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•	 Flexibel zaken doen    

•	 Bij ziekte geen kosten    

•	 Betaling per gewerkt uur   

•	 Geen administratieve lasten   

•	 Lage en gelijkblijvende uurtarieven  
 

•	 Gratis deskundig advies 

•	 Geen kosten voor de loonadministratie 

•	 Zekerheid van afdrachten 

•	 Snelle afhandeling formaliteiten

•	 Veilig en vertrouwd

•	 Afspraak = afspraak beleid

•	 Glasheldere tarieven

•	 Laag drempelig

•	 Openheid en eerlijkheid
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FIDsupport  payroll service



FIDsupport is een dienstverlenende organisatie, actief op het gebied van payroll 
voor elk soort onderneming in alle branches. Voor ondernemers wordt het 
tegenwoordig steeds complexer om medewerkers correct en conform de regels 
te verlonen. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor uitbesteding van hun 
salarisadministratie: payrolling. Op dit moment zijn er dagelijks ongeveer 150.000 
werknemers aan de slag via payroll-bedrijven en dit aantal is nog steeds groeiende.   

ziekteverzuimbegeleiding en alle overige 
verplichtingen die u als werkgever zou heb-
ben. Als werkgever betaalt u alleen de ge-
werkte of contractueel overeengekomen 
uren tegen een vooraf afgesproken uurta-
rief. Achteraf wordt u dus niet geconfron-
teerd met onvoorziene kosten. Deze dienst 
geeft u meer ruimte om te ondernemen 
(geld te verdienen), dit is voor veel onder-
nemers een belangrijke reden om personeel 
over te zetten naar payroll.

Ziekte:
En wat denkt u van de nieuwe ziekteregeling vanaf 2014, werknemers die ziek uit dienst 
gaan, worden nu ook toegerekend aan de voormalig werkgever, u dus! Zo kan het ge-
beuren dat u 12 jaar lang een verhoogde premie betaalt voor een werknemer die al lang 
niet meer bij u in dienst is.  

Flexibiliteit:
Per 1 juli 2014 gaat de nieuwe Flexwet in met betrekking tot de flexibiliteit van uw me-
dewerkers. U mag nog maar 3 contracten bieden binnen een periode van 2 jaren. 
Dit houdt in dat u al na 2 jaren een medewerker in vaste dienst moet nemen. Dus een 
contract voor onbepaalde tijd!

Onze werkwijze: 
Vanaf het moment dat uw medewerker bij ons op de payroll komt te staan, zijn wij zijn/
haar juridisch en administratieve werkgever. Dit houdt in dat wij zorg zullen dragen voor 
de inhouding en afdracht van sociale premies en tijdige uitbetaling van zijn/haar salaris 
en (eventueel) opgebouwde reserveringen. Het salaris wordt per vier weken uitbetaald. 
Daarvoor dient u, of de medewerker, zijn/haar gewerkte uren tijdig bij ons in te leveren. 
Wij zullen de digitaal ingediende uren verwerken en verlonen, en eveneens een factuur 
hiervan opstellen en per e-mail naar u versturen.
Zodra de werkzaamheden van uw medewerker bij 
u beëindigd zijn, zal de overeenkomst vervolgens 
tussen u, de medewerker en ons ontbonden worden. 
Eventuele opgebouwde reserveringen zullen dan 
met de laatste salarisverwerking aan de medewerker 
uitbetaald worden.
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FIDsupport ondersteunt
Gemotiveerd personeel vormt uw kapitaal. Goede personeelszorg levert gemotiveerde medewer-
kers op met beter rendement. FIDsupport biedt u de juiste ondersteuning bij de gehele (loon)
administratie, de contractadministratie, de loonbetalingen, ontslagprocedures, loonbetaling bij 
ziekte, ziekteverzuimbegeleiding en alle overige verplichtingen die u als werkgever zou hebben.

Wat is payroll
Payrolling houdt in dat u zelf als opdracht-
gever de werving en selectie doet van uw 
medewerkers. U bepaald zelf welke me-
dewerkers er binnen uw organisatie werk-
zaam zijn. FIDsupport wordt alleen in juri-
dische zin werkgever van uw personeel. Wij 
nemen alle arbeidsrechtelijke risico’s van u 
als ondernemer over. Daarnaast verzorgen 
wij voor u de gehele (loon)administratie, de 
contractadministratie, de loonbetalingen, 
ontslagprocedures, loonbetaling bij ziekte, 

Voor wie is payrolling?
Payroll is interessant voor bedrijven die 
zonder al te veel risico personeel willen aan-
nemen. Voor kortlopende projecten of lange 
termijn trajecten en als er gebruik gemaakt 
wordt van oproepkrachten. Bij verande-
ringen bent u als werkgever veel tijd (en 

geld) kwijt aan administratieve lasten zoals 
het verzorgen van de arbeidsovereenkom-
sten, het bijhouden van opgebouwde rech-
ten, verzuimbegeleiding, dossiervorming en 
het verzorgen van alle mutaties. Deze taken 
neemt FIDsupport van u over. support

FIDsupport ontzorgt
Voor de dienstverlening hanteert FIDsupport meestal een omrekenfactor over het bruto uurloon 
per gewerkt uur. In die omrekenfactor zijn de kosten verwerkt om aan alle financiële verplich-
tingen te kunnen voldoen. Aan de hand van het uurtarief en de omrekenfactor kunt u zelf (laten) 
narekenen wat het u zou kosten en of het loont om (deels) gebruik te maken van payroll.

FIDsupport certificering
FIDsupport voldoet aan de NEN 4400-1 norm. NEN staat voor de Nederlandse Norm, deze norm is 
vastgesteld om fraude en illegaliteit in de uitzendbranche te bestrijden. Als NEN gecertificeerde 
organisatie worden wij gecontroleerd op een correcte toepassing van de cao, de kwaliteit van de 
administratieve processen, tijdige afdrachten van belastingen, sociale premies en een degelijke 
bedrijfsvoering. 

FIDsupport als totaaloplossing
FIDsupport biedt samen met FID uitzendbureau en FIDplus een totaaloplossing op gebied van 
personeel. FID uitzendbureau is breed gespecialiseerd; uitzenden, detacheren, P&O en flexpool 
behoren tot de diensten die door FID uitzendbureau geleverd worden. FID is naast dienstverle-
ner op HRM gebied werkgever en weet als geen ander hoe perso-
neelsvraagstukken opgelost kunnen worden. FID biedt u een 
totaaloplossing voor zowel flex- als vast personeel. 
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