
Benut de zekerheid van nu
Het Coronavirus lijkt zich voorlopig nog niet terug te trekken. De situatie  
verandert iedere dag en maatregelen worden regelmatig uitgebreid.  
Dit betekent onzekerheid voor de dag van morgen, over hoe lang de scholen 
dicht zullen blijven, over ongebruikelijke situaties als geen Citotoetsen  
en examens…. Wat we van deze situatie in ieder geval kunnen leren, is dat  
de toekomst minder voorspelbaar wordt. Dat we het moeten doen met  
de realiteit van vandaag.

Kijk vooruit zodra dat kan
Hebben u en uw collega’s de kaders voor goed onderwijs op afstand  
inmiddels staan en kunt u langzaamaan wat verder vooruit kijken? Mooi,  
dat biedt u de gelegenheid de bronnen en middelen die we nu nog kunnen  
garanderen ook nu zoveel mogelijk te benutten. Door uw jaarbestelling naar 
voren te halen weet u zeker dat u in het nieuwe schooljaar alles in huis  
heeft om weer ouderwets op school te kunnen knallen en wij kunnen onze  
orderstroom gezond houden. En dat kan heel fijn zijn, deze zekerheid in  
de onzekere tijden waar we ons met zijn allen in bevinden, maar de tijd  
gewoon door tikt… het schooljaar is al over zo’n 13 lesweken om.

DOOR NU ALVAST UW JAARBESTELLING TE PLAATSEN…

…houdt u zelf de regie
We zijn dankbaar dat we op dit moment alle lopende en nieuw geplaatste bestellingen gewoon  
zoals u gewend bent kunnen verzorgen. Door nu te handelen bent u niet afhankelijk van het verloop 
van deze crisis m.b.t. uw schoolmaterialen en meubilair voor het nieuwe schooljaar. 

…kunt u rekenen op levering waar en wanneer u wilt
Vervoer is nog mogelijk, spullen zijn nog voorradig, mensen zijn nog aan het werk. We kunnen leve-
ren rekening houdend met uw (gewijzigde) aanwezigheid en juist nu of liever later, alles is, voorlopig 
nog, mogelijk.
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…bent u verzekerd van voldoende voorraad
Ondanks de huidige maatregelen liggen onze magazijnen nog vol, mogen onze productielocaties  
nog draaien en kunnen onze toeleveranciers nog leveren. Ook voor meubilair geldt nog gewoon onze 
standaard leverijd van 6 tot 8 weken. Eventuele nog volgende maatregelen  
kunnen dit in de nabije toekomst veranderen.

...benut u uw tijd effectief
Ondanks de huidige hectiek van het improviseren en faciliteren van onderwijs op afstand kan  
het heel verstandig zijn uzelf juist nu ook tijd te gunnen om uw voorraad en meubilair voor komend 
schooljaar alvast te inventariseren. Voorzichtig gezegd kunnen we ons namelijk voorstellen dat het 
ook de komende weken hectischer dan ooit zal blijven op school. Dus: heeft u onverwacht wat tijd  
de komende dagen? Dan kan het fijn zijn de jaarbestelperikelen alvast achter de rug te hebben,  
uw meubilair (-plan) klaar te hebben, en daardoor later in dit schooljaar tijd over te houden voor 
andere zaken.

…helpt u ons en uw collegascholen
Last but not least: door uw leermiddelen en/of meubilair eerder te plaatsen helpen we elkaar:  
u kunt nu alvast het nieuwe schooljaar voorbereiden, uw magazijn vullen en het gebouw  
klaarmaken voor het komende jaar, en wij kunnen op onze beurt een mogelijke bestelpiek  
voorkomen en onze orderstroom gezond houden. Dat is voor alle partijen prettiger: voor u,  
voor uw collegascholen én voor onze logistieke collega’s!

Geweldig! Gebruik dan de handige jaarbestelassistent, een handige tool die u in slechts een paar  
stappen door uw jaarbestelling van vorig jaar loodst en deze slim aanpast naar uw huidige situatie.  
U vindt de Jaarbestelassistent onder ‘Tools’ in uw ‘Mijn Heutink’ omgeving. Liever persoonlijke hulp?  
We helpen u graag! Natuurlijk kunt u zelf helemaal bepalen wanneer u uw jaarbestelling geleverd wilt 
hebben. Dat mag nu, maar kan ook, zoals u gewend bent, vlak voor het begin van het nieuwe schooljaar.
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