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U doet uw salarisadministratie zelf maar wilt graag meer zekerheid en kwaliteit. Van Oers Loonadvies geeft u graag advies 

op maat en ondersteunt u bij uw salarisadministratie. We stellen ons op als sparringpartner en doen controles op de 

administratie door middel van deelwaarnemingen. Het maakt daarbij niet uit welk softwarepakket u gebruikt. 

Bovendien werken wij met een vaste prijs. U weet dus altijd waar u aan toe bent, zonder verrassingen achteraf.

WANNEER IS DIT VOOR U INTERESSANT?
n Wanneer u een uitgebreide of bewerkelijke salarisadministratie  

 heeft en deze in eigen beheer door uw salarisadministrateur   

 laat verwerken.
n Wanneer uw salarisadministrateur behoefte heeft

 om te sparren met een vakcollega. 
n Wanneer u de vakkennis van uw salarisadministrateur

 op peil wilt houden. 
n Wanneer u een extra controle in wilt bouwen.
n Wanneer u de kwetsbaarheid van uw salarisadministratie

 wilt verkleinen.
n Wanneer u risico’s maar ook kansen wilt signaleren.

VAN OERS KIJKT MEE MET UW LOONADMINISTRATIE

De deelwaarnemingen kunnen we per jaar, per kwartaal of per 

maand uitvoeren. Samen met u kijken we welke frequentie en 

welke manier van samenwerking het beste bij uw organisatie past. 

Zo helpen we u succesvol uw loonadministratie zelf te doen.

WAT HOUDT DIT IN VOOR UW ORGANISATIE?
n Van Oers Loonadvies voert periodieke controles uit door middel  

 van deelwaarnemingen (per kwartaal, halfjaar of jaar), inclusief  

 een terugkoppeling van feitelijke bevindingen. 
n U wordt op de hoogte gehouden van actualiteiten en   

 wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie.  
n U wordt geholpen door middel van onze checklisten,   

 bijvoorbeeld inzake de opstart van het nieuwe kalenderjaar.

n Van Oers Loonadvies zorgt er door middel van cursussen

 voor dat de vaktechnische kennis van uw salarisadministrateur  

 up-to-date blijft.
n U ontvangt onbeperkt eerstelijns advies van een    

 salarisadministrateur, zodat uw eigen administrateur altijd   

 iemand heeft om mee te sparren.
n U heeft een back-up mogelijkheid bij calamiteiten.

WILT U MEER WETEN OF EEN 

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK?

Neem direct contact met ons op.

Chantal van Steenpaal Kim Heinen

Directeur Loonadvies Manager Loonadvies

C.vSteenpaal@vanoers.nl K.Heinen@vanoers.nl

T. +31 (0)6 52 05 80 32 T. +31 (0)6 46 09 73 46

UW SALARISADMINISTRATIE ZELF DOEN? 
VAN OERS LOONADVIES BIEDT U MEER ZEKERHEID


