
MaatwerkHRM is actief op het gebied van positieve bedrijfsvoering
Strategisch HRM • Waarderen en belonen • Gezondheid • Gedrag en ontwikkeling • Trainingen voor managers • Methode 3D-GOAL®

Werkt voor jou
Eén flexibel abonnement voor al je personeelszaken
Mis je overzicht in je personeelsbestand? Heb je moeite met het opstellen en bewaken van arbeidsovereen-
komsten? Zijn het beheren en bijhouden van personeelszaken niet echt jouw ding?

Zonder dat je het weet loop je onnodige risico’s. Je moet namelijk aan wettelijke eisen voldoen. En als dat niet 
het geval is kan dat vervelende financiële verplichtingen tot gevolg hebben. Daarnaast verwachten medewer-
kers vandaag de dag dat al deze zaken goed geregeld zijn.

Het kan anders! Met ons digitale systeem beheren wij jouw personeel op afstand. Professioneel, betrouwbaar en 
snel. We zorgen voor de juiste administratieve acties, houden de wet- en regelgeving voor je in de gaten, zorgen 
ervoor dat de juiste stukken in het dossier staan en nog heel veel meer.

Zodat jij tijd hebt om te ondernemen:

Jouw personeel volledig in beheer.

HR-Basis
ü	In- en uitdienst beheer
ü	Arbeidsovereenkomsten 

maken en beheren
ü	Dossierbeheer
ü	Notificaties
ü	MSS, ESS
ü	Medewerker App
ü	24/7 toegang
ü	Controle op wet- en 

regelgeving

€ 17,50

per actief contract per maand

HR-Pro 
Alles van HR-Basis plus:
ü	Rapportages
ü	Verlofcontrole
ü	Opleidingenbeheer
ü	Bedrijfsmiddelen
ü	Declaraties
ü	Melding pensioenfonds/

verzekeringen / ARBO
ü	Werkgeversverklaring
ü	WAB urenaanbod
ü	Kwartaalbezoek
ü	Persoonlijke bedrijfscoach

€ 27,95

per actief contract per maand

HR-Premium
Alles van HR-Pro plus:
ü	Sjabloondocumenten op 

maat gemaakt in huisstijl
ü	Verzuimbeheer
ü	Contact met ARBO-dienst
ü	Controle op Wet 

Poortwachter
ü	Maatwerk rapportage
ü	Loonwaarde bepaling
ü	Jaarlijkse toetsing juridische 

documenten

€ 42,95

per actief contract per maand

Jouw voordelen op een rij: 
 • Professioneel naar medewerkers en klanten

• Zekerheid dat dingen professioneel gebeuren

• Rust en overzicht

• Alle HR-vragen bij één partner

• 24/7 inzicht in jouw personeelsbestand

• Tijdwinst door overzicht en snelheid

• Meerdere BV’s overzichtelijk bij elkaar

• Voldoet aan de actuele regelgeving

+ Salarisservice vanaf € 7,00
 per actief contract per maand



HR-backoffice

HR-onderzoek

HR-projecten

HR-strategie

www.maatwerkHRM.nl


