
Geacht lid van DB.NU,
Deze editie van de NieuwsKoerier staat geheel 
in het teken van het shared services initiatief 
OptiShare van DeurwaardersBelangen.Nu.

Wij praten u bij over de ontwikkelingen, sinds 
u als lid tijdens de ALV  van november 2021 
uw groen licht heeft gegeven voor het shared 
services initiatief .

In de column ‘Kort door de bocht…’ treft u 
gewoontegetrouw korte updates aan over 
enkele andere lopende actuele onderwerpen.

Ik wens u veel leesplezier en hoop u tijdens de 
ALV op 11 mei te mogen begroeten.

Met collegiale groet,
Hans Groenewegen
Voorzitter

Kort door de bocht…
In deze rubriek geven wij u een beknopt 
overzicht van mededelingen, die voor u 
wetenswaardig zijn.

• Cie ‘Meerjarenbeleid KBvG’

Op uitnodiging van deze Commissie gaven 
wij onze visie. De sessie was kundig 
voorbereid, het was ronduit waardevol. 
Wij zijn zeer uitvoerig bevraagd over de 
zienswijze van DB.NU over tal van 
relevante onderwerpen. We zien uit naar 
het vervolg!

• 11 mei: ALV en méér

Het kan u nauwelijks zijn ontgaan: wij 
hopen van harte dat wij u mogen 
begroeten tijdens de ALV of de gratis PE-
cursus op 11 mei a.s.

• Algoritmen

hoe verhoudt de toepassing van 
algoritmen zich tot de AVG en andere wet 
en regelgeving’?  Hieraan wordt hard 
gewerkt binnen de Werkgroep ICT.

Meer over OptiShare? 
Bezoek www.optishare.nl .

OptiShare: pilots gestart!

Het inrichten van HRM gerelateerde shared services heeft nu voldoende ‘body’ gekregen 
om met de voorstellen van een tweetal aanbieders verder op weg te gaan. Daartoe hebben 
wij een drietal kantoren bereid gevonden om mee te denken en mee te werken aan een 
pilot. Zoals wij u de vorige keer al lieten weten, zijn er een drietal cases (naar omvang van 
de betrokken kantoren) in gang gezet, waarbij is gekozen voor aandacht naar permanente 
zaken en éénmalige zaken. 

Met de variatie in omvang verkrijgen we een zo reëel mogelijk beeld. De eerste indrukken 
van twee van hen?

Voor wat betreft het onderdeel HRM binnen OptiShare is er een onderscheid gemaakt 
tussen éénmalige en terugkerende onderwerpen. Bij éénmalige onderwerpen kunt u 
denken aan een functie- en salarisgebouw, een pensioenregeling en verzuimpolis. Bij 
terugkerende onderwerpen betreft dit bijvoorbeeld de salarisadministratie, de arbodienst, 
RI&E, een subsidiescan, gebruik van HRM software en een portal alsmede de inzet van een 
HR adviseur.

ALV DB.NU november 2021: aftrap
voor een Shared Services Center.

De huidige markt vraagt om veel expertise op velerlei gebied, variërend van HRM, 

Marketing en verkoop, ICT en operationele en juridische vaardigheden waarbij snel 

gehandeld moet worden. Veel deurwaarders nemen deze taken zelf op zich, soms 

omdat zij te klein zijn om deze expertise in eigen huis te hebben, in andere gevallen 

weer omdat het inkopen van deze expertise erg kostbaar is. Het vergt veel kennis van 

de deurwaarders, het brengt druk met zich mee en het is erg tijdrovend. 

Daarom presenteerde het bestuur van DB.NU tijdens de ALV van november 2021 een 

nieuwe dienstverlening aan haar leden: het faciliteren van stafdiensten vanuit een 

Shared Services Center tegen een betaalbare prijs. Doel en tevens verwachting was en 

is dat DB.NU door deze dienstverlening extra waarde toevoegt aan uw lidmaatschap . 

Meer dan twee op de drie aanwezige kantoren gaf  aan om het initiatief te 

ondersteunen en mee te doen. Daarmee werd de aftrap gegeven voor de ontwikkeling 

en implementatie van een Shared Services Center: welkom bij OptiShare!

Agenda: • 11 mei ochtend: Het executoriale derdenbeslag (en meer)

NieuwsKoerier

• 11 mei middag : Voorjaars ALV

Thema-editie: Shared Services voor leden

“Binnen mijn kantoor liggen veel taken op mijn bord, 
die niet direct bijdragen tot onze kernactiviteiten. Maar 
het moet wel gebeuren! Hoe mooi is het dan als je dat 
kunt uitbesteden…?” 
Michelle Dekker-Helmink, directeur Groot & Evers

“Als ik denk aan het uitbesteden van werk stel ik mij altijd de vraag: in 
welke mate wordt ik ontzorgd en wat kost mij dat? De aanpak van 
OptiShare geeft mij een helder beeld…” 
Cine van Heijnsbergen, directeur SVH Gerechtsdeurwaarders.

http://www.optishare.nl/

