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‘Onze partner Sigma viert dit jaar haar 
10-jarig bestaan.  

Van harte gefeliciteerd en een succesvolle 
toekomst toegewenst!’

  
 

Schipper Groep
Schermerhornstraat 2
4463 XD Goes



Niet alleen onze organisatie is gegroeid, maar ook 
onze dienstverlening. Inmiddels ondersteunen we 
ondernemers bij het zo efficiënt mogelijk inrichten 
van alle zaken op het gebied van HR. De digitalisering 
in ons vak speelt daarbij een belangrijke rol. 
Hiermee is de manier waarop wij ons vak beoefenen 
en de relatie met onze opdrachtgevers compleet 
veranderd. Papieren loonstroken zijn vervangen 
door online portals, waar werkgevers en hun 
medewerkers altijd en overal toegang tot hebben. 

Tien jaar is een bijzonder jubileum. We staan daar 
met dit jubileummagazine graag bij stil. We laten 
collega’s en onze klanten aan het woord. Beiden 
dragen bij aan het succes van onze organisatie. Zij 
vertellen over hun werk, de samenwerking en de 
uitdagingen waar zij voor staan. Interviews met een 
stichting en vereniging maken duidelijk dat Sigma 
midden in de samenleving  staat. Dichtbij de klanten 
waarvoor wij werken. We willen van betekenis zijn in 
de regio’s waar we actief zijn en zijn ervan overtuigd 
dat juist onze lokale aanwezigheid van meerwaarde 
is voor onze medewerkers, onze klanten en hun 
medewerkers. 

Het jubileummagazine geeft een inkijkje in 
onze organisatie; persoonlijk, betrokken en 
deskundig. Precies zoals u onze organisatie kent. 
We gaan de toekomst met vertrouwen tegemoet. 

Veel leesplezier toegewenst!

Marco  Hamelink

et.

Voorwoord
Marco Hamelink

De tijd vliegt. Zeker als je het naar je zin hebt en 
dingen doet waar je goed in bent. Dat geldt ook voor 
Sigma. Tien jaar geleden startten we. Inmiddels 
zijn we uitgegroeid tot het enige gespecialiseerde 
bureau in Zuidwest-Nederland op het gebied van 
salaris- en personeelsadministratie. Vanuit onze vijf 
kantoren bedienen we ruim 2600 werkgevers.
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Als Marco Hamelink terugblikt op ‘toen’, 
onderscheidt hij duidelijk twee periodes. 
Aanvankelijk startte hij zelfstandig, onder de 
paraplu van een ander accountantskantoor. Door 
centralisatie van de dienstverlening verliet dit 
kantoor de regio. Iets wat Marco niet zag zitten. 
“Ik ben een echte Zeeuws-Vlaming”, lacht hij. 

Vruchtbare kennismaking
Marco nam de portefeuille over en werd 
zelfstandig ondernemer. “We richtten ons op 
salarisadministratie en ict. Een goede keuze; 
in een periode van vijf jaar verdrievoudigde de 
omzet.” Dat het goed gaat, viel ook Edwin Moens 
op. De heren kennen elkaar van Jong Management 
Zeeuws-Vlaanderen. “Edwin toonde belangstelling 
in een samenwerking. Natuurlijk had Schipper 
toen een eigen afdeling voor salarisadministratie, 
maar de aansturing en positionering daarvan kon 
beter. Ik had eigenlijk geen interesse. Te meer, 
omdat ik een nieuw dienstverband totaal niet 
ambieerde. Toch ben ik in gesprek gegaan, met 
de toenmalige bestuursvoorzitter Maurice Buijs 
en Marc Polderdijk. Na twee gesprekken waren 
we eruit. Dat was 2008: Sigma was geboren.”

‘Na twee gesprekken waren 
we eruit. Dat was 2008: 

Sigma was geboren.’

“Ondernemersambities had ik altijd al. Toen zich de kans voordeed om mijn eigen 
salarisadministratiekantoor te starten, greep ik die met beide handen aan. Dat was 
in 2003. Vijf jaar later was het kantoor flink gegroeid. Dat viel op bij Edwin Moens, 

partner bij Schipper. Zo begon het balletje te rollen.”

Gewaardeerde collega’s 
De samenvoeging van de twee bedrijven was 
een flinke klus. Het bedrijf van Marco telde 
inmiddels 6 medewerkers, Schipper had circa 
20 salarisadministrateurs in dienst, verdeeld 
over drie vestigingen. “De grootste uitdaging 
was de angst wegnemen bij het bestaande team 
dat ze zouden worden opgeslokt door Schipper. 
Uiteindelijk vind ik dat de fusie goed is verlopen. 
We zijn zowel intern als extern vooral sterk gaan 
bouwen aan onze profilering als specialisten op 
het gebied van salarissen en arbeidsvoorwaarden. 
Onze mensen werden meer en meer gezien en 
gewaardeerd om hun kennis.  Met het oog op 
de teambuilding introduceerden we toen de 
Sigma-dag.   Een gezellig personeelsevent, dat we 
sindsdien ieder jaar organiseren.”

Succesvolle fusie van 
salarisadministrateurs 

Sigma toen
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Sigma toen

De start van Sigma

“Eind 2003 startte Marco Hamelink in 
Terneuzen het salarisverwerking- en 
advieskantoor SPP Zeeland BV.”
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“Wie kijkt naar een loonstrook van toen en nu ontdekt 
een wereld van verschil.”

Marco Hamelink



Marco Hamelink

Sigma is een onafhankelijk label binnen de 
Schipper Groep. De salarisadministrateurs en 
-adviseurs staan zowel mkb-ondernemers als grote 
ondernemingen met meer dan 100 werknemers 
bij. “Onze meerwaarde zit in het feit dat we dichtbij 
zijn. We zijn geen anoniem callcenter, maar direct 
aanspreekbaar en flexibel.”

Marco Hamelink werd vanuit Schipper intensief 
bijgestaan door Bert Kole. “Waar ik me vooral op de 
uitvoering richtte, was Bert met name actief op het 
gebied van organisatieontwikkeling. Gezamenlijk 
hebben we een beleidsplan gemaakt, waar we nu, 
tien jaar later, nog steeds op voortborduren. Bert 
heeft hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan 
Sigma”, vertelt Marco.

