Door de inzet van een samenwerkingspartner op het gebied van de Sociale Wetgeving verbreedt Groenendijk
Onderwijsadministratie haar dienstverlening. Drie jaar geleden zijn wij een samenwerking aangegaan met VCSW,
een specialist op het gebied van de Sociale Wetgeving. De specialisten van VCSW kijken met behulp van een volledig
geautomatiseerd proces (VCSW Digitaal) naar het Loonkostenvoordeel (LKV), Lage Inkomensvoordeel (LIV), No risk
en (voorheen) de premiekortingen. Ook verzorgen zij de controle op de gedifferentieerde premie WHK. VCSW
beschikt over de kennis en ervaring die nodig is om maximaal voordeel te halen uit bestaande regelingen.

In de afgelopen jaren zijn door VCSW, binnen de klantenkring van Groenendijk Onderwijsadministratie,
meerdere onderzoeken op ‘no cure no pay’-basis uitgevoerd. Dit leverde per klant gemiddeld € 14.000,- op.

Veranderingen in de sociale wet- en regelgeving
Per 1 januari 2018 is de wet- en regelgeving dusdanig aangepast dat
je als werkgever na een nieuwe indiensttreding maar drie maanden
de tijd hebt om gebruik te maken van het Loonkostenvoordeel.
Om in dit proces geen tijd te verliezen heeft VCSW een koppeling
met het UWV om ziektewetmeldingen op te pakken en worden
machtigingen digitaal ondertekend en afgehandeld.

Hoe gaat het in zijn werk?
Om gebruik te kunnen maken van de expertise van VCSW, sluit u met VCSW een overeenkomst af.
Achter de schermen werken VCSW en Groenendijk nauw samen om ervoor te zorgen dat er zonder
verdere inspanning van uw kant geen gelden worden misgelopen. Groenendijk zorgt ervoor dat
nieuwe werknemers in de administratie worden opgenomen. VCSW controleert of er een besparing
mogelijk is door contact op nemen met de Belastingdienst en het UWV. Indien er een besparing
kan worden gerealiseerd, schrijft VCSW de bezwaarschriften en zorgt Groenendijk voor de
administratieve verwerking.

Wilt u ook profiteren van deze unieke samenwerking? Neem dan contact op met VCSW. Voor een maximaal resultaat
raden wij u aan om zo snel mogelijk te starten met de controles.
Voor deze dienstverlening rekent VCSW een vast bedrag van € 500,- per jaar, om uw organisatie aan te sluiten. Het
behaalde Loonkostenvoordeel wordt middels een verdeelsleutel (30/70) verdeeld. Bij een voordeel van € 10.000,- rekent
u 30% met VCSW af en verdient u € 7.000,-.
Om volledig aan de AVG te voldoen worden een geheimhoudingsovereenkomst, privacy statement en
verwerkersovereenkomst in orde gemaakt.
Voor meer informatie kunt u terecht op www.vcsw.nl
of neem contact op met Sven Zuurmond (VCSW) 070 20 45 000
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