Payrollbureau
P-services Payrollbureau zorgt voor jouw personeelsadministratie en neemt werkgeversrisico’s over. Jij zorgt voor de dagelijkse aansturing
van je medewerker(s) en wij doen de rest. Zoals het verstrekken van juiste contracten, de salarisadministratie, loondoorbetaling bij
ziekteverzuim, cao- en wetswijzigingen en verzuimbegeleiding. Onze HR-dienstverlening is actief in alle branches in Nederland, met
vestigingen in Barneveld, Heerenveen en Oss.

Payrollbureau is onderdeel van P-services HR group. Maak kennis met P-services en onze andere HR-diensten:

P-services HR group
Als landelijke HR-organisatie zijn wij gespecialiseerd en gekwalificeerd in payrolling, backoffice dienstverlening,
verzuimbegeleiding en HR-advies. Onze dienstverlening staat in het teken van totaalontzorging van onze opdrachtgevers.

Backofficebureau
Als gecertificeerd backoffice-expert helpen wij uitzendbureaus en intermediairs verder. Van administratie en debiteurenbeheer
tot ziektebegeleiding en uitbetaling. Zo kan de intermediair zich gewoon focussen op de dagelijkse business.

Uwarbo
Uwarbo heeft alle kennis in huis om jou als werkgever te adviseren en te begeleiden bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
van jouw medewerker(s). Met onze persoonlijke aanpak kun je ervan op aan dat de werknemer betrokken blijft bij het
arbeidsproces.

HR adviesbureau
Met HR adviesbureau ondersteunen wij je bij zaken op HR-gebied. Dit kan variëren van het opstellen of beoordelen van
een functiebeschrijving, advies bij aanname of ontslag van medewerkers tot het ontwikkelen en implementeren van een
personeelsbeleid.

uwbaan.nl
Ben je op zoek naar een geschikte medewerker? Plaats de vacature op uwbaan.nl en vergroot daarmee het bereik van jouw
vacaturetekst(en). Wij plaatsen de vacature automatisch door op landelijke job boards. Bemiddeling van de vacature verloopt
uiteraard via jou.

p a y r o l l bu reau.nl

Wat is payrolling?
Met payrolling komt je nieuwe of tijdelijke medewerker bij ons op de loonlijst te staan. P-services Payrollbureau stelt de medewerker
vervolgens aan jou ter beschikking. Jij hebt de leiding en het toezicht, al het andere is onze zorg. Naast het juridisch werkgeverschap
nemen wij de bijbehorende personeelsadministratie in z’n geheel van je over. Bovendien bieden wij contractvormen op maat waarmee we
de arbeidsvoorwaarden van jouw medewerkers geheel op jouw wensen kunnen afstemmen. Optimaal aangepast aan de arbeidsvorm die
de huidige arbeidsmarkt en/of jouw organisatie wenst, verstrekken wij flexibele, bepaalde tijd of onbepaalde tijd contracten.

Payrolling is uitermate geschikt voor:

Jouw voordelen

•

nieuw aan te nemen personeel;

In alles streven wij ernaar om voor alle partijen duidelijkheid te

•

oproep- en seizoenskrachten;

verschaffen over de arbeidsrelatie en de daarbij behorende rechten en

•

tijdelijke medewerkers voor een project;

plichten. Goed werkgeverschap betekent bij payrolling:

•

verlengen van een proeftijd;

•

overname van jouw flexibele schil;

•

studenten / scholieren / 65+-ers;

•

EU-medewerkers.

•

een eigen communicatieplatform (online portal) voor jouw
organisatie en medewerkers;

•

begeleiding van de medewerker door onze casemanagers van
Uwarbo bij ziekte of arbeidsongeschiktheid;

Jouw vacatures hiervoor kun je op ons online vacatureplatform

•

uwbaan.nl onderbrengen.

begeleiding van de medewerker door onze HR adviseurs bij
ontwikkeling en scholing;

•

Een gezamenlijke afspraak tussen opdrachtgever,

van werk naar werk-begeleiding wanneer het tijdelijke contract van
de medewerker afloopt;

medewerker en Payrollbureau

•

We spreken van een driehoeksverhouding aangezien de opdrachtgever,
de payrollmedewerker en Payrollbureau met elkaar in verbinding staan

hulp en advies van onze doortastende supportmedewerkers voor
jou en jouw medewerkers;

•

juridische ondersteuning bij arbeidsrechtelijke vraagstukken.
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Jouw betrouwbare payrollpartner

De medewerker

Payrollbureau is aangesloten bij de belangrijkste werkgeversorganisaties.

