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Inleiding
Repay HRM hecht veel waarde aan het binden en boeien van de kern van onze organisatie; onze medewerkers. In 
deze tweede editie van ons sociaal jaarverslag zoomen we hierop in. 

We leggen de focus op details en de persoonlijke benadering. Zo hebben we afgelopen jaar stevige stappen gezet 
om onze klanttevredenheid te waarborgen en nog verder te optimaliseren. Bovendien maken we werk van de 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers bij onze opdrachtgevers. Daar werken we aan door ziekte en verzuim los 
van elkaar te zien en medewerkers vooruit te helpen met budgetcoaching en scholing. 

Elk jaar opnieuw speelt Repay HRM succesvol in op de trends en ontwikkelingen in de maatschappij en de 
arbeidsmarkt in het bijzonder. Daarom werpen we een blik op de (nabije) toekomst; wat betekent de digitalisering 
voor onze medewerkers en opdrachtgevers? 

Vanzelfsprekend willen we onze medewerkers bedanken voor hun inzet en gedrevenheid in 2018. 

Namens Repay HRM,

Simone Lanslots
Human Resources Manager |
Register Arbeidsdeskundige 
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Aantal medewerkers is in 2018 met 14,25% gestegen t.o.v. 2017.



Van een goede naar een uitzonderlijke 
klantbeleving
Enthousiaste relaties en medewerkers zijn de fundering van een succesvolle organisatie. Begin 2018 is Repay HRM 
daarom gestart met de klantfeedbackmonitor via de organisatie Check Your Service. Check Your Service biedt ons 
een softwareoplossing voor het combineren van alle relevante conversaties, klachten en feedback van relaties en 
medewerkers. Het programma is speciaal ontwikkeld voor het prioriteren van bedrijfsverbeteringen. 

Onze drang naar innovatie, ons streven naar optimale klanttevredenheid en onze resultaatgerichte manier 
van werken, heeft Repay HRM doen besluiten de klantfeedbackmonitor in gebruik te nemen. Met de nieuwe 
software meten we de behoeftes van relaties en medewerkers. Door dit regelmatig te doen, verbeteren we onze 
dienstverlening voortdurend. 

Het is een krachtig instrument om adequaat te reageren op zowel de wensen van onze relaties als onze 
medewerkers. Middels korte vragen, krijgen we feedback over het contact. Dit resulteert in een score, die aangeeft 
in hoeverre een relatie Repay HRM zal aanbevelen in zijn omgeving. Daarmee geeft het een reflectie hoe de totale 
dienstverlening, tijdens alle klantcontactmomenten, ervaren wordt. Daarnaast wordt met de klantfeedbackmonitor 
ook gemeten hoeveel moeite men heeft moeten doen om antwoord te krijgen op zijn of haar vraag. Hiermee wordt 
de effectiviteit van processen gemeten die leiden tot loyaliteit.

Momenteel wordt de monitor gehanteerd tijdens contactmomenten met de HR-servicedesk en de accountmanagers. 
De interne medewerkers kunnen zelf hun score inzien op de klantfeedbackmonitor en ,indien nodig, opvolgen. In 
2019 wordt de klantfeedbackmonitor op meerdere afdelingen binnen Repay uitgerold.

Bas Paridaens, directeur service center: “Wij willen meer dan resultaten meten, wij willen daadwerkelijk verbeteren! 
Om verdere opvolging te geven aan de resultaten uit de klantfeedbackmonitor start Repay in 2019 met de workshop 
‘Bewustwording’ en met de ‘Close Loop’-workshop om onze klantbeleving van goed naar uitzonderlijk te brengen.”

Perspectief Verklaring 
Repay HRM wil haar medewerkers graag verder helpen. Daarom hebben we begin 2018 de certificering behaald 
voor het afgeven van een perspectiefverklaring. Een perspectiefverklaring is, net als een werkgeversverklaring, 
een officieel document voor een hypotheekaanvraag. De perspectiefverklaring is een erkende aanvulling op 
de werkgeversverklaring voor banken en hypotheekverstrekkers. Hiermee kunnen mensen met een flexibele 
arbeidsovereenkomst makkelijker de financiering rondkrijgen voor een koopwoning. 

Bij de perspectiefverklaring is niet alleen het arbeidscontract van belang. Ook de achtergrond van de aanvrager 
telt mee. Denk aan opleiding, werkervaring en functie. Bovendien wordt er gekeken naar de arbeidsmarkt. Op 
basis van deze gegevens wordt beoordeeld of het inkomen in de toekomst stabiel blijft. 

