
REF CASE

Sodalis biedt 
DAVO Group 
HR-technische 
knowhow op maat 



Sodalis biedt DAVO Group HR-technische knowhow op maat 

De druk om te digitaliseren is voor veel bedrijven het afgelopen jaar nog groter en urgenter geworden. 

Een trend die het Gentse DAVO Group geen windeieren heeft gelegd. Het IT- en telecombedrijf zag 

het aantal aanvragen tot flexibele telefonie én beveiligde netwerken dan ook gigantisch stijgen in deze 

periode. Een luxe die met open armen werd ontvangen. Om de eigen groei te kunnen blijven managen 

en ook oog te hebben voor een continue kwaliteitsverbetering, vertrouwde het op de diensten van 

sociaal secretariaat Sodalis en investeerde het in efficiënte en digitale HR-tools. 

Dankzij HR-tool Officient kan 
onze HR-medewerker alles 
perfect alleen managen en is er 
zelfs nog tijd over om andere 
projecten op te starten. 

Suzan Maertens
HR Director bij DAVO Group. 

Om de groei van het personeelsbestand te kunnen 
blijven bestendigen en de weg naar een VCA-
certificering zo vlot mogelijk te laten verlopen, koos 
DAVO Group ervoor om samen in zee te gaan met 
Sodalis. Als erkend sociaal secretariaat is Sodalis een 
betrouwbare kennispartner voor DAVO Group. Om 
een professioneel personeelsbeheer te garanderen, 
bood het communicatietools op maat. Met hun 
inzichtelijke HR-tools werkte het mee aan een efficiënte 
digitalisering van de personeelsadministratie.

Suzan Maertens, HR Director bij DAVO Group: “DAVO 
Group rekent sinds haar oprichting nog steeds op 
dezelfde persoon voor haar personeelsadministratie. 

Bovendien combineert deze persoon de HR-
functie met haar marketing, veiligheid en kwaliteit 
gerelateerde taken. Dat takenpakket viel omwille van 
de hedendaagse veelzijdigheid van een HR-functie 
niet meer te combineren. HR is immers geen louter 
administratief gegeven. Het borgt ook het welzijn van 
elke werknemer, weerspiegelt het bedrijfsimago en de 
cultuur en verzorgt daarbovenop ook de onboarding 
trajecten. Onze HR-verantwoordelijke had dus 
dringend nood aan hulp. Bovendien startten we 2 jaar 
geleden het traject voor een VCA-certificering op, wat 
de druk op deze persoon nog eens verhoogde. Sodalis 
bood ons dan ook de ideale oplossing aan voor ons 
onderbemand HR-team”. 

HR-uitdagingen tackelen



Omdat elke onderneming uniek is, worden HR-tools door 
Sodalis steeds op maat aangeboden. Zo digitaliseert Sodalis 
met Officient de personeelsadministratie en zorgt het 
ervoor dat DAVO Group HR-taken efficiënt kan uitvoeren. 
“We hebben intern de ongeschreven regel om met zo 
weinig mogelijk verschillende tools tegelijkertijd te werken 
en dankzij Sodalis kunnen we dat prima nakomen. Met de 
handige Officient-app kunnen we altijd en overal onze data 
raadplegen. Zo kunnen we met slechts één applicatie de 
loonadministratie verwerken, onze medewerkers beheren, 
HR-processen stroomlijnen en nog nauwer samenwerken 
met collega’s.  De tool is ook betaalbaar en de prijs/
kwaliteit verhouding ligt zeer hoog.” zegt Maertens.

“In ons HR-beleid proberen we daarnaast om de 
empowerment en de verantwoordelijkheid van onze 

medewerkers zo hoog mogelijk te houden. Het is niet 
omdat we over een HR-medewerker beschikken, dat 
onze medewerkers niet zelf kunnen opzoeken hoeveel 
vakantiedagen ze nog hebben of hun overuren niet 
zelf kunnen indienen. Daarnaast zijn we dankzij Sodalis 
ook in staat om de tools van onze medewerkers te 
monitoren. Zo kunnen we in Officient bijvoorbeeld 
budgetteren hoeveel een opstart kost, wat er bij een 
exit teruggegeven moet worden, wie zaken wel eens 
verliest en wie een laptop heeft die aan vervanging toe 
is. Het aantal mails, vragen en uitgewisselde documenten 
tussen onze medewerkers en de HR-medewerker zijn 
door deze tool drastisch vermindert. Als gevolg kan 
onze oorspronkelijke HR-medewerker alles perfect alleen 
managen en is er zelfs nog tijd over om andere projecten 
op te starten,” vertelt Maertens.

