Nieuwsbrief november 2013

Nieuwsbrief dinsdag 12 november 2013

Deze nieuwsbrief is speciaal gericht op een aantal financiële en administratieve
zaken die van belang zijn voor een goed verloop van de dienstverlening in 2014.
Graag uw gewaardeerde aandacht hiervoor.

In deze nieuwsbrief:
Deelnemersbijdrage 2014
Brief opgave aantal werknemers
Verzuimsysteem bijhouden erg belangrijk

Deelnemersbijdrage 2014
In 2013 wordt de gebruikelijke CBS-indexering die dit jaar 1,8% bedraagt, toegepast
op de deelnemersbijdragen.
De deelnemersbijdrage voor het complete Poortwachterpakket bedraagt daarmee in
2014 € 93,50 per jaar voor iedere werknemer die meer dan 12 uur per week werkt
en € 52,50 voor wie 12 uur of minder werkt.
De bijdrage van Wüthrich vanuit de verzuimverzekering aan deze pakketten
bedraagt opnieuw maximaal € 30 resp. € 16,50.
Er worden momenteel in samenspraak met KNDB en NSO plannen ontwikkeld om in
2014 met nog meer energie en inzet aan preventie en het verminderen van het
langdurig verzuim te werken. Door de steeds maar voortdurende crisis staat
iedereen erg onder druk en neemt het complexe verzuim toe en daaraan moet me
alle mogelijke middelen en inzet een halt toe geroepen worden. U wordt hierover in
de volgende nieuwsbrief nader geïnformeerd.

Brief opgave aantal werknemers
Eén deze dagen zult u een brief ontvangen waarin u gevraagd wordt opgave te doen
van het juiste aantal werknemers per 1-1-2014. Het gemiddeld aantal werknemers
per winkel loopt terug en het is dus extra belangrijk dat het juiste aantal werknemer
gefactureerd kan worden. Vult u daarom dit formulier snel in en retourneer het snel
per mail of fax.

Verzuimsysteem bijhouden erg belangrijk
Om de dienstverlening goed te laten verlopen is het van groot belang dat u de
gegevens bijwerkt van uw werknemers in het verzuimsysteem, zodat het systeem
altijd actueel is. Alleen op die manier kunt u optimaal geholpen worden. In de brief
die u krijgt wordt daarom gevraagd ook uw werknemergegevens in het
verzuimsysteem te checken en zo nodig bij te werken. U weet als geen ander hoe
belangrijk dat is.

Nieuwsbrief november 2013
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking aan het bovenstaande en wij
wensen u een zakelijk voorspoedig(er) 2014 toe.
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