op verschillende plaatsen en onder 

allerlei omstandigheden. Naast collegialiteit 

en vriendschappen kunnen er ook situaties 

voorkomen die de werksfeer verstoren. Visma 

| Raet hecht er grote waarde aan dat iedere 

medewerker zijn of haar werk in een goede 

sfeer kan uitvoeren. Wij verwachten een cultuur 

waarin iedereen respect heeft voor zijn of haar 

collega’s en dienovereenkomstig handelt. Visma 

| Raet heeft een aantal maatregelen genomen 

om ongewenste omgangsvormen te voorkomen 

en te bestrijden, die zijn opgenomen in de 

desbetreffende SIAD regeling.

Flexibel werken

Om medewerkers meer flexibiliteit te bieden in hun 

werk en privé-balans, bieden wij medewerkers van 

Visma|Raet de mogelijkheid om 9 uur per dag te 

werken, met een maximum van 40 uren per week. 

Het minimum aantal werkuren per dag is gesteld 

op 4. De huidige arbeidsduur bedraagt 40 uur, 8 

uur per dag bij een fulltime arbeidsovereenkomst 

volgens de CAR. Door deze regeling heeft men meer 

flexibiliteit in de afstemming van de werkuren.

Werkplek Thuis

Binnen Visma|Raet vinden we het belangrijk dat 

men een juiste werkhouding aanneemt, zowel 

thuis als op kantoor. Wij willen hiermee bereiken 

dat de klachten aan arm, nek en/of schouders en 

andere lichamelijke klachten minimaal optreden 

en dat men minder blessures krijgt. We bieden hier 

verschillende informatie-  en hulpbronnen voor.

ASR Vitaliteitsprogramma

ASR Vitality is een bewegingsprogramma dat 

succesvol is in meer dan 20 landen en waarin 

bewegen en sporten gestimuleerd wordt. Gezonde 

keuzes worden beloond door meer en vaker te 

bewegen, wat een positief effect zal hebben op 

fysieke en mentale gezondheid. Visma | Raet biedt 

alle medewerkers in Nederland de mogelijkheid om 

gratis deel te nemen aan dit  bewegingsprogramma 

van ASR Vitality, omdat we vitaliteit een belangrijk 

onderwerp vinden. Daarnaast is het ontwikkelen 

van gezonde gewoontes op lange termijn goed voor 

de mens zelf, maar ook goed voor de prestaties en 

heeft het een positief effect op het ziekteverzuim.

Werkplekregeling

Bij beeldschermwerk verricht men veel 

repeterende handelingen en ook de werkhouding 

(langdurige statische belasting) eist soms z’n tol. 

en kennis op het gebied van wet- en regelgeving. 

De kennisgebieden van deze specialisten zijn 

arbeidsrechtprivacy (AVG, WBP), sociale wetgeving, 

loonheffingen en pensioenen.  We publiceren veel 

relevante kennis aan zowel klanten als aan de BV 

Nederland. Dit hebben wij al goed ingebed in de 

organisatie en dit behoeft geen verbeterplan.

Uitleg

We geven veelvuldig interviews en worden 

gevraagd vanuit onze expert rol. Ook geven wij veel 

whitepapers uit en maken ons wet- en regelgeving 

vele blogs. Op onze website zijn deze allemaal te 

vinden bij https://www.vismaraet.nl/wet-regelgeving/.

Gezondheid en Veiligheid 
op het Werk

Het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving 

(ergonomie, stress) voor medewerkers en uitbesteed 

personeel, inclusief vitaliteit, preventie van blessures 

en beroepsziekten.

Ambitie Visma | Raet

Voor Visma | Raet staat een gezonde werkomgeving 

centraal waarin vitaliteit en mentale gezondheid 

de kernbegrippen zijn. We willen de medewerkers 

een werkomgeving bieden die gezond en veilig is en 

dat de medewerkers over de nodige middelen en 

voorwaarden beschikken om hun werk op een veilige 

wijze kunnen doen.

Doelstellingen Visma | Raet

• Gezondheid en veiligheid: Wij tolereren geen  

 incidenten op het gebied van gezondheid en   

 veiligheid op het werk. Deze informatie wordt  

 gecontroleerd en over gerapporteerd aan Visma.

• Vitaliteitsprogramma: participatiegraad van het  
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Beeldschermwerk is dan ook lichamelijk erg 

belastend. De gezondheidsrisico’s hangen 

vooral samen met het mogelijk ontstaan 

van RSI-gerelateerde aandoeningen.  De 

stoelen en bureaus die bij Visma | Raet 

aanwezig zijn voldoen veelal aan NEN-ISO en 

Europesenormen. Maar ook al heeft men de 

juiste stoelen en bureaus, bij verkeerd gebruik 

hebben zij geen effect. Om te controleren 

of de werkplek juist is ingesteld, kan men 

de werkinstructies raadplegen. Een juiste 

werkhouding is erg belangrijk.

Fiets- en e-bikeregeling

Het is bij Visma | Raet mogelijk om fiscaal 

voordelig een fiets of e-bike te verrekenen. 

Uitgangspunt van de fietsregeling is dat men 

de fiets gebruikt voor woon-werkverkeer. Het is 

ook mogelijk om van de fietsregeling gebruik te 

maken om een e-bike aan te schaffen.

Verzuimregeling en procedure

In dit beleidsdocument van verzuim worden 

regels gegeven die van toepassing zijn in geval 

van arbeidsongeschiktheid van medewerkers. 

Het legt de taken vast die dienen te worden 

uitgevoerd door medewerkers, managers, HR en 

de arbodienst.

Mijn tijdkamer

De kamer ME-TIME is een ruimte waar 

medewerkers en bezoekers zich terug kunnen 

trekken. Een plek om op een drukke dag weer 

op te laden. Men kan er mediteren, rusten of 

gebruik maken van een massagestoel. Het is 

ook de plek voor stilte en gebed en de ruimte 

is ook tevens bestemd voor moeders die willen 

kolven.

Beeldschermbril

Beeldschermwerk stelt bepaalde eisen aan het 

gezichtsvermogen. Bij bril- of lenzendragende 

beeldschermwerkers kunnen problemen ontstaan. 

De oplossing voor de klachten kan de aanschaf 

van een beeldschermbril zijn. Dit beleid omvat de 

procedure om een beeldschermbril aan te schaffen.

Vitaliteit

We hebben ruimte op ons portaal gemaakt over 

vitaliteit voor medewerkers van Visma in Nederland. 

Men vindt er informatie, advies en instructies over 

de inrichting van de (thuis)werkplek. Ook vindt 

men hier informatie inzake mentale gezondheid. 

Het is belangrijk dat als men werkt achter een 

beeldscherm, of dat nu thuis is of op kantoor, 

dat men dat goed doet met aandacht voor de 

fysieke en mentale gezondheid. Ook is er een 

ASR Vitality programma. Visma geeft graag een 

goede instructie over hoe men veilig en gezond 

kan werken met een beeldscherm en hoe men 

een goede werk-privébalans kan behouden. Wij 

hebben op ons portaal een pagina ingericht voor 

alle collega’s van de Nederlandse Visma organisaties 

om de medewerkers te voorzien van adviezen en 

instructies over (thuis)werken.

Het doel van ASR Vitality is om deelnemers te 

helpen bij een gezondere leefstijl. Want juist 

dagelijks bewegen is een belangrijke factor voor de 

gezondheid.

Medewerkers kunnen lid worden van ASR 

Vitality. Volgend jaar gaan we het percentage van 

deelnemers bijhouden. Het doel is 50% deelname.

Duurzaam inkopen Fruitful Office

Wekelijks worden er nieuwe manden met fruit op 

onze kantoren geleverd door Fruitful Office. Voor 
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Duurzame Inzetbaarheid 
& Ontwikkeling

Ontwikkeling van medewerkers door vergroting 

van kennis, vaardigheden en capaciteit. Kansen 

voor duurzame inzetbaarheid (vergrijzing 

beroepsbevolking, horizontale en verticale 

mobiliteit).

Ambitie Visma | Raet

Binnen Nederland zijn er diverse Visma 

bedrijven. Naast doorstroming binnen Visma 

| Raet  willen wij mogelijkheden bieden om 

door te stromen binnen de Visma organisatie. 

We willen de mogelijkheden op carrièrepaden 

vergroten voor goede medewerkers. Daarnaast 

kunnen persoonlijke omstandigheden een 

reden zijn om te kiezen voor een ander Visma 

bedrijf. Op deze wijze kunnen wij goede en 

getalenteerde medewerkers behouden voor 

de Visma Group.  Wij willen een transparant 

proces bieden om elke medewerker een gelijke 

en eerlijke kans te geven door te groeien binnen 

Visma NL.

Doelstellingen Visma | Raet

• Retentie programma maken: Wij beseffen   

 ons dat vacatures langer open staan,   

 sommige vacatures raken moeilijker   

 ingevuld en medewerkers blijven    

 gemiddeld minder lang bij dezelfde 

 werkgever. Tendensen voor een    

 retentiebeleid. We moeten aanvullend   

 beleid ontwikkelen om medewerkers zo lang   

 mogelijk aan boord te houden.

• Succession plan maken: Wij verliezen ook   

 goede mensen door verschillende redenen.   

 Succession planning is belangrijk om    

 Visma | Raet  goed gepositioneerd    

elke fruitmand die ze leveren planten zij een 

fruitboom in Malawi, Afrika - in samenwerking 

met Ripple Africa. Elke 10 minuten wordt er een 

stuk grond zo groot als een voetbalveld gekapt. 

Met deze campagne helpen wij de effecten 

van opwarming van de aarde en ontbossing te 

verminderen en wordt er werkgelegenheid voor 

de lokale bevolking gecreëerd.

Helaas is vanwege Coronamaatregelen ons 

pand niet meer elke dag in gebruik en tijdens 

de gehele lockdowns volledig gesloten. 

Desondanks hebben onze orders van fruit voor 

de medewerkers  vanaf 2018 bijgedragen aan 

het planten van 3619 fruitbomen in Malawi.

