Sociale verzekeringen

Onze loonadviseurs kennen de sociale wetgeving en
adviseren u over verzuim- en werkloosheidsuitkeringen.
Ook de vraag wat te doen met uw WGA-risico is bij Alfa
in betrouwbare handen. En wat te denken van onderwerpen als ouderschapsverlof, vervroegde uittreding, levensloopregeling, zorgverlof en sociale regelingen in verband
met bijzondere omstandigheden?

HRM

Nieuwe medewerkers aannemen, medewerkers begeleiden in hun functioneren en zorgen voor duidelijke regels
in uw bedrijf: HRM is een veelomvattend werkterrein.
Verder moet u nadenken over de beloningsstructuur in
uw bedrijf en uw werknemers op hun verzoek voorzien
van werkgeversverklaringen. Alfa is uw HRM-adviseur op
afstand, die dichtbij uw bedrijf staat. Bovendien beschikt
Alfa over adviseurs met kennis van de DISC persoonlijkheidsanalyse. Die kan u op veel vlakken inzicht geven: in
uw eigen persoonlijkheid en die van medewerkers, het
opbouwen van relaties of het oplossen van conflicten.

Adviesabonnement

Het adviesabonnement is met name interessant als u
de salarisadministratie (nog) niet door ons laat verzorgen,
maar wel graag gebruik maakt van onze expertise.
U krijgt dan voor een bepaald budget een vast aantal
adviesuren per kalenderjaar. Binnen dit budget komt een
vaste adviseur van Salaris en Personeel periodiek bij u op
locatie. Dit kan gedurende een vooraf te bepalen aantal
uren per maand of per kwartaal. Hij of zij wisselt dan met
u van gedachten over zaken die voor u – als ondernemer
én werkgever – van belang zijn.

Ziekteverzuim

De arbodienst is uw eerste aanspreekpunt bij langdurig
ziekteverzuim. Niet altijd zijn arbodiensten op de hoogte
van actuele arbeidsjuridische en sociale verzekeringsaspecten. Een onafhankelijke adviseur van Alfa Salaris en
Personeel kan dan optreden als casemanager en contact
onderhouden met alle partijen die in een re-integratietraject betrokken zijn. Leiden alle inspanningen na twee
jaar toch niet tot re-integratie? Dan kan uw adviseur u
bijstaan in de ontslagprocedure (voor zover zo’n procedure gewenst is).

Alfa Accountants en Adviseurs is een adviesorganisatie voor het
midden- en kleinbedrijf, ontstaan vanuit de land- en tuinbouw.
U zit bij Alfa - met 30 vestigingen door heel Nederland - aan
tafel met ervaren adviseurs en accountants die de praktijk goed
kennen. Bij Alfa Accountants en Adviseurs kunt u terecht met al
uw vragen over accountancy, belastingen, salaris en personeel,
subsidies, bedrijfsadvisering en financiële dienstverlening.
Iedere Alfa-medewerker beschikt over deskundigheid, kennis
en inzicht voor advies op maat.

Zó dichtbij is Alfa!
Hieronder vindt u een overzicht van de kantoren waar de medewerkers
van Alfa Salaris en Personeel zijn gevestigd. Voor een overzicht van alle
kantoren van Alfa, zie www.alfa.nl.
Alfa Aalsmeer

Alfa Naaldwijk

Alfa Nijverdal

Witteweg 3

Tiendweg 6

Anders Celciusstraat 3

1431 GZ Aalsmeer

2671 SB Naaldwijk

7442 PB Nijverdal

088 2531100

088 2532450

Telefoon 088 2532750

asp-aalsmeer@alfa.nl

asp-naaldwijk@alfa.nl asp-nijverdal@alfa.nl

Alfa Klazienaveen

Alfa Nijkerk

Alfa Raamsdonksveer

Koriander 11

Van Siburgstraat 2-4

Barbeelweg 1

7892 AA Klazienaveen

3863 HW Nijkerk

4942 VS Raamsdonksveer

088 2532250

088 2533200

088 2532050

asp-klazienaveen@alfa.nl

asp-nijkerk@alfa.nl

asp-raamsdonksveer@alfa.nl

Disclaimer

Deze brochure is zeer zorgvuldig samengesteld. Bij de samenstelling van de
uitgave kan Alfa geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele onjuistheden
of onvolledigheden. Overnemen en vermenigvuldigen van de inhoud van deze
brochure is toegestaan met bronvermelding.

Hoe blijven we de veranderingen
in salaris en personeel vóór?
Er verandert veel op het gebied van salaris en personeel.
Veel van die veranderingen gaan voor u ongemerkt
voorbij: als u gebruikmaakt van Alfa Salaris en
Personeel weet u dat we u graag ontzorgen. Andere
wijzigingen hebben meer gevolgen. Daarom verandert
ook Alfa Salaris en Personeel continu mee. Wat doen
we om ervoor te zorgen dat we alle ontwikkelingen een
stap vóór blijven?

