Beste bedrijfsleider van een practice enterprise,
Waarschijnlijk ben je druk bezig met het afronden van dit schooljaar en het organiseren van het nieuwe
schooljaar. Het zou heel fijn zijn als dat nieuwe schooljaar weer ‘gewoon’ kan plaats vinden, laten we
duimen dat dat inderdaad zo is! Het central office van PenNed is ook bezig met het organiseren van het
nieuwe schooljaar en vandaar dit bericht.

Wat staat er te gebeuren?
1. Deactivering PE’s (sluiting)
In de week van 15 juli worden alle PE’s gedeactiveerd – mocht je PE dat nog niet zijn – en gereset. Dat
betekent dat je bankhistorie wordt gewist, je openingstijden verdwijnen en de link naar je website
wordt verwijderd.
•
•

Is je PE nu al gesloten voor de rest van het schooljaar? Laat ons dat meteen weten zodat we de
lijst met actieve PE’s up to date kunnen houden.
Wil je de PE na 15 juli open houden? Geef dit aan op regel 35 van het formulier Voortzetting PE
schooljaar 2021-2022 (zie bijlage in de mail waar dit bestand ook in zat).

Een kort overzicht:

15 juli

Opmerking

Deactivering van je PE / PE’s
• PE niet meer toegankelijk voor
Bedrijfsleider en trainee
• PE niet meer zichtbaar voor andere
PE’s

Studenten/trainees deactiveer je zelf. Dat kan elk
moment zolang je PE op actief staat.

Reset van het banksaldo
• Saldo naar €25.000
• Bankhistorie wordt gewist

Bij een reset verdwijnt de bankhistorie automatisch. Wil
je de bankhistorie bewaren, zorg dan dat je zelf uiterlijk
15 juli de nodige downloads maakt.

Link naar de PE-website/webshop wordt
verwijderd

Het gaat alleen om de link naar de PE-website, dat is de
link die in de bedrijvengids wordt getoond.
Je kunt die link na activering van jouw PE weer terug
plakken nadat je het assortiment voor het nieuwe
schooljaar hebt aangepast en eventuele andere zaken
hebt gewijzigd.

2. Planning volgend schooljaar
We horen graag wat volgend schooljaar de plannen voor jouw PE zijn. Daarom het verzoek: mail het
formulier Voortzetting PE schooljaar 2021-2022 ingevuld naar penned@stichtingpraktijkleren.nl. We
waarderen het heel erg als je dit uiterlijk 25 juni doet.
Tip: komt er een nieuwe bedrijfsleider in de PE; meld die dan hier aan voor de Start to Practice-training
op 13 oktober 2021!
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Wat is nieuw?
•

Dit wist je misschien al maar toch nog eens: er is een mailadres voor al je technische vragen:
helpdesk@penned.nl

•

Na de zomer gaat het banksaldo van nieuwe PE’s en PE’s die een reset doen naar €25.000,=.
Dit omdat analyse van de banksaldo aan het einde van elk schooljaar aantoont dat het
verschil tussen beginsaldo en eindsaldo doorgaans nooit meer dan €15.000-,= bedraagt.
Mocht je te kort dreigen te komen dan kun je natuurlijk altijd een investeringsaanvraag doen
(of je trainees hiervoor laten pitchen).

•

Team PenNed is inmiddels uitgebreid met de komst van Annie Lausberg. Annie ondersteunt
team PenNed als management assistent en servicemedewerker en je zult dan ook
regelmatig mails van haar gaan zien.

Hartelijke groeten,
Central Office PenNed
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