Payrollen

SelectiePunt Payrollen
We werken graag voor u
SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en
kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Het integrale dienstenpakket
bestaat uit werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren en payrollen. Strategische
PersoneelsPlanning van SelectiePunt laat zich prima samenvatten in een voor werknemers,
werkgevers of zzp'er aantrekkelijke definitie: De juiste mens op de juiste plaats in iedere
werkvorm.

Focus op franchise
SelectiePunt is een franchiseorganisatie met een sterk groeiend aantal vestigingen door heel
Nederland. Alle SelectiePunt vestigingen worden gerund door zelfstandige franchise
ondernemers. Dat maakt ons bijzonder. Onze vestigingsleiders zijn zeer ervaren ondernemers die
elke dag opnieuw voor ondernemers en werkzoekenden concreet handen en voeten geven aan
onze visie op Strategische PersoneelsPlanning. Eén van hun sterke punten? Hun kennis van de
lokale markt en/of hun onderscheidende specialistische kennis. Volgens het principe van ‘local for
local’ brengen zij in hun eigen verzorgingsgebied vraag en aanbod naadloos bij elkaar, op basis
van Strategische PersoneelsPlanning.

Samen op weg naar een maximaal resultaat
We werken hard, met veel plezier en commitment om voor u het maximale resultaat te behalen.
Dit verklaart ons motto: ”We werken graag voor u”…..En dat merkt u! Eveneens werken wij
nauw samen met diverse opleidingscentra. Hiermee leveren wij vanuit ons concept van
Strategische PersoneelsPlanning ook een concrete bijdrage aan een betere instroom van uw
toekomstige collega’s.

Payrollen
De kans is groot dat u niet voor alles een aparte afdeling heeft; P&O, inkoop, financiële
administratie… Vaak wordt de personeelsadministratie door iemand ‘erbij’ gedaan. Het is
moeilijk om op de hoogte te blijven van alle wijzigingen in wet- en regelgeving. Met als gevolg
mogelijk verkeerde arbeidsovereenkomsten, onverwachte kosten bij ziekte of in het ergste geval
risico’s op boetes.
SelectiePunt neemt het werkgeverschap over, met als gevolg dat u zich kunt concentreren op úw
vak en geen zorgen meer heeft over uw administratieve rompslomp. U bespaart op kosten voor
een boekhouder, softwarepakket, administratiekantoor, verzuimverzekering, arbodienst en
doorbetaling bij ziekte. U riskeert geen boetes meer. En u kunt besparen op de kosten voor
uitzendkrachten. Veel andere payroll bedrijven nemen alleen het feitelijke juridisch
werkgeverschap over, met al veel voordelen voor de klant. Onze dienst gaat echter verder, vooral

voor MKB bedrijven een plus. Immers, wij voeren alle bijkomende administratieve handelingen
voor de klant uit, en ontzorgen deze volledig. Van contracten aanmaken tot en met uren
invoeren...wij doen dat voor de klant!
Ook voor uw branche?
Payrollen is geschikt voor elke ondernemer die met flexibel personeel wil werken.
U kunt uzelf en uw personeel veel meer flexibiliteit bieden door uw werknemers op onze payroll
te zetten. Wij bieden verschillende arbeidsovereenkomsten en omdat wij officieel werkgever
worden dragen wij alle risico’s en rompslomp van het werkgeverschap.
Tijdelijk of parttime personeel
Juist de mensen die een korte tijd of maar een paar uur per week voor u werken vragen relatief het
meeste tijd. Voor hen moeten arbeidsovereenkomsten worden opgesteld, beëindigd en weer
verlengd. Daarnaast worden er meestal onregelmatige uren gewerkt en zijn de loonberekeningen
iedere week anders. Payrollen is mede hierom zeer geschikt voor deze doelgroep.
Vast en fulltime personeel
U heeft vast personeel in dienst maar u wilt de risico’s van het werkgeverschap beperken? En u
wilt minder tijd besteden aan administratieve rompslomp? Payrollen van SelectiePunt kan dan de
oplossing zijn.
Is 1 maand proeftijd voldoende voor u?
U kunt er voor kiezen om uw vaste personeel eerst bijvoorbeeld 3 of 6 maanden via SelectiePunt
in te lenen. Als het klikt kunt u altijd overstappen op een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
of het personeel zelf in dienst nemen.
Houdt u van administratieve rompslomp?
Wij betalen uw personeel altijd op tijd uit en houden precies bij hoeveel vakantiegeld en
vakantiedagen iemand opbouwt. Wij verstrekken loonstroken en jaaropgaven.
Pensioenverplichtingen, loonbeslagen, vragen over ziektekosten: voor ons is het dagelijkse kost.
Wat kost uw verzuimverzekering?
Bij ons is alles inbegrepen in het tarief. Arbo, verzuim, re-integratie, etc. Bij ziekte krijgt de
werknemer, na één wachtdag, 91% of 90% (afhankelijk van de CAO) van het salaris doorbetaald.






Uw voordelen op een rij:
Werken met SelectiePunt Payrollen is ideaal als u gemak, flexibiliteit en het vermijden van
onnodige risico’s wenst. Maar ook:
Certificering en toelating
De lidmaatschappen en certificeringen van SelectiePunt Payrollen waarborgen de kwaliteit van de
bedrijfsvoering die u uitbesteedt.
U blijft de baas en het gezicht van uw onderneming,
SelectiePunt Payrollen regelt de zaken op de achtergrond.
Kent u de flexwet? U mag als werkgever maximaal drie tijdelijke contracten aanbieden voordat
uw werknemer recht heeft op een dienstverband voor onbepaalde tijd. Door middel





van Payrollen kunnen wij uw personeel 3 ½ jaar zeer flexibel inzetten voordat een vast
dienstverband ontstaat. U profiteert van onze flexibele CAO's!
Payrollen is risicoloos. SelectiePunt neemt uw personeel in dienst. Dit houdt in dat wij alle
verantwoordelijkheden op ons nemen, zoals doorbetaling bij ziekte, het sparen van vakantiedagen
en vakantiegeld, en het verstrekken van loonstroken. U betaalt bij Payrollen alleen voor gewerkte
uren. Dus geen doorlopende kosten bij ziekte, vakantie of leegloop (als u geen werk meer heeft).
Bovendien is SelectiePunt Payrollen volledig NEN 4400-1 gecertificeerd.
Payrollen is makkelijk. Omdat wij uw loonadministratie perfect op orde houden kunt u zich volop
richten op uw organisatie. U krijgt een zeer overzichtelijke boekhouding met maar één kostenpost
voor (ingeleend) personeel. Zo bespaart u tijd en energie en doet iedereen waar hij of zij goed in
is.
SelectiePunt Payrollen is gecertificeerd volgens NEN 4400-1 van de Stichting Normering Arbeid.
Hiervoor vindt een periodieke screening plaats, een waarborg voor de juiste afdrachten, sociale
lasten, loonbelasting, liquiditeit en solvabiliteit.

Contact
Inspireert deze brochure u tot vragen? Wilt u meer weten als werkgever, werknemer of ZZP’er?
Of wilt u zelf franchisenemer worden van SelectiePunt? Neemt u dan gerust contact op met een
vestiging bij u in de buurt, telefonisch met ons hoofdkantoor 085 2020199 of per mail
info@selectiepunt.nl
Niet voor niets luidt ons uitnodigende motto: we werken graag voor u.

