PERSONEELSZAKEN:
ALLE OPTIES
HELDER IN BEELD

U REGELT HET ZELF

Personeel...
alles zelf doen
of samen met
Multiman?
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Vaak krijgen we de vraag wat nu precies de
verschillen zijn tussen alle personeelszaken zelf
doen of gebruik maken van payrolldiensten.
Ook horen wij vaak “dat doet mijn boekhouder
of accountant al”, als het over personeelszaken
gaat. Om de verschillen duidelijk te maken
hebben wij al die zaken op een rijtje gezet en
overzichtelijk gevisualiseerd.

•
•
•
•
•
•

Werving en selectie van medewerkers
Planning
Leiding en toezicht op werkvloer
Functionerings- en beoordelingsgesprekken
Risico Inventarisatie en Evaluatie
Aansprakelijkheidsverzekering
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U REGELT HET SAMEN
MET BOEKHOUDER/
ACCOUNTANT
1
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Salarisadministratie
Aanmelden personeel bij pensioenfonds
Aanmelden personeel bij Belastingdienst
Aangifte loonbelasting
Jaaraangifte

U REGELT HET SAMEN
MET MULTIMAN
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• Betalen loonbelasting
• Arbeidsovereenkomsten beheren
(o.a. verlengen/beëindigen)
• Salarismutaties bijhouden i.v.m. leeftijd,
wets-of CAO wijzigingen
• Afdrachten aan pensioenfonds
• Loonbetalingen, vakantiegeldbetalingen
• Verstrekken loonstroken en jaaropgaven
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Juridisch werkgeverschap
Arbeidsrechtelijke risico’s
Ontslagzaken
Ziekte- en arbeidsongeschiktheidsrisico’s
Ziekteverzuimverzekering
Ziekteverzuimadministratie
Arbodienst
Wet Poortwachter
Verlof-/vakantiedagen administratie
Vragen van medewerkers over salaris,
arbeidsovereenkomst e.d. beantwoorden
Personeelsadministratie conform wettelijke eisen
ID controle en beheer
CAO en wetswijzigingen bijhouden
CAO en wetswijzigingen implementeren
Arbeidsovereenkomsten opstellen

+ DE EXTRA
VOORDELEN VAN
MULTIMAN

MEER DUIDELIJKHEID ?
Heeft u naar aanleiding van deze whitepaper
nog vragen of wilt u meer weten over alle
mogelijkheden van payroll. Graag vertellen onze
HR adviseurs meer over onze dienstverlening in
een persoonlijk gesprek. U kunt ons telefonisch
bereiken op (0183) 65 30 30 of per e-mail:
post@multiman.nl. Wij zijn u graag van dienst.

Spijksedijk 14
Postbus 629
4200 AP Gorinchem
t (0183) 65 30 30
i www.multiman.nl

+ Meer flexibiliteit in arbeidsovereenkomsten
+ Geen liquiditeitsdip i.v.m. betaling

© Multiman Group B.V. | whitepaper ‘Payrolltarieven’ 2016-09

vakantiegeld
+ Wekelijks inzicht in uw totale
personeelskosten
+ Toegang tot geautomatiseerde
personeelsadministratie
+ Voordelige collectieve personeels
verzekeringen
+ Verzuimbegeleiding en re-integratietrajecten

