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People & Payment
Uitgroeien tot full-service HR- en 
salarisdienstverlener

People & Payment heeft sinds dag en dauw de ambitie uitgesproken 

om een full service HR en salarisdienstverlener te worden. Ze zijn in 

2012 klant van Nmbrs geworden en hebben sindsdien hun business 

ieder jaar sterk zien groeien, met als top jaar 2017 waar de omzet met 

83% is toegenomen.  

Door gebruik te maken van de software van Nmbrs is People & 

Payment in staat om beter in te spelen op de behoeftes van hun 

klanten, met als bijkomend voordeel dat ze hier minder tijd aan hoeven 

te besteden. Hierdoor heeft People & Payment de afgelopen jaren 

nieuwe takken aan hun dienstverlening kunnen toevoegen, zoals een 

volledig gecertificeerde Arbodienst. Daarnaast zetten ze HR proces 

adviseurs in om bedrijven te adviseren op HR in de breedste zin van 

het woord.

Samenvatting
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Over People & Payment 

People & Payment is een vooruitstrevende full service dienstverlener voor elk type 

bedrijf met personeel. De focus van People & Payment ligt op het volledig ontzorgen 

van werkgevers bij salarisverwerking, verzuimbegeleiding en HR. Waar People & 

Payment in 2012 alleen salarisadministratie in hun dienstverleningspakket had zitten zijn 

ze inmiddels uitgegroeid tot een organisatie met een eigen gecertificeerde Arbodienst 

(P&P Arbo) en leveren ze diverse diensten op het gebied van HR.  

  

Momenteel bedienen zij circa 1.600 bedrijven en draaien ruim 8.000 loonstroken per 

maand. Het doel voor aankomend jaar is om door te groeien naar een verwerking van 

minimaal 10.000 loonstroken per maand.  

  

De kernwaardes van People & Payment: 

• KLANTGERICHTHEID Door onze brede dienstverlening kunnen wij onze klant 

helpen met bijna ieder personeelsvraagstuk. 

• KWALITEIT We leveren hoogwaardige dienstverlening met goed opgeleide en 

betrokken medewerkers. 

• DESKUNDIGHEID We investeren continu in kennis en innovatie om onze klanten 

het best van dienst te kunnen zijn. 

People & Payment
Uitgroeien tot full-service HR- en 
salarisdienstverlener

 3



Klantcase | People & Payment

 4

De uitdaging 
People & Payment is in 2011 begonnen als 

salarisdienstverlener met het verwerken van salarissen als 

enige tak in hun dienstverlening. In deze beginperiode was er 

nog een flinke efficiencyslag te maken. Veel mutaties kwamen 

nog per e-mail binnen en alle output werd nog per mail 

aangeleverd.  

People & Payment heeft sinds dag en dauw de ambitie 

uitgesproken om een full-service HR- en salarisdienstverlener 

te worden. Om dit te verwezenlijken moest er een nieuw 

softwarepakket komen die hun kon faciliteren in deze 

groeiambities.  

De software moest aan drie belangrijke eisen voldoen:  

1. De software moet er voor zorgen dat de 

salarisadministratie op een efficiëntere manier verwerkt 

kan worden, waardoor de administrateurs meer tijd over 

hebben om te focussen op andere facetten van de 

dienstverlening, zoals adviseren op het gebied van HR. 

2. De software moet gebruiksvriendelijk zijn voor zowel de 

eindgebruiker (klant) als de HR- en salarisadministrateurs 

zelf.  

3. Om een full service dienstverlening aan te kunnen bieden, 

moet het nieuwe pakket ook eenvoudig te koppelen zijn 

aan derde partijen, zoals: Arbodiensten, planning en 

boekhoudpakketten.  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De oplossing 

Per 1 januari 2012 is er besloten om met de HR- & payroll applicatie van Nmbrs te gaan 

werken.  

• Nmbrs® is in staat om in te spelen op de verschillende behoeftes van de 

klanten van People & Payment door gebruik te maken van de klant scenario’s. 

• Naast alleen verwerking van salarissen biedt Nmbrs® functionaliteiten op het 

gebied van HR. 

• Nmbrs® biedt verschillende mogelijkheden om standaard taken te 

automatiseren, zodat er veel efficiënter gewerkt kan worden. 