Salarisadministratie is specialistenwerk
Na 2008 gaat Sigma zich meer en meer  
zelfstandig profileren als een professioneel bureau 
voor salarisadministratie en -advies. “Wie kijkt naar 
een loonstrook van toen en nu ontdekt een wereld 
van verschil. Behoorlijk wat partijen hebben invloed 
op dat strookje, zoals cao-partijen, Belastingdienst 
en wetgever. Het verandert voortdurend. Dat maakt 
dat salarisadministratie specialistenwerk is en 
steeds meer bedrijven kiezen voor de outsourcing 
ervan.”

Ondanks digitalisering is lokale 
aanwezigheid belangrijk 

Sigma nu

Salarisverwerking in de cloud
Circa vier jaar geleden koos Sigma voor een nieuw 
salarispakket, waarbij werkgevers en werknemers via 
eigen portals inzicht hebben in de salarisverwerking. 
Inmiddels is 100% van de klanten aangesloten op dit 
systeem. “Het softwarepakket werkt in de cloud. 
Het biedt bijzonder veel flexibiliteit, ook voor onze 
klanten. Is er op hun afdeling personeelszaken 
iemand ziek, dan nemen wij met gemak zijn of haar 
taken tijdelijk over. Zo blijft de continuïteit van de 
salarisverwerking gewaarborgd. Onze kracht is 
onze lokale aanwezigheid. Dat klinkt wellicht gek 
in een wereld die vrijwel volledig digitaal is, maar 
het is belangrijk. We kennen onze klanten én hun 
medewerkers. We ontmoeten elkaar niet alleen 
professioneel, maar komen elkaar ook tegen op 
het sportveld of het schoolplein. We kennen de 
gewoonten en gebruiken en sluiten daar naadloos 
op aan met advies op maat.”

“Onze kracht is
onze lokale aanwezigheid.”
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‘Via deze weg willen wij Sigma graag 
feliciteren met hun 10-jarig bestaan!’

 - Afdeling Administratie Multraship Towage & Salvage 

Multraship
Schuttershofweg 1
4538 AA Terneuzen



Een echt Zeeuws familiebedrijf, met ondertussen 
de vierde generatie Muller aan het roer; letterlijk 
en figuurlijk!
 
De kernactiviteiten van Multraship zijn: 
havensleepdiensten, zeesleepdiensten, maritieme 
dienstverlening, berging en wrakopruiming.  
Multraship is altijd internationaal georiënteerd 
geweest en wordt gewaardeerd om haar 
operationele kennis en vaardigheden. Kwaliteit, 
loyaliteit, flexibiliteit en een persoonlijke 
benadering leiden bij Multraship tot een langdurige 
samenwerking met klanten, werknemers en 
zakenpartners. Eén van deze partners is Sigma. 

Sigma verzorgt al 10 jaar de salarisadministratie 
voor Multraship en haar gelieerde bedrijven. De 
verwerking van de salarisadministratie wordt, 
ondanks de grote groei van onze organisatie 
de afgelopen jaren én de continue wijzigende 
wet- en regelgeving, elke maand tijdig en 
correct opgeleverd. Dit komt mede door het  
frequente- en persoonlijke contact met elkaar. Ook 
het actief delen van informatie werpt zijn vruchten 
af en dit houdt de hoge kwaliteit in stand. 
 
Wij kunnen concluderen dat het meedenken naar 
passende oplossingen voor haar klanten bij Sigma 
zeer hoog in het vaandel staat! Laat dit nou ook 
één van de grote pijlers zijn van Multraship en 
misschien zelfs het belangrijkste ingrediënt van 
onze lange samenwerking.
 

Multraship
Klant aan het woord

Multraship Towage & Salvage is een 
toonaangevend Nederlands sleepvaart- en 
bergingsbedrijf en onderdeel van de Muller 
Maritime Group. 
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Kariem: Werkstudent

Werken bij Sigma
Collega’s aan het woord

“Iedere verloning is anders.”

Als Kariem Amer voor zijn hbo-opleiding 
Bedrijfseconomie op zoek is naar een 
afstudeerstage, tipt een vriend hem over 
de mogelijkheden bij Sigma. Die kans grijpt 
hij. Inmiddels is zijn stage bijna afgerond en 
heeft hij ontdekt hoe veelzijdig het werk is.

Kariem is enthousiast over de ervaring die 
hij opdoet. “Ik krijg alle ruimte om mee te 
werken. Het is natuurlijk iets anders dan wat 
ik heb geleerd op school, maar ik heb ontdekt 
hoe veelzijdig het werk is. Iedere verloning is 
anders. Het is soms ingewikkeld als er sprake 
is van verschillende looncomponenten of 
in- en uitdiensttredingen bijvoorbeeld. Ook 
klanten hebben vaak vragen die de verloning 
overstijgen.”

Doorgroeimogelijkheden
Inmiddels is het einde van zijn stage én 
opleiding in zicht. Dit betekent dat Kariem 
voorzichtig nadenkt over de toekomst. 
“Natuurlijk is het afstuderen spannend. En 
daarna? Ik zou graag blijven, want het werk is 
leuk en er zijn volop doorgroeimogelijkheden. 
Mocht er een vacature zijn, dan ga ik zeker 
solliciteren. Werken en verder specialiseren, 
dat lijkt me wel wat.”
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Mark Giljam is het levende bewijs dat Sigma 
medewerkers kansen biedt om door te 
groeien. “Ik heb bijna alle functies doorlopen; 
van salarisverwerker tot loonadviseur. Nu 
ben ik manager en geef ik leiding aan een 
team van negen medewerkers.”

“Het werk verveelt nooit”, antwoordt Mark 
op de vraag waarom hij al zo lang bij Sigma 
werkt. “De afwisseling is groot. Ik heb de 
kans gehad om verschillende functies te 
vervullen, maar ook vakinhoudelijk blijft de 
uitdaging groot. Je hebt met zoveel klanten 
en zoveel vraagstukken te maken. Bovendien 
lijken de veranderingen elkaar steeds sneller 
op te volgen en willen klanten steeds sneller 
bediend worden. Dat is een uitdaging. 
Ik ervaar daarbij een grote mate van 
autonomie. Ook dat is fijn. Binnen bepaalde 
kaders bepaal ik, samen met mijn collega’s, 
onze eigen koers.”

