
Dit is een bijdrage van Backofficebureau

Backofficebureau kent de uitzendbran-
che van binnenuit. Door jarenlange 
ervaring, actuele kennis van de markt 
en de bijbehorende wet- en regelgeving 
biedt Backofficebureau gespecialiseerde 
diensten om de intermediair te ontlas-
ten. Voor uitzendbureaus die adequaat 
reageren op de stijgende vraag naar 
flexibele arbeidskrachten, liggen er volop 
groeikansen. Om op de overvolle markt 
een speler van betekenis te worden en 
te blijven is het inschakelen van een 
professionele backofficepartner een 
must. Door het uitbesteden van backoffi-
cetaken kan de intermediair zich met een 
gerust hart focussen op de commerciële 
activiteiten rond het werven en begelei-
den van flexwerkers. Alle overige werk-
zaamheden achter de schermen neemt 
de backofficepartner uit handen.

Kaf van het koren
Door een toename van het aanbod back-

officespecialisten is het best lastig voor 
de intermediair om het kaf van het koren 
te scheiden, weet operationeel directeur 
Frank Vonk van Backofficebureau. “Wil 
je als intermediair volledig ontzorgd 
worden of heb je juist behoefte aan spe-
cialistische ondersteuning? Hoe onder-
zoek je de actuele marktkennis van een 
toekomstige backofficepartner en wat 
zijn eventuele valkuilen bij een offerte? 
Allemaal legitieme vragen die in de prak-
tijk het verschil kunnen maken. Iemand 
die de laagste prijs biedt, is niet op voor-
hand ook daadwerkelijk de goedkoopste. 
Uit gesprekken met intermediairs blijkt 
dat backoffice aanbieders componenten 
uit de verkoopfactor halen die in een 
later stadium de dienstverlening alsnog 
duurder maken.” Daarom is het goed om 
aanbod en kwaliteit uitvoerig te verge-
lijken, vindt Vonk. “Backofficebureau 
biedt een transparante dienstverlening, 
gebaseerd op jarenlange ervaring en 

hoogwaardige juridische en administra-
tieve know how. Ook staat duurzame sa-
menwerking bij ons centraal. Wij kiezen 
niet voor snelle winst, maar zetten liever 
in op een solide fundament en construc-
tief relatiebeheer waarbij kwaliteit van 
dienstverlening uitgangspunt is. Hierdoor 
kunnen we samen met de intermediair 
excelleren.”

Complete dienstverlening
Backofficebureau biedt veel meer dan 
alleen administratieve en juridische 
ondersteuning, stelt ook senior ac-
countmanager Frank van der Lubbe. 
“Naast kennisexpert fungeren we ook als 
denktank, vraagbaak en helpdesk. Vanaf 
2003 hebben wij ons ontwikkeld tot een 
toonaangevende backofficespecialist. 
Met P-services HR group als moederor-
ganisatie kunnen we bovendien rekenen 
op HR-professionals die op alle facet-
ten van HR service thuis zijn. Behalve 

‘Naast kennisexperts fungeren 
we ook als denktank, vraagbaak 
en helpdesk’

Backofficebureau biedt professioneel maatwerk

Intermediair excelleert door 
inzet backoffice specialisten
In de huidige economie neemt de behoefte aan flexibilisering van arbeid steeds verder toe. Dit biedt volop 
kansen voor de uitzendbranche, waardoor ook het aantal bemiddelingsbureaus groeit. Om als intermediair 
te excelleren op de overvolle uitzendmarkt biedt Backofficebureau uitkomst met gespecialiseerde dienstver-
lening op het gebied van contracten, salarisadministratie, verzuimbeheer en juridische vraagstukken. Profes-
sioneel maatwerk en duurzame samenwerking tussen intermediair en backoffice leidt tot synergie waar alle 
betrokken partijen profijt van hebben.
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Over Backofficebureau

Backofficebureau is een gespeciali-
seerd onderdeel van P-services HR 
group, een landelijk opererende orga-
nisatie op het gebied van payrolling, 
arbodienstverlening en HR-advies.