HR-tools 
op maat



Sodalis werd onder meer omwille 
van hun vaktechnische knowhow 
onze geprefereerde partner. Goed 
5 jaar verder is onze samenwerking 
dan ook nog nooit in vraag 
gesteld. De beste HR-beslissing die 
ik in mijn carrière al nam.

Suzan Maertens
HR Director bij DAVO Group.

Alle HR-data van medewerkers en het bedrijf in één 
overzicht, dat is wat Sodalis in het kort voor DAVO 
Group heeft bewerkstelligd. Maar daar stopt het 
niet, want met Officient zijn de voordelen legio. 
Suzan Maertens: “maandelijks de prestaties voor 
45 medewerkers doorgeven nam voor onze HR-
medewerker al snel 2 tot 3 uren in beslag, met Officient 
is dit voortaan peanuts. Bovendien kan onze veiligheid-, 
gezondheid- en milieuverantwoordelijke (VGM) via 
één tool alle persoonlijke beschermingsmiddelen, 
certificaten, data en medische onderzoeken aan de 
auditor tonen wanneer gewenst. Onze werknemers 

vinden in Officient niet alleen eenvoudig hun 
vakantiedagen terug, maar kunnen bijvoorbeeld 
ook onze procedures rond ziekte raadplegen en een 
doktersbriefje indienen wanneer nodig. Verder kan onze 
HR-medewerker ook eenvoudig een overzicht krijgen 
van alle werktools per medewerker, het wagenpark 
en de bijhorende documenten. En nu we stillaan weer 
aan het werk gaan op kantoor, maakt Officient het ons 
ook mogelijk om de bezetting te raadplegen. Zo zijn er 
nooit te veel personen aanwezig op de werkvloer. De 
besparing in backoffice en dus overheadkosten vormen 
de kers op de taart!” 

Niets dan voordelen



Omdat DAVO Group ontevreden was over hun 
voorgaande sociale secretariaten, vertrouwt het voortaan 
op de professionele dienstverlening van Sodalis. Als 
onafhankelijk sociaal secretariaat levert Sodalis HR-
oplossingen op maat. Met hun brede expertise en 
jarenlange ervaring staat het garant voor de juiste tools 
en operationele ondersteuning voor een succesvol 
personeelsbeleid. Met Sodalis koos DAVO Group kortom 
voor jarenlange expertise en knowhow inzake een hands-
on personeelsbeleid. 

“In onze voorgaande samenwerkingen met sociale 
secretariaten, zijn we nooit echt 100% tevreden geweest 
over de geboden ondersteuning. HR is een functie die bij 
ons destijds in het vakje van een van onze medewerkers 
is terechtgekomen en, hoewel die persoon dat goed 
deed, waren onze vorige sociale secretariaten niet in 

staat om het gat te dichten. Sodalis was bij ons al eerder 
in het vizier gekomen en werd onder meer omwille 
van hun vaktechnische knowhow onze geprefereerde 
partner. Goed 5 jaar verder is onze samenwerking dan 
ook nog nooit in vraag gesteld en kan ik gerust zeggen 
dat deze overstap een van de beste HR-beslissingen was 
die ik in mijn carrière al maakte,” aldus Maertens. 

“Onze eigen slogan is ‘complex solutions, easy 
experiences’ en dat willen we al onze klanten beloven. 
Onze medewerkers vallen daar ook onder en dankzij 
de sublieme dienstverlening van Sodalis en een 
gebruiksvriendelijke tool kunnen we die belofte meer 
dan nakomen. Ik ben dan ook een echte Sodalis en 
Officient ambassadeur. De koppeling tussen Sodalis en 
Officient is voor mij kortom het mooiste huwelijk dat er 
is,” besluit Maertens.  www.sodalis.be

Het perfecte huwelijk