Ontwikkeltrajecten
Mark waardeert de manier waarop Sigma 
hem ondersteunt bij zijn persoonlijke groei. 
“Er zijn verschillende ontwikkeltrajecten. 
Daarmee leer je jezelf kennen als mens, 
maar ontwikkel je ook vaardigheden voor de 
omgang met collega’s en klanten.” 

Mark: Manager Salaris & Advies

“Momenteel krijgt strategische 
personeelsplanning volop aandacht. 
Terecht, daarmee borg je als ondernemer 
je HR-beleid voor langere termijn. We 
nemen kopzorgen weg, waardoor er ruimte 
ontstaat om zorgeloos te ondernemen.”

Mattinja Oostdijk werkt als HR-adviseur voor 
Schipper P&O. Samen met haar collega’s 
van Sigma bedient zij de klant op het totale 
vlak van personeel en organisatie. “De 
rolverdeling is duidelijk. Bij Schipper P&O 
richten we ons op de ‘softe kant’. Daarbij kun 
je denken aan coaching, teamontwikkeling, 
arbeidsmarktcommunicatie. De adviseurs van 
Sigma zijn gespecialiseerd in de ‘harde kant’, 
zoals salarisadministratie en loonadvies. 
Het snijvlak zit vooral op arbeidsrecht. 
Hiervoor hebben we arbeidsrechtjuristen, 
die onze klanten ondersteunen bij specifieke, 
arbeidsrechtelijke vraagstukken.” 

Belang van HR-advies
Ondernemers zijn zich steeds meer bewust 
van de impact van goed HR-management, 
volgens Mattinja. “Als je het HR-beleid 
goed op orde hebt, kun je zaken als een 
hoog ziekteverzuim, verloop en hoge 
personeelskosten voorkomen. Ik beschouw 
het als een uitdaging om ondernemers 
daarbij te begeleiden.” 

Mattinja: HR-adviseur

“Je krijgt volop kansen om (door) 
te groeien.”

“Wij ontzorgen u op HR-gebied.”
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‘Sarens feliciteert Sigma met 
het 10-jarig jubileum!’

Sarens  Nederland
Pieter Hoebeeweg 99
3316 BT Dordrecht
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Voor salarisadministrateurs Conno de Vos en 
Miranda de Kraker is het duidelijk dat de wereld 
veranderd is. De manier waarop zij nu werken, is 
niet meer te vergelijken met vroeger. Gelukkig is 
aan de saamhorigheid die zulke piekdagen met 
zich meebrengen nog niets veranderd. “Januari 
is nog steeds een drukke maand. Iedereen werkt 
keihard, we eten ’s avonds op kantoor en zetten 
echt samen alles op alles om het werk voor elkaar 
te krijgen.”

Digitaal werken
In het gesprek met Conno en Miranda over de 
veranderende wereld kan het niet anders dan dat 
de digitalisering van het werk aan bod komt.  “Circa 
vijf jaar geleden hebben we de overstap gemaakt 
naar een digitaal salarispakket. Dat is geleidelijk 
gegaan. Eerst maakten we zelf kennis met het 
pakket en gaandeweg introduceerden we het bij 
onze klanten. Dit betekende een enorme omslag 
in het werken. Waar voorheen bijna alles op papier 
werd gedaan, gaat nu alles digitaal. Dat is soms 
nog steeds wennen”, vertellen Conno en Miranda. 

Eerste e-mail
Miranda herinnert zich nog dat e-mail zijn intrede 
deed. Onvoorstelbaar, voor wie zich daarvan nu 
een voorstelling probeert te maken. “In het begin 
waren er maar enkele collega’s die naar buiten 
mochten mailen. 

De veranderde wereld
Conno de Vos & Miranda de Kraker

“Zomaar een dag op kantoor, zo’n 10 jaar geleden. Er was een fax om de uren 
door te geven, er werd volop geprint en de loonstroken verstuurden we met de 
post. En voor het verzorgen van de jaaropgaven voor werkgevers, werknemers, 
Belastingdienst en pensioenfondsen, claimden we in januari steevast één dag 

alle printers op kantoor. Overal lagen enorme stapels papier.”

Inmiddels gaat vrijwel alle communicatie per e-mail 
en hebben we al een volgende stap gemaakt, namelijk 
dat alle documenten beveiligd verstuurd worden”.

Klantencontact
Toch is er meer veranderd dan enkel de digitalisering, 
realiseren Conno en Miranda zich. “Vergeleken met 
enkele jaren terug zijn ook de klanten veranderd. Ze 
zijn vooral kritischer en veeleisender geworden. Dat 
is misschien wel logisch. Door internet zijn ze van 
alles sneller en beter op de hoogte. Maar datzelfde 
internet maakt het natuurlijk ook eenvoudiger. 
Vroeger hadden we CAO-boekjes om zaken in op 
te zoeken. Nu raadpleeg je de digitale vakliteratuur 
die altijd voorhanden is.” Daarbij signaleren beide 
salarisadministrateurs dat veranderingen elkaar in 
een hoog tempo opvolgen. “Er komen steeds meer 
regelingen bij. Het is duidelijk: wat je nu weet, is 
volgend jaar niet meer voldoende.”

Professionalisering
Conno en Miranda draaien al wat jaren mee in dit 
vak. Ze hebben niet alleen de buitenwereld zien 
veranderen, maar ook hun werkgever zelf. “Nieuwe 
medewerkers die starten worden goed begeleid. 
Ze krijgen volop kansen om zich te ontwikkelen, 
bijvoorbeeld met het traject Personal Development. 
Dat is een goede ontwikkeling. Ook in dat opzicht is 
Sigma geprofessionaliseerd.”
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De ondernemer naast de adviseur 
“De website teKust.com biedt gasten een keuze uit prachtige viersterren accommodaties 
aan de kust. We bieden kwaliteit en steevast meer dan de gasten verwachten. De 
loonadministratie van alle aangesloten bedrijven wordt verzorgd door Sigma. Het werkt 
ideaal. Het kost mij per bedrijf maximaal vijf minuten per maand.”

Michel Kloeg nam vijf jaar geleden Beach Hotel Zoutelande over. Niet veel later ontwikkelde 
hij samen met horecaondernemer Peter Bommeljé de boekingswebsite teKust. Doordat hij 
al twintig jaar klant was bij de Schipper Groep, was de keuze voor Sigma vanzelfsprekend. 
“Ik vind het prettig dat alles bij één organisatie ligt. Zo is er een koppeling gemaakt tussen 
de salarisadministratie en de financiële administratie.”

