
Ondernemen zonder 
zorgen? Makkelijker 
gezegd dan gedaan. 
Van zodra je personeel in dienst neemt, 
komt er heel wat administratie aan te pas, 
en dus ook heel wat vragen. Vragen 
waarop je wellicht niet direct een 
antwoord hebt. Want welke ondernemer 
staat te springen om zich te verdiepen in 
een materie zoals personeelsadministratie? 
Je wil je vooral focussen op je eigen werk, 
en zeker zijn dat je medewerkers correct 
worden verloond.
Als ondernemer kan je hulp zoeken bij een 
partner die deze materie in al zijn 
aspecten beheerst, zoals HR Consultancy 
bedrijf Van Trappen HR. Wat kunnen wij 
voor jou betekenen? We hebben 5 troeven 
op een rij gezet. 

Eén centraal 
aanspreekpunt
Je kan bij ons terecht voor al je personeelszaken. 
Naast de maandelijkse loonverwerking staan wij 
immers ook in voor alle wettelijke aangiftes en voor 
de nodige sociale documenten bij in- en 
uitdiensttredingen, C-documenten, bestelling van 
eco- en maaltijdcheques, opmaken van 
arbeidsovereenkomsten, enzovoort. Hierbij nemen 
wij steeds jouw input kritisch onder de loep, zodat 
alles voldoet aan de wettelijke bepalingen.

Transparant 
en betaalbaar 
Veelal hebben ondernemers geen idee of ze 
momenteel te veel betalen voor de opmaak van 
hun loonbrieven van hun medewerkers. Van 
Trappen HR staat voor transparantie: dankzij onze 
rapportering heb je 24/7 zicht op alles wat te 
maken heeft met jouw personeelsadministratie. Als 
kleine speler hanteren we bovendien betaalbare 
tarieven.

Complete ontzorging 
We staan voor HR met een persoonlijke touch. Zo 
staan we altijd klaar om ondernemers met raad en 
daad bij te staan zodat je ten allen tijde zicht hebt 
op wat er beweegt op vlak van HR. Tijdens het 
volledige proces blijven wij persoonlijk met jou in 
contact, zodat je altijd op de hoogte bent van onze 
acties en de voor jou interessante wetswijzigingen. 
Wij beschikken bovendien over de nodige online 
tools en apps om het leven van jou en je 
medewerkers makkelijker te maken.

Wil je meer informatie over hoe wij je
kunnen ontzorgen op vlak van HR en 
personeelsadministratie?
Stuur een mail naar info@vantrappenhr.be. 
We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Bereikbaarheid - 
zelfs na de kantooruren
Personeelsvragen kunnen op de meest 
onverwachte momenten opduiken. Daarom is het 
belangrijk dat je kan rekenen op een HR-partner die 
je persoonlijk kan bereiken, ook buiten de normale 
kantooruren. Dit is een service die we graag 
voorzien. Onze mensen staan op elk moment van 
de dag voor je klaar om al je vragen zo snel 
mogelijk te beantwoorden. 

Geen juridisch jargon, 
maar eenvoudige en 
verstaanbare taal
Sociale wetgeving is complex en verandert continu. 
Onze experts volgen alle wetswijzigingen op de 
voet op en scholen zich continu bij tijdens interne en 
externe opleidingen. Bovendien beschikken we over 
de nodige online naslagwerken op het vlak van 
sociale wetgeving. Op deze manier slagen we er 
steeds in de complexe sociale regelgeving te 
vertalen naar duidelijke oplossingen op maat van 
jouw onderneming.

5 accenten 
op persoonlijke 
HR-dienstverlening


