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Carinova biedt zorg-, hulp- en dienstverlening op het gebied van thuiszorg, 
kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, algemeen maatschappelijk werk, 
hulpmiddelen en personenalarmering, voorlichting en cursussen, 
voedingsvoorlichting en dieetadvisering, vrijwillige thuiszorg en mantelzorg.   
 
DBS Talent & Salaris 
DBS Talent & Salaris is een systeem voor Human Resource Management en 
salarisverwerking en wordt gebruikt in zorgketens, ziekenhuizen, (particuliere) 
thuiszorgorganisaties, verpleeg- & verzorgingshuizen, GGZ Instellingen, 
kraamzorg, entadministraties en andere instellingen.  
 
Het product heeft tot gevolg, dat: alle personeelsdossiers elektronisch en volledig 
zijn, belangrijke data niet ongemerkt voorbij gaan, procedures nauwkeurig 
kunnen worden uitgevoerd,  wettelijke verplichtingen worden nageleefd, 
meldingen aan diverse instanties zijn gedigitaliseerd, jubilea niet worden 
vergeten, overzichten up-to-date zijn en de salarisverwerking vlekkeloos verloopt  
 
Het e-HRM product maakt het mogelijk dat managers en werknemers zelf 
gegevens kunnen wijzigen en raadplegen. Ook kunnen gegevens eenvoudig 
beschikbaar gesteld worden op verschillende plekken in de organisatie.  
DBS Talent & Salaris heeft onder andere de volgende functies: 
 

- personeels- en salarisadministratie  
- competentiemanagement  
- beoordelingen  
- formatieplanning  
- contractadministratie  
- werving en selectie  
- verzuimmanagement  
- verstrekkingen  
- digitale loonstroken  

Organisatie  

Carinova is een grote speler op de regionale 

thuiszorgmarkt. Carinova staat voor goede zorg 

wanneer het er in een mensenleven echt op 

aankomt. Bijvoorbeeld bij de geboorte van een 

kind, bij ziekte of revalidatie of wanneer de 

ouderdom gebreken met zich meebrengt.  

 
 
 
 
“Dit systeem maakt mogelijk dat 

personeelsleden een deel van hun brutosalaris 

inruilen voor andere arbeidsvoorwaarden.“ 

Henk Vermeulen, directeur Carinova  

 

 

DBS 
DBS ontwikkelt software voor de financiële admini-
stratie, de personeelsadministratie, de salarisverwer-
king en Employee Benfits. Daarnaast levert DBS 
softwarepakketten voor CRM en voor project mana-
gement bij professionele dienstverleners. Deze worden 
niet door DBS zelf ontwikkeld, maar voldoen wel aan 
de eisen die DBS aan software stelt. De DBS-software 
is gemakkelijk te integreren met pakketten van andere 
leveranciers, zodat gegevens nooit meer dan eenmaal 
worden ingevoerd. Techniek is voor DBS geen doel op 
zich, maar een middel om goede software te maken. 
DBS volgt de technologische ontwikkelingen op de 
voet, zodat de klanten erop kunnen vertrouwen dat de 
software up-to-date blijft. DBS benut wij alle 
mogelijkheden van Windows en WEB. DBS verkoopt 
haar software rechtstreeks en via gekwalificeerde 
software bedrijven, die de DBS pakketten integreren in 
hun branche specifieke toepassingen.. 



 

 

 
Eisen    
- voldoen aan eisen op gebied van 

salarisverwerking 

- automatische koppelingen met belangrijke 

instanties in de zorg 

- cafetariasysteem 

 
 
 

 

Voordelen    
- vlekkeloze salarisverwerking  

- personeelsdossiers elektronisch en volledig  

- belangrijke data gaan niet ongemerkt voorbij 

- procedures zijn nauwkeuriger uit te voeren 

- wettelijke verplichtingen worden nageleefd 

- meldingen aan instanties zijn gedigitaliseerd 

- overzichten zijn up-to-date zijn  

 
 

 
Producten    
Microsoft Windows Server 2003 

Microsoft SQL Server 2005 

Microsoft Exchange Server 2007 

Microsoft SharePoint Server 2007 

Microsoft Visual Studio .NET 
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Carinova 

Rudy Vermeulen, hoofd Automatisering 

www.carinova.nl 

 

 
Koppelingen  
DBS heeft koppelingen met de belangrijke instanties in de zorg. Niet alleen voor 
gegevensaanlevering richting PGGM, belastingdienst en ARBO diensten, de eerste 
dag melding (EDM), maar ook voor Vernet. Daarnaast zijn er ook standaard 
koppelingen voor binnen de zorg veel gebruikte applicaties zoals TIS, Databalk, 
Caress, Symphony, DRP en anderen.   
 
Cafetariasysteem 
‘DBS volgt adequaat alle ontwikkelingen in de zorg en de CAO en stemt zijn 
software hierop af. Een voorbeeld hiervan is het Cafetariasysteem dat vanaf 
januari 2005 in de CAO is opgenomen. Dit systeem maakt mogelijk dat 
personeelsleden een deel van hun brutosalaris inruilen voor andere 
arbeidsvoorwaarden, zoals een hoger pensioen of meer vakantiedagen. Met de 
software van DBS kunnen medewerkers zelf gemakkelijk berekenen wat de 
financiële gevolgen van hun keuze zijn,’ aldus Henk Vermeulen, directeur 
Carinova.   
 

Disclaimer 
De in dit voorbeeld genoemde oplossingen kunnen van toepassing zijn 
op andere bedrijven en instellingen. De resultaten zijn echter afhankelijk 
van diverse aspecten, die bij andere bedrijven en instellingen sterk 
kunnen verschillen met het hier beschreven voorbeeld. 
 
 


