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Abonnementstarieven
Kosten op maandbasis:
Bij een medewerker met een SV loon van meer dan €7.500:
Full Service HRM: €5,23 per medewerker per maand
Loonadministratie: €4,50 per loonstrook per maand*
Verzuim en arbo begeleiding: €9,15 per medewerker per maand (incl. aanmelding arbodienst)
*Alleen mogelijk in combinatie met Full Service HRM

Bij een medewerker met een SV loon van minder dan €7.500:
Full Service HRM: €2,61 per medewerker per maand
Loonadministratie: €4,50 per loonstrook per maand*
Verzuim en arbo begeleiding: €3,13 per medewerker per maand (incl. aanmelding arbodienst)
*Alleen mogelijk in combinatie met Full Service HRM

Kosten op jaarbasis:
Bij een medewerker met een SV loon van meer dan €7.500:
Full Service HRM: €62,76 per medewerker
Loonadministratie: €54,00 per medewerker*
Verzuim en arbo begeleiding: €109,80 per medewerker (incl. aanmelding arbodienst)
*Alleen mogelijk in combinatie met Full Service HRM

Bij een medewerker met een SV loon van minder dan €7.500:
Full Service HRM: €31,32 per medewerker
Loonadministratie: €54,00 per medewerker*
Verzuim en arbo begeleiding: €37,56 per medewerker (incl. aanmelding arbodienst)
*Alleen mogelijk in combinatie met Full Service HRM

Deze kosten betreffen alleen de standaardkosten voor de dienstverlening van PersonPlus. Wat binnen
deze kosten valt vind je in ons dienstverleningsoverzicht. Voor een overzicht van kosten buitenom onze
standaard dienstverlening, zie onze bijzondere tariefkaart op de website.
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PersonPlus dienstverlening
Verzuim en Arbo begeleiding
Verzuimbegeleiding door PersonPlus vanaf de eerste dag van
afwezigheid en aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst
• Persoonlijk: vast contact met één van onze verzuim
specialisten
• Begeleiding vanaf dag één: wij zijn 7 dagen per week
telefonisch bereikbaar voor ziekmeldingen
• Hogere drempel: ziekmelding door werknemer geschiedt
(ook) telefonisch bij PersonPlus
• Transparant: toegang tot online verzuimapplicatie voor
inzage ziek- en herstelmeldingen & verzuimrapportages*
• Altijd up to date: dat is onze kennis én jij ook. Wij houden
je namelijk op de hoogte van lopende ziekmeldingen
en sturen je maandelijks een update inzake belangrijke
wijzigingen/actualiteiten
• Centraal aanspreekpunt: dit is PersonPlus voor werkgever,
werknemer, arbodienst en verzuimverzekeraar. Zo zorgen
wij ook voor tijdige melding aan verzuimverzekeraar*
• Volledige ontzorging: de signalering en opvolging volgens
de Wet Verbetering Poortwachter nemen wij volledig op
ons bord (denk aan signalering frequent verzuim, opstellen
plan van aanpak, probleemanalyse, signalering vangnet,
42e week melding, eerstejaarsevaluatie en melding
beroepsziekten)**
• Inclusief: geen onverwachte, onvoorziene kosten.
Alle verrichtingen casemanager verzuim en consulten
bij de bedrijfsarts + spreekuur zijn inbegrepen, inclusief
documentatie**
• Voordelig: schadekostenbeheersing en uitkeringscontrole*

HRM dienstverlening
HRM helpdesk voor alle vragen over CAO, wetgeving en
personeelsvraagstukken
• Persoonlijk: wij sturen jouw medewerkers een kaartje
wanneer ze jarig (of ziek) zijn!
• Full-service: alle zaken rondom personeel geregeld.
Denk hierbij o.a. aan functie-indeling, arbeidsvoorwaarden,
opleiding, gespreksformulieren, signalering wanneer een
contract afloopt, advies ketenregeling & WAB, pensioen en
ontslagzaken***
• Onbeperkt: doorlopend advies over instroom, doorstroom
en uitstroom van jouw personeel

• Snel: alle vragen tijdig per mail, app of telefonisch
beantwoord door onze HR-adviseurs
• Experts in HR: onze HR- adviseurs zijn zeer ervaren en
beschikken over de recentste arbeidsrechtelijke kennis
• Juridisch partner: heb je een medewerker die altijd nét
het randje opzoekt of heb je een arbeidsconflict en hier
bemiddeling of juridische bijstand/advies bij nodig? Ook
daar zijn wij voor! ***
• Proactief: wij houden salarisstijgingen, wet- en cao
wijzigingen voor je bij en informeren je hierover door middel
van onze maandelijkse mailing

Salarisadministratie
Écht totaal ontzorgd worden? Combineer onze verzuim,
arbo en HRM dienstverlening met salarisadministratie:
zo heb je écht alle personeelszaken op één plek! Super
makkelijk, wij houden dan ook rekening met wachtdag(en) en
ziektepercentages bij de verloning
• Persoonlijk: arbeidsovereenkomsten gemaakt in jouw
eigen huisstijl en loonstroken met logo
• Flexibel: vaste medewerkers en oproep medewerkers apart
van elkaar verlonen? Tóch nog die nieuwe medewerker
snel inschrijven, mutaties achteraf, nieuwe salarisrun
draaien? Geen probleem, wij buigen met je mee
• Modern: wij werken met NMBRS, een makkelijk online
verloningssysteem. Medewerkers ontvangen een
eigen login, downloaden de app op hun telefoon en
kunnen zo hun loonstroken inzien, verlof aanvragen,
mutaties indienen, declareren én het is zelfs mogelijk om
tijdregistratie bij te houden
• Professioneel: inschrijving van jouw nieuwe medewerkers
met een paar klikken d.m.v. een makkelijk online systeem.
Wij stellen de arbeidsovereenkomsten op en bieden deze
aan ter digitale ondertekening in NMBRS. De getekende
overeenkomst komt direct in het online dossier. Ook
Engelstalige overeenkomsten zijn piece of cake voor ons!
• Voordelig: voor maar €4,50 per loonstrook complete
uitbesteding en beheer van salarisadministratie;
loonstroken, jaaropgave, betaalbatch voor snelle betaling,
journaalposten, loonaangifte, aanmelding pensioenfonds
& pensioenaangifte

* Alleen in combinatie met een verzuimverzekering via PersonPlus
** Exclusief no-show en externe kosten voor o.a. inzet arbeidsdeskundige, huisbezoeken, tweede spoor traject
*** Exclusief extra handelingen zoals o.a. het opstellen van officiële waarschuwingen, aangetekende brieven of vaststellingsovereenkomsten, juridische bijstand op uurbasis;
		 zie ook de tariefkaart
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