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Employee Self Service 
Letterlijk vertaald kunnen we Employee Self Service (ESS) lezen als “Zelfbediening door de 
medewerker”. We hebben het dan over de salaris- en personeelsadministratie. Natuurlijk is het niet de 
bedoeling dat iedere medewerker zelf zijn of haar salaris gaat uitrekenen en verwerken, maar een 
deel van de taken van de salarisadministrateur of personeelsafdeling kan wel verlicht worden door 
bepaalde taken die de medewerker zelf kan uitvoeren. En ook voor de medewerker zelf biedt ESS ook 
voordelen, zoals verderop in dit artikel zal blijken.  

ESS wordt in de verreweg de meeste gevallen aangeboden als onderdeel van salaris- of HRM-
software. In het artikel over salarissoftware in de afgelopen oktober uitgave van dit blad gaven 24 van 
de 40 salaris softwareleveranciers aan dat hun pakket beschikt over ESS. Daarmee kunnen we 
concluderen dat ESS geen ‘unique selling point’ meer is en op steeds grotere schaal wordt toegepast. 
Aan het eind van dit artikel is een overzicht opgenomen van salarissoftware met functies op het 
gebied van ESS. Daaruit blijkt wel dat lang niet alle pakketten dezelfde mate van ESS bezitten. 

ESS treffen we aan in salaris- en HRM software die via het SAAS model wordt aangeboden of via 
Salaris Service Verwerking. Bij het SAAS model wordt de software als service, meestal via internet, 
beschikbaar gesteld. En bij salaris service verwerking is het al langer gebruikelijk om met behulp van 
internet mutaties door te geven of informatie op te vragen door de salarisadministrateur. We kunnen 
dus concluderen dat ESS in de meeste gevallen plaatsonafhankelijk wordt aangeboden. Zo kunnen 
medewerkers vanuit huis of op een externe locatie gebruik maken van ESS functies. Natuurlijk kan 
ESS ook deel uitmaken van lokaal te installeren en te gebruiken salarissoftware, maar dan hebben 
medewerkers alleen op kantoor toegang tot de ESS functies.  

De mogelijkheden van ESS zijn:    

1. Opvragen loonstroken en jaaropgaven; loonstroken en jaaropgaven hoeven dan niet meer 
verzonden te worden en kunnen online geraadpleegd worden door de medewerkers. 
Daarmee beschikken medewerkers ook over een digitaal archief van loonstroken en 
jaaropgaven. 
 

2. Persoonlijke dossiers raadplegen; denk aan arbeidsvoorwaarden, functionerings- en 
beoordelingsverslagen, carrière- en loopbaanplanning en CV. Op deze wijze is de werknemer 
goed geïnformeerd en wordt de salaris- en of personeelsafdeling ontlast met vragen of het 
nazenden van gegevens. 
    

3. Persoonlijke gegevens muteren; dit punt kan met name een administratieve lastenverlichting 
betekenen voor medewerkers van de salaris- en of personeelsafdeling. Zo kunnen 
medewerkers zelf een adreswijziging doorgeven, een gezinsuitbreiding of behaalde 
opleidingen en bepaalde werkervaring.  
 

4. Workflows inrichten; hiermee wordt bedoeld het inrichten van een werkstroom van elkaar 
opvolgende activiteiten. Een voorbeeld is bijvoorbeeld het accorderen van mutaties die door 
een medeweker zijn ingebracht. Nadat een medewerker een adreswijziging heeft doorgevoerd 
ontvangt de personeelsfunctionaris hiervan een bericht (meestal per email), waarna deze de 
mutatie kan accorderen. Van dit laatste ontvangt de medewerker dan weer bericht terug. Een 
zelfde soort workflow kan gelden voor het aanvragen van verlof, waarbij de aanvraag terecht 
komt bij een leidinggevende die kan accorderen of weigeren met opgave van een reden. Ook 
dit laatste wordt dan weer teruggemeld aan de werknemer. Door het efficiënt inrichten van 
een of meer workflows kan de communicatie tussen betrokkenen vlot verlopen en dus ook 
besparend qua tijdsbesteding (denk aan het heen en weer bellen of lopen).   
 

5. Gegevens collega’s raadplegen; bijvoorbeeld directe contactgegevens van medewerkers, 
zoals intern telefoonnummer en emailadres, pasfoto (smoelenboek) en afdeling. 
 



6. Verlofregistratie; aanvragen, registreren en het raadplegen van verlof. Of bijvoorbeeld het 
raadplegen van verlof van directe collega’s. Met de hiervoor genoemde inrichting van een 
workflow. 
   

7. Urenregistratie; het registreren, accorderen en opvragen van directe- en indirecte uren.  
8. Declaraties indienen; zoals het opgeven van zakelijke reiskosten, zoals een hotelovernachting 

of zakenlunch. 
 

9. Ziek- en betermeldingen; werknemers kunnen zich vanuit huis ziekmelden en beter melden 
bijvoorbeeld op kantoor. Hierbij kan ook gedacht worden aan een (externe) koppeling met een 
systeem van een Arbodienst om de ziekmelding te volgen. 
 