Geen kantoortijden 
Michel vindt het fijn dat hij met Erik Willemse één vaste adviseur heeft. Hij waardeert Erik’s 
professionaliteit en betrokkenheid. “Erik loopt lang genoeg in de horeca rond om te weten 
dat wij geen kantooruren hebben. Daarmee houdt hij rekening. Ik verwacht betrokken 
medewerkers. Het is prettig dat onze adviseur zich ook betrokken voelt.”

Beach Hotel Zoutelande



De adviseur naast de ondernemer
“Als loonadviseur ben ik verantwoordelijk voor alle praktische zaken die spelen rondom 
personeel. Ik ben het vaste aanspreekpunt voor Michel en zijn collega’s. Tevens ben ik 
relatiebeheerder op het gebied van loonadministratie. Binnen Sigma ben ik met name 
gespecialiseerd in de horeca. Die branche ligt me. Het dienstverlenende karakter is mij 
op het lijf geschreven.”

Erik Willemse praat enthousiast over zijn werk en de relatie met Michel Kloeg. Wat 
hij met name waardeert aan Michel is zijn professionele houding ten opzichte van zijn 
medewerkers. “De horeca kampt nog weleens met een minder goede naam, maar Michel 
bewijst dat het ook gewoon goed kan gaan. Naast dat iedereen zijn salaris keurig op tijd 
krijgt, heeft hij veel aandacht voor zijn medewerkers.”

Een goede oplossing
Desalniettemin heeft ook Michel te maken gehad met medewerkers waarvan hij afscheid 
moest nemen. “Ook dat wordt op de juiste manier afgewikkeld”, vertelt Erik. “Het voordeel 
is dat we binnen Sigma een beroep kunnen doen op specialistische collega’s, zoals een 
arbeidsjurist en een specialist op het gebied van sociale zekerheid. In de driehoek: klant, 
jurist en loonadviseur kom je eenvoudig tot een goede oplossing.” 



‘Bedankt voor de jarenlange  
samenwerking!’



Flexibel
Voor José zijn met name de korte lijnen met Sigma 
erg prettig. “Ze hebben vaak aan een half woord 
genoeg. Bovendien, inmiddels kennen zij de cao 
Westerschelde Ferry net zo goed als ik. Als ik iets 
dreig te vergeten, wijzen zij mij er wel op. Die 
samenwerking is fijn. Komende maand ga ik op 
vakantie en ook dat stem ik dan vooraf even af. Ze 
zijn zo flexibel, dat ze vanwege mijn vakantie een 
aantal werkzaamheden naar voren halen. Dat kun 
je zo met ze regelen.”

 

Movenience
Klant aan het woord

“We hebben voornamelijk nautisch personeel 
in dienst: kapiteins, matrozen, machinisten en 
stuurmannen. Het is prettig dat de medewerkers 
van Sigma zich daar een voorstelling van kunnen 
maken. Het schakelt zoveel makkelijker als je 
elkaar kent en snapt waar je over praat.”

José Lubbers is P&O-medewerker voor de 
Westerschelde Ferry. De Westerschelde Ferry BV 
exploiteert in opdracht van de Provincie Zeeland 
de veerdienst Vlissingen-Breskens met twee 
schepen: de Prins Willem-Alexander en Prinses 
Máxima. “Er zijn circa 45 medewerkers in dienst. 
Een behoorlijk aantal, maar de schepen varen van 
circa 6.00 tot 23.00 uur en dat 7 dagen per week.”

Vraagbaak
Sinds 2016 wordt het beheer van het personeel, de 
financiën en de klantenservice van Westerschelde 
Ferry verzorgd door Movenience in Goes. “Voor 
het beheer van de medewerkersportefeuille 
vonden we in Sigma een uitstekende partner. 
Zij verzorgen de salarisadministratie voor ons. 
Ik geef hiervoor maandelijks de mutaties door 
en zij zorgen voor de verwerking ervan. De in-, 
door- en uitstroom van medewerkers regelen 
we grotendeels zelf. Maar heb ik een vraag, dan 
kan ik altijd contact opnemen en krijg ik direct 
antwoord. Laatst bijvoorbeeld was sprake van 
iemand met een dubbele functie. Ik vroeg me af 
hoe dat precies zat. Het is prettig dat je dan even 
kunt schakelen met een arbeidsjurist en zodoende 
zeker weet hoe je ermee om moet gaan. ”
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Sigma op de foto
De organisatie in beeld





Frieda: LoonadviseurPetra: Salarisadministrateur

“Van kettingpapier naar HRM 
Online.”

“We wijzen werkgevers op kansen.”

Met dertig jaar werkervaring is 
salarisadministrateur Petra Noteboom een 
‘oude rot in het vak’. Maar vastgeroest is ze 
allerminst. “Ik voel me thuis bij Sigma, de 
omgang met collega’s en klanten is prettig 
en het werk blijft bijzonder afwisselend.”

Petra startte als receptioniste bij één van de 
voorlopers van Sigma. Gaandeweg behaalde 
zij haar Praktijkdiploma Boekhouden en 
MBA. “De loonadministratie deden we er 
toen bij. Langzaam ben ik dit vak ingerold. 
Ik vind het veel afwisselender dan het 
werk als boekhouder. Per dag ben je voor 
verschillende klanten werkzaam. Natuurlijk 
komt het werk iedere maand terug, maar het 
is altijd anders.”

Digitalisering
Terugkijkend concludeert Petra dat de 
digitalisering de grootste verandering is. 
“Toen ik begon, werkten we met kettingpapier. 
Dat moest je scheuren, vouwen en in 
enveloppen stoppen. Nu kiezen de meeste 
klanten voor onze online portal. Daarmee 
is het werk een stuk vakinhoudelijker 
geworden. De ‘handenarbeid’ is er niet meer. 
Voorheen stopte je documenten in een map, 
nu spreken we over kopieën, die we in ‘het 
systeem hangen’.”