Deze investering is onderdeel van ons 

vitaliteitsbeleid en heeft positieve impact 

op de mens en het milieu. Management 

en medewerkers zijn er blij mee dat wij als 

werkgever structureel zorgen voor fruit op de 

werkvloer en ook nog een mooi doel dienen.

 te houden voor nu en in de toekomst. Het   

 kan duur, tijdrovend en lastig zijn om 

 essentiële vacatures te vervullen. Wij  moeten  

 ons hierop voorbereiden door een proces   

 voor succession planning te implementeren.   

 Zodat werken aan het minimaliseren van de   

 impact van het verlies van een sleutelpersoon.

• Vlootschouw: Vlootschouw wordt  al jaarlijks   

 uitgevoerd om de aanwezige kennis, talenten  

 en competenties van medewerkers in   

 een organisatie in kaart te brengen en   

 deze te koppelen aan de gewenste kennis,   

 talenten en competenties. De vlootschouw is   

 een onderdeel van Visma | Raet’s strategische  

 personeelsplanning.

• Vacaturemeldingen: Momenteel worden alle  

 Visma vacatures binnen Nederland    

 gezamenlijk gepubliceerd.

Mijn leerprogramma

In my Learning en het Learning Management 

System (LMS) worden alle leer- en 

ontwikkelmogelijkheden binnen Visma | Raet 

aangeboden. Leren en ontwikkelen vindt veelal 

plaats door “learning on the job”. Daarnaast kan 

men gebruik maken van online learning, webinars, 

e-learnings, blogs, vlogs, speciale projecten/stages, 

train-de-trainersessies en classroom training, die 

worden verzorgd door Visma | Raet en of een 

externe leverancier.

Ontwikkel programma

Visma | Raet nodigt medewerkers uit om hun 

talenten continu actief te ontwikkelen. Om goed  

inzicht te krijgen wat de ontwikkelbehoefte is en de 

opleidingsvraag te bepalen, kunnen medewerkers 

en managers gebruik maken van diverse tools. 

Zoals de TMA (Talent Motivatie Analyse) die inzicht 

geeft in de motivatie en ontwikkelmogelijkheden 

Management review

Wij hebben al veel geregeld voor veilig werken 

en gezondheid. Onlangs is nog een risicoanalyse 

uitgevoerd en hebben wij preventiemedewerkers. 

We hebben een portal voor de medewerkers waar 

alles verzameld is en beschikbaar om te raadplegen, 

met diverse tips en workshops. Ook hebben wij in 

samenwerking met ASR een vitaliteitsprogramma 

voor de medewerkers. Wij willen in 2022 een 

participatiegraad van 50% realiseren in het 

deelname aantal. Ook willen we het ziekteverzuim 

verder omlaag brengen.

Uitleg

De cijfers van de participatiegraad van ASR Vitality 

zullen vanaf 2022 worden bijgehouden. Het 

ziekteverzuimpercentage is voor 2022 gesteld op 

4%. In 2019 was het percentage 4.9% YTD in 2020 

was dit YTD 5.4% en in 2021 is dat 3.9%, meest 

actuele cijfer per 30 november 2021.
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en Your Ambition, waarin men bepaalt wat de 

carrièrefocus is op korte en langere termijn. In 

een jaarlijkse goalsetting in My Development 

bepalen we met elkaar wat de ontwikkel- en 

opleidingsbehoefte is en leggen deze behoefte 

vast.

Management review

Het loopbaanbeleid is goed beschreven en het 

proces is duidelijk. We maken alle vacatures 

van Visma Nederland kenbaar en voeren 

jaarlijks een vlootschouw uit in het kader van 

loopbaan paden. Wat voor verbetering vatbaar 

is de structurele aanpak van beleid aangaande 

retentie en beleid voor successieplanning om 

structureel beleid te hebben voor het binden en 

boeien van onze medewerkers.

Uitleg

Vacatures blijven steeds langer openstaan, 

sommige vacatures raken moeilijker ingevuld en 

medewerkers blijven gemiddeld minder lang bij 

dezelfde werkgever. Hiervoor is een retentieplan 

nodig. Wij verliezen ook goede mensen door 

verschillende persoonlijke of professionele 

redenen. Beide beleidsplannen zullen in 2022 

worden opgesteld.
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ontmoedigingsbeleid van papieren loonstroken 

printen, een logische stap om verder te 

verduurzamen.

Uitleg

Momenteel worden er nog 468.000 loonstroken 

en / of jaaropgaven geprint door klanten. Wij 

moeten deze dan laten afdrukken. Dat is 17% 

van ons totale aantal vervaardigde loonstroken 

en jaaropgaven. Eind 2022 willen wij van die 

17%, ongeveer 50% overgezet hebben op een 

digitale loonstrook. Dan zal het percentage 

digitale loonstroken stijgen naar 91,5%.

Energie Efficiëntie 
en Duurzame Energie

Energie efficiëntie en duurzame energie 

betekent energie-efficiëntie gerelateerd aan 

mobiliteit en hardware, inclusief datacenters. 

Gebruik van hernieuwbare energie.

Ambitie Visma | Raet

Visma | Raet wil zelfvoorzienend worden 

met betrekking tot gebruik van energie voor 

gebouwen en duurzame mobiliteit organiseren. 

We gaan de komende jaren ook kijken naar 

herbruikbare energie.  Ten aanzien van 

datacenters is de inzet om gebruik te maken van 

duurzame datacenters.

Doelstellingen Visma | Raet

• Footprint in beeld: Klimaat footprint in beeld  

 brengen voor eigen organisatie en    

 datacenters.

• Flexwerk: Verkleinen footprint door verder   

 invoeren flexwerk en verhuur overige ruimte.

• Leasevloot: Verder blijven sturen op CO2-  

Vervuiling door 
bedrijfsactiviteiten

Maatregelen nemen om water-, lucht- en/

of bodemverontreiniging te voorkomen, 

gerelateerd gebruik van chemicaliën, smeer- 

en schoonmaakmiddelen, inclusief gevaarlijk 

afval. Inclusief plastic afval van producten en 

verpakkingen.

Bijdrage aan SDG 11: duurzame steden en 

gemeenschappen. Mogelijk ook voor SDG’s 13 

klimaatactie, 14 leven in het water en 15 leven 

op het land.

Ambitie Visma | Raet

Om de uitdagingen van duurzaamheid aan 

te pakken, is multilaterale samenwerking 

vereist, waaraan alle bedrijven van de Visma 

Group deelnemen. We dragen bij aan het 

minimaliseren van energie en afval, het 

ondersteunen van mensenrechten en nemen 

rekenschap van de kosten van zakelijke 

beslissingen en willen bijdragen aan een 

papierloze bedrijfsvoering bij onszelf en bij onze 

klanten.

Doelstellingen Visma | Raet

• ISO 14001: Eind 2022 zullen wij een studie   

 gemaakt hebben van de (on)mogelijkheden.

• Reductie papieren loonstroken:    

 Prijsverhoging voor papieren loonstroken   

 met klimaat compensatieprogramma   

 onderzoeken.

• Digitale handtekening: Plan opstellen om   

 de penetratiegraad bij klanten te verhogen in  

 de komende jaren.

 vermindering van het wagenpark. Wij hebben 

 hier al mooie stappen in gezet. Wij willen dat   

 continueren en verder uitbouwen.

Thuiswerkvergoeding

Gezien het thuiswerken een structurele vorm 

aanneemt hebben wij  een thuiswerkvergoeding 

ingevoerd. Op deze wijze kan men thuis ook de 

kosten dekken. De landelijke berekening is op 2,00 

euro per dag uitgekomen. Dat is ook dezelfde lijn 

die wij bij Visma | Raet volgen.

Verhuisregeling

Dit betreft het beleid om verhuizen, dichter bij de 

werkplek te bevorderen.

Bedrijfsauto regeling

De bedrijfsautoregeling  is bestemd voor alle 

medewerkers van Visma | Raet die in aanmerking 

komen voor een bedrijfsauto. De regeling 

geeft informatie over de organisatie van het 

wagenparkbeheer, toepasselijke procedures, het 

algemeen gebruik, dekking van verzekering en 

hulpverlening en schade. Ook bevat het informatie 

over de regeling zelf.

Thuiswerkregeling 2.0

Het coronavirus beïnvloedt niet alleen waar we 

werken, maar ook hoe we dat doen. Onze dagelijkse 

routine is veranderd en aan de hand van de 

gehouden enquêtes over de thuiswerkervaring is 

duidelijk naar voren gekomen dat het wenselijk is 

dat thuiswerken een onderdeel blijft van de huidige 

werksituatie. Aangezien de voordelen voor zowel 

de medewerker als de organisatie groot zijn, heeft 

Visma|Raet samen met de ondernemingsraad 

(OR) de thuiswerkregeling aangepast aan de 

nieuwe situatie, een en ander is vastgelegd als 

Thuiswerkregeling 2.0.

Papieren loonstroken verminderen

Visma | Raet biedt de klanten de mogelijkheid 

om volledig digitaal en papierloos te werken. 

Momenteel print 17% van onze klanten de 

salarisstroken en / of jaaropgaven nog steeds 

uit. Wij gaan een ontmoedigingsbeleid uitvoeren, 

waarbij wij de prijzen van het printwerk 

verhogen en vervolgens gaan wij een CO2-

compensatieprogramma opstarten door het planten 

van bomen en aanleg van een stuk bos.

Door onze digitale software stellen wij onze 

klanten in staat slimmer om te gaan met hun 

bedrijfsvoering. Wij doen dat in onze software 

door digitalisering, een verregaande robotisering 

en door de mogelijkheid van rechtsgeldige digitale 

ondertekening van documenten en dat proces heeft 

een positieve impact op het milieu.

Er is een werkgroep gestart die alle relevante zaken 

in kaart brengt en een plan opstelt. Het doel is dat 

minimaal 50% van de klanten die nog printen, per 

2023 alsnog over zijn gegaan op digitale output van 

de salarisstroken en / of jaaropgaven.