10. Employee benefits; meerkeuze regelingen, oftewel uitruilen van arbeidsvoorwaarden door 
werknemers, waarbij het resultaat direct zichtbaar is en de onderliggende systemen (m.n. 
loonadministratie) direct wordt bijgewerkt. Natuurlijk kan voor accorderen weer een workflow 
ingericht worden.  

Ongetwijfeld kunt u zelf nog andere mogelijkheden bedenken waarvoor ESS ingezet kan worden 
binnen uw organisatie.  

ESS kent ook aandachtspunten, te weten: 

1. Uit dienst treden van medewerkers; deze medewerkers moeten nog wel de beschikking 
hebben over hun loonstroken en jaaropgaven, maar voorkomen moet natuurlijk worden dat zij 
bijvoorbeeld nog toegang hebben tot gegevens van andere medewerkers. 
 

2. Fiscale bewaarplicht van documenten (zie o.a. artikel 10 Boek 2 Burgerlijk Wetboek); dit is 
met name een aandachtspunt als u de gegevens niet in eigen huis heeft, maar bijvoorbeeld bij 
een SAAS aanbieder. Maar ook bij de overgang naar nieuwe salaris- en of HRM-software kan 
bewaarplicht een aandachtspunt zijn.   
 

3. Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp); het gaat dan met name om bewaartermijnen van 
persoonsgegevens in bestanden. Zo regelt deze wet dat persoonsgegevens niet langer 
bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of 
worden gebruikt. De wet maakt onderscheid tussen gegevens waarvoor een wettelijke 
bewaartermijn geldt, zoals een loonbelastingverklaring, en andere gegevens. Voor die laatste 
gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat het dienstverband is 
beëindigd. Zie www.cbpweb.nl voor een nadere specificatie.    

Via het accountantskantoor 
Bedrijven van een zekere omvang hebben in de regel een salarisadministrateur in dienst en voeren 
zelf de salarisadministratie, al dan niet via het model van salaris service verwerking waarbij een deel 
van de activiteiten als het ware is uitbesteed. In het MKB wordt in de regel vaak gebruik gemaakt van 
de diensten van een accountants- of administratiekantoor als het gaat om het voeren van de 
salarisadministratie. Zo’n kantoor kan daarbij trouwens ook weer activiteiten hebben uitbesteed via 
salaris service verwerking of gebruik maken van salarissoftware via het SAAS model. Het onderscheid 
dat wij maken tussen een salaris service verwerker en een administratiekantoor is dat een salaris 
service verwerker beschikt over eigen software en dat een administratiekantoor gebruik maakt van 
salarissoftware van derden. Daarbij kan het trouwens best gaan om een administratiekantoor dat zich 
volledig heeft toegelegd op het voeren van de salarisadministratie voor derden en bijvoorbeeld niet de 
boekhouding doet of een jaarrekening opstelt voor een onderneming. Steeds meer 
administratiekantoren ontdekken de mogelijkheden van ESS, met als belangrijkste voordelen 
uitbreiding van de dienstverlening en klantenbinding. Bij een administratiekantoor kunnen eigen 
kantoormedewerkers toegang hebben tot ESS functies, maar natuurlijk ook de medewerkers van 
cliënten als daarover afspraken worden gemaakt. En een administratiekantoor kan daarnaast cliënten 
zelf toegang geven tot delen van de salarisadministratie, afhankelijk van de onderlinge taakverdeling 
(wat doet de cliënt zelf en wat is uitbesteed aan het administratiekantoor). Sommige aanbieders van 
salarissoftware hebben hun pakket speciaal afgestemd op de samenwerking tussen 
administratiekantoor en cliënten (en medewerkers van cliënten). Andere aanbieders kiezen voor een 
koppeling met losstaande toepassingen die speciaal zijn ontwikkeld om online samen te werken 



tussen administratiekantoor en cliënt. Deze losstaande toepassingen wordt “portalsoftware” genoemd 
en is in de regel specifiek gemaakt voor administratiekantoren. Het aanbod van dergelijke 
portalsoftware is nog beperkt te noemen en te vinden op de website www.ictaccountancy.nl 

Kosten en opbrengsten van ESS 
De kosten van ESS zijn enerzijds gelegen in de kosten (aanschaf, huur, onderhoud) van de software 
en anderzijds het inrichten van workflows binnen de organisatie. De opbrengst is gelegen in de 
tijdsbesparing door de salarisadministrateur en medewerkers van de personeelsafdeling. Deze laatste 
medewerkers kunnen zich dan meer toeleggen op advies aan en coaching van medewerkers. De 
meerwaarde van dit laatste is niet direct in geld uit te drukken. 
 
In een aparte bijlage treft u een overzicht aan met salarissoftware die beschikt over een of meer ESS 
functies. In de praktijk is er ook nog losse HRM-software met functies voor ESS, maar die zijn 
achterwege gelaten bij dit overzicht. 
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