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Wij zijn een klantgerichte organisatie die  

volledig personeelsbeheer aanbiedt. POSD  

staat dan ook voor Payroll, Outplacement,  

Salarisadministratie & Detachering. 

POSD levert persoonlijk maatwerk van  

uitstekende kwaliteit, goede voorwaarden  

en aantrekkelijke tarieven. Met het oog  

op de toekomst blijft POSD inspelen op 

veranderingen op zowel economisch als 

maatschappelijk gebied. Met deze visie  

blijven de diensten van POSD passend  

voor iedereen. 

posd
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Als specialist op het gebied van payroll  

weten wij precies wat belangrijk voor u is. 

POSD denkt continu met u mee en daar  

profiteert u van. De efficiënte manier van 

werken en lage overheadkosten bieden  

ons de mogelijkheid om de payroll voor u 

goedkoper te maken. U betaalt uitsluitend  

voor de gewerkte uren én u komt dus niet  

voor onverwachte kosten te staan.

Wat is payroll?
Wanneer u uw medewerkers bij POSD op de payroll plaatst, 

besteedt u alle werkgeverszorgen uit. U werft en selecteert 

uw eigen medewerkers, verzorgt de planning en onderhoudt 

het dagelijks contact met de medewerkers op de werkvloer. 

POSD wordt juridisch werkgever van uw personeel en 

neemt alle arbeidsrechtelijke risico’s van u als ondernemer 

over. Daarnaast verzorgt POSD voor u de gehele salaris

administratie, contractadministratie, ontslagprocedures, 

loondoorbetalingen (bij ziekte) en de ziektebegeleiding 

volgens de Wet Verbetering Poortwachter. 

Voordelen Van payroll
•   Inzichtelijkheid in de personele kosten van uw  

onderneming (op uurbasis).

•   Deskundigheid op het gebied van personeels - 

administratie en wet en regelgeving. 

•   U heeft geen dure ziekteverzuimverzekering meer nodig. 

•   U behoudt de zeggenschap over / band  

met uw personeel. 

•   U loopt geen werkgeversrisico’s meer. 

•   Geen dubbele loonkosten bij ziekte of leegloop. 

•   Geen verplichting om aangesloten te zijn  

bij een Arbodienst.  >>

payroll
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Wanneer is payroll  
Voor u interessant?
Heeft u een in Nederland gevestigde onderneming met 

één of meerdere medewerkers? Dan zijn onze diensten 

interessant voor u. Of het nu seizoensmedewerkers, 

vakantiekrachten, weekendhulpen, parttimers of  

fulltimers zijn, bij POSD bent u aan het juiste adres.  

Wij komen geheel vrijblijvend langs om u op de hoogte  

te brengen over de voordelen die payroll voor u biedt.

Wat zijn de mogelijkheden en 
tarieVen Van payroll?
POSD biedt verschillende contractsvormen aan en werkt 

toe naar een maatwerkdienst. POSD biedt de mogelijkheid 

tot verloning op zowel week als maandbasis. Dit is slechts 

één van de vele voordelen die POSD u kan bieden. 

Maakt u reeds gebruik van payroll, laat POSD dan  

vrijblijvend uw voorwaarden bekijken en POSD berekent 

de hoogte van uw besparing. De gehanteerde tarieven  

bij payroll zijn afhankelijk van meerdere factoren, te weten 

het aantal uren, de hoogte van de loonsom en onder  

andere het ziekteverzuim. Een scherpe offerte blijft 

dus maatwerk.

POSD hanteert all-in tarieven, dat wil zeggen dat 

onderstaande emolumenten zijn inbegrepen in het  

all-in uurtarief:

•   De opbouw van vakantiedagen en de opbouw van  

het vakantiegeld.

•   De afdrachten van de loonheffingen en de afdrachten 

sociale premies van de werkgever.

•   De pensioenopbouw.

•   De loondoorbetaling tijdens ziekte.

•   De arbodienst en reintegratie conform de  

Wet Verbetering Poortwachter.

•   Allerhande overige personeels en administratiekosten.

•   De ondersteuning van een deskundig vast contactpersoon.

posd hanteert al een 
all-in tarief Vanaf 

een faCtor Van 1.5 oVer
het brutoloon Van 

uW medeWerker
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Het kan voorkomen dat er binnen uw  

organisatie wijzigingen in het personeels 

bestand plaatsvinden, of u krijgt het gevoel  

dat medewerkers zich niet (meer) kunnen  

vinden in de toekomstvisie van uw bedrijf.  

Het is zelfs goed mogelijk dat werknemers  

niet meer in uw bedrijf kunnen werken in  

verband met de uitkomst van een arbeids

deskundigenonderzoek. 

Waarom outplaCement  
Van posd?
In dit soort gevallen biedt outplacement van POSD dé 

uitkomst. Ook hier leveren wij u een maatwerk dienst  

door middel van een re-integratie spoor II (zoeken naar  

een functie bij een andere werkgever). Mocht onverhoopt  

een succesvolle reintegratie niet te realiseren zijn dan 

verzorgen wij tevens de ontslagprocedure naar het  

UWV Werkbedrijf.

hoe gaat outplaCement  
Van posd in zijn Werk?
Door middel van coaching en training ondersteunt POSD 

gericht de verandering van loopbaan van de medewerker. 

Deze staat bij outplacement dan ook centraal. Wij kijken 

naar persoonlijkheid, wensen en talenten. Onder begeleiding 

werkt de medewerker toe naar een nieuwe functie bij  

een andere werkgever, een baan in een andere branche 

of de start van een eigen bedrijf. Een groot voordeel  

van outplacement is dat de kans op het vinden van een 

nieuwe baan, en de snelheid waarmee dat gebeurt, onder 

professionele begeleiding van POSD aanzienlijk toeneemt.  >>

outplaCement
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Voordelen Van outplaCement 
Voor de WerkgeVer

•   Het aanbieden van outplacement draagt bij aan  

een positief en sociaal imago. 