De medewerker ontvangt een arbeidsovereenkomst en staat bij

Wij beschikken over alle certificaten die de norm zijn. Met regelmaat

Payrollbureau op de loonlijst. Juridisch gezien is Payrollbureau werkgever.

worden wij gescreend door de SNA (Stichting Normering Arbeid), dé

Wij zijn daarmee verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden, het

garantie voor betrouwbaarheid. Daarnaast getuigt ons Convenant met de

salaris, pensioen, verlof, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Belastingdienst van professionaliteit en kwaliteit van onze organisatie.
Onze supportcollega’s staan de medewerker graag te woord voor het

Online portal: gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en snel

antwoord op alle vragen met betrekking tot het dienstverband. Daarnaast

Van het moment van inschrijving van de medewerker tot aan jouw

is er speciaal voor de medewerkers een communicatieplatform ingericht:

facturen. Van het ingeven van uren tot aan de loonstroken en

mijnp-services.nl. Met dit platform biedt Payrollbureau informatie en

jaaropgaven voor jouw medewerkers. Ons hele proces verloopt digitaal.

antwoord op vragen aan medewerkers.

Payrollbureau maakt jouw personeelskosten overzichtelijk,

Via de persoonlijke portal vindt de medewerker gemakkelijk en snel

calculeerbaar en beheersbaar!

persoonlijke documenten zoals de arbeidsovereenkomst, gewerkte uren,
declaraties, loonstroken en jaarverslagen terug.

Kortom, bij P-services Payrollbureau zijn wij er voor de medewerker!

onderdeel van P-services HR group

Wil je je als intermediair uitsluitend bezighouden met werving en selectie? Besteed dan je backoffice uit aan Backofficebureau. Tijdrovende
administratieve processen zoals het verwerken van de urenregistratie, het verloningsproces, de facturatie en het debiteurenbeheer neemt
Backofficebureau volledig en goed van jou over. Zo kun jij je gewoon focussen op de dagelijkse business.

De voordelen op een rij

verantwoordelijk voor het re-integratietraject bij arbeidsongeschiktheid.

Naast het volledig kunnen richten op de werving en selectie van nieuwe

Daarvoor maken wij gebruik van Uwarbo: onze professionele verzuim-

medewerkers brengt het uitbesteden van de backoffice jou de volgende

begeleiding in eigen beheer.

voordelen:
4 Profiteer van onze kennis op het gebied van loonverhouding
1 Niet langer voorfinancieren van lonen en premies

Belangrijk in jouw branche is het juist toepassen van de inlenersbeloning.

In de uitzendbranche is voorfinanciering gebruikelijk: de kosten

Tegenwoordig wordt hier zeer streng op gecontroleerd. Je kunt bij

gaan immers voor de baten uit. Los van het netto salaris dien je de

Backofficebureau rekenen op een correcte inschaling van de

loonheffingen medewerker/werkgever en de omzetbelasting te betalen

inlenersbeloning en onze continue, actuele en correcte

aan de Belastingdienst. Dit terwijl de betaling van jouw opdrachtgever op

informatieverstrekking op dit gebied. Hierdoor lopen jij en jouw

zich laat wachten. Wij nemen deze kosten volledig voor onze rekening.

opdrachtgevers geen risico’s.

