Heeft u uw Employee Benefits (uw totale pakket verzuim-, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenregelingen) goed in beeld en op elkaar afgestemd?
In deze brochure komen de verschillende verzekerbare arbeidsvoorwaarden en de wettelijke
vereisten daaromtrent aan bod.

Employee Benefits (verzekerbare arbeidsvoorwaarden/assurable benefits)
In de jaren negentig brachten verzekeraars een breed scala aan verzekeringsproducten op de markt om de
gaten te dichten die waren gevallen als gevolg van gewijzigde sociale zekerheidswetten. Ook nu zien we dat
het inkomensgebied constant in beweging blijft en verandert. Kennis daarvan houden is van belang, nu het
verzorgen van goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals collectieve inkomensverzekeringen steeds
belangrijker wordt voor uw werknemers. Deze arbeidsvoorwaarden kunnen de doorslag geven bij het vinden
en behouden van het juiste personeel.
De Van Eekhout Groep heeft ter zake onderlegde en ervaren consultants, onder meer op inkomensgebied.
Zij kunnen u daarom van dienst zijn met advies over welke inkomensverzekeringen af te sluiten, over te
sluiten of te verlengen. Elke inkomensverzekering heeft namelijk vele keuze-opties en daarnaast zal rekening
moeten worden gehouden met de CAO en wet- en regelgeving. U kunt bij ons terecht voor de volgende
Collectieve inkomensverzekeringen:
Collectieve inkomensverzekeringen
 ANW –hiaatverzekering
(Verzekering bij overlijden)
 Verzuimverzekering
(eerste 2 jaar ziekte)
 WGA-Hiaatverzekering basis/uitgebreid (Arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte)
 WIA-Aanvullingsverzekeringen
(Arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte)
 WGA- of IVA excedentverzekering
(Arbeidsongeschiktheid na 2 jaar ziekte)
 WGA Eigen risico drager
(Arbeidsongeschiktheid)
 Collectieve ongevallenverzekering
(Ongevallen)
Onze adviseurs kijken met u mee of uw inkomensverzekeringen nog up-to-date zijn en nog passen bij uw
bedrijfsprofiel. Vragen komen aan bod zoals: “Hoe kan ik mijn inkomensverzekeringen harmoniseren? Is het
worden van ERD juridisch en financieel wenselijk?”
Kort samengevat bestaat onze advisering uit het volgende:
 Monitoren en beheren van uw pakket aan collectieve inkomensverzekeringen
 Advisering en bemiddeling in collectieve inkomensverzekeringen
 Toetsing collectieve inkomensverzekeringen aan cao
 Controle op premielasten inkomensverzekeringen richting uitvoerder
 Advisering over keuze Eigen Risico Dragerschap WGA (ERD)
 Due diligence onderzoek bij fusies en overnames
 Advisering bij veranderingen in de wet- en regelgeving

Sociale zekerheid
Als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving worden steeds vaker de kosten van zieke werknemers op de
werkgever afgewenteld. Het is dus zaak dat uw medewerkers gezond blijven en in staat blijven om te
voldoen aan de huidige eisen die het werk en de arbeidsmarkt aan hen stelt. Doel is dat zij duurzaam
inzetbaar zijn.
Wij adviseren u graag op de volgende rechtsgebieden:
 Ziektewet
 Wet Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte
 Wet Verbetering Poortwachter
 WIA/WAO
o ANW
o Beperking premiedruk die ontstaat nadat een arbeidsongeschikte werknemer is uitgestroomd
Wij kunnen u werk uit handen laten nemen door onze juriste Sociaal Zekerheidsrecht. Zij kan u bijstaan bij
bezwaar en beroep in ZW-zaken dan wel adviseren bij de aanpak van zieke en arbeidsongeschikte
werknemers. Vragen over uw verplichtingen bij ziekte en re-integratie of over uw loondoorbetalingsplicht
voor een zieke werknemer/oproepkracht, komen daar bijvoorbeeld bij aan de orde.
Tevens kan er worden gekeken naar de voordelen van het vrijwillig verzekeren voor de ZW door de DGA. Tot
slot kan onze arbeidsjuriste adviseren bij ontslag.

Arbeidsrecht
Het is van belang dat de arbeidsovereenkomsten up-to-date zijn. Denk daarbij onder andere aan de
formulering van proeftijd- en concurrentiebeding en aan het opnemen van een bepaling voor de
aanzegtermijn in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Dit is allemaal gewijzigd als gevolg van de
invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 (het nieuwe ontslagrecht). Daarnaast is
dekking van arbeidsongeschiktheid ook steeds belangrijker. Onze arbeidsjuriste helpt u graag hierbij.
Wij adviseren u graag bij:
 Opstellen van arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden (ook secundaire, fiscale en sociale
verzekeringsaspecten) en cao.
 Ontslagrecht
 Arbeidsongeschiktheid, UWV
 Formulering van proeftijd- en concurrentiebeding
 Opnemen van bepaling aanzegtermijn in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
 Advies inzake de nieuwe ketenregeling (hoe vaak mag ik de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
nog verlengen en voor hoelang?)
 Advies inzake loonsanctie voorkomen/ beperken

Vraagstukken
 Is er sprake van een arbeidsovereenkomst?
 Kan ik mijn werknemer nog een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aanbieden?
 Heeft mijn werknemer straks recht op een transitievergoeding?
 Kan ik nog wel werken met oproepkrachten?
 Kan ik de arbeidsovereenkomst bij voorbaat aanzeggen?
 Kan mijn werknemer na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gewoon doorwerken?
 Kan ik een concurrentiebeding opnemen in de arbeidsovereenkomst?
 Kan ik de arbeidsvoorwaarden van mijn werknemer eenzijdig aanpassen?
 Vallen mijn werknemers onder een cao?
 Ben ik een directeur-grootaandeelhouder en verplicht sociaal verzekerd (DGA)?