Management review

We zijn op de goede weg om onze stappen te zetten 

op het gebied van milieu. Echter, milieu is een 

breed begrip. In 2022 gaan we kijken of een ISO 

14001 haalbaar en relevant is. Deze studie wordt 

eind 2022 afgerond. Ook gaan wij werken aan het 

verhogen van de penetratiegraad van het gebruik 

van digitale loonstroken door onze klanten. Dit gaan 

wij doen door een ontmoedigingsbeleid te voeren 

door prijsverhoging en daarnaast gaan we met de 

verhoogde kosten, CO2-compensatie realiseren door 

het aanleggen van een stuk bos. Onze software is 

geschikt om het gehele proces volledig digitaal in 

te zetten en we zijn daar best trots op. Dus is een 

Milieu
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Energiebesparing OptiVolt

OptiVolt heeft in 2018 bij Visma | Raet te 

Amersfoort een energiebesparingsproject 

uitgevoerd. Het bedrijf OptiVolt houdt zich 

bezig met de verbetering van stroom- en 

spanningskwaliteit. Spanningskwaliteit is 

een verzamelnaam voor de kwaliteit van 

elektriciteit. Problemen met de kwaliteit van 

elektriciteit leiden tot een slechte stroom- en 

spanningskwaliteit. Deze problemen ontstaan 

bijvoorbeeld door aanpassingen van bestaande 

installaties zoals netconfiguraties, vervanging 

van apparatuur met elektronica bijvoorbeeld 

overstap naar LED verlichting en plaatsen van 

frequentie-regelaars op elektromotoren. Een 

slechte stroom- en spanningskwaliteit kenmerkt 

zich door de aanwezigheid van een onnodig 

hoge spanning. Dit veroorzaakt vervuiling 

en/of hoog verbruik in elektrotechnische 

infrastructuur waardoor er storingen kunnen 

optreden, apparatuur kan schade ondervinden 

en de levensduur wordt verkort.

Een slechte stroom- en spanningskwaliteit 

verhoogt dus de onderhouds- en 

vervangingskosten. Het zorgt voor schade 

aan apparatuur en genereert ook een hoger, 

onnodig verbruik.  OptiVolt heeft bij Visma | 

Raet MultiLiners® geplaatst op de grootste 

elektromotoren om de gehele stroom- en 

spanningskwaliteit van het bedrijf te verbeteren.

Door MultiLiners te plaatsen, kan ons 

energieverbruik potentieel met 9,1% dalen. 

Deze MultiLiners zorgen voor een daling van 

het kWh verbruik, een beter rendement en een 

verlengde levensduur van onze elektromotoren.

CO2-reductie wagenpark

Op de Bedrijfsauto RAI in Amsterdam is in 2015 

de Lean and Green Personal Mobility Award 

uitgereikt aan Visma | Raet. Wij hebben deze 

award verdiend door ons te committeren aan 

een CO2-reductie van 20% binnen vijf jaar op 

onze personenmobiliteit. De vervuilende auto’s 

zijn substantieel verminderd en er zijn in de 

afgelopen periode 46 elektrische auto’s aan het 

wagenpark toegevoegd.

De CO2-jaarcijfers van ons wagenpark over de 

volgende jaren zijn:

 2016  1,64 kiloton

 2017  1,52 kiloton

 2018  1,42 kiloton

 2019  1,28 kiloton

 2020  0,74 kiloton

De CO2-uitstoot van ons wagenpark is met ruim 

45% afgenomen sinds 2016.

Deze resultaten dragen bij aan onze 

milieudoelstellingen en helpen ons het 

duurzame mobiliteitsbeleid verder uit te rollen. 

De doelstelling van minimaal 20% CO2-reductie 

op het wagenpark hebben wij dus ruimschoots 

gehaald en overtroffen.

Laptops krijgen een tweede leven

We hebben besloten om onze oude laptops te 

schenken aan een goed doel. Dat is bijvoorbeeld 

een school vallend onder het partnerschap met 

JINC en of  schenken wij ze aan lokale zinvolle 

initiatieven.

Een positieve impact op het milieu in onze 

bedrijfsvoering bereiken we met diverse 

Verbouwingsprogramma met duurzaam 

karakter

Tijdens de eerste lockdown van Covid-19 is in het 

gehele pand en op alle etages gewerkt vanuit de 

thema’s verbinding, betrokkenheid en ontmoeten 

met een hoge factor werkplezier. Dat is gebeurd 

door het creëren van ontmoetingsplaatsen op 

cruciale punten.  Verder stond in deze verbouwing 

duurzaamheid en hergebruik hoog op de agenda.

Dezelfde principes die ten grondslag liggen 

aan onze software-innovatie, efficiëntie en een 

mensgerichte focus, ondersteunen ons ook 

bij het verminderen van de impact van onze 

bedrijfsvoering. Wij werken aan het reduceren van 

de milieu impact van onze bedrijfsvoering.

We hebben extra laadpalen gerealiseerd voor de 

uitbreiding van ons wagenpark met elektrische 

auto’s. Extra stalling voor de fietsen gerealiseerd, 

inclusief laadpunten voor de elektrische fietsen. 

We hebben een gescheiden afvalsysteem 

ingevoerd in onze bedrijfsprocessen. Een digitaal 

betalingssysteem in de catering geïmplementeerd. 

Ook hebben we een deskboekingssysteem 

ingevoerd om een werkplek of vergaderruimte te 

reserveren. Verder hebben we het kantoor opnieuw 

ingericht met duurzame producten en door 

hergebruik van materialen.

Management review

Wij steken al veel effort in energiebesparing. 

We hebben duurzame verbouwing gerealiseerd 

in en om ons pand. Voorzieningen gelegd voor 

elektrische auto’s en fietsen. Afvalscheiding in 

onze bedrijfsprocessen ingevoerd. Wij zijn van 

energielabel E naar B gegaan. Gaven 85 laptops 

een tweede leven en compenseren ons fruitgebruik 

met aanplant van bomen in Afrika. De afgelopen 

maatregelen. Dezelfde principes die ten grondslag 

liggen aan onze software - innovatie, efficiëntie en 

een mensgerichte focus - ondersteunen ons ook 

bij het verminderen van de milieu impact van onze 

bedrijfsvoering.

Bij Visma | Raet tikken we flink wat uurtjes 

weg op onze laptops. We werken aan de HR-en 

salarisadministraties van onze klanten en zijn druk 

met het programmeren van nieuwe software. Als 

de laptops aan vervanging toe zijn, gaan ze niet 

naar de milieustraat, maar knappen we ze op voor 

een tweede leven bij goede lokale initiatieven, 

zoals laptops voor nieuwkomers in Amersfoort 

en omgeving. We hebben in de afgelopen periode 

85 laptops een tweede leven gegeven. Zij hebben 

een mooie bestemming gekregen en hebben soms 

geleid tot een ‘life changing’ impact.

Energielabel bedrijfspand Amersfoort 

vergroenen

Visma | Raet had in het vorige rapport een 

energielabel E voor ons gebouw aan de Plotterweg 

in Amersfoort. In 2021 is opnieuw gekeken naar 

de eisen van het label en de bereikte resultaten en 

hebben wij een energielabel B verkregen.

Dit label geeft aan hoe energiezuinig ons pand is. 

Hierbij is gekeken naar de isolatie van het gebouw 

en de installaties voor verwarming, koeling, warm 

water, ventilatie, bevochtiging en verlichting.

Op 6 april 2021 hebben wij het vernieuwde 

certificaat ontvangen met energielabel B. Het 

management is hier tevreden over, maar het 

streven is naar verdere vergroening van ons pand. 

Het nieuwe energielabel is ingegaan op 1 april 2021 

en is geldig tot 30 maart 2031.
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Energie efficiënte 
Software

Ontwerp van software met een lager 

energieverbruik.

Ambitie Visma | Raet

Oriënteren wat we willen en kunnen bereiken 

op het gebied van energie efficiente software.

Doelstellingen Visma | Raet

• Plan opstellen: Plan opstellen voor energie   

 efficiente software voor 1 januari 2023.

Management review

Met onze software kunnen onze klanten al 

energie besparen. Het gehele proces van 

instroom, doorstroom en uitstroom kunnen 

digitaal worden gerealiseerd. Dat kan door 

digitalisering, robotisering en een Europees 

goedgekeurde digitale ondertekening van 

beleidsdocumenten. Dit onderwerp gaan we het 

komende jaar verder onderzoeken en een plan 

voor opstellen wat nog meer mogelijk te kunnen 

zijn om IT verder te vergroenen.

Uitleg

Hoewel wij geen goederen produceren, kunnen 

wij toch de impact op het milieu verbeteren. We 

gaan het planmatig in kaart brengen wat onze 

footprint is en die van de datacenters waar we 

gebruik van maken voor onze IT dienstverlening. 

Als we een volledig overzicht hebben van onze 

CO2-emissies kunnen we doelen hiervoor 

vaststellen.

 jaren hebben we in totaal 3619 bomen geplant. 

We hebben een CO2-reductie bereikt van ruim 

40% op het wagenpark en dit wagenpark ook 

uitgebreid met ruim 45 elektrische auto’s. We 

stimuleren thuiswerken, maar hebben ook een 

app reserveringssysteem om een werkplek te 

reserveren en door flexwerk hebben nog maar 

70% kantoor capaciteit nodig. De ruimten die 

we niet gebruiken verhuren wij. Maar wij willen 

meer doen voor het milieu. Om die reden gaan 

we de footprint in kaart brengen van Visma 

| Raet en de datacenters waar we gebruik 

van maken. Dit zal in geheel 2022 worden 

uitgevoerd.

Ethisch handelen

Ethisch handelen betekent integriteitsprincipes 

voor werknemers en uitbesteed personeel, inclusief 

anti-omkoping, eerlijke omgang met middelen en 

informatie.