“Alle adviesvragen van klanten en 
salarisadministrateurs pak ik op. Het is 
geweldig om op deze manier te kunnen 
meedenken en meerwaarde te bieden. Het is 
bovendien enorm uitdagend en afwisselend. 
Soms gaat het over een arbeidsovereenkomst 
voor een vakantiekracht en in een volgend 
gesprek adviseer ik over ingewikkelde 
arbeidsrechtelijke zaken.”

Frieda de Boer vertelt vol passie over haar 
werk als loonadviseur. “Ik ben gestart 
als salarisadministrateur. Die ervaring is 
belangrijk. Ik weet hoe het in de praktijk 
werkt. Het is geweldig om te zien dat klanten 
je beschouwen als hun externe deskundige. 
Heb je eenmaal het vertrouwen gewonnen, 
dan pakken veel werkgevers makkelijk even 
de telefoon om te overleggen.”

Proactief signaleren
Bij de verloning komt steeds meer kijken. Het 
is aan Frieda om klanten hierin mee te nemen. 
“We signaleren kansen voor werkgevers 
en springen daarop in. Voorbeelden zijn de 
subsidie praktijkleren voor werkgevers met 
bbl-leerlingen en het lage-inkomensvoordeel. 
Door werkgevers hierop te wijzen, kunnen zij 
jaarlijks enkele duizenden euro’s besparen. 
Daar is iedere werkgever blij mee.”
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Marijke: Consultant Sigma Online

Werken bij Sigma
Collega’s aan het woord

“Je hebt geen dossierkast meer 
nodig.”

Marijke van de Velde werkt als consultant 
Sigma Online. Die functie is haar op 
het lijf geschreven. “Ik heb jaren als 
salarisadministrateur gewerkt. Nu vind ik 
het een uitdaging om collega’s en klanten 
zo goed mogelijk te ondersteunen bij het 
gebruik van ons salarispakket.”

Met haar kennis en ervaring heeft Marijke 
een rol bij de conversie naar Nmbrs gespeeld, 
enkele jaren geleden. Een zelfde conversie 
begeleidde zij recent in Noord-Brabant. “We 
werken volgens een vast stappenplan, waarin 
we ondernemers en medewerkers stap 
voor stap meenemen. Een nieuw systeem 
roept altijd wat weerstand op. Onbekend 
maakt onbemind. Ik ben overtuigd van de 
meerwaarde. Bij vragen van medewerkers 
heb je geen dossierkast meer nodig. Alle 
personeelsgegevens zijn overal en altijd 
beschikbaar.”

Dienstverlenend
In haar dagelijks werk biedt Marijke 
ondersteuning aan iedereen die met het 
systeem werkt. “Ik ben een soort van 
helpdesk voor mijn collega’s. Bij klanten gaat 
mijn rol verder. Ik implementeer het pakket, 
maak klanten wegwijs en leid desgewenst 
de medewerkers op om met het pakket te 
werken.”
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‘Gefeliciteerd met het 10-jarig jubileum! 
Henno Cysouw kijkt samen met Sigma 

verder.’
Henno Cysouw Optiek
Markt 19
4531 EP Terneuzen

“Sigma ziet de waarde van data voor de ondernemer.”



Henno Cysouw Optiek
Markt 19
4531 EP Terneuzen

Daarmee biedt Sigma meerwaarde voor 
ondernemers. De ondernemer kan doen waar hij 
goed in is en werken met het systeem waarmee hij 
bekend is.”

Van kleinbedrijf tot ingewikkelde holdings
De kracht van deze werkwijze is, dat deze 
eenvoudig aangepast kan worden aan de grootte 
van een bedrijf. Het is inzetbaar bij relatief kleine 
ondernemingen, maar ook bij grote bedrijven met 
ingewikkelde holdingstructuren. “We kunnen de 
afzonderlijke bv’s aansluiten, maar ook zorgdragen 
voor de mutaties die tussen de bv’s lopen. Iemand 
die bijvoorbeeld voor twee bv’s werkt of een auto 
die doorbelast moet worden naar verschillende 
werkmaatschappijen.”

Data analyseren
De innovatieve manier voor het koppelen van data, 
ontwikkelde Kees twee jaar geleden. “We hebben 
hieraan ruim een jaar gewerkt. In eerste instantie 
dachten we dat dit een oplossing was voor de retail, 
maar juist het ontsluiten van financiële data neemt 
een grote vlucht.” Naast Sigma heeft Omniboost.io 
een klantenkring met grote internationale bedrijven. 
Zij dagen de kennis van Kees en collega’s steeds 
verder uit. “De informatie die beschikbaar is, kunnen 
we op tal van manieren analyseren. Je kunt denken 
aan een ratio medewerker-omzetontwikkeling of de 
declaratiegraad van een afdeling of een werknemer. 
In principe kan iedere ondernemer zijn eigen KPI’s 
formuleren. Wij zorgen ervoor dat die informatie 
dagelijks, wekelijks of maandelijks beschikbaar is. 
Op deze manier kunnen ondernemers zo optimaal 
mogelijk gaan sturen op o.a. hun personeel.”

Het koppelen van data
Kees Zorge

“Sigma is ‘data-minded’. Ze zien waar er winst te 
behalen is voor de ondernemer. Bijzonder is dat 
ze zich aanpassen aan de salarisadministratie van 
de ondernemer, in plaats van dat de ondernemer 
zich volledig naar Sigma moet voegen.”

Kees Zorge is senior adviseur ICT. Als geen ander 
kent hij de kracht van data en weet hij data op de 
juiste manier aan elkaar te koppelen. Dit doet hij 
deels met zijn bedrijf Omniboost.io in Zaamslag. 
Daarnaast zet hij zijn kennis en kunde in voor 
Sigma. 

Communiceren van systemen
Kees legt uit wat het belang is van de juiste 
koppelingen. “Klanten die hun salarisadministratie 
bij Sigma onderbrengen, werken vaak al met 
een bepaald systeem. De informatie die daarin 
voorhanden is, moet beschikbaar komen voor 
Sigma, zodat zij de loonverwerking kunnen 
verzorgen. Mijn taak is de koppeling tussen deze 
twee systemen te realiseren, zodat data over en 
weer eenvoudig wordt gedeeld. Mijn ervaring 
is inmiddels dat dit bij vrijwel alle systemen en 
technieken gerealiseerd kan worden en vaak 
binnen een kort tijdsbestek. 

“Sigma ziet de waarde van data voor de ondernemer.”
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Ruim 16000
loonstroken per maand.

