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Het e-commerce bedrijf Toppy is tien jaar geleden begonnen in de zwembadbranche. In 2015 zag 

het bedrijf veel potentie in zijn webshops op het gebied van spa, zwembaden en vijvers. Dat jaar 

was de start van de (online) groei en inmiddels verwerkt het bedrijf meer dan 100.000 

bestellingen per jaar. Toppy is daarmee uitgegroeid tot de grootste zwembadwinkel van 

Nederland en België.

Ik ben bij Toppy begonnen als HR-manager 

zonder HR-achtergrond of opleiding. 

Ik ben van mening dat je binnen het HR-vak 

geen fouten mag maken en dat is voor mij de 

reden geweest om te kiezen voor XpertHR. 

Het personeel rekent er namelijk op dat hun 

contracten kloppen, net als de gemaakte 

afspraken. Dankzij de dienst van 

XpertHR kan ik betrouwbare 

informatie en documenten 

snel opzoeken. Daardoor is 

het voor mij eenvoudiger 

om mijn rol als HR-manager 

goed uit te voeren.
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Daan Kraaijkamp,
HR-manager bij Toppy

Over Toppy
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Meer HR-kennis in huis

Zeker zijn dat alles 
juridisch gezien klopt

Toppy groeit maar liefst met 50 procent per jaar. De huidige situatie op het gebied van personeel 

is daarmee niet meer te vergelijken met de oude situatie. Toen Daan Kraaijkamp begon bij Toppy, 

werkten er zes mensen. Al snel kwamen daar steeds meer collega’s bij. Aangezien de kosten voor 

het opstellen van een contract rond de 175 euro liggen, was het uitbesteden niet langer gewenst. 

Daarnaast werkt Toppy in de zomermaanden met een groot aantal oproepkrachten, waar met de 

intrede van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) nieuwe regels voor gelden. Omdat het de 

verantwoordelijkheid van het bedrijf is om arbeidsregels goed door te voeren en ervoor te 

zorgen dat contracten en afspraken kloppen, besloot de directie om meer HR-kennis in huis te 

halen. Bovendien was er vanwege het toenemende aantal werkzaamheden behoefte aan een 

fulltime HR-manager, ook om de personeelsgroei te faciliteren.

Daan Kraaijkamp was meteen enthousiast 

en maakte daarom de switch van Category 

Manager naar HR-manager. Al snel liep hij 

tegen de nodige uitdagingen aan. “Ik 

merkte dat het opzoeken van informatie 

veel tijd kostte. Als een medewerker een 

vraag heeft, dan wil ik daar snel antwoord 

op kunnen geven. Hoe zit het bijvoorbeeld 

met leaseauto’s? Of welke arbeidsvoor-

waarden zijn wel of niet van toepassing? 

Hoewel vrijwel alles te vinden is op het 

internet, heb je niet altijd de zekerheid dat 

het juridisch gezien ook klopt. Ik wil mijn 

werk graag goed doen en XpertHR kwam 

eigenlijk precies op het juiste moment op 

mijn pad”, vertelt Daan Kraaijkamp. De 

keuze om gebruik te maken van de groot-

ste online HR-bron was dan ook snel 

gemaakt.



De klantrelatie tussen Toppy en XpertHR ging meteen goed van start. Daan Kraaijkamp: 

“Ik kwam in contact met XpertHR en ik was al snel overtuigd van de meerwaarde. 

Voornamelijk vanwege de onbeperkte toegang tot HR-kennis. Voor mij functioneert 

XpertHR dan ook als een waardevolle assistent.” Gezien de zeer uitgebreide database, 

begeleiden de accountmanagers van XpertHR hun nieuwe klanten intensief. Paul Jansen, 

field accountmanager bij XpertHR: “Bij de eerste kennismaking met Toppy heb ik laten 

zien hoe onze databank werkt en wat er allemaal te vinden is. Hoe stel je bijvoorbeeld 

‘mijn XpertHR’ in, welke cao’s zijn er en hoe kan je ze vergelijken? Waar vind je welke 

contracten en hoe pas je bepaalde wetgeving toe? Vervolgens hebben wij de online 

training afgestemd op de onderwerpen waar Toppy momenteel het meest mee te maken 

heeft zoals de WAB en het vernieuwen van arbeidscontracten.” Op deze manier helpt 

XpertHR de klant door de database heen, zodat ze het snel en optimaal kunnen gebruiken.

