www.personeelsformulier.nl
Beperk uw werkgeverslasten via www.personeelsformulier.nl
Er kan meer dan u denkt!
Maakt u als werkgever maximaal gebruik van alle subsidies en regelingen voor nieuwe
medewerkers? Ons online personeelsformulier geeft snel en eenvoudig antwoord op deze
vraag.

Waarom www.personeelsformulier.nl
Het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel biedt
werkgevers in toenemende mate rechten en kansen.
Wie over de juiste informatie beschikt, kan de kosten
voor sociale zekerheid goed besturen en verlagen.

Ontdek compensaties
Als specialisten in sociale zekerheid weten wij welke
voordelen van sociale en fiscale wetgeving u kunt
benutten. Zo hebben het UWV, de Belastingdienst,
gemeentes en ESF ieder eigen budgetten. Ook zijn er
compensaties mogelijk voor risico’s die reeds bekend
waren voordat u en uw nieuwe werknemer het
dienstverband aangingen.

Duidelijkheid over arbeidsverleden
Werkgever en werknemer hebben samen
verantwoordelijkheden wat betreft verzuim en
re-integratie, soms zelfs na het dienstverband.
Door de komst van het loonkostenvoordeel is
het belangrijk om sneller inzicht te hebben in
het arbeids(ongeschiktheids)verleden van uw
werknemer.

Bespaar op werkgeverslasten
Laat uw nieuwe medewerker de vragen van ons
personeelsformulier invullen en u weet snel op welke
financiële voordelen u recht heeft!
Neem contact op met onze specialist:
Yoeri Weekhout
tel. (088) 1810 000
mail: yoeri.weekhout@hcscan.nl

Wat is www.personeelsformulier.nl
Nieuwe medewerker in dienst?
Met www.personeelsformulier.nl ziet u in een
oogopslag op welke budgetten en subsidies uit de
sociale en fiscale wetgeving u recht heeft. Ook krijgt u
inzicht in de rechten en plichten vanuit UWV, gemeente
en Belastingdienst.

Binnen 3 maanden aanvragen
Belangrijk: vanaf 1 januari 2018 zijn de premiekortingen
vervangen door loonkostenvoordelen. U moet binnen
3 maanden na indiensttreding de doelgroepverklaring
bij het UWV aanvragen. Alleen dan kunt u aanspraak
maken op loonkostenvoordelen.
Met www.personeelsformulier.nl ziet u meteen voor
welke werknemers dit geldt!

Heldere vragen
De korte online vragenlijst is altijd afgestemd op de
actuele wet- en regelgeving en eenvoudig van opzet.
Alle medewerkers kunnen de vragen begrijpen en
beantwoorden. Zij zijn wettelijk verplicht eerlijke
informatie te geven.

Voordelen
Eenvoudig en kort, maximaal 4 vragen
Grote kans op niet eerder benutte financiële 		
voordelen
Lage investering
Discreet (geen medische vragen)
Uw eigen logo en welkomsttekst op het formulier
Beheer door specialisten van Human Capital Scan
Verwerking gegevens conform richtlijnen van het
Autoriteit Persoonsgegevens

Human Capital Scan Specialisten in Sociale Zekerheid
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