Door wijzigingen in de wet- en regelgeving (denk aan de Wet werk en
zekerheid en de werkkostenregeling) verandert onze dienstverlening. Ook
wordt die dienstverlening steeds breder. Zaken die u misschien als ‘gedoe’
ervaart, kunnen wij van u overnemen. Bovendien ontwikkelt uw bedrijf zich.
Dit betekent dat u morgen andere behoeften kunt hebben dan vandaag.

Onze dienstverlening

Staan we nog wel dichtbij genoeg?

Vaak genoeg veranderen we op tijd mee door stilzwijgend
afspraken met elkaar te maken. Maar in een goede relatie
is het van belang om af en toe stil te staan bij uw en onze
verwachtingen: haalt u nog wel maximaal rendement uit
Alfa Salaris en Personeel? En staan we nog wel dichtbij de
werkzaamheden die u belangrijk vindt? Door de digitalisering communiceren we steeds meer op een andere manier
met elkaar. Juist door een persoonlijk contact kunnen we
uw verwachtingen en onze mogelijkheden optimaal op
elkaar afstemmen. Daarom houden we het graag transparant en efficiënt door werkafspraken met u te maken.

Aandachtsgebieden

Alfa heeft met u gesproken over het vastleggen van
dienstverbanden en het opstellen en archiveren van
arbeidsovereenkomsten. Ook zijn er werkafspraken
gemaakt over de werkkostenregeling. Momenteel ligt
de focus op de periodieke salarisproductie. Fasegewijs
komen daarna andere aspecten van onze dienstverlening
aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de procesbewaking
bij ziekteverzuim of de uitvoering van de pensioenregeling
in uw bedrijf. Als u al eerder vragen over deze onderwerpen
heeft, kunt u deze gerust stellen. Graag zelfs. Verderop
in deze brochure vindt u een overzicht van de terreinen
waarop wij u van dienst willen zijn.

Wie zijn u van dienst?
Alfa heeft alle specialisten op het gebied van
salaris en personeel op zes locaties gebundeld:
Aalsmeer, Klazienaveen, Naaldwijk, Nijkerk,
Nijverdal en Raamsdonksveer. Wilt u weten
welke Alfa-professionals er per vestiging voor uw
salaris- en personeelsadministratie klaar staan?
Kijk dan op www.alfa.nl/snp. Daar vindt u niet
alleen de namen en specialisaties van de mensen
die dichtbij u staan, maar ook hun contactgegevens. Zodat u die persoonlijke contacten ook zélf
kunt aanhalen!

Salaris
24/7 al uw salarisgegevens dichtbij

Met ons loonpakket Alfa Salaris en Personeel (ASP) heeft
u 24 uur per dag online toegang tot uw loonproductie en
de loonaangifte. ASP biedt ook managementinformatie
om grip te houden op uw organisatie. De modulaire opzet
stelt u in staat het pakket optimaal af te stemmen op uw
specifieke behoeften. Met ASP kunt u bijvoorbeeld verlof
en verzuim goed registreren en beoordelings- en functioneringsgesprekken bijhouden. Het verstrekken van papieren
loonspecificaties behoort tot het verleden: de ASP-module
Employee Self Service geeft uw medewerkers online toegang tot hun eigen salarisgegevens. Dat scheelt u veel
administratieve rompslomp.

Vragen over salariszaken?

Alfa volgt de salariswetgeving op de voet. Zo kunt u
bij ons terecht voor de fiscale beoordeling van kostenvergoedingen. Onze medewerkers adviseren u over de
juiste toepassing van de CAO. En heeft u vragen over
de beloningsstructuur in uw bedrijf of denkt u aanspraak
te kunnen maken op subsidies of premiekortingen? Eén
gesprek en u kent uw mogelijkheden. Of wij nemen het
initiatief: we staan bekend als proactieve adviseurs die
tijdig aan de bel trekken bij relevante ontwikkelingen
voor uw loonadministratie.

Fiscale vraagstukken

Op veel momenten in uw ondernemersbestaan komt
u de Belastingdienst tegen. Dat begint al als u zich als
werkgever moet aanmelden. Bij welke sector moet
de fiscus uw bedrijf indelen om de premiedruk zo laag
mogelijk te houden? Alfa adviseert. Ook over zaken
als afdrachtverminderingen en de werkkostenregeling.
Als u verschil van inzicht heeft met de Belastingdienst,
kunt u een beroep doen op de adviseurs van Alfa voor
uw bezwaarprocedure.

Personeel
Arbeidsrecht

Waar moet u op letten bij het aannemen van nieuwe medewerkers? Wat kan wel en wat niet in een arbeidsovereenkomst? Hoe vaak kunt u een tijdelijk contract verlengen?
En wat te doen als u niet met uitbreiding, maar met krimp
te maken heeft? Onze adviseurs zijn op de hoogte van de
meest actuele regelgeving op het gebied van het arbeidsrecht en beantwoorden uw vragen deskundig en helder.
Ook begeleiden we u bij ontslagprocedures bij het UWV.