Het hoofdkantoor van P-services is 
gevestigd in Barneveld. Overige 
vestigingen zijn te vinden in Heeren-
veen, Oss en Hoofddorp. In totaal zijn 
65 professionals op het gebied van 
HR-dienstverlening actief. 

door ervaring en kwaliteit onderscheidt 
Backofficebureau zich ook door diep-
gaande branchekennis en goed werk-
geverschap, waardoor wij specialistisch 
maatwerk kunnen leveren.” Ter illustratie 
benoemt hij een aantal diensten: “Zoek 
je als intermediair een partner om alle 
arbeidsintensieve administratie uit te 
besteden, heb je een specialist in wet- 
en regelgeving nodig of wil je ondersteu-
ning om de risico’s te beperken? Ook 
belangrijk voor de intermediair is dat wij 
debiteuren- en ziekterisico’s voor onze 
rekening nemen, evenals alle rompslomp 
rondom de transitievergoeding. Door de 
snel veranderende wet- en regelgeving 
is voor een backofficepartner actuele 
marktkennis een must, bijvoorbeeld over 
wet- en regelgeving, cao-wijzigingen, 
premiekortingen en loonkostensubsidies. 
Bij deze en andere actualiteiten staan wij 
onze opdrachtgevers graag met raad en 
daad bij.

Goed werkgeverschap
Invulling geven aan goed werkgever-
schap doet Backofficebureau op vele 

‘Het is goed om aanbod en 
kwaliteit uitvoerig te vergelijken’

Praktische tips
Waar moet je als intermediair op letten bij je zoektocht naar een geschikte backofficepartij? Backofficebureau geeft een aantal 
praktische tips om de ideale backofficepartner te vinden:

       Let goed op de contractvorm van de uitzendkracht
       Zorg dat de certificeringen in orde zijn
       Check de aanwezige kennis van cao’s en pensioenaansluitingen
       Let op de risicoverdeling voor debiteuren, ziekte en voorfinanciering
       Zorg dat goed werkgeverschap gewaarborgd is 
       Vraag een testcase aan en informeer naar overstapmogelijkheden
       Ontleed de opbouw van de verkoopfactor

Download voor meer informatie de gratis whitepaper op www.backofficebureau.nl/whitepaper

fronten. Van der Lubbe somt op: “Goede 
begeleiding van de zieke uitzendkracht 
door onze eigen arbodienst, snelle 
betaling bij ziekte, scholingsbudget be-
schikbaar stellen en tijdige, transparante 
communicatie bij contractverlenging 
en collectieve werknemersregelingen. 
Intermediairs die klant zijn bij Backoffi-
cebureau krijgen onder andere inzicht 
in wet- en regelgeving, cao-wijzigingen, 
premiekortingen en loonkostensubsidie. 
Bij contractverlenging kunnen zij rekenen 
op advies en begeleiding. Om een duur-
zame samenwerking te bewerkstelligen 
zijn bovenstaande zaken vanzelfspre-
kend voor ons en maken daarom altijd 
onderdeel uit van onze backofficedienst-
verlening.”

Backoffice zorgeloos 
uitbesteden
Inmiddels verzorgt Backofficebureau als 
kennisexpert voor tal van uitzendbureaus 
de complete backoffice. Frank Vonk: “Wij 
nemen zowel het werk als de risico’s uit 
handen. Salaris- en loonadministratie, 
contractbeheer, digitale arbeidsovereen-

komsten en urensystemen worden door 
ons met de grootste zorg uitgevoerd. 
Omdat wij de voorfinanciering, krediet-
checks, ziekterisico’s, margebetalingen 
en transitievergoedingen voor onze 
rekening nemen, kan de intermediair 
zich volledig focussen op de commerci-
ele werving en selectie.” Frank van der 
Lubbe vult aan: “Onze klanten profiteren 
bovendien mee van alle certificeringen, 

keurmerken en branche-aansluitingen 
waar wij over beschikken. Op deze 
manier kunnen we garanderen dat de 
uitzendbranche alle backoffice zorge-
loos aan ons kan uitbesteden. Samen 
staan we sterk, ook in de flexibele 
arbeidsmarkt. Niet alleen nu, ook in de 
toekomst.”

www.backofficebureau.nl
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