
Vragen die zoal kunnen spelen:

	 	Hoe	krijg	ik	nieuw	talent	binnen	en	hoe	houden	we	dat	vast?

	 	Beschik	ik	over	een	portal	waar	ik	alle	werknemersgegevens	gemakkelijk	kan	inzien	en	wijzigen?

	 	Hoe	begeleid	ik	mijn	werknemers	bij	langdurige	ziekte?

	 	Voldoen	onze	arbeidscontracten	nog	wel	aan	alle	wet-	en	regelgeving?

	 	Zijn	er	subsidies	waar	we	gebruik	van	kunnen	maken?

	 	Hoe	houd	ik	ons	ziekteverzuim	zo	laag	mogelijk?

	 	Kunnen	mijn	werknemers	via	een	app	gemakkelijk	inzage	krijgen	in	hun	salaris	en	verlof	aanvragen?

	 	Bouwen	mijn	werknemers	pensioen	op	en	zo	ja,	op	welke	wijze?

	 	Wat	heb	ik	geregeld	voor	mijn	werknemers	als	ze	komen	te	overlijden	of	arbeidsongeschikt	raken?

	 	Hoe	ga	ik	om	met	disfunctionerende	werknemers	en	arbeidsconflicten?

Samenwerken met Witlox VCS draait in eerste instantie om een comfortabel en gerust gevoel. Simpelweg 
omdat alles onder controle is. Met één vast aanspreekpunt, korte en snelle communicatielijnen en een 
optimale afstemming op uw wensen en kijk op de toekomst.

Wij kijken ernaar uit om eens nader kennis te maken en onze waardevolle services verder toe te lichten.

Personeel
 
Als ondernemer wil je ondernemen en je daar volledig op focussen. Uiteraard met de nodige aandacht 
voor je personeel, want die maken uiteindelijk het verschil. Zeker als ze het naar hun zin hebben en alles 
optimaal geregeld is. Maar het vraagt nogal wat kennis en tijd om dat structureel goed voor elkaar te 
hebben en houden. Alleen al omdat de wet- en regelgeving continue verandert en beweegt. Ons ervaren 
Team Personeel kan daarbij helpen en in het hele traject van o.a. salarisadministratie, HR ondersteuning, 
juridische advisering, pensioenen en employee benefits veel zorgen wegnemen. Dat scheelt een hoop 
gedoe en levert, naast rust, vaak ook nog een aardige kostenbesparing op.

Lidwien	Bastiaansen

Adviseur pensioen en 
employer benefits

Sebastiaan	de	Nijs

Loonadviseur
mr.	Léon	Knops

Jurist / MfN- 
registermediator

Maartje	van	der	Bijl

HR adviseur



Onze diensten

Wij zijn ondernemende adviseurs met een commitment aan het succes van onze klanten. Daarbij staan we als het ware 
naast u, in goede en slechte tijden, met één overzichtelijk loket waar u terecht kunt voor: Accountancy, Audit & Assurance, 
Belastingadvies, Corporate Services, Echtscheidingsbegeleiding, Financiële planning, Administratieve dienstverlening, 
Internationaal, Juridische advisering, Personeel, Mediation en ICT ondersteuning.

Kantoor Breda

Fellenoordstraat	72

4811	TJ	Breda

Postbus	3341

4800	DH	Breda

076	-	522	53	30

Kantoor Etten-Leur

Bredaseweg	131

4872	LA	Etten-Leur

Postbus	3341

4800	DH	Breda

076	-	503	44	83

	 info@witloxvcs.nl

	 www.witloxvcs.nl

“Solide, Slagvaardig,
Sociaal”

Branche expertise
Agro
Onze experts helpen o.a. bij (minnelijke) ontei-
geningen, bedrijfsoverdracht en -verplaatsingen, 
samenwerkingsvormen, wijziging van bedrijfs- 
activiteiten en grondtransacties.

Retail- & Detailhandel
In deze branche worden de verhoudingen tussen 
kwaliteit, service en prijs altijd op scherp gezet. 
Onze experts kennen deze dynamiek en spreken 
de taal van de banken.

Automotive
In deze dynamische branche is het vooral 
belangrijk om bij te blijven, flexibel te opereren 
en kansen te benutten. Onze ervaren specialisten 
adviseren en ondersteunen daarbij.

Transport & Logistiek
Tarievendruk, personeelsschaarste en com-
plexiteit in de supply chain. Onze experts zijn 
vertrouwd met deze ontwikkelingen en helpen  
bij het maken van de juiste strategische keuzes.

Bouw & Vastgoed
Onze adviseurs helpen om de juiste keuzes te 
maken op het gebied van innovatie, efficiëntie-
verbetering, kostenbeheersing en het monitoren 
van de geldende wet- en regelgeving.

Zakelijke dienstverlening
Nieuwe technologie maakt het mogelijk om te 
innoveren in benadering en verdienmodellen. 
Onze adviseurs helpen om strategisch en tactisch 
wendbaar te zijn en blijven.

Horeca
Het voeren van de administratie, jaarrekeningen, 
aangiften, samenwerkingsverbanden en de 
aan- en verkoop van horecabedrijven: bij onze 
specialisten bent u in goede handen.

Zorg
De zorg moet steeds goedkoper en efficiënter, 
waarbij de kwaliteit gewaarborgd dient te  
blijven. Onze ervaren experts snappen deze  
complexe uitdaging voor elke zorgondernemer.