Ambitie Visma | Raet

Vertrouwen is cruciaal voor Visma | Raet. We 

hadden immers niet kunnen uitgroeien tot het 

bedrijf dat we nu zijn zonder onze geweldige 

medewerkers, toonaangevende software en het 

vertrouwen van onze klanten. Om ervoor te zorgen 

dat we dit vertrouwen niet schaden, beschrijft 

onze Code of Conduct onze verwachtingen, 

toezeggingen en vereisten voor ethisch gedrag bij 

Visma. Dit is niet alleen een belangrijk onderdeel 

van ons ethisch kader, maar is ook bedoeld om 

een omgeving van betrokkenheid en vertrouwen 

binnen onze organisatie te bevorderen. We hebben 

onze gedegen reputatie verdiend door geweldige 

producten en diensten te ontwikkelen, te leveren 

en te verlenen en door volgens professionele en 

betrouwbare normen te handelen en dat willen wij 

blijven continueren.

Doelstellingen Visma | Raet

• Nul gevallen omkoping: We tolereren nul   

 gevallen van corruptie of omkoping.

• Privacy training: Elk jaar 100% deelname van alle  

 medewerkers.

• Security training: Elk jaar 100% deelname van  

 alle medewerkers.

• Anti-corruptietraining: Elk jaar 100% deelname  

 van alle medewerkers.

Uitleg

Bij de verbouwing stond duurzaamheid en 

hergebruik hoog op de agenda. Als voorbeeld 

van hergebruik zijn banken van bedrijfsrestaurant 

opnieuw gestoffeerd. Bij nieuwe materialen wordt 

gebruik gemaakt van recycle producten en energie 

neutrale materialen. Er is ook veel aandacht 

besteed aan het stimuleren van gescheiden 

afvalverwerking en het verminderen van het 

papiergebruik in onze eigen bedrijfsvoering. Ook 

verzamelen wij sinds 1 juli de plastic flesjes waar 

statiegeld op zit. Deze worden in samenwerking 

met onze cateraar Albron verzameld en gedoneerd 

aan de Plastic Soup Foundation.

Eerlijk zakendoen
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beschreven. Ook hoort hier een  e-learning 

bij. Wij hebben het Governancebeleid ruimer 

beschreven dan vereist. We hebben een 

klokkenluiders portaal in gebruik genomen 

met beleid en procedures. Ook hebben we een 

statement gemaakt tegen moderne slavernij en 

mensenhandel en een Code of Conduct voor 

medewerkers en leveranciers vervaardigd. Er is 

ook een proces van monitoring en rapportage 

ingeregeld.

Uitleg

Wij tolereren nul gevallen van omkoping. Elk 

jaar verwachten wij een 100% deelname aan de 

security training en de anti-corruptietraining, die 

door iedereen moet worden gevolgd. Volgend 

jaar gaan we een proces inrichten om de 

deelname ook daadwerkelijk te meten.

Duurzaam inkopen

Hardware bevat potentieel conflictmineralen 

en wordt vaak geproduceerd en/of 

verwerkt in risicolanden. Zaken als veilige 

arbeidsomstandigheden, leefbaar loon, dwang- 

en kinderarbeid, anti-corruptie, preventie van

vervuiling en landroof zijn relevant voor deze 

toeleveringsketens. Fatsoenlijke arbeids-

omstandigheden kunnen ook relevant zijn voor 

mogelijk uitbestede softwareontwikkeling. 

Bedrijven kunnen hun toeleveringsketen

beïnvloeden door verantwoorde 

inkoopbeslissingen en/of samenwerking.

Ambitie Visma | Raet

Visma | Raet heeft integer handelen tot 

uitgangspunt van de bedrijfsvoering genomen. 

Wij verwachten dat onze leveranciers en 

Code of Conduct

De wereldwijde gedragscode beschrijft waar we 

voor staan en in geloven. Het helpt ons om ons 

gedrag en onze ethische beslissingen te sturen 

die in het belang zijn van alle stakeholders.

Anti-corruptiebeleid extern

Elke vorm van corruptie is illegaal. Zoals 

uiteengezet in Visma’s gedragscode en ons anti-

corruptiebeleid, dat van toepassing is op alle 

werknemers en consultants die in dienst zijn. 

Visma heeft een nultolerantie voor corruptie. 

Visma verwacht ook van haar zakenpartners, 

waaronder leveranciers, distributeurs, agenten 

en joint venture-partners, om zich bij hun eigen 

activiteiten aan dezelfde principes te houden. 

Dit document is een verkorte versie van het 

anti-corruptiebeleid van Visma en is bedoeld 

om externe  belanghebbenden te informeren 

over onze aanpak van corruptiebestrijding 

en omkoping. Het programma bestaat uit 4 

stromen: risicobeheer, documentatie, training 

en controle.

Anti-corruptiebeleid

Dit anti-corruptiebeleid definieert persoonlijke 

verantwoordelijkheden en waarden die we 

volgen bij Visma. Onze klanten vertrouwen ons. 

We kunnen dit vertrouwen versterken door 

ervoor te zorgen dat wij, en onze zakenpartners, 

voldoen aan het anti-corruptiebeleid. We 

tolereren geen enkele vorm van corruptie 

en zullen ons inspannen om ervoor te 

zorgen dat dat het niet voorkomt in onze 

bedrijfsactiviteiten. We zullen de wetten naleven 

en regelgeving en handelen op een ethische 

en maatschappelijk verantwoorde manier. Het 

Legal- en het nalevingsteam zullen het anti-

partners ook integer handelen. Onze gedragscode 

voor leveranciers bevat de principes die onze 

leveranciers en partners moeten volgen om ethisch 

zaken te doen in overeenstemming met ons eigen 

beleid inzake duurzaamheid.

Er moet worden voldaan aan wet- en regelgeving 

op het gebied van loon, welzijn, gezondheid en 

veiligheid, diversiteit, corruptie, privacy, beveiliging, 

mensenrechten en milieu management. Visma 

| Raet zal geen zakelijke relatie aangaan met 

onderaannemers of partners die de wetgeving 

met betrekking tot mensenrechten, moderne 

slavernij of kinderarbeid schenden. Visma | Raet 

zal op een eerlijke en ethische basis zaken doen 

in overeenstemming met onze kernprincipes van 

duurzaamheid zoals verwoord in de gedragscode 

voor leveranciers.

Doelstellingen Visma | Raet

• Leveranciers assessments: Leveranciers 

 worden jaarlijks getoetst of zij blijven voldoen  

 aan de Compliance eisen. Assessment   

 betreft  onder andere hun eigen Code of Conduct,  

 dit assessment zal uitgebreid worden met andere  

 MVO-onderwerpen.

• Code of Conduct leveranciers: Iedere leverancier  

 van Visma | Raet ontvangt een exemplaar   

 van de Code of Conduct voor leveranciers   

 en onderschrijft de inhoud van de Code of   

 Conduct voor leveranciers.

Code of Conduct Suppliers

We zijn toegewijd te bouwen aan een betere 

samenleving door een vertrouwde partner te 

zijn voor onze gemeenschappen, zakenpartners, 

eigenaren en onze medewerkers. Om dit te 

bereiken, zullen we altijd op een ethische, sociale 

en duurzame manier handelen en de toepasselijke 

wetten naleven. Met deze gedragscode voor 

corruptiebeleid jaarlijks herzien. Inbreuken op het 

anti-corruptiebeleid of schending van toepasselijke 

wetten kunnen resulteren in disciplinaire 

maatregelen, waaronder ontslag en melding aan de 

relevante autoriteiten.

Klokkenluidersregeling

Visma tolereert geen enkele vorm van wangedrag 

of kritieke omstandigheden, zoals schendingen 

van wettelijke regels, interne regels, beleid of 

ethische normen, zoals pesten, intimidatie, 

discriminatie, corruptie, witwassen van geld of 

andere financiële fraude. Wij spannen ons in voor 

een veilige, gezonde en juridische omgeving in al 

onze bedrijfsactiviteiten en juridische eenheden. 

Visma zal alle toepasselijke wet- en regelgeving 

naleven en op een ethische en maatschappelijk 

verantwoorde manier handelen. Overtredingen van 

lokale en/of EU/EER-wetgeving kunnen leiden tot 

disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging 

van de samenwerking of ontslag. Wij zullen daarbij 

ook melding doen bij de daarvoor bestemde 

autoriteiten.

Governancebeleid

Visma heeft voor de Visma Group een Corporate 

Governancebeleid vastgelegd. Het doel van 

deze principes is om een gepaste rolverdeling 

tussen aandeelhouders, de Raad van Bestuur en 

het uitvoerend management te verzekeren. Wij 

hanteren een Governancebeleid wat een ruimer 

beleid is dan wettelijk vereist.

Management review

Dit jaar hebben wij op Visma-groepsniveau vele 

beleidsdocumenten en procedures ingeregeld ten 

aanzien van ethisch handelen. Wij hebben een  

gedegen anti-corruptiebeleid voor intern en extern 
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hun target tier, beoogde niveau van het Visma 

Security Program bereikt hebben en de payroll- 

en verzuim-systemen zullen het  hoogste 

‘platina’ niveau bereiken.

Geen claims en boetes: Visma | Raet tolereert 

geen boetes door autoriteiten, noch zal het 

onderworpen zijn aan materiële claims van 

betrokkenen of klanten wegens schending 

van de toepasselijke wetgeving inzake 

gegevensbescherming of IPR.

Data Protection Officer Beleid

Visma | Raet is als verwerkingsverantwoor-

delijke en verwerker van persoonlijke informatie 

door de EU AVG (Artikel 37) verplicht om een 

gegevensbeschermer aan te wijzen (DPO). De 

DPO is verantwoordelijk voor de naleving door 

Visma | Raet van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en andere gerelateerde 

privacy gegevens en beveiliging. De DPO policy 

regelt de uitvoering van deze wetgeving.

Guideline: How to Handle Customer Data

We beheren een grote hoeveelheid persoonlijke 

gegevens om de services uit te voeren, die we 

met onze klanten zijn overeengekomen. We 

hebben beleid geformuleerd voor het omgaan 

met klantgegevens. Regelgeving en vereisten 

voor het omgaan met klantgegevens zijn ook 

beschreven in verschillende hoofdstukken van 

het algemene beveiligingsbeleid en de trustsite: 

https://vismaraet.nl/trust.

