
VeReFi is het kennisplatform van CS Opleidingen

Grip op 
geldstromen 
sociale 
zekerheid

Controleer,  

neem regie en

bespaar veel geld 

met VeReFi!



Grip op geldstromen 
sociale zekerheid

Controleer en  
neem regie
• Weet u hoeveel procent van uw loonsom u 

momenteel kwijt bent aan geldstromen sociale 

zekerheid?

• Controleert u of eventuele WGA-uitkeringen 

terecht aan u worden doorbelast en tekent u 

regelmatig beroep of bezwaar aan tegen  

UWV-beschikkingen?

• Weet u of uw organisatie alle subsidies en 

premiekortingen optimaal benut?

• Is het verzuimpercentage in uw onderneming 

boven de 3%?

• Is uw bedrijfsarts gericht op een snelle  

re-integratie in (passende) arbeid?

• Weet u dat er groepen werknemers zijn waarvoor 

premiekortingen gelden, zodat u minder WAO-, 

WIA-, en WW-premies hoeft te betalen?

Met VeReFi krijgt u inzicht en controle. Zo kunt u 

bouwen aan een samenhangend beleid en gaat  

u fors besparen. Via een abonnementensysteem 

kunt u gebruikmaken van onder meer:

VeReFi (Verzuim, Re-integratie en 

Financiën) is het kennisplatform van  

CS Opleidingen. Hier krijgt u toegang  

tot een wereld aan kennis en knowhow  

om grip te krijgen op de geldstromen 

sociale zekerheid in uw organisatie. Dat  

is belangrijk, omdat deze geldstromen 

al snel 30% tot 40% van de loonsom 

bedragen. Door regie en controle kunt  

u honderdduizenden euro’s besparen!

Nieuwsbrieven en Whitepapers
U ontvangt iedere maand een nieuwsbrief met 

actuele berichtgeving over sociale zekerheid en 

vier maal per jaar een whitepaper waarin een 

onderwerp uitgediept wordt. 

Handige rekentools en applicaties
Bijvoorbeeld de KostenIndicatie Sociale Zekerheid, 

de ControlMeter, de Verzuimkostencalculator en 

WIA-uitkeringswijzer

Een digitale documentenbank 
Met voorbeeldbrieven, formulieren, richtlijnen en 

beleidsprotocollen

FAQ databank
Met honderden vragen van onze klanten en 

studenten (en de antwoorden natuurlijk)

 

Hulp van professionals
Via onze meetingroom komt u eenvoudig in 

contact met bijvoorbeeld register casemanagers, 

bedrijfartsen, juristen, re-integratiedeskundigen, 

arbeidsdeskundigen etc. 
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U heeft de keuze uit  
twee verschillende 
abonnementen:

VeReFi Nieuws Abonnement
Voor slechts € 125 per jaar ontvangt u de 

maandelijkse nieuwsbrief, vier maal per jaar een 

whitepaper, drie maal per jaar het magazine  

CS Verbindt en toegang tot de FAQ databank.

VeReFi Volledig Abonnement
Voor € 600 heeft u alle voordelen van het Nieuws 

Abonnement en kunt u ook nog gebruikmaken 

van alle rekentools en applicaties, de digitale 

documentenbank, het netwerk van VeReFi 

professionals en vragen stellen via de FAQ.

Extra login voor meerdere gebruikers
Let op: het abonnement is persoonsgebonden. Bij 

het abonnement ontvangt u één unieke inlogcode. 

Kiest u voor een Volledig Abonnement en willen 

meer personen binnen uw bedrijf werken met 

VeReFi? Dan kost elke volgende persoonlijke 

inlogcode € 100 per jaar.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief 21% btw.

 

DiBa-clicks en Loonwaarde-clicks
In 2016 zullen binnen VeReFi in ieder geval twee 

betaalde diensten worden geïntroduceerd: DiBa-clicks 

en Loonwaarde-clicks. Deze clicks zijn speciaal bedoeld 

voor wie de opleiding Casemanager Taakdelegatie of 

Loonwaarde Expert heeft gevolgd. 

De DiBa-clicks zijn bedoeld voor casemanagers in 

taakdelegatie. Zij gaan in opdracht en onder toezicht 

van een ‘meekijkend’ bedrijfsarts gesprekken met de 

werknemer aan. De verslaglegging van het gesprek 

gebeurt in de DiBa-omgeving. DiBa staat voor Digitale 

Bedrijfsarts. Voor ieder gesprek ‘koopt’ de casemanager 

een DiBa-click.

Met de Loonwaarde-clicks koopt de Loonwaarde Expert 

de materialen die hij nodig heeft om de metingen te 

kunnen doen voor het vaststellen van de loonwaarde 

die bij passend werk hoort. Enerzijds kan hiermee 

de werknemer worden geïnformeerd, anderzijds kan 

met dit instrument het arbeidsongeschiktheidsrisico 

inzichtelijk worden gemaakt. 

VeReFi scholingsprogramma’s  
Om optimaal gebruik te kunnen maken van alle  

handvatten, rekentools en protocollen, is kennis  

nodig. Daarom verzorgt CS Opleidingen geregeld  

VeReFi scholingsprogramma’s. Daarnaast kunt u bij  

CS Opleidingen terecht voor o.a. de opleidingen Regie 

op Verzuim, Post Bachelor Register Casemanagement 

en Post Bachelor Register Arbeidsdeskundige. Kijk  

voor meer informatie op www.cs-opleidingen.nl

Bestel nu uw 
VeReFi abonnement 

Wilt u meer inzicht in en controle op geldstromen 

sociale zekerheid? Bestel vandaag nog een VeReFi 

abonnement op www.verefi.nl. 

Kies uw abonnement



Campmanplein 6

6668 AJ Randwijk

E info@verefi.nl

T 0844 305 878


