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Inleiding
Vol trots presenteren wij ons eerste sociaal jaarverslag. Wij geven dit uit omdat wij medewerkers het belangrijkste 
onderdeel vinden van onze organisatie. Zij zijn het die elke dag het verschil maken. Daarom willen wij onze 
medewerkers onder de aandacht brengen en hen bedanken voor hun inzet en gedrevenheid in de afgelopen jaren. 
Wij willen hen graag in onze organisatie behouden en zetten om die reden in op duurzame inzetbaarheid. Over de 
invulling hiervan lees je verderop in het verslag meer in het hoofdstuk: ‘Focus op duurzame inzetbaarheid’.
Repay HRM speelt al ruim 12,5 jaar succesvol in op de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij en op de 
arbeidsmarkt. Wij zijn ons steeds meer gaan richten op de invulling van de arbeidsrelatie met onze medewerkers. 
Wij vinden het belangrijk om gedurende de gehele loopbaan onze medewerkers te blijven binden en boeien. 
Omdat wij niet dagelijks op de werkvloer aanwezig zijn, zijn wij op zoek gegaan naar wat wij kunnen bieden aan 
onze medewerkers als brede professionele en deskundige HR-werkgever. Hoe we dit gaan doen, vertellen we in het 
hoofdstuk: ‘Focus op ‘blijven werken bij Repay HRM’. In dit sociaal jaarverslag bieden wij je een kijkje in de keuken 
van onze organisatie, lees je meer over de vele initiatieven van ons bevlogen team en blikken wij vooruit op 2018. 
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Aantal medewerkers is in 2017 met 16,1% gestegen t.o.v. 2016



Perspectief Verklaring 
In gesprek met HR Consulente Nathalie: “Wij ontvingen steeds vaker signalen van 
medewerkers die graag een huis willen kopen, dat het aanvragen van een hypotheek 
vaak lastig gaat of niet lukt. Omdat wij goed werkgeverschap hoog in het vaandel 
hebben staan, zijn wij gaan onderzoeken hoe wij onze medewerkers hiermee konden 
helpen. Wij zijn uitgekomen op de perspectiefverklaring.”

Wat is een perspectiefverklaring?
De perspectiefverklaring is een erkende aanvulling op de werkgeversverklaring voor banken en 
hypotheekverstrekkers. Deze verklaring vergroot de kans dat een hypotheek wordt verstrekt, omdat
er gekeken wordt naar het perspectief van de medewerker op de arbeidsmarkt: Hoe groot zijn de kansen dat 
hij/zij weer aan de slag kan als zijn werkzaamheden eindigen en dat hij/zij inkomen heeft om zijn hypotheek 
te kunnen blijven betalen? Mede doordat wij na eventueel wegvallen van de opdracht, op zoek gaan naar een 
nieuwe opdracht voor onze medewerkers. 

Waarom een perspectiefverklaring?
Voor medewerkers van Repay HRM geldt de NBBU cao. Binnen deze cao is de eerste 78 weken van de 
arbeidsovereenkomst de loonbetalingsverplichting uitgesloten. Tijdens deze periode geldt dus: geen arbeid, geen 
loon. Een werkgeversverklaring, eventueel aangevuld met een arbeidsmarktscan bood de hypotheekverstrekkers 
onvoldoende zekerheid om over te gaan tot het verstrekken van een hypotheek. Een perspectiefverklaring geeft 
de hypotheekverstrekker wel de zekerheid dat onze medewerkers hun hypotheek kunnen blijven betalen.

Hoe hebben jullie dit plan aangepakt?
“Samen met mijn collega, Patmarhina, heb ik een stappenplan met de daar bijbehorende 
kaders opgesteld om ons te certificeren. Voordat de inspectie kwam, wilden wij het 
stappenplan graag een aantal keer getest hebben. Wij waren super enthousiast toen een 
aantal van onze medewerkers zich als vrijwilliger opgaven om dit nieuwe traject te testen. 
Wij zijn nu gecertificeerd om perspectiefverklaringen uit te geven. Samen met Patmarhina 
ben ik nu perspectief taxateur!”, aldus de trotse Nathalie.

