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Als kind droomde ik ervan om:
zelf ooit moeder te worden en in 
een warm land te wonen. Verder 
zijn ongeveer alle beroepen die 
kinderen kunnen bedenken de 
revue gepasseerd zoals kapster, 
juffrouw, actrice, dokter en 
dierenarts. 

Nu ben ik:
Salarisadministrateur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
de salarisadministratie bij het 
Elkerliek ziekenhuis.

Ik krijg energie van:
als het goed gaat met de mensen in 
mijn directe  omgeving. 

In mijn vrije tijd: 
slaap ik lang uit, ga ik lekker (uit)eten, 
doe ik veel aan (online) winkelen en 
ga ik zo vaak  mogelijk een dagje of 
weekendje weg.

Als kind droomde ik ervan om:
profvoetballer te worden. 

Nu ben ik:
Loonadministrateur bij Wesselman 
Accountants & Adviseurs.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
werken bij een administratiekantoor 
en als tennisleraar via mijn eigen 
tennisschool.

Ik krijg energie van:
familie en vooral van mijn eigen 
kinderen van 2,5 jaar (Emmy) en bijna 
9 maanden (Jesse).

In mijn vrije tijd: 
doe ik graag leuke dingen met het 
gezin en familie, sporten en 
bezoeken van festivals/concerten als 
het weer kan.

Als kind droomde ik ervan om:
een wereldreis te maken met mijn 
beste vriendinnen.

Nu ben ik:
Salarisadministrateur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
Backoffice medewerker bij Xelvin B.V

Ik krijg energie van:
mensen en vrienden die onmisbaar 
zijn.

In mijn vrije tijd: 
met vrienden uit eten en quality 
time met mijn gezin en 4 kinderen.

Als kind droomde ik ervan om:
vrachtwagenchauffeur te worden.

Nu ben ik:
Salarisadviseur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
allerlei banen in diverse sectoren: 
productiemedewerker in een 
stoelen fabriek, stukadoor, 
magazijnmedewerker, chauffeur 
verhuur schaarheftrucks en 
ictmedewerker alvorens ik in het 
salaris vak belandde.

Ik krijg energie van:
vrienden en familie om mij heen, 
lekker sporten en goede muziek.

In mijn vrije tijd: 
lekker wandelen/fietsen in de 
natuur en spelletjesavonden met 
vrienden te doen.

onze
salarisadministratie!

Eén team, 
één taak 

Als kind droomde ik ervan om:
boerin te worden.

Nu ben ik:
Salarisadministrateur bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
Financieel administrateur en 
HR medewerkster.

Ik krijg energie van:
plezier te hebben met familie 
en vrienden.

In mijn vrije tijd: 
kook ik graag met/voor vrienden en 
ga graag weekendjes weg en op 
vakantie.

Als kind droomde ik ervan om:
dierenverzorger te worden. 

Nu ben ik:
Salarisadviseur.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
het verwerken van de 
salarisadministratie van verschillende 
werkgevers bij een ander 
accountantskantoor.

Ik krijg energie van:
een kop thee en lekker kletsen met 
mijn dochter.

In mijn vrije tijd: 
breng ik zo veel mogelijk tijd door 
met mijn gezin en vrienden, lees ik 
een boek en ga ik graag naar buiten 
om te wandelen of te fietsen.

Als kind droomde ik ervan om:
allereerst om non te worden, daarna 
om iets te doen in talen.

Nu ben ik:
Senior Salarisadministrateur  
bij Wesselman.

Voor Wesselman hield ik  
mij bezig met:
werken als salarisadministrateur  
bij AWA.

Ik krijg energie van:
positieve mensen, vrienden en 
familie en mijn gezin.

In mijn vrije tijd: 
tennis ik graag, ga ik graag  
wandelen vroeg in de ochtend 
met de hond en zoek de sneeuw 
op in de winter.

Onze salarisadministrateurs en adviseurs opereren voornamelijk 

achter de schermen, maar nemen ondertussen al jarenlang bij menig 

ondernemer de volledige loonadministratie uit handen; van de 

loonstroken, arbeidscontracten tot de aangifte loonbelasting.

Trots stellen wij u voor aan dit topteam!

Mogen wij u 
voorstellen aan...


