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Veilig & efficient werken

Werken vanuit huis; 
maak een AVG check!
Juist nu, in het nieuwe normaal, werkend van huis uit, worden veel 
persoonsgegevens gedeeld, digitaal, met beeld en geluid. Foutjes zijn 
snel gemaakt. En de kapers liggen op de kust. Wist u dat werken vanuit  
huis veel kwetsbaarder is? Redenen om eens even na te denken over 
uw AVG status.

AK+ werkt samen met een vaste AVG deskundige. Deze kan voor u 
een AVG check uitvoeren. Het resultaat is een rapportage op 7 ijkpunten. 
En, indien nodig, een handig stappenplan om tot verbetering te komen. 
Geïnteresseerd? Neem contact op met Jos de Kleijne jos@akplus.nl 
of bel mw. Ankie in ’t Zandt, tel. 06 5505 0238



Nieuwe vacatures bij AK+
Onze klanten kiezen voor een partner die verstand heeft van hun 
branche en waarmee ze op het juiste niveau kunnen sparren. 
Onze dienstverlening omvat het hele spectrum van financieel tot 
personeel en salaris en van applicatiebeheer tot detachering en payroll. 

Een nieuw product vormt het dashboard, een op maat voor een school-
bestuur gebouwd rapportagemodel. Op het snijvlak van dit uitdagende 
werkgebied zoeken wij op korte termijn versterking van het team met 
een Financieel Consultant en een Salaris Consultant. Beiden op HBO 
niveau. De vacatures vindt u hier>>
 

Indiening jaarstukken 
voor 1 juli 2020
De deadline voor het indienen van de jaarstukken 2019 
voor onderwijsinstellingen blijft gehandhaafd. Is dit voor 
uw bestuur als gevolg van corona-omstandigheden niet 
haalbaar dan kan een verzoek tot uitstel worden gedaan. 

Het verzoek moet voor 1 juli 2020 via een email 
aan ico@duo.nl worden gedaan. U ontvangt dan een
 vragenformulier dat dient te worden geretourneerd. 
Daarna ontvangt u al dan niet uitstel. 
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Digitalisering 
arbeidsovereenkomst PO
Een aantal van onze klanten heeft inmiddels gebruik 
gemaakt van de mogelijkheid om het (oude) proces van 
de aanstellings- en ontslag akten te vervangen door 
eigentijdse arbeidsovereenkomsten waarbij het proces 
inclusief de ondertekening is gedigitaliseerd. 

Hebt u belangstelling of vragen neem dan 
contact op met willy@akplus.nl.

Willy Kooijmans


