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Zoekt u een partner die u kan helpen met al uw HR-zaken? Een businesspartner waarmee u één team 
vormt dat u ontzorgt, adviseert en u verder brengt. Een ervaren team dat veel kennis heeft van salaris- 
en HR administratie,  fiscale- of juridische HR vraagstukken, vraagstukken rondom talent management, 
duurzame inzetbaarheid, pensioen, expats, verzuim, digitalisering en data gedreven HR beleid? 

Bij Crowe geloven we erin dat het succes van HR ligt in een combinatie van een resultaatgerichte aanpak, een 
team met de juiste kennis en ervaring én de inzet van de juiste technologie. We onderscheiden ons doordat we al 
deze aspecten hebben ondergebracht in één propositie die gebaseerd is op onze Smart HR aanpak. Ons ‘Smart 
HR’ servicemodel is modulair, schaalbaar en multidisciplinair opgebouwd en daardoor geschikt voor organisaties 
met één medewerker tot organisaties met 2000 of meer medewerkers. 
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De voordelen van Smart HR voor u op een rij:
• Smart HR leidt tot ‘waardevoller HR’
• Gebouwd op 4 pijlers die elkaar versterken
• Flexibel en modulair opgebouwd
• Schaalbaar model
• Voor bedrijven waar HR belangrijk is
• Van start ups tot grote ondernemingen



Als uw HR business partner vinden we het belangrijk dat u voor alle HR gerelateerde zaken bij ons terecht kunt, 
juist nu HR van cruciaal belang wordt voor veel organisaties van klein tot groot.  Of u HR nu wilt professionaliseren, 
onderdelen wilt outsourcen, een eenmalig expert vraagstuk heeft of structurele ondersteuning wenst, met ons 
multidisciplinaire team van ruim 50 professionals kunnen we u altijd helpen.  De kracht van ons model en ons 
team is  dat de verschillende modules en expertisegebieden elkaar versterken. In onderstaande tabel staan onze 
expertisegebieden opgenomen. Op de volgende pagina’s wordt nader omschreven wat onze diensten  inhouden. 
Neem gerust contact met onze adviseurs op en laat u informeren wat de voordelen van onze smart HR aanpak 
voor uw organisatie zijn. 

Hieronder hebben we onze diensten en specialismes voor u op een rijtje gezet:

Advisory

HR beleid

Arbeidsrecht

Talentmanagement

Loonheffing & sociale 
zekerheid

Pensioen

Employee benefits

HR software

Payroll software

Smart Analytics portal

Smart Payroll

HR Advies

Outsourcing

Interim HR-Services

Recruitment

Global Mobility

Global Technology

Global Payroll

Global Payroll & 
HR coordination

Technology & 
Data AnalyticsSupport Global HR

Assessments & 
persoonlijkheidsanalyses



Wilt u ondersteund worden door professionals op het gebied van HR,  loonadministratie en / of employee 
benefits? Structureel of op project basis?  

Het HR Supportteam ontzorgt u op het gebied van loonadministratie, HR-advies, de HR-administratie en/of het 
beheer van employee benefits. Tevens kunt u gebruik maken van het HR-supportteam als interim of extern HR-
team dat tijdelijk of structureel wordt ingezet in de rol van uw HR-adviseur.

Wij bieden onze diensten schaalbaar en flexibel aan, zo kunnen we u continu of voor een bepaalde periode 
ondersteuning bieden. Altijd afgestemd op uw wensen en behoeften. Wij voeren onze werkzaamheden uit volgens 
onze Smart HR-visie. Dit doen we door onze kennis, ervaring en expertise in te zetten en te combineren met 
optimaal gebruik van moderne HR-technologie.  

Binnen HR-support kennen we de volgende diensten:

• Smart payroll
• HR Advies
• Outsourcing
• Interim HR-services
• Recruitment 
• Assessments & persoonlijkheidsanalyses

HR Support



Verdient uw HR Beleid een professionaliseringsslag om concurrerend te blijven en uw medewerkers 
duurzaam te laten presteren? Heeft u regelmatig te maken met inhoudelijke HR vraagstukken? Is het 
bijhouden van de laatste HR-ontwikkelingen en veranderingen in wet- en regelgeving niet uw core business? 

Ons Advisory team opereert op het snijvlak van HR, Legal en Tax. Hierdoor kunnen we u niet alleen helpen 
met vraagstukken rondom HR beleid - en de uitvoering daarvan, maar helpen we ook bij juridische en fiscale 
vraagstukken.  