VEG Benefits Platform
Uw verzuim-, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenregeling zijn van groot financieel belang voor
u en uw werknemers, en zijn vaak bij verschillende verzekeraars ondergebracht. Het beheer van deze
arbeidsvoorwaarden vereist deskundigheid en kost vaak veel tijd.
Vanwege de grote financiële belangen en de toenemende zorgplicht is het zaak dat de administratie en
communicatie foutloos verlopen.
Het VEG Benefits Platform biedt uitkomst!
Het VEGBenefits Platform biedt u maximale grip op uw verzekerde arbeidsvoorwaarden. Wij verzorgen het
VEGBenefits Platform waardoor uw verzekerde arbeidsvoorwaarden middels één systeem geadministreerd,
gecontroleerd en gecommuniceerd worden.
Daarnaast biedt het VEG BenefitsPlatform de mogelijkheid uw medewerkers persoonlijk te informeren over
de regelingen die u ze aanbiedt, de keuzes die ze kunnen maken en wat een eigen investering in de
regelingen oplevert. Ook kunnen we samen invulling geven aan Pensioen 1-2-3 en uw medewerkers bij lifeevents voorzien van informatie waarmee u invulling geeft aan de Wet Pensioencommunicatie.
Voordelen:
 Tijdsbesparing
 Vermindering foutgevoeligheid
 Transparant vergoedingsmodel
 Up-to-date schaduwadministratie

- Vergroting bewustwording werknemers
- Managementinformatievoorziening
- Internationaal inzetbaar
- Optimale ketenintegratie

Human Resource Management
Wij willen graag dat mensen met plezier naar het werk gaan. Natuurlijk onze eigen mensen, maar we
ondersteunen daar ook onze klanten bij. Dat begint bij werving en selectie: de juiste persoon op de juiste
plaats krijgen. Mensen veranderen en organisaties veranderen. De juiste persoon op de juiste plaats hóuden
is daarom een permanent proces van informatie en feedback uitwisselen, functies aanpassen, beloning upto-date houden, opleiden, coachen en uiteindelijk helaas soms ook ontslag. Ook daar helpen we bij. Onze rol
is aanvullend aan wat de onderneming zelf al kan. Flexibiliteit is daarom onze tweede natuur.
Wij adviseren u graag bij:












Werving en selectie: met de modernste middelen en inzichten (vooral op gebied van social media en
“vinden en verleiden”) alle voor de functie beschikbare kandidaten in beeld brengen en hier
vervolgens een gedegen selectie uit maken. Desgewenst inclusief psychologische tests, assessments
en referentiechecks.
Opzetten en onderhouden van de personeelsadministratie: personeelsdossiers, maandelijkse
aanlevering van salarismutaties, ziekteverzuimadministratie en –analyse, overwerk- en
verlofregistratie, tijdig verlengen van arbeidsovereenkomsten.
Opzetten van personeelssystemen: salarissen, functiebeschrijvingen, beoordelingen,
prestatiemanagement en prestatiebeloning, opleidingsplanning, talent management, bonussen en
winstdelingsregelingen, ziekteverzuimbeheersing.
Opzetten van een Personeelshandboek: met onderwerpen als bijzonder verlof, gebruik van alcohol
en drugs, privé-activiteiten in werktijd, social media, coaching, seksuele intimidatie, contacten met
de media, omgaan met schadeclaims.
Coaching van medewerkers: over onderwerpen als time management, assertiviteit, voorkomen van
burn-out, geven en ontvangen van kritiek, mensgericht leidinggeven, omgaan met veranderingen,
vergroten van betrokkenheid van medewerkers.
Ondersteuning bij ontslag van medewerkers: hulp bij het voorbereiden en voeren van het
ontslaggesprek en bij onderhandelingen, outplacement.

Laat uw businesscase vrijblijvend analyseren
Om zicht te krijgen op de voordelen en besparing(en) die VEG Benefits Platform u kan bieden, kunnen wij
voor u een businesscase maken. We gaan als volgt te werk:
We onderzoeken de volgende onderwerpen:
Uw financiële voordelen
Mate van voldoen aan wet en regelgeving (compliance)
Uw operationele voordelen
->Pensioen
->ANW
->Arbeidsongeschikt
->Ziekte en Verzuim
->Ongeval
Ùw salarisadministratie

VEG:
- Mutaties
- Rappel
- Controle
- Rapportage
- Statements
- Documenten

Vragen
Wanneer u uw businesscase vrijblijvend wilt laten analyseren kunt u contact opnemen met de Van Eekhout
Groep. We helpen u graag verder.

De Van Eekhout Groep staat klaar om u een goed overzicht te verstrekken van uw financiën in al
haar facetten. U krijgt daarmee vooruitzicht op een ontspannen manier van zakendoen.
Onze hoog opgeleide specialisten op het gebied van Employee Benefits, Pensioen Consultancy, Legal
Service, OR advies en Risk Management communiceren helder en streven naar een langdurige en
open relatie.
Service is niet alleen een woord. Het staat voor onze aanpak en klantgerichtheid. Zowel bedrijven als
particulieren kunnen voor een integer advies terecht bij de van Eekhout groep.

