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Niels Jansen

HR@Domein 
dat loont

Stukje geschiedenis
Eerst maar eens vertellen hoe HR@Domein gekomen is 
waar het nu staat. Niels: ‘Ik ben 10 jaar geleden begon-
nen als HR-adviseur bij een accountantskantoor, dat was 
rustig beginnen met een dag in de week, later groeide 
dat uit naar een fulltimebaan. De salarisadministratie was 
daar toen ook al in huis, met vier mensen verzorgden wij 
voornamelijk de salarissen voor bedrijven en instanties. In 
de afgelopen 10 jaar besteedde ik mijn tijd naast 
HR-werkzaamheden ook aan sales en het opbouwen van 
goede relaties met onze klanten. Ik merkte dat onze 
mensen en ik meedenkers zijn. Meedenken met de klant, 
misschien zelfs een beetje bemoeien. We kijken naar het 
verzuim en naar subsidiemogelijkheden om maar voor-
beelden te noemen. We werden steeds alerter en van 
het een kwam het ander. Opeens waren we in huis bij de 
klant en zijn we daar een dag of soms zelfs twee dagen 
per week of maand als HR-adviseur gaan werken. Nu zijn 
we met 8 mensen en op zoek naar een negende.’

Mooie online tool
Niels: ‘Oorspronkelijk werkten we enkel voor onze eigen 
klanten, maar al snel kwamen er andere partijen, andere 
accountants- en administratiekantoren bij. Dat komt  
gewoon uit ons netwerk, dan zit je met een collega van 
een ander kantoor die zegt dat zijn huidige club alleen 
salarissen doet. Dat ze op zoek zijn naar een combinatie 
van HR en salarisadministratie. Dan is de link snel gelegd. 
Een andere plus van onze dienstverlening is dat wij  
werken met Nmbrs, een uitermate praktisch online-appli-
catie voor het mkb. Daarmee hebben we een hele mooie 
tool waarmee je alles kunt bijhouden. Het verlof, verzuim, 

het digitale dossier en zonder dat het de ondernemer 
kapitalen kost. Die combinatie van hr, salarisadministratie 
en het onlineprogramma Nmbrs is ijzersterk.’

Strak in de lak
Niels: ‘Toen wij echter begonnen te groeien en werk-
zaamheden gingen doen voor andere accountants- en 
administratiekantorenkantoren, hebben we een apart  
label in de markt gezet en dat was HR@Domein. Het  
eerste jaar heb ik wel te maken gehad met groeipijnen, 
vooral doordat we niet genoeg mensen konden krijgen. 
We gingen klanten laten groeien en we gingen mee-
denken en daar waren meer mensen voor nodig. Nu 
staat alles strak in de lak en we zijn gestadig aan het uit-
breiden. Maar HR@Domein heeft nog geen merkwaarde, 
daar moeten wij nu mee aan de slag. En daar hoort ook 
deze publiciteit bij. Ons verhaal mag verteld worden.’

De klant aangenaam verrassen
Niels: ‘Wij zijn geen bedrijf dat alleen maar contracten 
maakt en loonstroken produceert. Wij willen met de klant 
en hun accountant aan tafel. Echt contact leggen en  
verbinding maken, dan kun je totaalleverancier van een 
oplossing worden. We willen de klant verder helpen en 
ook echt die adviesrol pakken, proactief. Niet alleen  
kwaliteit leveren in de uitvoering van de salarissen, dat 
moet perfect staan, dat moet kloppen. Maar ook advise-
ren, dan begint het partnerschap. Subsidieregelingen, 
uitkeringen, vergoedingen, inkomensvoordelen, bespa-
ringen realiseren. Daar willen wij de klant aangenaam 
verrassen. Wij moeten zorgen dat het klopt en dat er 
geen gedoe ontstaat.’ 

HR@Domein is een nieuwe ster aan het firmament. Gevestigd in de Brainportregio opereert zij 
in het veld van salarisadministratie en HR-gerelateerde zaken. Sinds vorig jaar staat het label 
HR@Domein in de markt. Niels Jansen van HR@Domein: ‘We werken niet alleen voor onze eigen 
klanten, maar ook voor klanten van bijvoorbeeld andere accountantskantoren. We willen onze 
horizon verbreden, grenzen verleggen. 