De gemiddelde lengte van 
het Management Team is
                 meter.                         2.02 

50/50.Een man-vrouwverhouding van 
Momenteel zijn er 17 mannen en 17 vrouwen 
in dienst bij Sigma. 

Sigma ontzorgt ruim 2600 werkgevers 
in hun salaris- en personeelsadministratie.

Sigma is het enige gespecialiseerde bureau op het 
gebied van salaris- en personeelsadministratie in 
Zuidwest-Nederland. Vanuit onze 5 kantoren zijn 
we altijd dichtbij.

34
medewerkers

Goes

Rotterdam

Terneuzen

Roosendaal

Rijen

Feiten & cijfers
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Stichting Present Terneuzen is een makelaar in vrijwilligerswerk. De stichting sluit daarmee aan bij de 
vrijwilliger anno 2018. “Onze werkwijze is nieuw. Structureel vrijwilligerswerk doen is voor veel mensen te 
veel van het goede. Maar tal van mensen zetten hun talenten graag een keer voor iemand anders in. Wij 
bieden die mogelijkheid. Het is geweldig om te zien wat er dan ontstaat.”

Carine Bentveld is coördinator bij Stichting Present Terneuzen. “Naar elkaar omzien, is het doel van Stichting 
Present. Vorig jaar hebben we 19 projecten gerealiseerd en halverwege 2018 zitten we al op 24 projecten. Het 
is ontzettend leuk om iets voor een ander te kunnen betekenen. Een paar uur van je eigen tijd, maken soms een 
wereld van verschil voor de persoon die de hulp ontvangt.”

Aanbod is leidend
Stichting Present Terneuzen gaat bij het koppelen van vrijwilligers en projecten altijd uit van het aanbod van 
de vrijwilligersgroep. “De vrijwilligersgroepen zijn heel divers; collega’s, vrienden, gezinnen of leden van een 
vereniging. Zij geven aan wat zij graag zouden willen doen en ik zoek daar een project bij.” Robbie Totté, 
loonadviseur van Sigma, ondersteunt de stichting door de loonadministratie te verzorgen. “Ze leveren daarmee 
een belangrijke bijdrage aan ons werk”, aldus Carine Bentveld. 

Kijk voor meer informatie op www.presentterneuzen.nl  

Stichting Present
Sigma als sponsor

“Het is geweldig om je talent in te zetten voor een ander”



Uw adviseur

Mark Giljam

Frieda de Boer

Samir Liman Hans Schouw

Ditty Lockefeir

Erik Willemse Pieter Kole Robbie Totté

Joeri Zoon
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“V.V. Bruse Boys is de gezelligste club van Zeeland. De saamhorigheid is groot. Er wordt veel georganiseerd en 
iedereen kent iedereen. Op zaterdagmiddag ontmoet je hier veel mensen. De vereniging leeft. Sponsoren zijn 
daarbij heel belangrijk. Zonder hen kun je niet overleven.”

Kees Bosman is voorzitter van de sponsorcommissie van V.V. Bruse Boys. “Ik ben geboren en getogen op Oosterland, 
maar door de liefde in Bruinisse terechtgekomen. Daar ben ik een onderhoudsbedrijf gestart. Toen dat eenmaal 
liep, kreeg ik tijd voor andere zaken. Op zaterdagmiddag ging ik af en toe naar de kantine. Mark Giljam, manager 
bij Sigma, maar tevens keeper in het eerste, haalde me over om me in te zetten voor de sponsorcommissie.”

Ruimte om elkaar te ontmoeten
V.V. Bruse Boys telt circa honderd sponsoren. De vereniging biedt hen alle ruimte om elkaar te ontmoeten. “De 
zaterdagmiddagen zijn de momenten waarop je elkaar informeel ontmoet.” Bosman vindt het belangrijk dat 
sponsoren iets terugkrijgen voor hun bijdrage aan de club. “Om die reden hamer ik erop dat alle leden zoveel 
mogelijk zakendoen bij sponsoren.” Sigma heeft een sponsorbord. “Ik zeg altijd maar zo: als het bedrijf net zo 
betrouwbaar is als Mark, dan is het een topbedrijf. Mark heeft een paars hart en is een zekerheidje onder de lat.”

V.V. Bruse Boys
Sigma als sponsor



De ondernemer naast de adviseur 
Hoewel de bedrijfsnaam Boomkwekerij Ron van Opstal anders doet vermoeden, is het 
bedrijf van Ron en Annemarie van Opstal gespecialiseerd in tuinplanten in pot. “We 
hebben tien eigen rassen ontwikkeld. De grootste uitdaging is de planten zo opkweken, 
dat ze er aantrekkelijk uitzien in de tuincentra. Gelukkig hebben we genoeg ervaring om 
daaraan te voldoen.”

Een mooi voorbeeld van een eigen ras is de Leucothoe Curly Red. Deze plant staat bij 
IntraTuin in de Top 15 van best verkochte heesters. “Een nieuwe Leucothoe Curly variant 
komt eraan. De tuincentra zijn nu al laaiend enthousiast.”

Jarenlang klant
Ron en Annemarie hebben circa elf mensen in vaste dienst. Daarnaast werken ze met 
flexkrachten. De salarisadministratie wordt verzorgd door Sigma. Met zijn adviseur Hans 
Schouw heeft Ron regelmatig contact. “Hij geeft deskundig advies op het gebied van 
personeel. Op antwoorden hoef je nooit lang te wachten. Ik ben er van overtuigd dat hij 
mijn belangen behartigt.”

Ron van Opstal Boomkwekerij

De ondernemer naast de adviseur 
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bedrijf van Ron en Annemarie van Opstal gespecialiseerd in tuinplanten in pot. “We 
hebben tien eigen rassen ontwikkeld. De grootste uitdaging is de planten zo opkweken, 
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Boomkwekerij Ron van Opstal



De adviseur naast de ondernemer
“De factor arbeid speelt een belangrijke rol in de boomkwekerij van Ron van Opstal. Het 
planten, verzorgen en verkopen van planten vergt veel mankracht. Ik vind het mijn taak 
om mee te denken binnen de mogelijkheden van de cao en te adviseren over het hele 
traject van instroom, doorstroom en soms ook uitstroom.”