Privacy Verklaring als controller

Dit privacybeleid betreft de rol van Visma | 

Raet als controller in de zin van de AVG,  zoals 

dat ook op onze website is gepubliceerd. De 

informatie is te vinden via https://www.visma.

com/privacy-statement/netherlands/.

leveranciers, verwacht Visma dat onze 

leveranciers en partners op een eerlijke en 

ethische basis zaken doen in overeenstemming 

met onze kernprincipes van duurzaamheid. 

Dit bevat het tijdig verstrekken van correcte en 

consistente informatie aan belanghebbenden. 

Deze Code of Conduct omvat alles wat vereist is 

voor die externe stakeholders.

Management review

Visma | Raet heeft een stevig en goed 

gefundeerd beleid om op een eerlijke 

en ethische basis zaken te doen in 

overeenstemming met onze kernprincipes 

van duurzaamheid zoals verwoord in 

de gedragscode voor leveranciers. Deze 

gedragscode is dit jaar vervaardigd en wordt 

uitgereikt aan alle leveranciers waar we 

zaken mee doen. Zij dienen dit beleid te 

onderschrijven. Ook doen wij jaarlijks een 

leveranciersassessment.

Uitleg

Wat nog niet gerealiseerd is om een aantal 

vragen over compliance vanuit MVO toe te 

voegen aan het assessment van de leveranciers. 

Daar gaan we in 2022 mee starten. Ook 

rollen wij in 2022 de Code of Conduct van de 

leveranciers verder uit dat iedere leverancier 

hier kennis van kan nemen en deze principes 

onderschrijft.

Privacy Verklaring als verwerker

Deze privacyverklaring betreft onze rol als een 

verwerker van diensten aan onze klanten en 

verwoord in het gecertificeerde Data Pro Statement.  

Dit certificaat toont aan dat wij met succes voldoen 

aan de Data Pro Code en zijn daarom in 2021 

opgenomen in het Data Pro Register.

 

Dit gaat over het implementeren van Visma’s 

Cloud Development Methodiek (VCDM), hetgeen 

onderdeel is van Visma’s Security Programma (VSP). 

Beiden hebben betrekking op een verdergaande 

professionalisering van de wijze waarop SaaS 

software ontwikkeld wordt. VCDM omvat een 

compleet security management systeem voor 

SaaS producten. Het deelt veel componenten met 

VSP, maar heeft zijn eigen governancesysteem. 

Daardoor dekt het meer af dan alleen VSP, dat 

zich voornamelijk richt op applicatiebeveiliging en 

gegevensbescherming. Wij zullen in de komende 

periode beter uitleggen en uitdragen dat we het 

heel goed doen op het gebied van VCDM en VCP, 

want VSP is onze USP.

Door onze digitale software stellen wij onze 

klanten in staat slimmer om te gaan met hun 

bedrijfsvoering. Naarmate de technologie vordert, 

zijn de mogelijkheden eindeloos om problemen 

op innovatieve wijze op te lossen. Het is dan 

vanzelfsprekend als privacy en informatiebeveiliging 

nog meer aandacht krijgen en meetbaar worden.

Het komende jaar staat in het teken van het 

uitdragen van VCDM in onze organisaties en het 

implementeren van VSP. Dat betekent dat eind 

2022 alle producten gestart zijn met het VSP 

programma en dat daarnaast een aantal producten 

de overtreffende trap van VCDM compliance Samen 

Privacy bescherming

 

Inclusief beleid inzake (mis)bruik van software met 

betrekking tot discriminatie en burgerrechten en 

inclusief bescherming van vertrouwelijke informatie 

van klanten.

Ambitie Visma | Raet

Wij hebben intensief gewerkt aan 

informatiebeveiliging en privacy en zijn van mening 

dat het bewustzijn en de bekwaamheid van alle 

medewerkers een aanzienlijke impact hebben op 

ons vermogen om te voldoen aan de AVG en om 

daarmee de privacy binnen Visma te waarborgen. 

We hebben een privacybeleid en een privacy-

organisatie opgezet dat onderdeel is van het 

kwaliteitssysteem. Op Visma niveau is de Visma 

Privacy Counsel eigenaar van het privacybeleid 

en ziet toe op het werken met privacygevoelige 

gegevens binnen Visma. Deze counsel bestaat uit 

vertegenwoordigers van de diverse Visma bedrijven 

in Europa en komt maandelijks bijeen om zaken 

te bespreken en te beslissen die verband houden 

met de verwerking van persoonsgegevens door 

Visma organisaties. Om het bewustzijn en begrip te 

vergroten, moeten alle medewerkers binnen Visma 

periodiek privacy e-Learning cursussen volgen. 

Visma | Raet is  vertegenwoordigd in de privacy 

counsel en wil “best of Class” zijn op het gebied van 

privacy.

Doelstellingen Visma | Raet

GDPR training: jaarlijks 100% deelname van de 

medewerkers.

VSP naar Platina: Alle producten zullen per 2023 

Consumentenaangelegenheden
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behaald zullen hebben. We hebben in 2023 als doel 

gesteld dat alle producten hun target tier bereikt 

hebben en de payroll en verzuim systemen het 

hoogste ‘platina’ niveau bereiken.

Certificaten

ISAE 3402 - Type 2 

ISO 27001

SOC 2 - Type 1

Management review

Het intensieve werken aan informatiebeveiliging 

en privacy hebben haar vruchten afgeworpen. 

Wij hebben veel beleid vastgelegd en procedures 

gesteld. Iedere medewerker moet jaarlijks een 

GDPR training volgen.  Volgend jaar gaan we cijfers 

verzamelen van deelname van de trainingen. Dit 

dient 100% te zijn. Ook zullen we werken aan VSP.

Uitleg

Als doelstelling voor privacy protection is gesteld 

dat Visma | Raet geen boetes tolereert door 

autoriteiten, noch zal het onderworpen zijn aan 

materiële claims van betrokkenen of klanten 

wegens schending van de toepasselijke wetgeving 

inzake gegevensbescherming of IPR. Daarnaast 

zullen ten aanzien van VSP alle producten van Visma 

| Raet per 2023 hun target tier bereikt hebben en 

de payroll en verzuim systemen zullen het  hoogste 

‘platina’ niveau bereiken.
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Management review

Veranderingen in wet- en regelgeving zijn 

vaak complex met veel impact op een 

organisatie. Voor de laatste stand van zaken 

onderhouden onze specialisten regelmatig 

contact met belangrijke stakeholders zoals de 

Belastingdienst en het UWV. Zo weet men zeker 

dat onze software en services altijd aan de 

laatste maatregelen voldoen. Wij houden vele 

blogs en whitepapers bij rondom het thema 

wet- en regelgeving op onze website, zodat 

klanten en prospects op ons als kennispartner 

kunnen vertrouwen.

Uitleg

Wij organiseren het ieder jaar ook zodanig 

dat wij met Prinsjesdag de BV Nederland van 

informatie voorzien hoe de loonbetaling er 

daarna uitzet. Dit jaar hebben wij samen met 

JINC ook een Prinsjesdag-editie voor jongeren 

Kennisdeling 

IT-implementatie

Kennis delen met overheid en samenleving over 

ICT-infrastructuur en ICT-toepassingen.

Ambitie Visma | Raet

We ontwikkelen producten en diensten die 

organisaties en hun medewerkers in staat 

stellen om het maximale uit zichzelf te halen. 

Wij zijn de kennispartner voor werkend 

Nederland en ondersteunen de overheid in 

termen van IT infrastructuur.

Doelstelling Visma | Raet

• Vertel ons verhaal: Marketing verbeteren in 

2022.

Begripsvorming rond Miljoenen nota in 

Nederland voor volwassenen en jeugd

Jaarlijks rond Prinsjesdag geven wij duiding aan 

de plannen van het kabinet, wat het betekent 

voor een individuele medewerker. Dit wordt 

een steeds omvangrijker project. Daarnaast is 

in 2021 voor het eerst een Prinsjesdag voor de 

jeugd georganiseerd.

Jongeren leren wat Prinsjesdag en de 

Miljoenennota inhouden. Ook geven wij hen 

een stem geven op het Binnenhof. Samen met 

hen hebben wij een bezoek afgelegd bij Vera 

Bergkamp, voorzitter van de Tweede Kamer. 

Ook laten wij de Nederlander zien, hoe ziet 

jouw nieuwe loonstrook eruit? Gaat men er op 

vooruit of achteruit? Nederlanders geven aan 

georganiseerd. We hebben jongeren een stem 

gegeven in het Binnenhof. Zij hebben een Jongeren 

Miljoenennota gemaakt en deze aangeboden aan 

Vera Bergkamp van de Tweede Kamer. Volgend jaar 

gaan we kijken of we de marketing van ‘knowledge 

sharing’ over IT moeten verbeteren.

Maatschappelijke Investering 

Draag bij aan maatschappelijke ontwikkeling door 

initiatieven te ondersteunen met expertise en 

sponsoring.

Bijdrage aan SDG 17: partnerschap om 

doelstellingen te bereiken.

Ambitie Visma | Raet

Bij Visma | Raet willen we de toekomst van 

de samenleving vormgeven door middel van 

technologie. Samen staan we sterker en

hoe zij willen dat werken er in de nabije toekomst 

uitziet.

Wij geven hiermee vorm aan onze kennis- en 

expert-rol van Visma |Raet op het gebied van HR 

wet-en regelgeving, salaris en HR in de toekomst. 

Ook positioneren wij Visma | Raet hiermee als 

HR-dienstverlener die zich richt op inclusiviteit. 

Daarnaast dragen wij bij aan de trots van onze 

medewerkers. Wij zijn de kennis experts die 

bijdragen aan kennisdeling.