Door de flexibiliteit en de uitgebreide functionaliteiten van Nmbrs® is People & 

Payment erin geslaagd om een full-service HR- en salarisdienstverlener te worden. 

Naast een zeer efficiënte HR- en salarisafdeling, is People & Payment nu ook een 

gecertificeerde Arbodienst met eigen Arbo-artsen in dienst en hebben ze een adviestak 

voor alle HR gerelateerde zaken opgezet.   

 

Roy Hulst, algemeen directeur en eigenaar People & Payment

“In het begin was het nog wel even spannend hoe hierop gereageerd zou worden maar 

we hadden dit goed voorbereid en onze klanten uitgebreid geïnformeerd. We hebben 

uiteindelijk nagenoeg geen vragen en/of opmerkingen gehad op deze overgang. Sterker 

nog, we kregen hier alleen maar positieve reacties op. Naast de 

communicatievoorziening vanuit onze kant speelt natuurlijk mee dat Nmbrs® zeer 

overzichtelijk en gebruiksvriendelijk is. Met name de gebruiksvriendelijkheid voor de 

eindklant is voor mij reden geweest om in 2012 over te stappen naar Nmbrs®.”
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Resultaten 

People & Payment is sinds de start met Nmbrs® ieder jaar gegroeid. Uit de financiële 

cijfers is naar voren gekomen dat de omzet ieder jaar met minimaal 50% is gestegen. 

Het jaar 2017 was hierin het absolute topjaar met een omzetgroei van 83%. Voor januari 

2020 hebben ze als doelstelling om minimaal 10.000 loonstroken per maand te gaan 

verwerken. 

De belangrijkste verandering die People & Payment heeft ervaren door het gebruik van 

Nmbrs® is een shift in het type dienstverlening dat zij aanbieden aan hun klanten. Zo 

zijn ze in staat geweest om de afgelopen jaren klanten met uiteenlopende behoeftes 

binnen te halen. Als voorbeeld zijn er een aantal klanten in 2018 binnengehaald die zelf 

de HR- en salarisexpertise in huis hadden en alleen behoefte hadden aan een 

adviserende en controlerende dienstverlener.  

Dit soort klanten zijn perfect te verwerken in Scenario 3 binnen Nmbrs®, waar de klant 

volledig toegang krijgt tot de applicatie en wanneer er daadwerkelijk iets dreigt fout te 

gaan, je als dienstverlener hier altijd kan inspringen. Naast een stukje klantgerichtheid, 

blijft er door dit soort klanten extra tijd over om de andere takken van de 

dienstverlening uit te breiden, zoals de HR en Arbo services.

Roy Hulst, algemeen directeur en eigenaar People & Payment

“Wat ik niet genoeg kan benadrukken is dat we het succes en het op niveau houden 

van de kwaliteit, niet zouden hebben gered zonder het team wat we hebben staan. De 

heftige groei heeft soms veel gevraagd van onze mensen maar we hebben het altijd 

weer met elkaar gered. De loyaliteit en cultuur is zeer bijzonder. Iets waar ik misschien 

nog wel het meest trots op ben als ik terugkijk op afgelopen jaren. We hebben sinds een 

aantal maanden ook een pay-off: It’s all about people! Dit zegt genoeg over hoe wij 

naar organisaties kijken, maar het is ook een knipoog die ik naar onze eigen mensen 

maak. Zonder hen geen People & Payment!”  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https://www.nmbrs.com/nl/whitepaper-klantscenarios
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People & Payment heeft zich de laatste jaren steeds verder kunnen 

ontwikkelen tot een full-service dienstverlener. Naast het aanbieden 

van personeelsadministratie, zijn ze een volledig gecertificeerd 

Arbodienst. Daarnaast bieden ze per 1 mei 2019 HR Proces 

Adviseurs aan om de gehele ‘HR straat’ van bedrijven in kaart te 

brengen en verder te optimaliseren door middel van de modernste, 

online HR applicaties. Sinds de start met Nmbrs® in 2012 hebben ze 

ieder jaar minimaal 50% omzet groei kunnen bijschrijven, met als top 

jaar 2017, waar een omzetgroei was behaald van 83%.

Wil je net als People & Payment een dienstverlener van de toekomst 

worden, start dan vandaag nog met Nmbrs®! 

Afsluiting

PROBEER NMBRS® 30 DAGEN GRATIS!
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