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ORGANISATIE

B-TALENTED EN INCOMME,
PARTNERS IN HR

Hoofdkantoor
Tilburg, Nederland
Branche
MKB
Producten en diensten
HR interim & advies
Medewerkers
5 (december 2021)
Website

“WIJ ZIJN GENERALISTEN”

www.b-talented.nl

B-Talented is het HRM-adviesbureau van Peggy Bressers, opgericht
in 2013. Van meet af richt zij zich met B-Talented op MKB-klanten.
In de begintijd als zelfstandige. Tegenwoordig is het team
uitgegroeid tot 5 HR-professionals die klanten ondersteunen
met uiteenlopende HR-vraagstukken; van de ontwikkeling van
medewerkers, tot advies bij niet functioneren of langdurige ziekte.

“WIJ ZORGEN ERVOOR DAT HET AANNEMEN,
BINDEN EN BOEIEN VAN MEDEWERKERS MET ONZE
ONDERSTEUNING PROFESSIONEEL VERLOOPT.”
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DOELSTELLINGEN

VAN ADMINISTREREN
NAAR AUTOMATISEREN

“VEEL BEDRIJVEN WILLEN HUN HR-TAKEN
GRAAG UITBESTEDEN EN VRAGEN ONS OM
HET PROCES IN TE RICHTEN.”

De trend van de laatste jaren is dat bedrijven tot 150 medewerkers
HR graag willen uitbesteden. Voor dit soort klanten is B-Talented de
externe HR-afdeling. Peggy en haar collega’s verzorgen het volledige
proces van in-, door- en uitstroom van medewerkers.
“Klanten vragen ons of we dit voor hen willen inrichten. We komen veel
bij bedrijven waar een medewerker dit soort processen nog handmatig
doet. Door ze te automatiseren kan die andere taken op zich nemen.
Taken die wel persoonlijke aandacht nodig hebben”, zegt Peggy.
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OPLOSSING

OP AFSTAND BEHEREN
MET CLOUDBASED PORTAL
Voor het automatiseren van steeds terugkerende administratieve
HR-taken is B-Talented de samenwerking aangegaan met Incomme.
“We werken veel met HRprtl, een zeer gebruiksvriendelijke portal
die aan al onze verwachtingen voldoet en waarmee we onze
klanten het beste kunnen ondersteunen. Dat is iedere keer
maatwerk. De klant geeft aan hoe zijn proces verloopt en wij
stemmen samen met Incomme de inrichting van het systeem af
op dat proces. Met HRprtl kunnen we op afstand het hele HRproces voor de klant beheren en het zo optimaal en efficiënt
mogelijk laten verlopen. Voor nieuwe medewerkers stellen we de
juiste documenten op. We kunnen ook dingen signaleren zoals
eindeproeftijdgesprek. Heeft de klant daar zelf niet de capaciteit
voor, dan kunnen wij dat overnemen”, zegt Peggy.

“DANKZIJ HRPRTL KUNNEN WE OP
AFSTAND HET HELE HR-PROCES VOOR
ONZE KLANTEN BEHEREN.”
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TRANSFORMATIE

B-TALENTED IN DE ROL
VAN BUSINESSPARTNER

“DANKZIJ DE AUTOMATISERING VAN ADMINISTRATIEVE
PROCESSEN HOUDEN WIJ TIJD OVER OM DIRECTIE EN
MANAGEMENT TE ADVISEREN.”
De software neemt het administratieve proces volledig over.
HR-medewerkers, zowel intern als extern, hebben daardoor
tijd voor andere taken. Zij kunnen bijvoorbeeld directie en
management adviseren en medewerkers begeleiden in hun
werk en groei.
“Onze rol verandert”, legt Peggy uit. “We worden meer een
businesspartner. We merken dat bedrijven die expertise
liever inkopen dan dat ze die intern invullen. Ze zoeken een
onafhankelijke partij die kritisch durft te zijn en bedraagt aan
hun bedrijfsdoelen. Dankzij HRprtl kunnen wij die rol vervullen
voor steeds meer bedrijven.”
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VOORDELEN

EEN PARTNERSCHAP
DAT VERSTERKT
“De automatisering van bepaalde veelvoorkomende HR-processen geeft ons veel ruimte
om te doen waar we echt goed in zijn. We zijn heel enthousiast over HRprtl en daarom
zijn we een partnerschap aangegaan met Incomme. We hebben veel dezelfde klanten.
Zij weten alles van de software, de werking en de inrichting. Als we iets niet weten,
kunnen we altijd op ze terugvallen”, zegt Peggy.

“WE WERKEN VEEL VOOR DEZELFDE KLANTEN EN
VULLEN ELKAAR GOED AAN.”
De voordelen van HRprtl
• Gebruiksvriendelijk;
• Flexibel;
• Minder fouten;
•	Geeft de mogelijkheid om vooruit te werken;
•	Van een organisatie die zich continu ontwikkelt;
•	Te koppelen met heel veel andere systemen.

De voordelen van Incomme
• Expertise op het gebied van ICT;

• Veel kennis van salarisverwerking;
• Kennis van HR;
• Bekend met de doelgroep;
• Vullen elkaar goed aan.

INHOUDELIJKE VRAGEN OVER UW
PERSONEELS- OF SALARISSYSTEEM?
Neem dan contact met ons op support@incomme.nl
of ga naar www.incomme.nl
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