XpertHR als assistent
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De service van XpertHR brengt zowel praktische als 

economische voordelen voor Toppy. “Oproepkrachten die 

langer dan een jaar bij ons werken, moeten we een vast 

aantal uren aanbieden. Dankzij voorbeeldcontracten vanuit 

de databank was ik daar heel snel mee klaar. Ik hoef niet 

langer een jurist in te schakelen om alles te controleren”, 

legt Daan Kraaijkamp uit. Daarnaast benadrukt Daan 

Kraaijkamp de toegankelijkheid en overzichtelijkheid van 

de databank. Bovendien zitten er geen restricties aan 

bepaalde portals, waardoor Toppy toegang heeft tot alle 

documenten. Daan Kraaijkamp: “Belangrijke thema’s zijn 

duidelijk vindbaar waardoor ik weinig tijd kwijt ben aan het 

opzoeken van concrete en betrouwbare informatie. De 

database wordt gevoed door juristen en mensen met 

verstand van het HR-vak. Ze houden de wetten goed in de 

gaten en maken een begrijpbare vertaalslag zodat ik weet 

hoe ik het moet toepassen binnen Toppy. Dankzij de kennis 

van XpertHR zijn onze contracten kloppend en van hoge 

kwaliteit. Hun expertise, en het feit dat zij de grootste HR 

databank zijn, gaf mij dan ook de doorslag om te kiezen voor 

XpertHR.”

Expertise en overzichtelijkheid



Het opstellen van contracten liet Toppy in het verleden uitbesteden. Ook voor andere 

HR-vraagstukken schakelde het bedrijf regelmatig een jurist in. Gaandeweg breidde de 

HR-werkzaamheden zich steeds verder uit, waardoor Toppy besloot om te zorgen voor meer interne 

kennis. Het bedrijf stond daarmee voor de uitdaging om een goede invulling te geven aan de nieuwe 

fulltime HR-functie. Het vak goed uitvoeren, zorgen dat contracten kloppen, up-to-date zijn en 

voortdurend blijven voldoen aan wet- en regelgeving is namelijk niet eenvoudig. Zeker gezien de 

combinatie van steeds meer personeel en de continue veranderingen op het gebied van arbeidsrecht. 

• Toegang tot een gebruiksvriendelijke en complete database met HR-kennis

• Tijdsbesparing in het opstellen van contracten

• Besparen op externe juridische kosten

• Actuele en grondige informatie makkelijk vindbaar op één plek

• Handige tools zoals voorbeeldcontracten en stappenplannen 

• Ondersteuning bij belangrijke HR-taken

• Direct antwoord op HR-vragen

• XpertHR als waardevolle assistent 
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Het personeelsbestand van Toppy is 

binnen vier jaar tijd gegroeid van twee tot 

35 werknemers. Door deze toename nam 

de behoefte aan een fulltime HR-manager 

steeds meer toe. De huidige HR-manager, 

voorheen Category Manager, heeft echter 

geen specifieke HR-achtergrond. Om hem 

te ondersteunen in zijn nieuwe functie, 

zocht Toppy een partij die alle benodigde 

middelen en kennis omtrent HR paraat 

heeft. De dienst van XpertHR kwam 

daarom precies op het juiste moment.

Waarom XpertHR

Uitdaging

Voordelen voor Toppy



https://portal.xperthr.nl/o erte-aanvragen
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Benieuwd wat XpertHR 
jouw organisatie oplevert?

Vraag een online demo aan

Neem een kijkje in ons product en krijg inzicht in wat XpertHR voor jouw 
organisatie zou kunnen betekenen. Wij nemen na ontvangst van jouw 
aanvraag contact op om de afspraak in te plannen. Deze afspraak duurt 
ongeveer 30 minuten en is geheel vrijblijvend.

VRAAG EEN DEMO AAN

WWW.XPERTHR.NL

SALES@XPERTHR.NL

020 515 9 515




