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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 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
• Interim HR-services
• Recruitment 
• Assessments & persoonlijkheidsanalyses

Specialisten

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

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

https://www.linkedin.com/in/thomas-vos-ba4ab133/
https://www.linkedin.com/in/leoniedegroot/
https://www.linkedin.com/in/rijk-pieter-hofstede/


Heeft u personeel in dienst en bent u verplicht om een salarisadministratie te voeren, dan bent u bij Crowe aan het 
juiste adres. Met onze Smart Payroll aanpak bieden wij u een pakket op maat, waarbij u de dienstverleningsvorm 
kiest die bij uw organisatie past.

Onze aanpak is gericht op een digitale gegevensuitwisseling, waarbij alle gegevens worden verzameld die relevant 
zijn voor:
• Een juiste verwerking van de salarisadministratie
• Het benutten van kostenbesparingen
• Het signaleren van risico’s
• Advisering op relevante thema’s

Actieve monitoring op uw gegevens stelt ons in staat om u tijdig te voorzien van aankomende actiepunten, zoals:
• Het aflopen van een tijdelijk contract
• Benutten van de subsidiemogelijkheden
• Wijzigingen uit de cao
• Optimaal benutten van vrije ruimte van de WKR

Wilt u meer informatie over Payroll? Neem dan contact met ons op.

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

Smart payroll  

https://www.linkedin.com/in/rijk-pieter-hofstede/


Heeft u regelmatig vraagstukken waarbij advies van een HR-professional gewenst is? Crowe HR Services biedt 
uitkomst met HR Advies.

Binnen organisaties ontstaan dagelijks HR-vraagstukken op het gebied van contracten, verzuim, verlof en overige 
thema’s. Dergelijke situaties kunnen ertoe leiden dat u extra advies of ondersteuning nodig heeft op het gebied van 
HR. Bij Crowe HR Advies kunt u een professional inschakelen die u helpt bij deze vraagstukken. Zo kunt u ad-hoc 
vraagstukken neerleggen bij onze adviseurs. U betaalt hierbij enkel voor de bestede tijd. 

Crowe HR Services kijkt graag met u mee naar de toekomst van uw bedrijf, zowel op medewerker-, manager-, 
als directieniveau. Crowe HR Advies kan u helpen met diverse HR-vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied 
van digitalisering, talentmanagement, groeiplannen en wetgeving. Met de hulp van ervaren HR-adviseurs op de 
vestigingen in Eindhoven en Amsterdam bezit Crowe HR Advies de kennis en kunde om u te helpen. U krijgt een 
vaste HR-adviseur aangewezen bij wie u terecht kan met al uw vragen.

Bent u benieuwd hoe Crowe HR Advies u kan helpen meer waarde uit HR te halen? Wij gaan graag vrijblijvend 
met u in gesprek.

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

Leonie de Groot
Manager HR Advies, Support & Technology
Tel: +31 (0)6-82313139
l.groot@crowefoederer.nl

HR Advies

https://www.linkedin.com/in/thomas-vos-ba4ab133/
https://www.linkedin.com/in/leoniedegroot/


Heeft u tijdelijke ondersteuning nodig op uw HR-afdeling? Gaat uw HR-medewerker met zwangerschapsverlof? 
Heeft uw bedrijf onvoldoende expertise in huis op het gebied van HR en loonadministratie? Of wil u een omvangrijk 
project gaan starten?

HR Interim Services geeft direct extra capaciteit en professionele ondersteuning aan uw HR-afdeling. Ideaal 
als er snel versterking nodig is op een gewenst niveau voor een korte periode, bijvoorbeeld tijdens ziekte, 
zwangerschapsverlof, een groot project of piekmoment. 

Crowe HR Services heeft de HR-professionals die u zoekt in huis. De HR-professionals beschikken over up-
to-date kennis over het vakgebied, door middel van in- en externe scholing. De inzet van de HR-professional is 
volledig aan te passen naar uw wens. Waarbij u de keuze heeft tussen één dagdeel of meerdere dagen per week 
extra ondersteuning. Crowe HR Services heeft een breed team van specialisten die inzetbaar zijn voor de meest 
uiteenlopende opdrachten. Zowel op technisch, administratief, uitvoerend, strategisch, tactisch als beleidsmatig 
vlak. 

Om een beeld te vormen van uw vraagstuk wordt er altijd gestart met een introducerend gesprek. Uiteraard is dit 
gesprek geheel vrijblijvend. Op basis hiervan worden de vervolgstappen met u besproken. 
Meer weten hoe we u tijdelijk kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op.

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

Leonie de Groot
Manager HR Advies, Support & Technology
Tel: +31 (0)6-82313139
l.groot@crowefoederer.nl

Interim HR-services
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Heeft u moeite het met vervullen van een vacature? Of wilt u graag hulp bij het vinden en selecteren van de juist 
kandidaat? Bij Crowe Foederer HR Services B.V. hebben we een eigen bewezen aanpak voor recruitment. We 
beginnen met een intake om uw organisatie te leren kennen en de wensen in kaart te brengen. Iedere vacature 
verschilt van het andere, daarom presenteren we onze gerichte aanpak voor uw vacature. Als we het eens zijn over 
de aanpak, dan beginnen we met de zoektocht. 

Talentenanalyse
Om de persoonlijkheid en talenten van een kandidaat in kaart te brengen biedt Crowe de mogelijkheid om een 
TMA-talentanalyse af te laten nemen. Deze analyse brengt de talenten in kaart in combinatie met de match op 
de specifieke competenties benodigd voor de betreffende vacature. Meer weten hoe we uw vacatures in kunnen 
vullen? Bel of mail ons.

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

Leonie de Groot
Manager HR Advies, Support & Technology
Tel: +31 (0)6-82313139
l.groot@crowefoederer.nl

Recruitment

Intake
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& Create 
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Uw mensen bepalen in grote mate het succes van uw onderneming. Hoe kunt u ervoor zorgen dat zij zo goed 
mogelijk tot hun recht komen en zo bijdragen aan een optimaal bedrijfsresultaat?

Om u te helpen deze vraag te beantwoorden, hebben wij een talentmanagement aanpak ontwikkeld. Deze gaat in 
op de volgende punten:
• Het in kaart brengen en optimaal inzetten van het aanwezige talent in uw organisatie
• Optimaliseren van samenwerking in teams
• Het motiveren van uw medewerkers, o.a. middels een passende performance management aanpak
• Carrièrepaden en ontwikkelmogelijkheden op basis van competenties
• Het waarborgen van kennis en continuïteit
• Werving van extern talent

Binnen Crowe HR Services maken we gebruik 
van de TMA-methodiek, een bewezen en 
praktische aanpak op het gebied van talent 
management, bestaande uit een functiehuis, 
competentiegids, gesprekkencyclus en 
talentenanalyses. Dit helpt u om uw mede-
werkers in te zetten op een manier die bij ze 
past en zo creëert u voor hen een omgeving  

           waarin zij optimaal kunnen presteren.

Ter ondersteuning van deze aanpak bieden wij talent managementsoftware aan waarmee u uw persoonlijk 
ontwikkelplan, functiehuis, competentiegids, gesprekscyclus, 360° feedback en opleidingsmogelijkheden kunt 
automatiseren

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

Leonie de Groot
Manager HR Advies, Support & Technology
Tel: +31 (0)6-82313139
l.groot@crowefoederer.nl

Assessments en persoonlijkheidsanalyses

TMA talenten DNA
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