•   Door een gebaar te maken is er veel minder kans  

op wraakacties van (ex)werknemers.

•   Mocht er een collectief ontslag voorkomen,  

dan zullen de achtergebleven medewerkers meer  

vertrouwen behouden in de werkgever wanneer  

deze zich verantwoordelijk en sociaal opstelt.

•   Vaak wordt een juridische ontslagprocedure voor-

komen door in goede harmonie uit elkaar te gaan, 

een outplacementtraject aanbieden draagt hieraan bij. 

Wat zijn de kosten  
Van outplaCement?
De vergoedingen van outplacement zijn onbelast en de 

kosten zijn aftrekbaar van de winst. Werkgevers die niet 

van omzetbelasting zijn vrijgesteld kunnen de aan hen 

in rekening gebrachte omzetbelasting op outplacement 

aftrekken van hun BTWaangifte.

 

posd biedt een  
re-integratietrajeCt 
tWeede spoor al aan  
Voor een bedrag Van 

€2500,-  
exClusief btW



8

POSD weet uit ervaring dat er vanuit 

werkgevers behoefte is om op een efficiënte 

en voordelige manier de salarisadministratie  

te verzorgen. Tevens ziet POSD steeds vaker 

de trend dat een werkgever zijn oproep

krachten/parttimers door middel van payroll 

laat verlonen, terwijl deze zijn vaste krachten, 

vaak al jaren in dienst, graag zelf in dienst wil 

houden. Met onze dienst salarisadministratie 

verzorgt POSD dit voor u. 

de salarisadministratie  
uitbesteden aan posd
Het uitbesteden van uw salarisadministratie levert  

u en uw onderneming veel voordelen op. Een greep  

uit de voornaamste voordelen van salarisadministratie 

van POSD:

•   POSD rekent en factureert geen kosten voor het  

aanmaken van uw administratie.

•   U heeft meer tijd over voor uw kerntaken.

•   Controle over uw loonkosten dankzij allin pakketprijzen.

•   Één vaste accountmanager voor al uw vragen.

•   Geen kosten voor inschrijving van uw (nieuwe) medewerker.

•   Geen extra kosten voor mutaties (anders dan bij een 

boekhouder).

•   Nooit meer tijd kwijt aan opstellen van  

allerhande rapportages.

tarief
Het uitbesteden van uw salarisadministratie kan al 

vanaf € 95,- per medewerker, per jaar exclusief BTW. 

Bij dit bedrag zijn de volgende diensten/werkzaam-

heden inbegrepen: 

•   Het verwerken van de maandelijkse mutaties

•   Salarisstroken en jaaropgave

•   Overzichten werknemer en  

werkgeversgegevens

•   Betaaloverzicht en loonaangifte 

•   Verzorging van de aangifte loonbelasting  

aan de fiscus

•   Clieop03 bestand voor de maandelijkse betalingen

•   (cummulatieve) Loonjournaalposten

•   Jaarlijkse verzamelloonstaat

•   Jaarwerk

salarisadministratie
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Met detachering van POSD heeft u de  

zekerheid van een vaste bezetting voor een  

bepaalde contractperiode. Als u kiest voor  

deze dienst bent u opdrachtgever en de  

werknemer is een ingeleende werknemer  

voor ú. Mocht u de geschikte kandidaat  

al zelf gevonden hebben, kunt u deze  

medewerker ook detacheren via POSD.  

Formeel is POSD de werkgever van de te  

detacheren werknemer. 

Naast het voordeel van tijdsbesparing door het 

wegnemen van de administratieve rompslomp 

draagt POSD de werkgeversrisico’s, zoals 

loondoorbetaling bij ziekte. Een ander voordeel  

van detachering is dat u gemakkelijk en snel aan 

gekwalificeerd personeel kunt komen. POSD zoekt 

voor u de geschikte kandidaat of kandidaten, waar u 

vervolgens een intakegesprek/sollicitatiegesprek 

mee heeft.  

Wij kunnen u ervaren arbeidskrachten leveren die 

voldoen aan al uw eisen. Het pluspunt hiervan is dat 

deze krachten al beschikken over een brede kennis, 

doordat ze vaak in meerdere bedrijven kennis en ervaring 

hebben opgedaan. Tevens is het ook verfrissend om 

regelmatig nieuwe mensen in een onderneming te 

hebben. Zij komen weer met nieuwe innoverende ideeën 

en sporen de oude kern aan. Een mix van werknemers 

die al langere tijd in uw bedrijf werken in combinatie met 

nieuwe mensen is daarom ideaal.

detaChering



additionele informatie
POSD is lid van het Nederlands Horeca Gilde,  

een vaktechnische aansluiting voor alle horeca  

en hospitalityfuncties. Voor de niethoreca en  

hospitalityfuncties past POSD de alom bekende ABU 

CAO toe. Tevens heeft POSD een samenwerking  

met KRNWTR, het eerste merk voor kraanwater. 

Mocht u als (horeca)ondernemer klant worden van 

POSD dan profiteert u tevens van kortingen op 

 KRNWTR producten. 

contactgegevens
POSD Personeelsbeheer

Mockstraat 63

6226 CB Maastricht

www.posd.nl

043 750 2608

info@posd.nl

meer informatie of wilt u  
een offerte aanvragen?

Bezoek dan onze website  
of neem telefonisch contact  

op met 043 750 2608
Ook kunt u mailen naar info@posd.nl

Bezoek ook onze Facebook pagina op

/POSD.NL 

http://www.posd.nl
https://www.facebook.com/posdnl