2 Geen kosten door niet betalende debiteuren

5 Jouw online portal

Je maakt gratis gebruik van onze kredietcheck en kredietverzekering

Je krijgt een eigen digitale omgeving met jouw eigen bedrijfsnaam en

waardoor je gegarandeerd bent van jouw marge-uitbetaling. Daarnaast

logo. Via deze digitale omgeving kun je zelf jouw uitzendkrachten en

nemen wij in samenspraak met jou het complete debiteurenbeheer over,

klanten inschrijven in de portal en de urenregistratie bijhouden. Daarnaast

dus van de eerste sommatiebrief tot de uitbesteding aan de deurwaarder.

krijg je een managementrapportage op maat. Zo kun je bijvoorbeeld
gemakkelijk jouw omzet inzien of het aantal gewerkte uren en heb je de

3 Doorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

uitzendkrachten die via jou aan het werk zijn goed in beeld. Ook klanten

Als professioneel werkgever nemen wij de kosten en begeleiding bij

en medewerkers kunnen gebruikmaken van de online omgeving.

ziekte of arbeidsongeschiktheid volledig van je over. Bovendien zijn wij

Jouw backoffice in goede handen

backofficebureau.nl

Backofficebureau valt onder de paraplu van P-services HR group en

Wat betekent het voor jou als intermediair?

beschikt daarmee over alle certificaten die de norm zijn. Jij profiteert hier

Wanneer je jouw backoffice aan ons uitbesteedt, wordt Backofficebureau

ook van!

juridisch werkgever. Groot voordeel hierbij is dat jouw financiële en
juridische risico’s uit handen worden genomen. Je bent dan niet langer

Wij zijn een uiterst betrouwbare partner, NEN-gecertificeerd en worden

verantwoordelijk voor de kosten en plichten bij ziekte, WW-uitkering na

met regelmaat gescreend door de SNA (Stichting Normering Arbeid).

beëindiging van de arbeidsrelatie, voorfinanciering en debiteurenrisico’s.
Zo heb je alle personeelszaken goed geregeld zonder werkgeversrisico’s

Werkwijze

en administratieve lasten.

De arbeidsovereenkomst wordt door Backofficebureau afgesloten met
de medewerker die onder leiding en toezicht van jouw opdrachtgever

Benieuwd naar onze backofficedienstverlening of wil je een vrijblijvende

werkzaamheden gaat verrichten. Salaris, contractbeheer en

demonstratie van de online mogelijkheden zien? Neem dan contact met

verzuimbegeleiding worden door Backofficebureau geregeld. Hierdoor

ons op via 0342 – 411 326.

kun jij je volledig focussen op de werving en selectie van nieuwe
medewerkers.

onderdeel van P-services HR group

HR adviesbureau biedt opdrachtgevers begeleiding en advies op HR-gebied. Jij houdt je focus op ondernemen en haalt met ons
HR-kennis in huis.

Advies en begeleiding bij HR-zaken

Onze aanpak

Onze ervaren HR adviseurs zijn inzetbaar bij onder andere het

Iedere opdrachtgever heeft andere wensen. Met een gratis intake

opstellen van het personeelsbeleid, functiebeschrijvingen en

brengen wij in kaart wat jouw wensen zijn. Aan de hand hiervan stellen

arbeidsvoorwaardenregelingen. Daarnaast kunnen onze HR adviseurs jou

wij een vrijblijvende offerte op. Indien je akkoord gaat, gaan wij zo

ondersteunen bij het ontwikkelen van een beoordelingscyclus passend

spoedig mogelijk voor je aan de slag, uiteraard in overleg met jou. HR

bij jouw organisatie. Ook bieden wij begeleiding bij gesprekken, het

adviesbureau werkt op basis van een uurtarief. Door ons goed voor te

uitvoeren van medewerkers- en/of klanttevredenheidsonderzoek en

bereiden en te verdiepen in de wens van de opdrachtgever kunnen wij

adviseren wij je bij het opleiden en ontwikkelen van medewerkers en bij

de opdracht zo goed mogelijk uitvoeren. Uiteraard houden wij je tijdens

aanname en ontslag. Tevens zijn onze HR adviseurs gecertificeerd voor

het proces op de hoogte van de kosten en ontwikkelingen.

het afnemen van assessments bij kandidaten en medewerkers.