Wij willen onze medewerkers te allen tijde de kans bieden om zich te ontwikkelen 
en wij stimuleren hun toekomstplannen. Daarom willen wij ze graag helpen bij het 
kopen van een huis. Wij willen ze met de perspectiefverklaring op weg helpen met 
hun plannen voor de toekomst. 

Nathalie Klaassen
HR Consulente

Patmarhina Salimin 
HR Consulente
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Focus op volledige en correcte 
salarisbetalingen
Helaas komt het wel eens voor dat onze medewerkers geen correcte salarisbetaling ontvangen. Dit kan o.a. gebeuren 
als onze opdrachtgevers de uren niet correct of niet tijdig aanleveren of dat wij zelf een fout maken. In 2018 willen 
we hierop nog meer gaan sturen. Wij zijn de laatste technische stappen aan het doorvoeren, die het mogelijk maken 
de loonstroken van de medewerkers te verstrekken op de dag voordat de salarisbetaling plaatsvindt. Zo kunnen 
we eerder actie ondernemen als er iets niet klopt. Wanneer er geen of incorrecte uren zijn, kunnen we deze direct 
opvragen en op de dag van de salarisbetalingen handmatig uitbetalen. Hierdoor “missen” onze medewerkers hun 
salaris niet.

Ook blijven we de aanlevering van uren verder ontwikkelen. Wanneer we het aanleveren van uren zo gemakkelijk 
mogelijk en zo min mogelijk foutgevoelig maken, kunnen we er samen met onze opdrachtgevers voor zorgen dat het 
aantal incorrecte salarisbetalingen wordt geminimaliseerd.

Vanaf 1 juli 2018 zijn alle payrollondernemingen en uitzendbureaus verplicht om de inlenersbeloning aan 
hun medewerkers te verstrekken. Repay HRM heeft de inlenersbeloningen uit de vaak lastig te lezen cao’s en 
veelomvattende regeltjes die daarbij horen, in begrijpelijke taal gezet. Op deze wijze kunnen onze medewerkers 
gemakkelijk opzoeken wat hun rechten zijn en hebben de opdrachtgevers een goed overzicht waarmee ze rekening 
moeten houden bij het inschalen en inroosteren van de medewerkers.
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Verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde van 3.9 % in 2016. De cijfers voor 2017 zijn nog niet bekend.
Bron: CBS



Focus op duurzame inzetbaarheid
In het kader van duurzame inzetbaarheid gaan wij steeds eerder in gesprek met de medewerker als hij bijvoorbeeld 
door arbeidsongeschiktheid niet kan werken of als we eerder signalen ontvangen vanuit preventief oogpunt. In 
2018 willen we hier nog meer op in gaan zetten.

Vorig jaar zijn wij gestart met het versturen van een enquête na betermelding om onze verzuimbegeleiding te 
optimaliseren. Hieruit is naar voren gekomen dat de bereikbaarheid van de verzuimbegeleiders regelmatig als 
onvoldoende wordt ervaren. Wij hebben de afdeling verzuim & mobiliteit uitgebreid en ingedeeld per klantteam 
waardoor medewerkers en opdrachtgevers een vast contactpersoon hebben bij Repay HRM. Daarnaast hebben we 
onze bereikbaarheid uitgebreid met WhatsApp.
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Hoe hebben de medewerkers de 
verzuimbegeleiding ervaren? 
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We kijken of terugkeer naar eigen werk mogelijk is en/of de medewerker kan re-integreren door middel van ander 
passend werk. Zijn er geen mogelijkheden bij de huidige opdrachtgever? Dan gaan wij op zoek naar passend werk 
of re-integratie mogelijkheden bij een andere opdrachtgever.

