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Een dagelijkse presentatie van de behaalde
targets via Google Sites zorgen voor een boost   
bij de werknemers van MijnStudent

Over MijnStudent
• www.mijnstudent.nl
• Utrecht, Nederland
• Studentenklusbedrijf

Resultaten
• Invoering van één mailadres via Gmail zorgt
   voor betere klantgerichtheid en tijdbesparing
• Dagelijkse presentaties op Google sites van
   de bedrijfsprogressie is sterk motiverend
• Verhoogde productiviteit, tijdbesparing,
   kostenverlaging en transparanter werken
   door Google Apps

“Op Sites kunnen de
werknemers de cijfers van
hoe het bedrijf ervoor staat en
hoeveel klussen er per dag
binnen zijn gekomen etc. volgen
en dat werkt bijna verslavend en
sterk motiverend.”
— Joren Harmanny, oprichter/
eigenaar

Over Google Apps for Business
Google Apps biedt eenvoudige,
krachtige tools voor communicatie en
samenwerking voor bedrijven van elk
formaat. Deze oplossingen, gehost door
Google, vereenvoudigen de organisatie,
minimaliseren het onderhoud en verlagen
de IT-kosten. Met Gmail for business,
Google Calendar, Google Groups en
geïntegreerde instant messaging kunnen
gebruikers onderweg continu met
elkaar in contact blijven en met elkaar
communiceren. Door het gebruik van
Google Docs kunnen zij bestanden delen
en realtime samenwerken en zijn alle
versies van een document overzichtelijk en
beschikbaar, waar men ook werkt.
Voor meer informatie gaat u naar:
www.google.nl/apps

Tijdens hun studie doen drie studenten sinds 2006 tuinwerkzaamheden bij
particulieren. Dit clubje groeit uit tot een team dat ook andere klussen doet.
In 2008 schrijven de initiators hun bedrijf in bij de Kamer van Koophandel.
Inmiddels zijn er zo’n 5000 klanten bediend en werken er 200-250 man vanuit
vijf vestigingen. MijnStudent wil met hardwerkende, intelligente en goedkopere
krachten werk afleveren zoals ze het zelf ook zouden willen hebben: de
romantiek en degelijkheid van toen met de snelheid en openheid van nu.
Met het oude Outlooksysteem stroomden de mailboxen te vol en het mailverkeer
ging veel te langzaam. Joren Harmanny introduceerde Google Apps in 2009     
als oplossing en het werd in 2010 succesvol geïnstalleerd. Iedereen was al
bekend met Gmail en de overgang verliep soepel. Men hielp elkaar waar nodig.
Door het grote aantal hebben niet alle studenten een account, maar met één
e-mailadres werkt alles snel en ze hebben deze met een labelsysteem en
mapindeling geoptimaliseerd.
Inloggen op dezelfde mailbox via Gmail is ideaal voor de studenten die bij klanten
zijn. Ze kunnen vanaf daar foto’s mailen om direct een offerte terug te krijgen,
krijgen hun werkinstructies doorgemaild om met de klant te bespreken en in de
agenda worden nieuwe afspraken gelijk ingepland of diensten geruild. Dit werkt
tijd- en kostenbesparend voor klant en werknemer. Met leveranciers en soms
ook klanten delen ze spreadsheets die aangevuld en bijgewerkt kunnen worden.
Nieuwe werknemers volgen spelenderwijs een inwerktraject waarbij ze in Google
Sites aangeven hoe ver ze zijn. Een andere, zeer succesvolle gebruikswijze van
Sites is hun intranet. Door Google Sheets om te bouwen met plug-ins worden
de cijfers van de bedrijfsgroei bijgehouden en dagelijks gepubliceerd. Een grote
motivatie om het deze dag nóg beter te doen dan de vorige.
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