UITBESTEDEN HR- & SALARISPROCESSEN

SPECIALISTEN
MET EEN 360º VISIE

KENNIS , KUNDE & KWALITEIT

over
ons
PHOCUS is al decennialang actief op het
gebied van HR & salaris.
PHOCUS helpt je, door middel van doordacht
opgezette diensten en oplossingen, bij het
verbeteren, optimaliseren, continueren en
vereenvoudigen van je HR- & salarisprocessen.
De professionals van PHOCUS zijn allround en
beschikken over een pragmatische en
resultaatgerichte mentaliteit. Mede dankzij de
partnerships met diverse toonaangevende
softwareleveranciers hebben wij kennis van de
gerenommeerde HR- & salarissystemen.
Wij kennen het HR- & salarisvakgebied, de
specifieke eisen en kenmerken van de sector.
Van zorg, overheid, onderwijs tot en met het
bedrijfsleven.
Al onze consultants zijn ingeschreven bij het
NIRPA. Deze inschrijving waarborgt voor onze
opdrachtgevers dat zij altijd verzekerd zijn van
de juiste en up-to-date kennis.
Met onze diensten en oplossingen helpen wij
HR- & salarisdoelstellingen te realiseren en
waarde te creëren.

"EERST RICHTEN WE
ONS OP DE STUKJES
VAN DE PUZZEL.
DAARNA FOCUSSEN
WE ONS OP HET
HELE PLAATJE"

UITBESTEDEN HR- & SALARISPROCESSEN

Waarom

"DO WHAT YOU DO BEST, OUTSOURCE THE REST"
-Peter Ferdinand Drucker

Uitbesteden, het creëert capaciteit binnen je
organisatie zodat, jij je kunt focussen op je
primaire activiteiten in plaats van
secundaire administratieve taken.

van HR-management, gecombineerd met het
geheel of gedeeltelijk uitbesteden van de
salaris- en/of personeelsadministratie.
Enerzijds wordt er geïnvesteerd in HRwaarde, anderzijds investeren organisaties in
efficiëntie en schaalvoordeel door optimale
‘sourcing’ van uitvoering en administratie.

Steeds meer wordt er een bijdrage verlangd
bij het realiseren van organisatiedoelen,
door strategisch advies en ondersteuning
van management en directie. De typisch
kennisintensieve en administratieve taken
horen hier niet bij en creëren ook geen
(concurrentie) voordeel.
Daarom kiezen steeds meer organisaties voor
een specifiekere rol

Analisten verwachten dat de komende jaren
steeds meer organisaties gaan investeren in
het herbeleggen en uitbesteden van
processen en kennis van HR- en
salarisadministratie.
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Doe minder
EN DOE WAT JE DOET BETER
Salaris- en personeelsadministratie is een
zeer tijdrovend, kostbaar en uiterst
complex proces.
Het vereist continuë aandacht en veel
specifieke en actuele kennis.
Ons uitgangspunt is dat je deze tijd beter
kunt besteden aan je kernactiviteiten.

administratie is inclusief de beschikbaarheid en het gebruik van een compleet
online HR- en salarissysteem.
De juiste applicaties en ICT zijn van
onderscheidend belang bij deze vorm van
dienstverlening. Hierbij staan kwaliteit,
privacy en veiligheid voorop!

Daarnaast is het uitbesteden een
kosteneffectieve keuze. Hoeveel je van dit
proces wenst uit te besteden is aan jou.

Je hebt altijd maximale grip op de
werkzaamheden die je uitbesteedt. We
werken met vaste tarieven gekoppeld aan
een dienstenniveau, een service level
agreement en uiteraard aan een
verwerkersovereenkomst, passend bij jouw
vraag en organisatie.

PHOCUS is al decennialang actief met
ervaren professionals bij onze klanten.
Daarom durven wij gerust te stellen dat wij
voor ieder vraagstuk een passend antwoord
hebben.

Dit resulteert in zekerheid en een heldere
kostenstructuur.

Het uitbesteden van jouw salaris-

uitbesteden
Het zorgt voor capaciteit en flexibiliteit
waardoor bedrijven zich sneller kunnen
aanpassen.
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Heb je zorgen over de kwaliteit en/of
continuïteit op de HR- en/of
salarisadministratie?

VRAAG
JULLIE VISIE, ONZE
FOCUS

Verandert binnen jouw organisatie de
HR functie?
Overweeg je de salarisverwerking
(verder) uit te besteden?
Staat een doeltreffende inzet van
mensen en middelen binnen de HRafdeling en salarisadministratie op je
agenda?
Zijn efficiency en
kostenbeheersing punten van
aandacht?
Is HR en salaris procesoptimalisatie
en/of e-HRM een actueel onderwerp
binnen jouw organisatie?
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oplossing
ONZE BIJDRAGE AAN JULLIE RESULTAAT
Bij uitbesteden aan PHOCUS worden HR- en salaristaken alsmede de uitvoering en
verantwoordelijkheden tegen het licht gehouden en praktisch opgedeeld.
Verwerking, operationele uitvoering, beheer van ICT en processen worden centraal belegd op
het Shared Service Center van PHOCUS. De regierol wordt vanuit PHOCUS ingevuld zodat je
samenwerkt met een partner die je verder helpt en ontzorgt.
Resultaat: er is intern geen specifieke salaris- of administratieve kennis meer nodig. De
adviesfunctie van HR-management is wel belegd binnen je organisatie en zal meer waarde
kunnen creëren als businesspartner naar medewerkers, management en directie.
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MOGELIJKHEDEN
HET DOEL VAN UITBESTEDEN IS ONTZORGEN
1.HR- EN SALARISSOFTWARE