Een perspectiefverklaring geeft Repay alleen af wanneer een werkgeversverklaring niet voldoende is voor 
de hypotheekverstrekker. In 2018 heeft Repay binnen één maand drie medewerkers blij gemaakt met de 
perspectiefverklaring. 

Nathalie Klaassen, HR Consulente: “Ook hebben wij in 2018 in totaal 231 werkgeversverklaringen afgegeven. Dat 
betekent dat we bijna elke werkdag één werkgeversverklaring hebben opgesteld. Zo brengen we het droomhuis 
voor onze medewerkers een stapje dichterbij.” 
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Focus op duurzame inzetbaarheid
Bij Repay HRM werken we met een gedragsmatige visie op verzuim. Het gedragsmodel is een manier om verzuim te 
benaderen. Er wordt vanuit gegaan dat er bij verzuim sprake is van een keuzeproces. Een werknemer met een ziekte 
of een klacht maakt de keuze om zich al dan niet ziek te melden. Deze afweging blijkt, naast de aard van de klacht, in 
belangrijke mate bepaald te worden door andere factoren:

• De sociale omgeving. Familie en/of collega’s geven (on)gevraagd advies hoe om te gaan met klachten en 
 verzuim van werk.
• Arbeidswaardering. De balans tussen werknemer en werk is van invloed. Denk hierbij aan een passende   
 werkinhoud, goede verhoudingen met collega’s en leidinggevende, problemen in de privésituatie.
• Aanwezigheidsmotivatie. Hoe wordt de werknemer door de leidinggevende aangesproken op verzuimgedrag?  
 Past de werkgever verzuimprikkels toe? Worden er controlemiddelen ingezet die tevens contact tussen 
 werkgever en werknemer als doel hebben?

Het feit dat meerdere factoren bepalend zijn voor de keuze om te verzuimen, verklaart waarom bij dezelfde klacht de 
ene persoon niet of nauwelijks verzuimt terwijl de ander langere tijd thuisblijft. Daarom gaat Repay HRM bij verzuim 
zo snel mogelijk in gesprek met medewerkers. Dit gesprek kan plaatsvinden op ons hoofdkantoor in Tilburg, bij een 
andere vestiging van Repay, bij de opdrachtgever of via Skype. Ook werken wij met een externe verzuimspecialist die 
huisbezoeken voor ons aflegt. Met persoonlijk contact komen we tot de juiste oplossing.

Repay HRM werkt samen met opdrachtgevers aan duurzame inzetbaarheid. We vinden het belangrijk dat iedereen 
mee blijft doen in de maatschappij. In het verzuimgesprek worden daarom ook vervangende werkzaamheden 
besproken. Zijn er bij de huidige opdrachtgever geen mogelijkheden voor de medewerker, dan gaan wij op zoek naar 
vervangend werk bij een andere opdrachtgever of prospect. 
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Verzuimpercentage ligt onder het landelijk gemiddelde van 4% in 2017 en 4,3% in 2018. BRON:CBS



Hoe ervaren de medewerkers de 
verzuimbegeleiding?

Naast de verzuimgesprekken tijdens het verzuim voert Repay HRM ook frequent verzuimgesprekken. We spreken 
van frequent verzuim als een werknemer zich in een periode van 12 maanden 3 keer ziek heeft gemeld. Wij 
nodigen een medewerker dan uit voor een gesprek. Het gesprek gaat niet om de medische verantwoording van de 
ziekmeldingen, maar om mogelijke oplossingen en het maken van afspraken om frequent verzuim in de toekomst 
te voorkomen. 

Ook zetten we naast begeleiding bij re-integratie of herplaatsing vroegtijdig interventies in, zoals: 
• Loopbaancoaching
• Scholing
• Budgetcoaching en/of 
• Psychische coaching

In 2018 heeft Repay HRM meer geïnvesteerd in training en samenwerking om onze medewerkers nog beter te 
kunnen helpen bij financiële problemen. Mocht een medewerker behoefte hebben aan budgetcoaching, dan kan 
hij of zij dit kenbaar maken via een e-mail aan budgetcoaching@repay.nl.