Contact met koepels en VNG, ABP/APG, UWV en 

OSWO

CAO’s en wetgevingen zijn veelvuldig aan 

wijzigingen onderhevig. Om een goed beeld te 

hebben van wat een cao, wetgeving, het Individuele 

Keuzebudget (IKB), Inkomstenverhoudingen (IKV) 

en/of wijzigingen daarin omvatten, zitten we aan 

tafel bij koepels en uitvoeringsorganisaties als VNG, 

ABP/APG, UWV en OSWO (team Ondersteuning 

SoftWare Ontwikkelaars van de Belastingdienst). Wij 

zijn de referentiepartner voor het Ministerie  van 

Financiën en de Belastingdienst over implementatie 

regelgeving voor de in-service bedrijven.

Hiermee geven wij uiting aan onze rol als HR- 

kennispartner van de overheid. Wij geven onze 

kennis op het gebied van wet- en regelgeving steeds 

verder vorm door middel van interviews, blogs, 

filmpjes en whitepapers.

Na de goedkeuring van de desbetreffende 

stakeholders implementeren we de desbetreffende 

CAO, wetgeving, IKB, IKV en/of wijzigingen daarin 

meteen in onze HR-applicatie, zodat deze in 

productie is als deze wijzigingen ingaan.

Gemeenschap
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kunnen altijd een beroep op hen doen bij alle 

trajecten.

Voorbeelden van onze initiatieven zijn: 

stichting Alpe d’HuZes werkt de komende 

vijf jaar kosteloos met onze HR-software. We 

hebben een kerstfeest georganiseerd voor een 

school voor zeer moeilijk lerende kinderen. 

Meer dan 1000 ouders, leerlingen, opa’s en 

oma’s, broertjes en zusjes en leerkrachten 

kwamen genieten van een feest van Wonder 

en verbinding. Verder hebben wij al twee jaar 

achter elkaar kinderen van nieuwkomers in 

Amersfoort een laatste schooldag bezorgd in 

Walibi, in totaal zijn dat 100 kinderen, die de dag 

van hun leven hadden. Verder hebben we aan 

90 Avans-studenten twee dagen gastcolleges 

gegeven. Ook hebben wij kerstkaarten laten 

drukken en vervolgens door medewerkers 

persoonlijk geschreven, verstuurd naar ouderen 

tegen de eenzaamheid. Met alle medewerkers 

samen hebben wij 130 stuks speelgoed voor 

het kerstfeest ingezameld en hebben wij ook 

samen 80 winterjassen voor minima met elkaar 

ingezameld en uitgereikt aan hen die ze heel 

goed konden gebruiken. Tot slot hebben wij met 

een aantal Visma | Raet medewerkers gewerkt 

bij de Voedselbank van Amersfoort.

Hierbij staat de betrokkenheid van onze 

medewerkers centraal. Deze activiteiten hebben 

binnen Visma | Raet de culturele DNA van de 

organisatie veranderd.

Donaties en sponsoring

Naast het sponsorschap van het team Jumbo-

Visma hebben wij diverse klanten gesponsord. 

Ook hebben wij een LinkedIn actie gedaan voor 

Artis. We konden uiteindelijk 1000 euro aan 

samenwerking met onze stakeholders is een 

belangrijke factor om onze doelen te bereiken. 

Partnerschappen voor duurzaamheid en de 

SDG’s, investeringen in lokale gemeenschappen 

en het sponsoren en ondersteunen van 

projecten die een positieve impact hebben 

op de samenleving en het milieu, kunnen 

een sterke motor zijn voor de betrokkenheid 

van medewerkers en kunnen uitstekende 

manieren zijn om onze organisatie te promoten. 

Wij continueren onze maatschappelijke 

investeringen en voor sociaal maatschappelijke 

impact blijven wij onze medewerkers stimuleren 

zich maatschappelijk in te zetten.

Doelstellingen Visma | Raet

• Meten medewerkersbetrokkenheid: 

 De ondersteuning meten van medewerkers in  

 het kader van externe MVO-activiteiten.

• Invoeren een dag inzet MVO voor    

 medewerkers: Per 1 januari 2022 voeren   

 we in, dat iedere medewerker een volledige   

 werkdag mag besteden aan maatschappelijke  

 betrokkenheid.

Helping Hands

We geven onze medewerkers de gelegenheid 

om samen een sociale bijdrage te leveren aan 

de maatschappij (MVO). Dit kan bij onze klanten, 

waaronder veel non-profit instellingen in de 

zorg en het onderwijs, maar ook bij andere 

maatschappelijke organisaties. De kern van 

Helping hands is, zelf actief aan de slag gaan en 

vrijwilligersactiviteiten doen.

Sportactiviteiten

Het sponsorschap van de Team Jumbo-Visma 

schaats- en wielerploeg sluit sterk aan bij de 

Artis overhandigen. Ook hebben wij aan Zorggroep 

Philadelphia, locatie de Koningshof een Fietslabyrint 

gegeven. Een Fietslabyrint is een systeem die 

aangesloten wordt op een fietstrainer met scherm. 

Het geeft cliënten het gevoel dat zij buiten fietsen 

door steden, dierentuinen of natuurgebieden. Het 

allerleukste en meest unieke is dat de cliënt zelf de 

route kan bepalen. Dit zorgt voor een interactieve 

beleving. Om alle routes te rijden moet er een 

behoorlijk aantal uren gefietst worden.  Zij waren 

er heel blij mee en in de corona periode, een mooie 

uitkomst om meer te bewegen.  Voor de Zorgboog 

hebben wij meubels in elkaar gezet en vervolgens 

deze bezorgd bij hen. Naast het inpakken van 

voedsel-pakketten bij de voedselbank, hadden wij 

een cheque meegenomen voor hun belangrijke 

werk.

Met verschillende lokale investeringen en 

sponsoring leveren wij een positieve impact op 

de mens, de samenleving en het milieu. Graag 

willen wij met deze sponsoringinitiatieven breder 

bijdragen aan maatschappelijke ontwikkeling voor 

groepen in de samenleving die extra ondersteuning 

kunnen gebruiken.

Vaak zijn de initiatieven ten gunste van klanten 

van Visma | Raet, waardoor wij samen werken 

aan een duurzame relatie, waarbij wij samen iets 

goed doen voor maatschappelijke groepen in onze 

samenwerking.

Helping Hands beleid

Vrijwilligersinzet van onze medewerkers, heet 

ons Helping Hands beleid. Wij stimuleren onze 

medewerkers niet alleen zakelijk succesvol zijn maar 

ook oog te hebben voor elkaar en de maatschappij. 

Voorbeelden hiervan een creatieve marathon die 

jaarlijks gehouden wordt. In 2020 moesten ze de 

dienstverlening van Visma|Raet. Hoe trek ik talent 

aan, hoe vind ik de juiste balans in een team en hoe 

komt een individu tot maximale prestaties? De juiste 

keuzes bepalen het succes.

Aangezien wij al vanaf maart 2020 te maken hebben 

met alle beperkingen rondom Covid-19 hebben 

er weinig sportactiviteiten op collectief niveau 

plaatsgevonden.

We hebben ASR Vitality ingevoerd, omdat als men 

dagelijks beweegt, men energieker, productiever, 

minder gestrest én minder vaak ziek is. Wij helpen 

de medewerkers graag aan een gezondere leefstijl. 

Het vernieuwde ASR Vitality programma helpt daar 

nog beter bij!  Op individueel niveau hebben al 

veel mensen gebruik gemaakt van het programma. 

In oktober hebben er een aantal medewerkers 

meegedaan aan de marathon van Amersfoort. Ook 

heeft er na twee jaar weer een fietsevenement 

plaatsgevonden in samenwerking met Pointlogic, 

waar veel van onze medewerkers aan hebben 

deelgenomen.

Maatschappelijke betrokkenheid blijven 

continueren

Investeren in de samenleving  doen we door 

samenwerking met partners en medewerkers. 

Als het gaat om het ondersteunen van onze 

lokale gemeenschappen, heeft samenwerken met 

andere organisaties een veel grotere impact dan 

alleen werken. Met verschillende acties, lokale 

investeringen, sponsoring en andere projecten 

leveren wij een positieve impact op de mens, de 

samenleving en het milieu. Voor concrete sociale 

maatschappelijke impact stimuleren wij onze 

medewerkers hun talenten, kennis en kunde 

maatschappelijk betrokken in te zetten en wij 
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CreaPower Marathon een paar dagen voor 

tijd afzeggen vanwege corona. Creativiteit is 

echter niet te stoppen, dus besloten ze om in 

2021 online samen te komen voor de 9e editie. 

Met 49 deelnemers hebben zij voor drie goede 

doelen gewerkt en  maakten 51 droomdekentjes 

voor Stichting de Regenboogboom, maakten 

38 inktvisjes voor couveusekinderen en 195 

Vergeet-me-nietjes voor het Bloemenvrouwtje. 

Tot slot heeft een van onze medewerkers na 

genezing van zijn ziekte een muziekinstallatie 

overhandigd aan Medisch ziekenhuis Twente, 

zodat soortgelijke patiënten kunnen genieten 

van muziek en even weg zijn van hun dagelijkse 

beslommering.

Visma | Raet is voor samenwerking 

onlosmakelijk met haar omgeving verbonden. 

Wij onderschrijven medewerkerparticipatie 

omdat binnen Visma | Raet veel verschillende 

kennis, kunde en expertise voorhanden is. Wij 

stimuleren hen om hun talenten, kennis en 

kunde buiten de organisatie (maatschappelijk) 

verdienstelijk in te zetten. Onze medewerkers 

leveren op deze wijze een bijdrage aan 

maatschappelijke ontwikkeling en dan met 

name om de maatschappelijk zwakkeren in de 

samenleving te ondersteunen en iets extra’s te 

doen.

Wij stellen hier vrije tijd en budget voor 

beschikbaar.

Laptops krijgen een tweede leven

We hebben besloten om onze oude laptops te 

schenken aan een goed doel. Dat is bijvoorbeeld 

een school vallend onder het partnerschap met 

JINC en of  schenken wij ze aan lokale zinvolle 

initiatieven.
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betrokken in te zetten. Wij hebben veel bereikt. 

