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P-services HR group: al uw HR-oplossingen onder één paraplu

Nu de economie weer een opwaartse lijn vertoont, blijft de 
dynamiek op de arbeidsmarkt onverminderd groot. Om snel 
en effectief te anticiperen op de actualiteit hebben veel be-
drijven de interne organisatiestructuur aangepast en worden 
flexmedewerkers veelvuldig ingezet. Ook bij deze flexibele 
inrichting van het bedrijfsleven hoort goed werkgeverschap 
altijd centraal te staan, vinden de HR-professionals van 
P-services HR group.

Wat is de toegevoegde waarde 
van payrolling en hoe kan dit 
ingezet worden als aanvulling op 
uw HR-beleid? Om als werkgever 

-
beid is het belangrijk om na te den-
ken wat voor uw bedrijf belangrijk 
is. De voorwaarden, invulling, 

-
lende aanbieders van payrolling 
variëren namelijk enorm. Opera-

een onmisbaar instrument bij goed 

-
middels is ons werkveld uitgebreid 
met HR-advies en arbodienstverle-

insteek op het gebied van ziekte, 
-

daire arbeidsvoorwaarden. Pas 
als je van alle regelgeving op de 
hoogte bent, kan je het belang van 
de werknemer dienen. En dat is 
belangrijk: wat ons betreft staat bij 

Nieuwe arbeidsverhoudingen
De arbeidsmarkt is voortdurend 

werk is de afgelopen jaren binnen 

-
rende marktomstandigheden en 

-

-

ZZP-er is. Door deze ontwikke-
lingen ontstaan nieuwe arbeids-
verhoudingen, die een andere 
benadering vragen dan een aantal 

neemt toe. Als HR-medewerker 
moet je de markt van binnenuit 
kennen en weten wat er speelt in 

op behoeften van zowel op-

kansen voor de HR-medewerker, 

personeel kosten veel tijd en 
-

wetgeving vereist. Daarnaast is het 

“BIJ GOED WERKGEVER-
SCHAP STAAT HET BELANG 
VAN DE WERKNEMER 
ALTIJD CENTRAAL”

HR-professional landelijk actief

P-services HR group is een landelijk opererende organisatie op het 
gebied van HR-advies, payrolling en arbodienstverlening. Het hoofd-
kantoor van P-services is gevestigd in Barneveld. Overige vestigin-
gen zijn te vinden in Heerenveen, Oss en Hoofddorp. In totaal zijn 
65 professionals actief op het gebied van HR-dienstverlening. 

Kijk voor meer informatie op www.p-services.nl
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thuis voelt bij een bedrijf. Wij 
ondersteunen en begeleiden bedrij-

optimale arbeidsovereenkomsten 
-

payrollovereenkomst verlangt 

werkgever en werknemer over de 
-

voor dat alles volgens de meest 
gunstige voorwaarden geregeld 
wordt. Hierin kunnen aanbieders 
van payrolling in de praktijk 

altijd openheid vooraf.

Focus op de core business
Vonk legt uit wat de toegevoegde 
waarde is richting opdrachtgevers: 
“Onze opdrachtgevers worden 
volledig ontlast; wij nemen alle 
personeelsrisico’s bij verzuim en 
ontslag uit handen. Werkgevers die 
willen innoveren en uitbreiden, 
zien steeds vaker in dat samenwer-
king met payrollorganisaties syner-
gie oplevert, waar alle betrokkenen 
van profiteren. Opdrachtgevers 
kunnen met een gerust hart de 

focus leggen op de core business 
en het werven en begeleiden van 
flexwerkers, onze professionals ne-
men alle HR-taken over. Men kan 
bij ons terecht voor een allround 
pakket, waarin het werkgeverschap 
aan ons wordt uitbesteed, maar 
uiteraard ook voor een deeltraject 
bij complexe HR-vraagstukken of 
arbodienstverlening. Bij P-services 
draait alles om maatwerk; hiermee 
bouw je een duurzame relatie met 

opdrachtgevers op. We bieden onze 
HR-oplossingen aan vanuit één 
gespecialiseerde organisatie. Onze 
medewerkers beschikken over de 
kennis en kunde om opdrachtge-
vers op ieder moment van advies te 
voorzien en een gepaste oplossing 
aan te dragen. Daarmee onder-
scheiden we ons op de HR-markt. 

Goed werkgeverschap centraal 
Opdrachtgevers die het werkgever-
schap uitbesteden aan P-services, 
kunnen rekenen op een sociale 

benadering en een volledig trans-
parante werkwijze. Vonk legt uit: 
“Medewerkers zijn het kloppend 
hart van een onderneming. Zij 
zijn je kapitaal, dus daar moet je 
in willen investeren. Een werkne-
mer gedijt het beste in een prettig 
en veilige werkomgeving, dus als 
werkgever moet je deze omstan-
digheden creëren zodat medewer-
kers hun talent optimaal kunnen 
ontplooien en zich betrokken en 
verantwoordelijk voelen.” P-ser-
vices streeft naar een langdurige 
samenwerking met zowel opdracht-
gevers als flexwerkers. Om dit te 
realiseren, wordt volop geïnves-
teerd in branchekennis en persoon-
lijke aandacht. Opdrachtgevers 
schakelen P-services in voor een 
groot aantal HR-oplossingen. “Veel 
ondernemers zijn goed in kernta-
ken, maar besteden zorgvuldige 
dossiervorming graag uit. Onze 
professionals bieden ook onder-
steuning bij gesprekken, ontslag 
en opleiding & ontwikkeling. Juist 
de diversiteit maakt payrolling zo 
boeiend. In dit vakgebied komen 
alle aspecten samen die ervoor 
zorgen dat iemand met plezier naar 
zijn werk gaat. Daar dragen wij 
graag aan bij.” 

Dit is een bijdrage van P-services HR group

“MEDEWERKERS ZIJN HET 
KAPITAAL VAN EEN ON-
DERNEMING, DAAR MOET 
JE IN WILLEN INVESTEREN”