HR-advies op maat
Mediation

De inzet van HR-advies is naar jouw behoefte in te vullen: eenmalig,

In geval van een (dreigend) arbeidsconflict kan HR adviesbureau ook

projectmatig of als tijdelijke ondersteuning. Onze adviseurs zijn

mediation aanbieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

inzetbaar op de HR-gebieden waar jij dat wenst.

onafhankelijke bemiddelaar. Deze wordt ingezet om de partijen die een
geschil met elkaar hebben in gesprek te brengen om samen tot een
oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Uw personeel, ons advies

HRadviesbureau.nl

Heb je interesse in onze dienstverlening of wil je graag een vrijblijvende afspraak? Neem dan contact met ons op via het algemene nummer van
P-services HR group: 0342 – 401 209.

onderdeel van P-services HR group

Uwbaan.nl is een online vacaturebank waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt elkaar vinden.

Alle branches en ongeacht welk type dienstverband

voor de daadwerkelijke plaatsing van jouw volledige vacaturetekst op

Jouw vacature heeft onze focus, ongeacht de branche. Wij

uwbaan.nl. Bovendien wordt de vacature automatisch doorgeplaatst op

vertegenwoordigen alle sectoren: overheid, scholen, gemeenten, ICT-

een aantal landelijke jobboards. Geïnteresseerde kandidaten kunnen via

bureaus, architecten, hoveniers, schilders, loonwerkers, kwekerijen,

‘Direct solliciteren’ hun gegevens, cv en motivatie indienen. Wij sturen

de bouw, horeca, schoonmaak, recreatie enzovoort. Ook het type

deze gegevens direct naar jou door. Aan het plaatsen van de vacature op

dienstverband is divers: van fulltime tot parttime, scholieren en 65+-ers,

uwbaan.nl zijn kosten verbonden. Vraag naar de voorwaarden.

van weekendhulp tot vakantiekracht.

Uwbaan.nl: ook voor intermediairs
Gezien onze jarenlange ervaring als HR-dienstverlener in tal van branches

Ben je als intermediair voor jouw opdrachtgever op zoek naar een

en expertise over soorten dienstverbanden kun je gebruikmaken van

geschikte medewerker? Plaats je vacature op uwbaan.nl en vergroot

onze kennis als het gaat om bijvoorbeeld lonen, cao en ziekteverzuim.

daarmee het bereik van de vacaturetekst(en). Bemiddeling van de
vacature verloopt uiteraard via jou. Wij verzorgen uitsluitend de

Plaats jouw vacature op uwbaan.nl

vermelding van jouw vacature op uwbaan.nl. Reacties op de door jou

Zoek je een medewerker? Maak dan gebruik van de mogelijkheid om snel

geplaatste vacature(s) sturen wij je direct na binnenkomst per e-mail toe.

jouw vacature op te nemen op onze vacaturesite uwbaan.nl. Plaatsing

Maak je via uwbaan.nl de match voor jouw opdrachtgever, dan bepalen

gaat heel eenvoudig. Vul op de pagina ‘Ik zoek een medewerker’ de

wij graag in overleg met jou onder welke voorwaarden de nieuwe

gevraagde informatie in. Na ontvangst van de informatie zorgen wij

medewerker bij jouw opdrachtgever aan het werk gaat.

Uw baan, onze focus

uwbaan.nl

Onderdeel van P-services HR group
Uwbaan.nl is een website van P-services HR group. Met onze personeelsdienstverlening brengen wij werkgevers en medewerkers al meer dan vijftien jaar
dichter bij elkaar. Goed werkgeverschap staat centraal in ons handelen; het behartigen van de belangen van medewerkers is in het voordeel van iedereen.
Goed gemotiveerde, betrokken medewerkers leveren beter werk en zijn doorgaans productiever. Goede werkgevers bieden op hun beurt in alles een
prettige en veilige werkplek.

Wij adviseren jou graag vrijblijvend over onze andere vormen van HR-dienstverlening en hoe deze jou voordeel bieden.

onderdeel van P-services HR group

payrollbureau.nl
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