Hans Schouw is manager Salaris & Advies. Hij heeft inmiddels dertig jaar ervaring met 
lonen en loonadministratie. Sinds zijn start bij Sigma, circa zes jaar geleden, heeft hij 
contact met Ron. “Ik vind het prettig om te merken dat hij ons steeds makkelijker weet 
te vinden. Waar het contact voorheen vaak via de accountant liep, neemt hij met vragen 
nu direct contact met ons op. Ik beschouw dat als een compliment. We bedienen hem 
blijkbaar op de juiste manier.”

Innovatief
Hans waardeert het onderlinge contact. “Ron heeft een duidelijke visie, is innovatief en 
kent de markt. Het is bijzonder dat hij op sommige planten eigen licenties heeft. Goede 
mensen die bij hem starten, biedt hij zekerheid door ze een contract aan te bieden. Ik denk 
dat dit een goede keuze is. In de regio waar hij actief is, zijn veel vergelijkbare bedrijven. 
Dat maakt de markt krap.”  



C-Port
Ierlandweg 2
4389 PH Ritthem



Kritische medewerkers
De overstap naar Nmbrs betekende ook een 
serieuze verandering voor de medewerkers. “We 
hebben kritische medewerkers. Als er iets moet 
kloppen dan is dat wel het salaris. Sigma heeft 
ons informatie aangeleverd en wij hebben de 
interne communicatie zelf verzorgd. We merken 
nu dat de vierwekelijkse salarisoverzichten op 
bezwaren stuiten. Om die reden werken we aan 
een oplossing, zodat iedereen weer per week 
zijn uren kan bekijken”, aldus Wandy. “Het is een 
bewuste keuze om dit gefaseerd te doen.”

Prettig
Wandy en Roel zijn tot op heden erg te spreken 
over de samenwerking. “Het is prettig dat de 
mensen van Sigma ons bedrijf en onze business 
kennen en dat we elkáár kennen. Dat schakelt een 
stuk makkelijker dan met een landelijke partij, die 
behalve je naam verder niets van je weet.”
 

C-Port
Klant aan het woord

“Ik  word  heel  blij  van Nmbrs, het  
online HR-systeem voor de 
personeels- en salarisadministratie.  
Het is erg gebruiksvriendelijk en levert 
tijdsbesparing op.” Wandy Opmeer is  
bij C-Port in Vlissingen verantwoordelijk voor  
de administratie en P&O. De samenwerking  
met Sigma bevalt uitstekend.  “Korte lijnen  
en lekker dichtbij.”

De keuze voor Sigma maakten Wandy en general 
manager Roel Latuheru eind 2017. Bij het bedrijf, 
een (haven)logistieke, personele dienstverlener, 
werken 180 vaste medewerkers. C-Port biedt 
opdrachtgevers optimale arbeidsflexibiliteit met  
behoud van vakmanschap. “We voorzien in extra 
capaciteit en extra mankracht, in de havens van 
Rotterdam tot Terneuzen. Onze havenlogistieke 
medewerkers zijn vakspecialisten en inzetbaar bij 
het laden en lossen van schepen en de opslag van 
goederen op de terminal”, legt Roel uit. “Ook wij 
bestaan dit jaar 10 jaar.”

Beste aanbod
Vorig jaar besloot Roel uit te zien naar een 
andere dienstverlener voor de personeels- 
en salarisadministratie. Sigma deed de beste 
aanbieding. “Wat ons aansprak was het pakket 
Nmbrs, met name de flexibiliteit in het pakket, 
maar ook het feit dat Sigma dichtbij gevestigd 
is”, vertelt Wandy. Daarnaast sprak hen ook de 
transparante manier van factureren aan, namelijk 
per salarisstrook. De implementatie van Nmbrs 
verliep soepel. Bovendien biedt Sigma volop 
ondersteuning. “We doen de verloning volledig 
zelfstandig, maar het is prettig dat we kunnen 
terugvallen op Sigma. Fijn is dat ze vrijwel altijd 
direct antwoord geven, zodat het werk gewoon 
kan doorgaan.” 
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Brasserie De Deu-Braek
Klant aan het woord

Voor André van Ast en zijn partner Janny is het duidelijk. “In de horeca is personeel het allerbelangrijkste. 
Daarom vind ik het belangrijk dat iedereen goed en op tijd wordt betaald. Sigma regelt dit voor mij, volledig 
digitaal. Ideaal, ik wil een goede werkgever zijn, maar houd me liever bezig met bier tappen en feesten 
organiseren. Ieder zijn vak.”

André en Janny zijn ambitieuze horecaondernemers. Ruim tien jaar geleden startten zij Café an de Sloove. Vijf 
jaar later kochten ze het naastgelegen pand. Dit werd omgedoopt tot Scheepsruum en biedt alle ruimte voor 
feesten en partijen. In 2016 kochten zij brasserie De Deu-Braek. “Voor ons een ideale combinatie. Lekker eten 
doe je in de brasserie en voor een biertje, biljart en darts ga je naar het café. Wil je echt een feestje bouwen, dan 
organiseren we dat ook.”

Flexibiliteit waarderen
Samen met Sigma heeft André gekeken naar de inzetbaarheid van zijn medewerkers. “Een aantal medewerkers 
hebben een vaste werkplek, maar een groot deel is op verschillende plekken inzetbaar. We stimuleren dat en 
waarderen dit ook in de vorm van een extra beloning. Dat is aantrekkelijk voor iedereen.” Naast de verloning van 
de circa twintig medewerkers, klopt André regelmatig bij Sigma aan voor advies. “Laatst is er bijvoorbeeld een 
subsidieaanvraag gedaan vanuit Sigma, vanwege de bbl-opleiding van een leerling-kok. Het is fijn dat we op die 
mogelijkheden worden gewezen.” 



Digitalisering
Joris Maljaars
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Altijd en overal
Wat betreft de implementatie van Sigma Online 
hoeft een ondernemer zich geen zorgen te maken. 
Het is Joris’ taak om de inrichting en oplevering 
volledig te begeleiden. “Een beetje afhankelijk van 
hoe ondernemers hun zaken aanleveren, kunnen 
we binnen een week live gaan. Desgewenst 
verzorgen we een korte instructiebijeenkomst voor 
de gebruikers en/of de medewerkers.” Wie kiest 
voor Sigma Online, ervaart direct het gemak. “De 
AVG is nog een reden om over te stappen. Doordat 
alles in de cloud staat, is informatie altijd en overal 
beschikbaar en kun je specifiek afbakenen wie tot 
welke informatie toegang heeft.”

