


Als ondernemer wil je dat 
jouw bedrijf blijft groeien. 

Op een bepaald moment betekent dit dat er 
personeel in dienst moet treden. Vanaf het moment 
dat je personeel hebt, wordt er van jou als werkgever 
verwacht dat je je houdt aan alle wet- en 
regelgeving op arbeidsrechtelijk en fiscaal gebied.regelgeving op arbeidsrechtelijk en fiscaal gebied.

Wij helpen bedrijven bij het opzetten en 
onderhouden van de personeelszaken. Je kunt TOP 
HR desk zien als externe HR-afdeling. Met alle lusten 
maar zonder de lasten. Hierdoor kun je als 
ondernemer weer bezig zijn met wat echt belangrijk 
is: ondernemen en het bedrijf laten groeien.

Wij zijn Nicole de Lange en 
Astrid Verburg.

Specialisten op het gebied van personeel & organisatie.



“Ik ben niet happy met
mijn personeelszaken.”

“Het kost te veel tijd en er gaat te veel fout.”

Dit is een veel voorkomend geluid bij ondernemers. 
Herken jij jezelf in één of meerdere van de 
onderstaande uitspraken?

Geen zorgen. We vertellen je op de volgende bladzijde 
hoe wij jou hierbij kunnen helpen.

“Ik loop grote (financiële) risico’s als werkgever.”

“Het is erg ingewikkeld, ik heb onvoldoende
kennis op dit gebied.”

“Ik vind het lastig om goed personeel te vinden 
en te behouden.”



Hoe maken wij van jou weer 
een happy ondernemer?

Een samenwerking met TOP HR desk kent veel 
voordelen voor ondernemers.

Wij zorgen voor kostenbesparing. 
(Sturen van personeelskosten, voorkomen van 
advocaatkosten, verlagen en terugdringen van 
o.a. verzuimkosten.)

Op maat trajectbegeleiding voor werving &
selectie / loopbaan / outplacement / 
re-integratie.

Online kennisbank met informatie, 
documentatie en sjablonen.

Minimaliseren van risico’s en anticiperen op 
verloop en marktomstandigheden.



TOP HR desk neemt alle personeels-
zaken voor jou uit handen.

Wij werken met het cloud systeem Nmbrs. Hierin werken 
werkgever, werknemer en TOP HR desk samen in het 
personeelsdossier. Werkgever en werknemer werken op 
een eenvoudige en privacyvriendelijke manier in het 
dossier en kunnen alle relevante gegevens raadplegen dossier en kunnen alle relevante gegevens raadplegen 
en/of aanpassen. Op deze manier behoren excelsheets 
en papierwerk tot de verleden tijd.

Het systeem zorgt voor signaleringen en notificaties over 
belangrijke data, zodat er geen  essentiële 
gebeurtenissen worden gemist. Kortom: al jouw 
personeelszaken online geregeld met professionele personeelszaken online geregeld met professionele 
ondersteuning van de HR-specialisten bij TOP HR desk.

Wij hechten veel waarde aan de privacy van uw bedrijf en 
werknemers. Omdat Nmbrs de AVG hoog in het vaandel 
heeft staan, hebben wij mede hierdoor gekozen voor dit 
softwarepakket.



Nmbrs werkt eenvoudig en 
creëert overzicht.

Digitale personeels-
administratie & dossiers.

API integratie met relevante 
softwarepakketten. Meer weten over Nmbrs? Neem contact met ons op.

Digitale salarisadministratie 
en verwerking.



Interesse? Neem contact met ons op.

Wat doen wij nog meer?

De samenwerking met TOP HR desk houdt meer in dan 
alleen de software Nmbrs.

Wij verwerken desgewenst ook de salarissen van de 
werkgever. Dit gaat op een efficiënte manier waardoor er werkgever. Dit gaat op een efficiënte manier waardoor er 
tijd wordt bespaard en dubbele invoer wordt voorkomen. 
De werknemer ontvangt zijn loonstrook digitaal op een 
zeer veilige manier. 

Ziekmeldingen worden dagelijks gemonitord en daaruit 
volgende acties tijdig gecommuniceerd richting 
arbodienst en werkgever. Hierdoor meer grip op het 
verzuimdossier en zo’n kort mogelijke verzuimmelding.verzuimdossier en zo’n kort mogelijke verzuimmelding.

Ieder kwartaal hebben wij een vast contactmoment met 
onze klanten. Tijdens dit gesprek bespreken we de 
belangrijkste punten en kijken we naar de ontwikkelingen 
binnen het bedrijf en de wet- & regelgeving, zodat we in 
staat zijn om te anticiperen en te handelen naar 
veranderingen. 



TOP HR desk
Marsmanstraat 23
1822 JE Alkmaar
072 - 531 54 64

info@tophrdesk.nl
www.tophrdesk.nl

a.verburg@tophrdesk.nla.verburg@tophrdesk.nl
Telefoon: 06 - 55 36 42 33

n.delange@tophrdesk.nl
Telefoon: 06 - 83 24 22 79
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