Ons HR adviesteam adviseert u op het gebied van strategische HR thema’s, denk aan: 
• Beloningsbeleid
• Arbeidsvoorwaardenbeleid
• Recruitment
• Talentmanagement 
• Duurzame inzetbaarheid

Het team van Legal en Tax specialisten adviseert u onder meer over vraagstukken rondom:
• Arbeidsrecht
• Verzuim
• Loonheffingen, Werkkostenregeling, ZZP-ers, werknemersvergoedingen en verstrekkingen
• Due Diligence onderzoeken en boekenonderzoeken door de Belastingdienst
• Sociale zekerheid
• Verzekerbare arbeidsvoorwaarden zoals pensioen & employee benefits

HR Advisory



Uw HR-administratie efficiënt inrichten en digitaliseren? Geen print en scan werkzaamheden meer? 
Wilt u inzicht krijgen hoe uw HR-afdeling ervoor staat en zich ontwikkelt? Wilt u beslissingen en beleid 
onderbouwen met data? 

Onze HR Technology oplossingen voorzien in de grote behoefte in de markt aan het professionaliseren, digitalisering 
en automatiseren van de kernprocessen van HR. Ons Technology team ondersteunt en adviseert bij het ontwerpen 
van slimme workflows, bij het implementeren van de juiste HR-software, koppelen met andere kernsystemen, en 
bij het borgen van een slimmere manier van werken.

Onze Data Analytics oplossing analyseert de grote “schat” aan HR-data die uw organisatie heeft. En legt slimme 
verbanden tussen in-, door- en uitstroom, verzuim, vergoedingen, beloning, etc. Dit biedt nieuwe inzichten en 
waardevolle managementinformatie waardoor u meer “in control” bent. U krijgt via het Smart Analytics platform 
toegang tot nieuwe inzichten en rapportages. Waar nodig werken we via dit platform samen met u en ondersteunen 
we met inhoudelijk advies en support.

• HR software
• Payroll software
• Smart Analytics portal

Technology & Data Analytics



Werken met expats? Overzicht en coördinatie nodig voor internationale payroll of andere HR-diensten?

Met onze Global HR-diensten op het gebied van Technology, Advisory en Support adviseren en ontzorgen we u als 
internationale klant. Dat doen we niet alleen. Samen met onze 40.000 Crowe Global netwerk collega’s in meer dan 
145 landen zijn we in staat om u te ontzorgen in Nederland of daarbuiten. Hierbij maken we gebruik van slimme 
technologie. Daardoor kan informatie makkelijk en veilig worden gedeeld met werkgever en werknemers en heeft 
u als klant goed inzicht in de diverse aspecten rondom uw internationale werknemerspopulatie.

Onze diensten waarmee we u kunnen helpen concentreren zich rondom de volgende thema’s: 
• Global Mobility
 Alles wat u of uw medewerker nodig heeft in het kader van grensoverschrijdend werken zoals:  
 arbeidsovereenkomsten, 30%-regelingen, A1-verklaringen, aangiften Inkomstenbelasting voor expats, etc.
• Global Payroll
 Alles wat u nodig heeft voor een gecoördineerde salarisadministratie in verschillende landen
• Global Payroll & HR
 Gecoördineerde salarisadministratie in verschillende landen in combinatie met HR-ondersteuning
• Global Technology
 Alle ondersteunende tooling en data analytics zoals HR software,  Payroll software en onze Smart Analytics  
 portal

Global HR



Specialisten

Neem contact op met een van onze specialisten

Rijk-Pieter Hofstede
Manager Payroll Services
+31 (0)6 - 53 15 59 45
r.hofstede@crowefoederer.nl

Rens van Oers 
Partner Global HR
+31 (0)6 - 30 70 94 20 
r.oers@crowefoederer.nl

Roeland van Esveld
Partner Global HR
+31 (0)6 - 13 96 89 83 
r.esveld@crowefoederer.nl

Thomas Vos 
Manager HR Advies, Support & 
Technology  
+31 (0)6 - 19 40 39 52 
t.vos@crowefoederer.nl

Leonie de Groot
Manager HR Advies, Support &  
Technology
+31 (0)6 - 82 31 31 39
l.groot@crowefoederer.nl

Martijn Moonen
Arbeidsjurist
+31(0)6 - 47 59 68 83
m.moonen@crowefoederer.nl

Megin van Kempen
Arbeidsjurist
+31(0)6 - 33 03 09 41
m.kempen@crowefoederer.nl 

Michel van der Zwan
Partner Pension & Benefits
+31(0)6 - 42 37 51 62
m.zwan@crowefoederer.nl 
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