3.OUTSOURCING

HR-Cloud en Payroll-Cloud is een online
applicatie en 100% SaaS (Software as a
Service). Je maakt gebruik van de complete
oplossing waarmee je het gehele HR- en
salarisproces oplost. Het beheer wordt
verzorgd door PHOCUS. Dit betekent dat jij je
geen zorgen hoeft te maken over: benodigde
hardware en software, beheer van de
standaard functionaliteit, -schermen, -velden
en -rapporten, upgrades, CAO’s en wet- en
regelgeving. En uiteraard is de oplossing AVGproof. Wil je zelf niet investeren in specifieke
salariskennis, dan is salaris serviceverwerking
een optie.

Via het service model Outsourcing besteedt je
het gehele proces uit aan PHOCUS. Je hebt
geen salariskennis meer nodig in huis. Je
beschikt over een salarisspecialist van
PHOCUS die de regie voert en nauw met je
samenwerkt. Je levert alleen de mutaties op
een vooraf afgesproken wijze aan. Dat kan
binnen de online applicatie, via (mutatie)
bestanden of middels digitale formulieren of
op een andere afgesproken wijze. Deze
mutaties worden besproken, gecontroleerd en
verwerkt en de salarisproductie wordt
voorbereid zodat je alleen nog goedkeuring
hoeft te geven voor de betaling aan je
medewerkers.

2.SALARIS SERVICEVERWERKING

4.OUTSOURCING 0N-SITE

Salaris serviceverwerking is een aanvulling op
de online applicaties. Je besteedt de
salarisverwerking, het maken van stroken en
overzichten, controle en de levering van een
SaaS applicatie uit. Je bent alleen
verantwoordelijk voor het zelf nauwkeurig
vastleggen van de salarismutaties binnen de
personeels- en salarisadministratie en de
planning van de uitbetalingen. De controle
van de salarisverwerking en de kwaliteit van
de administratieve salaris organisatie heb je
geregeld met ons Shared Service Center. Je
werkt nauw samen met een NIRPA
gecertificeerde salarisadministrateur van
PHOCUS. Wil je ook de mutatieverweking
uitbesteden, dan is outsourcing geschikt.

Via het servicemodel Outsourcing on-site
besteed je ook het gehele proces uit, echter
vindt de samenwerking plaats op locatie.

Bovenstaande 4 varianten zijn ook mogelijk op basis van het gebruik van de al aanwezige HRen salarissoftware.
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Alles draait om de
juiste visie
KENNIS, KUNDE EN KWALITEIT IN ÉÉN
DIENSTVERLENER
TALENT SEARCH
De juiste persoon op de juiste plaats
speciaal voor HR- en salarisfuncties.

Een dienstverlener, die
niet alleen uitvoert,
maar ook actief
meedenkt over de
gewenste uitkomst.

IMPLEMENTATIE VAN HR- &
SALARISSOFTWARE
Implementatie van HR- en
salarissoftware van toonaangevende
leveranciers.

We leveren altijd een
passende oplossing.
Een transparante en
fijne manier van
samenwerken.

SOFTWARE HR & SALARIS
Moderne en gecertificeerde HR- en
salarisoplossingen voor strategische
en operationele HR- en
salarisprocessen.

Er zijn diverse
mogelijkheden om
synergie te behalen.
Indien gewenst is de
dienstverlening snel en
eenvoudig uit te
breiden.

INTERIM & CONSULTANCY
Voor tijdelijke ondersteuning en
vraagstukken op uw HR- of
salarisadministratie.

We hebben de kennis
en ervaring in huis en
zijn beschikbaar voor
ieder HR- en/of
salarisvraagstuk.

PROCESOPTIMALISATIE
Beschrijven, analyseren en
optimaliseren van HR- en
salarisprocessen.

Je kunt met ons altijd
een vrijblijvend
oriënterend gesprek
plannen.

HR- & SALARISSCAN
Besparen op personeelskosten door
het onderzoeken en analyseren van
de gevoerde HR- en
salarisadministratie.
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Zijn er
vragen?
VOEL JE VRIJ OM CONTACT MET ONS
OP TE NEMEN:
+31(0)172 519 900
ADVIES@PHOCUS.NL
OF BEZOEK ONZE WEBSITE:
WWW.PHOCUS.NL

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA VOOR
NIEUWS EN UPDATES.
#PHOCUS

HOOFDKANTOOR
ELZENLAAN 1B 2481 LZ WOUBRUGGE
VESTIGING
JAN VAN TINBERGENSTRAAT 206 7559 ST HENGELO