Niet alleen in het kader van verzuim of re-integratie zet Repay HRM scholing in. Dit doen we voor álle medewerkers 
die zich verder willen ontwikkelen. Zo dragen wij bij aan een leven lang leren. Mochten medewerkers een opleiding, 
training of workshop willen volgen, dan denken wij mee. Aanmelden kan via scholing@repay.nl.
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Focus op ‘blijven werken bij Repay HRM’
Bij Repay HRM willen we medewerkers blijvend binden en boeien. Dankzij scholing, coaching en eventuele 
herplaatsing, bieden wij een dienstverband voor iemands volledige carrière.

Als de opdracht van een medewerker wordt beëindigd door de opdrachtgever, dan herplaatsen wij de medewerker 
bij een andere opdrachtgever of eventuele prospect. Hiermee creëren we een verdere loopbaan bij Repay HRM 
en voorkomen we uitstroom. Alle medewerkers die uit dienst treden, worden benaderd met de vraag of ze 
geïnteresseerd zijn in een nieuwe functie. Wij kijken naar iemands talenten en helpen bij het opstellen van een 
goed CV, het schrijven van een sollicitatiebrief en de voorbereiding op een sollicitatiegesprek. Zo zorgen we ervoor 
dat medewerkers hun talenten bij onze opdrachtgevers optimaal kunnen inzetten en ontwikkelen. 

Maatwerk staat centraal bij Repay HRM. De ene medewerker kunnen we direct herplaatsen. Bij een andere 
medewerker zetten we eerst scholing in, mogelijk richting een ander vakgebied. In samenwerking met 
brancheorganisatie NBBU is Repay HRM in 2018 het project ‘Loopbaanintermediair’ gestart. Hierin zetten wij extra 
in op coaching en begeleiding van onze medewerkers met een externe loopbaancoach en een scholingsbedrag.

Met onze kennis van de arbeidsmarkt weten wij als geen ander waar kansen liggen. Ons landelijke netwerk biedt 
ons legio mogelijkheden deze te benutten. Dat doen we enerzijds door passende medewerkers vrijblijvend voor te 
stellen aan onze opdrachtgevers en prospects. Anderzijds melden opdrachtgevers hun openstaande vacatures bij 
ons, zodat wij in hun behoefte aan passende medewerkers kunnen voorzien. Zo brengt Repay HRM vraag en aanbod 
bij elkaar!



Slotwoord
Technologische ontwikkelingen hebben de arbeidsmarkt in rep en roer gebracht. Banen zouden verdwijnen door 
robotisering. Inmiddels is die paniekgolf weggeëbd. Uit onderzoek is gebleken dat er door nieuwe technologieën, 
automatisering en robotisering, een hoop banen bijkomen. Natuurlijk, er verdwijnen naar schatting tot 2022 zo’n 75 
miljoen banen. Banen die overgenomen kunnen worden door machines. Tegelijkertijd komen er naar verwachting 
zo’n 133 miljoen banen bij, want lang niet alle menselijke vaardigheden kunnen worden geautomatiseerd. 
Creativiteit, kritisch denken, onderhandelen en overtuigen zijn belangrijk en blijven onmisbaar. Net zoals emotionele 
intelligentie. 

Banen zijn als het ware bundels van taken en vaardigheden. Robots kunnen stukjes van die taken overnemen, maar 
(nog) lang niet alles. Dat betekent dat complementariteit in de toekomstige arbeidsmarkt van belang is. De mens 
zal veel meer samen met de robot werken, dan dat de robot het werk geheel overneemt.

Deze ontwikkeling vraagt om nieuwe en andere vaardigheden van werknemers. Continu blijven leren is noodzakelijk. 
Redenen genoeg om ervoor te zorgen dat medewerkers in de arbeidsmarkt goed opgeleid zijn en blijven. Van 
belang is ook dat zij voldoende voorbereid zijn op de vergrijzing en veranderde arbeidspatronen als gevolg van 
technologische en economische ontwikkelingen. 

Ook al heeft niemand grip op de toekomst, het verleden heeft bewezen dat veranderingen op de Nederlandse 
arbeidsmarkt veel tijd kosten. Er is dus geen moment te verliezen!

In de volgende editie van het sociaal jaarverslag laten wij zien wat 2019 ons heeft gebracht en of door ons ingezette 
koers vruchten heeft afgeworpen. Met veel plezier blijven wij aan de slag voor onze opdrachtgevers en medewerkers! 

Simone Lanslots
Human Resources Manager |
Register Arbeidsdeskundige

Hans Vlugt 
Algemeen directeur

08800 216 25
info@repay.nl www.repay.nl


