Ontdek het betaalgemak van POM op de studiedagen van ‘Samen tegen
onbetaalde schoolfacturen’ op 30 april (Gent) en 16 mei (Leuven)

Vanuit het project ‘Samen tegen onbetaalde schoolfacturen’ - een initiatief van Welzijnszorg en
de Vlaamse overheid - worden binnenkort twee studiedagen georganiseerd rond armoede- en
kostenbeleid: op 30 april in Gent en op 16 mei in Leuven.
Scholen kunnen er een ganse dag deelnemen aan workshops en gesprekstafels rond
verschillende thema’s. Centraal staan initiatieven en best practices om om te gaan met
onbetaalde schoolfacturen.
Daarnaast is er een infomarkt waar je kan kennismaken met een aantal partnerorganisaties.
Count-e is er vertegenwoordigd via onze betaalpartner POM.
Eenvoudig schoolrekeningen betalen via de POM-betaalknop en QR-betaalcode
POM maakt het buitengewoon eenvoudig voor ouders om schoolfacturen te betalen. Op
papieren rekeningen wordt een unieke QR-betaalcode geprint, facturen die via e-mail verstuurd
worden, worden voorzien van een handige POM-betaalknop.
Na het scannen van de QR code of het klikken op de betaalknop kom je terecht op een
beveiligde webpagina waar de betaling zeer eenvoudig uitgevoerd kan worden via Bancontact
(ofwel via de mobiele Payconiq by Bancontact app, één van de bankapps die de Bancontactfunctie geïntegreerd hebben, of via de klassieke weg met bankkaart en kaartlezer).
Aangezien alle betaalgegevens (bedrag, mededeling, rekeningnummer) vooraf ingevuld zijn,
gaat geen tijd verloren aan overtypen en kunnen er geen fouten gebeuren.
Een positief gevolg hiervan is dat er minder tijd voorzien moet worden voor de opvolging van
foutieve betalingen (reconciliatie). De betaalgegevens van transacties via de POM-betaalknop
zijn immers steeds 100% correct.
Gratis activeren in Count-e
POM kan bovendien volledig gratis geactiveerd worden in de facturatiemodule van Count-e.
Op die manier willen POM en Count-e ondersteuning bieden aan scholen in hun aanpak tegen
onbetaalde schoolfacturen.
“Naast diegenen die om financiële redenen te laat of niet kunnen betalen, is er namelijk ook een
grote groep mensen bij wie slordigheid of vergeetachtigheid aan de basis liggen van hun
betaalgedrag”, zegt Johannes Vermeire, mede-oprichter en CEO van POM.
“Veel laatbetalers willen eigenlijk niet te laat betalen, maar komen er gewoon niet toe, omdat
facturen betalen vandaag nog vaak omslachtig is, ze de factuur verliezen, enzoverder.
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Het komt er dus op neer om dergelijke hinderpalen en frustraties te vermijden, en dan moet je ’t
héél makkelijk maken. Dat doen we met POM.”
Bij de groeiende groep scholen die betalen via POM aanbieden, is het resultaat bovendien
duidelijk voelbaar: tot 40% van de facturen wordt binnen de week betaald!
Ontdek hier welke scholen reeds gebruik maken van POM.
Praktisch
Wil je als school graag deelnemen aan één van de studiedagen die vanuit het project ‘Samen
tegen onbetaalde schoolfacturen’ georganiseerd worden?

Het volledige programma en praktische details om in te schrijven is online beschikbaar:
•
•

30 april in Gent (Zebrastraat)
16 mei in Leuven (Provinciehuis)

Kan je niet aanwezig zijn, maar heb je wel interesse om de POM betaaloplossing te activeren in
Count-e? Laat het ons even weten!
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