Ook zetten we naast begeleiding bij re-integratie of herplaatsing vroegtijdig interventies in zoals loopbaancoaching, 
scholing, budgetcoaching en/of psychische coaching. Op deze manier proberen we langdurige uitval te voorkomen. 
De afgelopen periode ontdekten wij een patroon tussen verzuim bij medewerkers met een loonbeslag. Wij zijn 
dit verder gaan onderzoeken en hebben als extra interventie budgetcoaching opgezet om onze medewerkers te 
helpen bij financiële problemen. Mocht je behoefte hebben aan budgetcoaching dan kun je dit kenbaar maken via 
budgetcoaching@repay.nl.
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Focus op ‘blijven werken bij Repay HRM’
Medewerkers gaan om verschillende redenen uit dienst bij Repay HRM. Dit kan zijn omdat zij een baan elders 
hebben gevonden of omdat ze in dienst treden bij de opdrachtgever zelf. De grootste groep medewerkers stroomt 
echter uit omdat de arbeidsovereenkomst van rechtswege afloopt. Wij verliezen deze groep nu uit het oog, maar 
willen deze medewerkers graag binnenboord houden en ervoor zorgen dat ze blijven werken bij Repay HRM. Het 
werk bij de huidige opdrachtgever kan geen match meer zijn of door beperkingen niet meer mogelijk zijn, maar 
deze medewerker kan wel goed passen bij een andere opdrachtgever. Juist daarom willen wij eerder in gesprek gaan 
met deze medewerkers, zodat wij ze kunnen begeleiden naar een andere opdracht. Hierin gaan we per individu 
kijken naar zijn of haar talenten. Talent is het enige wat een mens van zichzelf heeft. Het gaat erom dat je op een 
plek terecht komt waar je dat talent optimaal kunt inzetten en ontwikkelen. Hierbij staat maatwerk centraal. De 
ene medewerker kunnen we direct herplaatsen bij een andere opdrachtgever en een andere medewerker zal eerst 
scholing moeten gaan volgen, mogelijk richting een ander vakgebied. En soms lukt het helaas ook niet, maar dan 
hebben we er wel alles aan gedaan. Met onze kennis van de arbeidsmarkt weten wij waar kansen en bedreigingen 
liggen. 
  
Wij krijgen vanuit onze opdrachtgevers en prospects steeds vaker de vraag of wij medewerkers beschikbaar hebben 
om invulling te geven aan de openstaande vacatures. Op dit moment is het puur toeval als wij een passende 
kandidaat kunnen voorstellen. Dit jaar willen wij de uitstroom van medewerkers en de vraag van opdrachtgevers 
gaan koppelen. Met als doel medewerkers een verdere loopbaan bij Repay HRM te bieden waardoor de uitstroom 
vermindert en onze opdrachtgevers voorzien worden van passende collega’s. 



Slotwoord
De economie is aan trends onderhevig en het werkgeverschap is continu in ontwikkeling. Wij geloven dat je door 
de verbinding aan te gaan met elkaar, komt tot duurzame inzetbaarheid en een gezonde toekomst. Wij zijn bereid 
hierin te blijven investeren en meer persoonlijk contact te hebben met onze medewerkers en opdrachtgevers. Om 
tevens ons streven naar klanttevredenheid kracht bij te zetten, zal 2018 in het teken staan van het meten van onze 
service- en dienstverlening. Vanzelfsprekend staan wij altijd open voor ideeën. Schroom dus niet om contact met 
ons op te nemen!

Wij zijn benieuwd wat 2018 ons brengt met alle politieke en maatschappelijke ontwikkelingen en de schaarste op 
de arbeidsmarkt. In de volgende editie van het sociaal jaarverslag zullen we zien wat 2018 ons heeft gebracht en 
of de door ons ingezette koers zijn vruchten heeft afgeworpen. Met veel plezier blijven wij aan de slag voor onze 
opdrachtgevers en medewerkers!  
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