We hebben hiervoor het Helping Hands 

beleid. Verder leveren wij gratis software aan 

stichting Alpe d’HuZes.  We hebben 85 laptops 

een tweede leven gegeven voor scholieren en 

nieuwkomers in Amersfoort. We zetten ons in 

voor gelijkheid in het onderwijs en hebben al 

ruim 300 leerlingen bereikt. Het fruit dat we 

eten compenseren we met 3619 bomen die we 

hebben kunnen planten in Malawi, Afrika. Ook 

doen wij vele donaties aan zorginstellingen en 

hebben wij vele maatschappelijke initiatieven 

gerealiseerd.

Uitleg

Onze medewerkers zetten zich graag in voor 

maatschappelijk betrokken initiatieven en 

zullen hier een volledige werkdag aan kunnen 

besteden. wij gaan in 2022 inregelen dat 

deze maatschappelijke betrokkenheid van 

de medewerkers geregistreerd wordt, zodat 

wij hun deelname kunnen monitoren en de 

resultaten ervan in kaart kunnen brengen.

 

Een positieve impact op het milieu in onze 

bedrijfsvoering bereiken we met diverse 

maatregelen. Dezelfde principes die ten 

grondslag liggen aan onze software - innovatie, 

efficiëntie en een mensgerichte focus - 

ondersteunen ons ook bij het verminderen van 

de milieu impact van onze bedrijfsvoering.

Bij Visma | Raet tikken we flink wat uurtjes 

weg op onze laptops. We werken aan de HR-

en salarisadministraties van onze klanten en 

zijn druk met het programmeren van nieuwe 

software. Als de laptops aan vervanging toe zijn, 

gaan ze niet naar de milieustraat, maar knappen 

we ze op voor een tweede leven bij goede lokale 

initiatieven, zoals laptops voor nieuwkomers 

in Amersfoort en omgeving. We hebben in de 

afgelopen periode 85 laptops een tweede leven 

gegeven. Zij hebben een mooie bestemming 

gekregen en hebben soms geleid tot een ‘life 

changing’ impact.

Sponsor van ‘United by Music’

Visma | Raet is sinds 2009 een trotse sponsor 

van United by Music. Het contract is in 2020 

wederom met drie jaar verlengd. Onlangs 

hebben zij na de eerste Covid-19 lockdown 

een muzikaal optreden verzorgd op de eerste 

werkdag toen het pand weer werd heropend.

United by Music biedt getalenteerde mensen 

met een verstandelijke beperking de 

mogelijkheid om op te treden voor een groot 

publiek. Het hoofddoel van de stichting is om de 

integratie van mensen met een verstandelijke 

beperking in de gemeenschap te stimuleren en 

hun kwaliteit van leven te verbeteren. Muziek 

biedt hen de unieke mogelijkheid om als 

gelijken te worden behandeld. United by Music 

inspireert, geeft hoop en verandert levens.

Dit sponsorschap past goed bij de visie van Visma 

| Raet, omdat we altijd redeneren vanuit de kracht 

en capaciteiten van elk individu. Onze medewerkers 

en klanten raken geïnspireerd als United by Music 

optreedt. Samen met United by Music werken wij 

aan inclusiviteit.

Inzet voor het onderwijs

Wij zijn een kennis-organisatie en zetten 

onze kennis en expertise graag in voor het 

maatschappelijk belang en het creëren van 

kansengelijkheid. Dat doen wij al jaren met 

partner JINC. De afgelopen periode zijn er diverse 

initiatieven geweest op het gebied van onderwijs.

Het gaat hier niet alleen om kansengelijkheid. Ook 

het huidige lerarentekort zorgt ervoor dat leerlingen 

niet de aandacht krijgen die zij nodig hebben. 

Ook is er een kloof tussen scholing en werken. Wij 

willen met onze initiatieven iets doen aan deze 

belemmerende factoren.

Wij zijn dit schooljaar een samenwerking gestart 

met Hogeschool Utrecht. We geven gastcolleges 

en hebben zitting in de examencommissie van 

de HRM opleiding. Ook hebben we vlak voor de 

eerste lockdown vanwege Covid-19, twee dagen 

lang gastcolleges gegeven aan 90 leerlingen van 

Avans Hogeschool. Ook heeft een medewerker een 

gastcollege gegeven vanwege het lerarentekort. Dat 

gaan we het komende jaar structureel vorm geven.

Management review

Wij continueren onze maatschappelijke 

investeringen en voor sociale maatschappelijke 

impact en blijven wij onze medewerkers stimuleren 

hun talenten, kennis en kunde maatschappelijk 
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Certificaten Prijzen en Erkenningen

Overzicht van certificaten uitgevoerd door onafhankelijke derden. Overzicht van door derden uitgegeven prijzen, rankings en andere erkenningen.

ISAE3402 type II Rapporten 1 december - 30 november 2020
- HR & Payroll services and Gross/Net calculations
- BPO Large and Corporate accounts

ISAE 3402 - Type 2

ISO 27001

ISO 9001

NEN 4400-1

NEN 4400-1

Ontwikkeling, levering en implementatie van producten en SaaS-servicelevering 
voor e-HRM, Payroll- en betalingsprocessen, personeels- en salarisadministratie en 
BPO Services.

Ontwikkeling, levering en implementatie van producten en SaaS-servicelevering 
voor e-HRM, payroll- en betalingsprocessen, personeels- en salarisadministratie en 
BPO services.

NEN 4400-1 certificaat aan Raet B.V. te Amersfoort.

De Data Pro Code is een, door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde, 
gedragscode volgens artikel 40 van de AVG in Nederland. Deze gedragscode is 
geïnitieerd door de IT-brancheorganisatie Digital. Alle organisaties die het Data Pro-
certificaat hebben verkregen zijn geregistreerd in het Data Pro Register. De Data 
Pro Code is goedgekeurd door de Nederlandse privacy toezichthouder Autoriteit 
Persoonsgegevens.

BeschrijvingCertificaten

Leader in Digital Transformation 

De virtuele prijsuitreiking omvatte ook een 

“Parade of Champions” waarin de topprestaties 

van Kryon-klanten en partners werden erkend. 

Visma | Raet ontving de award voor Leader in 

digital transformation.

Partner of Choice 

“Met welke bedrijven doet u het liefst zaken?” 

vroeg PW aan ruim 600 HR experts. En wat 

blijkt? Deze representatieve doelgroep zet Visma 

l Raet op nummer 1 op het gebied van digital HR 

& HR software. Het onderzoek werd door 623 

HR-professionals ingevuld, van wie bijna tachtig 

procent ook producten en diensten zegt in te 

kopen. Vandaar dat wij deze Partner of Choice 

award onlangs hebben ontvangen.
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Bestuurlijke Verantwoording

Overzicht van mechanismen om MVO risico’s en -kansen te identificeren en te 

beheersen en om belangenverstrengeling te voorkomen. 

Visma heeft op 20 april 2021 een MVO beleid vastgesteld wat van 
toepassing is op de gehele Visma Group. Dit beleid geldt voor alle 
medewerkers van Visma en alle Visma bedrijven. De algemeen directeur 
van elk Visma bedrijf is verantwoordelijk voor de implementatie van dit 
beleid in hun organisatie. Van nieuw verworven Visma bedrijven wordt 
verwacht dat zij zich binnen een jaar na toetreding tot de Visma Group aan 
dit beleid conformeren.

Er vindt periodiek terugkoppeling plaats over de stand van zaken 
van MVO aan de directie en het management. Regelmatig wordt een 
update verzorgd over de resultaten van MVO voor de directie en in de 
Heads Up meeting, waarin het gehele management van Visma | Raet 
vertegenwoordigd is. We hebben onlangs samen met de directie van 
Visma | Raet twee workshops georganiseerd met een expert in MVO. 
Samen hebben we stakeholders geanalyseerd en in kaart gebracht en de 
agenda en bijbehorende MVO ambities voor de toekomst bepaald.

Visma heeft voor de Visma Group een Corporate Governancebeleid 
vastgesteld. Het doel van deze principes is om een gepaste rolverdeling 
tussen aandeelhouders, de Raad van Bestuur en het uitvoerend 
management te verzekeren. Wij hanteren een Governance-beleid wat 
ruimer is dan wettelijk vereist.

We hebben het beleid met betrekking tot governance uitstekend op 
orde. Onderdeel van de beleid omvat de klokkenluidersregeling. Elke 
medewerker of zelfstandige binnen Visma, aandeelhouder of iemand van 
buiten Visma, die een overtreding of een mogelijke overtreding van de 
lokale of EU/EER-wetgeving moeten melden of een van de interne regels/
beleidslijnen van Visma, zoals de Gedragscode van Visma, kan hierover 
rapporteren. Deze procedure geldt ook voor derden die aan de melder zijn 
verbonden en die in een werkgerelateerde context represailles kunnen 
nemen, zoals collega’s of familieleden van de melder. Meldingen kunnen 
gemaakt worden op het portaal van de klokkenluidersregeling.

Het Visma anti-corruptiebeleid definieert persoonlijke 
verantwoordelijkheden en waarden die we zullen volgen bij Visma. 
Onze klanten vertrouwen ons. We kunnen dit versterken vertrouwen 
door ervoor te zorgen dat wij, en onze zakenpartners, voldoen aan het 
anti corruptiebeleid. We tolereren geen enkele vorm van corruptie en 
zullen ons inspannen om ervoor te zorgen dat het niet voorkomt in onze 
bedrijfsactiviteiten. We zullen de wetten en regelgeving naleven en op 
een ethische en maatschappelijk verantwoorde wijze handelen. Het Legal 
team en het nalevingsteam zullen het anti-corruptiebeleid jaarlijks herzien. 
Inbreuken op het anti-corruptiebeleid of schending van toepasselijke 
wetten kunnen resulteren in disciplinaire maatregelen, waaronder ontslag 
en melding aan de relevante autoriteiten.

MVO is in onze organisatie als 
verantwoordelijkheid belegd op het 
hoogste niveau.

Er is een procedure voor het 
evalueren van de MVO performance 
van directie en middenkader.

Er is een beknopte beschrijving 
beschikbaar van de bestuurs-
structuur en procedures waarmee 
kansen en bedreigingen worden 
beheersd, zowel MVO  als niet-MVO 
gerelateerd.

