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Deelnemersbijdrage 2015
De deelnemersbijdrage voor het complete Poortwachter pakket is voor 2015
vastgesteld op € 95,50 per jaar voor iedere werknemer die meer dan 12 uur per
week werkt en € 53,50 voor de medewerker die 12 uur of minder werkt. De bijdrage
van Wütrich vanuit de verzuimverzekering bedraagt opnieuw maximaal € 30
respectievelijk € 16,50.

Opgave aantal werknemers
Binnenkort ontvangt u een brief waarin u gevraagd wordt uw werknemers die in het
verzuimsysteem staan te controleren. Stuurt u daarom per omgaande het ingevulde
formulier per e-mail of fax retour of check uw werknemers rechtstreeks in ons
verzuimsysteem via deze link http://www.remedium.nl/login.php zodat uw gegevens
correct geregistreerd zijn voor de facturatie van de deelnemersbijdrage 2015.

Verzuimsysteem bijhouden in uw belang
Het bijwerken van uw werknemersgegevens is natuurlijk van voor de jaarlijkse
facturatie van belang maar bovenal voor een goede dienstverlening. Adres-,
telefoon- en emailgegevens vanuw medewerkers zijn van belang zodra een
werknemer door ons bijv. wordt opgeroepen bij de Bedrijfsarts. Zorg dus dat deze
gegevens juist vermeld staan.

Nieuwe VerzuimCoach
Helaas heeft Yvonne Beurskens onze organisatie
verlaten voor een nieuwe uitdaging. Haar
werkzaamheden worden per 1 december a.s.
overgenomen door Mathilde Meijer Mattern.
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Nieuwe Wet Werk en Zekerheid
De Nieuwe wetgeving heeft belangrijke consequenties voor u als werkgever. Wij
adviseren u juist daarom uw arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd goed in kaart
te brengen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van uw
brancheorganisatie ( KNDB of NSO).
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