Meerwaarde voor iedereen
Volgens Joris is het tijd voor een gesprek als 
je als ondernemer veel handmatig afhandelt. 
Verlofbriefjes die nog worden afgetekend, 
declaraties die persoonlijk worden ingevuld. 
“Het is eigenlijk niet meer van deze tijd om zo’n 
papieren systeem in de lucht te houden. Met 
Sigma Online werk je snel en efficiënt. Dat levert 
meerwaarde voor de ondernemer zelf, maar ook 
voor zijn medewerkers.” Er zijn meerdere redenen 
om een afspraak te maken. “Ik ga graag in gesprek 
met ondernemers die een professionaliseringsslag 
willen maken en daarvoor op zoek zijn naar 
begeleiding en tips. Ondernemers die gewoon 
nieuwsgierig zijn naar wat Sigma Online of de 
digitalisering van HRM nu precies inhoudt, nodig ik 
uit vrijblijvend een afspraak te maken.”

“We doen veel meer dan het verzorgen 

van de salarisadministratie en de daarbij 

behorende loonstroken. We bewijzen onze 

meerwaarde door ondernemers daadwerkelijk 

te ondersteunen bij het zo efficiënt mogelijk 

inrichten van alle zaken op het gebied van HR. 

Daarin gaan we ver. We denken in kansen en 

kunnen aan vrijwel iedere klantwens voldoen.”

Joris Maljaars werkt als consultant Sigma Online. 
Een functie waaraan hij sinds een jaar vol overtuiging 
invulling geeft. “Digitalisering levert bedrijven op 
tal van aspecten voordelen op, namelijk tijdswinst, 
kostenbesparing en efficiencywinst. Bovendien 
is het een belangrijke professionaliseringsslag, 
waarmee je jezelf als moderne werkgever kunt 

presenteren.”

Koplopers en achterhoede
Natuurlijk krijgt Joris nog weleens een tegenwerping 
te horen, met name in de sectoren die van oudsher 
wat behoudend zijn. “Die ondernemers zeggen: 
mijn werknemers zijn er niet klaar voor”, zegt 
hij lachend. “De praktijk wijst iets anders uit. Er 
zijn ook in die sectoren tal van bedrijven die de 
toegevoegde waarde van digitalisering ervaren.” 
Naast de achterhoede is er natuurlijk ook een 
flinke voorhoede. “We kunnen allerlei koppelingen 
maken met Sigma Online. Dat is interessant, 
want zodoende kun je stamgegevens koppelen 
aan andere pakketten. Een mooi voorbeeld is 
de koppeling met een tijdsregistratiesysteem of 
planningstool.”
 



Schipper Groep
Schermerhornstraat 2
4463 XD Goes

Woonboulevard Poortvliet
Paasdijkweg 33
4693 RE Poortvliet

“Wij feliciteren Sigma met hun 10-jarig 
bestaan en vieren het vertrouwen in een 

blijvende succesvolle samenwerking!”



Management Team aan het woord

Wie ’s ochtends vroeg de vergadering van het 
Management Team van Sigma binnenstapt, ontmoet 
vijf gedreven mensen. Mannen met verstand van 
zaken en een duidelijke visie op de toekomst. 
Daarin verwachten zij dat de inzet van digitale 
technieken verder zal toenemen en daarmee de 
dienstverlening zal verbreden. Dit vergt collega’s die 
zowel sterk zijn met software, maar ook uitblinken 
in klantencontact.

 “Digitalisering stelt ons in staat het werk voor onze 
klanten efficiënter in te richten”, legt Pieter Kole uit. 
“We hebben nu al een belangrijke stap gezet door 
de meest uiteenlopende pakketten van onze klanten 
te koppelen aan ons salarispakket. De volgende stap 
is het maken van verbindingen met externe partijen. 
Met de belastingdienst bestaat dat al, maar je kunt 
bijvoorbeeld ook denken aan pensioenfondsen 
of verzekeringsmaatschappijen.” In lijn daarmee 
spreekt Marco Hamelink over het efficiënter 
inrichten van HR-processen. “Neem het ‘on boarden’ 
van nieuwe medewerkers. Dat zijn er bij onze klanten 
jaarlijks vijfduizend. Het levert efficiencywinst op als 
je daarvoor een portal ontwikkelt, waarin iedere 
nieuwe medewerker zich kan aanmelden. Nu is dit 
een proces dat bestaat uit veel e-mailverkeer en het 
veelvuldig overtypen van gegevens.”

Lokale specialismen
Hans Schouw benadrukt dat Sigma veel meer in 
huis heeft dan salarisadministratie. “We bieden 
toegevoegde waarde op het brede terrein van HRM 
en zijn sterk in arbeidsrechtelijk advies. We weten 
daarmee ook steeds meer grote bedrijven aan ons 
te binden.” Bijzonder is dat de lokale aanwezigheid 
van Sigma automatisch ook zorgt voor uiteenlopende 
specialismen. Sigma is geworteld in de samenleving en 
legt daarmee een natuurlijke verbinding. Joeri Zoon 
heeft op de vestiging in Terneuzen veel kennis rond de  
HR-praktijken in de maritieme sector. “We hebben 
bijvoorbeeld veel ervaring met het verlonen van 
buitenlandse werknemers, terwijl de collega’s in Rijen 
agrarisch sterk zijn en de collega’s in Barendrecht veel 
internationale bedrijven als klant hebben.”

Employee branding
Natuurlijk horen bij dergelijke processen mensen 
met een feeling voor software. “Maar dat niet 
alleen”, legt Mark Giljam uit. “Door de digitalisering 
bestaat het risico dat we het contact met de klanten 
verliezen. Het is belangrijk dat je daar als Sigma 
adviseur oog voor hebt. De ene opdrachtgever vindt 
dat namelijk prima, maar een ander hecht waarde 
aan persoonlijk contact.” Marco Hamelink vult aan: 
“Het vinden en binden van goede medewerkers heeft 
volop aandacht. Meer dan ooit moet onze employee 
branding op orde zijn.”



‘Alle medewerkers van Sigma 
bedanken hun relaties voor 

de prettige samenwerking en het 
vertrouwen!’
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