Er is een procedure waarmee 
medewerkers en andere stakeholders 
MVO aanbevelingen kunnen 
doen aan de directie. Inclusief 
klokkenluidersregeling.

Er is een procedure voor 
de organisatie en het 
hoogste bestuursniveau om 
belangenconflicten te voorkomen.
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Visma Raet B.V. (hierna Visma | Raet) heeft opdracht gegeven aan FIRA Sustainability B.V. (hierna FIRA) 

voor externe verificatie van de betrouwbaarheid van haar informatie over Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen, zoals weergegeven in het MVO-Register. Deze verklaring is gebaseerd op onze beoordeling 

van de inhoud, inclusief onderliggende systemen en beschikbare bewijslast, zoals weergegeven in het 

MVO-rapport en de MVO-scorecard van Visma | Raet. Deze verklaring is bedoeld voor klanten en andere 

belanghebbenden, die (beroepsmatige) interesse hebben in de duurzaamheidsprestaties van Visma | Raet.

Scope 
De scope voor deze opdracht is: Online dienstverlening en software voor HR management door Visma Raet 

B.V. (Kamer van Koophandel 32097068) gevestigd in Nederland.

MVO-rapport
Visma | Raet onderschrijft de principes van MVO en geeft inzicht in haar ambities inzake materiële MVO-

onderwerpen zoals geselecteerd door Visma | Raet, relevante belanghebbenden en het MVO-Register, 

inclusief management aanpak, beleid, maatregelen en plannen. Governance, dialoog met belanghebbenden 

en management systemen zijn ingericht.

Methodologie & Uitgevoerde Werkzaamheden
Organisaties verwerken hun duurzaamheidsinformatie in het MVO-Register in lijn met ISO 26000. FIRA 

verifieert alle claims en informatie in het MVO-rapport op basis van beperkte zekerheid. Claims en daaraan 

gerelateerde informatie in het MVO-rapport worden beoordeeld op basis van de bewijslast zoals deze door 

Visma | Raet beschikbaar is gesteld aan FIRA om de betrouwbaarheid van de informatie vast te stellen. 

FIRA waarborgt dat het verificatieteam de hiervoor benodigde competenties bezit en handelt in lijn met 

auditprincipes inzake ethisch gedrag, professionele integriteit, en onafhankelijkheid.

Conclusie 
Visma | Raet rapporteert over MVO-initiatieven en prestaties. Gebaseerd op de uitgevoerde werkzaamheden 

concluderen wij dat de claims en informatie in het MVO-rapport in het MVO-Register betrouwbaar zijn.

Samenvatting FIRA Bevindingen
We complimenteren Visma | Raet met de getoonde initiatieven. Een volledig overzicht van onze bevindingen 

is gepubliceerd in het MVO-Register. Hieronder een samenvatting van onze belangrijkste bevindingen: 

-   Balans & Volledigheid:  Een management aanpak is geformuleerd. We moedigen Visma | Raet aan  

 om voor alle MVO-onderwerpen deze ambities te vertalen naar concrete, smart geformuleerde   

 doelstellingen om voortgang te kunnen monitoren en evalueren. We complimenteren Visma | Raet   

 met diverse nieuwe initiatieven op het gebied van werk voor kwetsbare groepen, kennisdeling, product  

 ontwikkeling en compliance met relevante financiële en privacy wet- en regelgeving, arbeidsom-

 standigheden en goed werkgeverschap, vitaliteit, dialoog met medewerkers, energiebesparing door   

 gebouw- en wagenparkverduurzaming, databescherming, bijdrage aan ontwikkeling van kinderen   

 en onderwijs, en financiële als ook vrijwilligerssteun aan de (lokale) gemeenschap en goede doelen. We  

 moedigen Visma | Raet aan om maatregelen te ontsluiten op toegankelijkheid van software voor kwetsbare  

 groepen, medewerkerontwikkeling, energie efficiënte oplossingen, ethiek en duurzaam inkopen.

-  MVO Gedragscode en Commitment: MVO verantwoordelijkheden zijn belegd op corporate, directie en  

 management niveau.

-  Management Systeem: We moedigen Visma | Raet aan KPI’s te ontwikkelen op alle materiële   

 onderwerpen.

-  Waardeketen: Gezien de aard van de bedrijfsactiviteiten, is verdere uitwerking van de leveranciersketen  

 niet noodzakelijk, tenzij er specifieke MVO onderwerpen worden geïdentificeerd.

-  Inclusiviteit van Belanghebbenden: De materialiteitsanalyse is gebaseerd op interne vertegenwoordiging. 

 We moedigen Visma | Raet aan om de inclusiviteit van belanghebbenden te versterken door de dialoog aan  

 te gaan, resultaten formeel te registreren en mee te nemen in de materialiteitsanalyse.

-  Dialoog met Belanghebbenden: De dialoog met belanghebbenden dekt niet alle MVO onderwerpen. We  

 moedigen Visma | Raet aan om de dialoog uit te breiden naar alle relevante onderwerpen. Het verbreden  

 van de dialoog met belanghebbenden kan de huidige materialiteitsanalyse beïnvloeden.

Datum van uitgifte: 21 december 2021

Namens FIRA, 

Dhr. E.V. de Wit

Lead Assessor & Technical Verifier

Verificatieverklaring Visma | Raet
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MVO Scorecard Visma | Raet

De MVO prestaties van deze organisatie worden jaarlijks door FIRA Sustainability 

beoordeeld. Daarbij wordt gekeken in welke mate er sprake is van een volwassen 

MVO programma dat past bij de activiteiten en het formaat van de organisatie, 

alsmede naar het ambitieniveau en de daadwerkelijke impact.  

Diversiteit en gelijke kansen
ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

Mensenrechten

Arbeid

Milieu

Beloning en Arbeidsvoorwaarden voor Personeel
ISO 26000 klasse: Werkomstandigheden

Naleving CAO’s voor Klanten
ISO 26000 klasse: Werkomstandigheden

Software toegankelijk voor iedereen
ISO 26000 klasse: Discriminatie en kwetsbare groepen

Gezondheid en veiligheid op het werk
ISO 26000 klasse: Gezondheid en veiligheid op het werk

Duurzame Inzetbaarheid & Ontwikkeling
ISO 26000 klasse: Persoonlijke ontwikkeling

Vervuiling door bedrijfsactiviteiten
ISO 26000 klasse: Voorkomen van milieuvervuiling

Energie Efficiëntie en Duurzame Energie
ISO 26000 klasse: klimaatverandering

Energie efficiënte software
ISO 26000 klasse: klimaatverandering

Thema ThemaMVO thema MVO themaBijdrage aan SDG Huidige jaar Bijdrage aan SDG Huidige jaar

Eerlijk zakendoen

Consumenten
aangelegenheden

Gemeenschap

Ethisch handelen
ISO 26000 klasse: Anti-corruptie & zakelijke integriteit

Duurzaam inkopen
ISO 26000 klasse: Het bevorderen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid

Maatschappelijke investering
ISO 26000 klasse: Maatschappelijke investering

Kennisdeling IT-implementatie
ISO 26000 klasse: Ontwikkeling technologie

Privacy bescherming
ISO 26000 klasse: Gegevensbescherming van 
consumenten
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Overzicht van relevante beleidsstukken, 

waarin MVO ambities zijn uitgewerkt in 

plannen voor realisatie en richtlijnen 

voor medewerkers.

ASR Vitaliteitsprogramma

Anti-corruptiebeleid

Anti-corruptiebeleid extern

Bedrijfsauto regeling            

Code of Conduct Suppliers

Data Protection Officer Beleid

Duurzame inzetbaarheid ouderenbeleid 2020-

2025

Employee Engagement Survey

Ergo Coaches

Fiets- en e-bikeregeling

Flexibel werken

Geboorteverlof Aanvullend Wet Wieg

Governancebeleid

Guideline: How to Handle Customer Data

Helping Hands

Interne mobiliteit

Klokkenluidersregeling

Mijn leerprogramma

Mijn tijd kamer

Moderne Slavernij en mensenhandel

Ontwikkel programma

Preventiemedewerkers

Privacy Verklaring als controller

Privacy Verklaring als verwerker

Regeling Seksuele Intimidatie, Agressie en 

Discriminatie (SIAD)

Smart Flexibility medewerkers

Overzicht van relevante MVO 

maatregelen, waarin MVO ambities zijn 

uitgewerkt in plannen voor realisatie en 

richtlijnen voor medewerkers.

Begripsvorming rond Miljoenennota in 

Nederland  voor volwassenen en jongeren

CO2-reductie wagenpark

Contact met koepels en VNG, ABP/APG, UWV en 

OSWO

Donaties en sponsoring

Duurzaam inkopen Fruitful Office

Energiebesparing OptiVolt

Energielabel bedrijfspand Amersfoort 

vergroenen

Gedegen ouderenbeleid ingevoerd

Helping Hands beleid

Inzet voor het onderwijs

JINC partnerschap

Laptops krijgen een tweede leven

Maatregelen Data Protection beleid

Maatregelen compliance management

Maatregelen wet- en regelgeving

Maatschappelijke betrokkenheid blijven 

continueren

Papieren loonstroken verminderen

Social Return

Social return met SE Specialisterren

Sponsor van ‘United by Music’

Sportactiviteiten

Unicef | geef-een-dag programma

VCD en VSP is onze USP

Verbouwingsprogramma met duurzaam 

Thuiswerkregeling 2.0

Thuiswerkvergoeding

Verhuisregeling

Verzuimregeling en procedure

Werkplek Thuis

Werkplekregeling

 

karakter

Vitaliteit

Young Visma

 

Bijlage: Overzicht MVO Beleid Bijlage: overzicht MVO Maatregelen



Naam
Straat
Postcode/Plaats
Land

Visma | Raet bv

Plotterweg 38

3821 BB Amersfoort

Nederland

Dit rapport is opgesteld op basis van de MVO informatie van Visma | 

Raet in het MVO-Register. 


