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De afgelopen periode zijn er wijzigingen geweest in ons team. Graag informeren wij hierover.

Anita van der Veen was manager HR Services maar heeft per 1 oktober een andere positie binnen
Auren. Haar werkzaamheden als manager zijn overgenomen door Jolijn van Huffelen per 1 november
2021. Daarnaast zal Jolijn in de uitvoerende werkzaamheden de verloningen verzorgen voor met
name de internationale payroll klanten.

Wijzigingen in het HR Services team

Nieuwsbrief
Salaris- en HR Services

Per 1 november hebben wij onze nieuwe collega
Nathalie Luttik verwelkomd in ons team. Zij stelt
zich verder op in deze nieuwsbrief graag voor. 

Shirley Rekers zal naast haar huidige
werkzaamheden meer uitgebreide ondersteuning
gaan bieden aan klanten in de vorm van
detachering. Op deze basis kan zij tijdelijk
ondersteunen met andere vraagstukken binnen
jouw onderneming. In de bijgevoegde flyer
'Ondersteuning en advies bij jouw salarisproces' is
hier meer informatie over toegevoegd. 

Met deze wijzigingen hebben wij een mooie basis
staan van waaruit wij de dienstverlening verder
kunnen ontwikkelen. Via de nieuwsbrieven en in
onderlinge contacten houden we je graag op de
hoogte van deze wijzigingen.
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Wellicht heb je mijn naam al eens voor bij zien komen maar ik stel mij graag nog even voor! 

Mijn naam is Nathalie en ik ben sinds december 2021 werkzaam op de salarisafdeling bij Auren.
Vanwege corona heb ik de afgelopen tijd veel verschillende banen mogen ervaren. Van
fitnessinstructeur, recruiter tot helpende hand bij de onboarding van de vaccinatie en de testlijn. 

Maar nu ben ik vooral heel blij om bij Auren een nieuwe uitdaging aan te kunnen gaan. Ik zal deels
vanuit Amersfoort en deels vanuit Amstelveen aan de slag gaan. Daarnaast ben ik ’s avonds en in het
weekend ook nog veel te vinden als groepslesinstructrice. Voor mij is de combinatie een fijne
afwisseling. 

De salarisadministratie is voor mij nog best wel nieuw maar gelukkig staan Jolijn, Shirley en Ada met al
hun ervaring klaar en helpen zij veel mee. Ik kijk uit naar de samenwerking en sta graag voor jullie
klaar! 

Voorstellen Nathalie Luttik

NIEUWSBRIEF SALARIS- EN HR SERVICES

Zie de volgende pagina voor de flyer 'Ondersteuning en advies bij jouw
salarisproces'

https://auren.com/nl/wp-content/uploads/2022/02/Ondersteuning-en-advies-bij-jouw-salarisproces.pdf


Heb je (tijdelijk) extra capaciteit nodig in verband met een zieke werknemer, een werknemer met
zwangerschapsverlof, achterstanden of een bepaald project? 

Dan kun je op afroep -en indien gewenst op locatie gebruik maken van onze salarisspecialisten
binnen Auren.

Invoeren en verwerken van

wijzigingen/mutaties;

Contact met externe instanties;

Vragen m.b.t. salaris op de werkvloer;

Meedenken en optimaliseren van werkwijze

en –processen;

Verlof- en urenregistratie;

Ziekmeldingen;

Ondersteuning en advies bij
jouw salarisproces

 
 Wij helpen je graag waar nodig!
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De werkzaamheden betreffen o.a.:

Onze salarisspecialisten houden de loonadministratie draaiende en vangen het extra werk op waar
nodig. Jouw administratieve loonproces loopt hierdoor geen vertraging op en je kunt je onbezorgd
concentreren op jouw kernactiviteiten. 

Naast de administratieve verwerking, buigen onze salarisspecialisten zich ook over het functionele
beheer van hieronder genoemde software. 

Er is kennis van de salarissoftware Loket.nl, NMBRS en Cobra (SD Worx).

Een frisse blik

Geen oplopende vertraging

Continuïteit op jouw salarisafdeling

De voordelen:

Digitaliseren van uw personeelsregistratie

(o.a. ESS/MSS);

Aanvraag- en meldingen UWV o.a.

WAZO;

Advisering m.b.t. fiscale,

arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Implementatie van een nieuw

salarispakket (t.b.v. genoemde software).



Mogen wij jou ontzorgen in je salarisproces? 
Neem dan vandaag nog contact op met HR Services, via     033-422 58 88

of       hrservices@auren.nl

Als salarisspecialist bij Auren ben ik verantwoordelijk voor een juiste en tijdige salarisverwerking van
diverse klanten voor diverse branches/CAO’s. Vanuit mijn functie geef ik gevraagd én ongevraagd
advies over verbeteringen en vernieuwingen die doorgevoerd kunnen worden in het salarisproces. 

Daarnaast zijn er continue ontwikkelingen op het gebied van software en ik kijk graag vanuit die
invalshoek naar de mogelijkheden om deze toe te passen om meer informatie, gemak en efficiëntie
in de administratie door te voeren.

Inmiddels heb ik nu tien jaar ervaring in dit veelzijdige vakgebied. Door mijn opleidingen, trainingen
en werkervaring ben ik een veelzijdige sparringpartner voor de klant. De maandelijkse terugkeer van
klantencontact geeft mij een boost. “Is mijn klant blij, dan ben ik blij!”

“Shirley is voor Groendus een accurate en betrouwbare partner voor het verwerken van de salarissen
voor onze gehele groep. Ze is vriendelijk, behulpzaam en denkt mee over het hele proces.”

“In deze drukke maatschappij, waarin je als klant steeds vaker als een nummer wordt behandeld, is
de samenwerking met Shirley een verademing. Zij blijft ons persoonlijk benaderen en communiceert
altijd proactief. Hierbij blijft de kwaliteit van de dienstverlening ook nog eens optimaal.”

10 jaar werkervaring binnen het vak als
Salarisadministrateur

In bezit van de PDL -en VPS-opleiding 

Betrokken

Integer

Nauwkeurig

De klant aan het woord: 

Wij stellen graag Shirley Rekers - ervaren salarisadministrateur - aan je voor:
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