
IK WERF AAN

IEMAND AANWERVEN? 

CONTACTEER PARTENA PAY’N PEOPLE 
VOOR EEN GRATIS 

EN VRIJBLIJVENDE SIMULATIE

Kom langs in een kantoor 
Vind ons dichtstbijzijnde kantoor op www.partena-professional.be

Mail naar askme@partena.be

Bel naar het nummer 02 549 74 70

WAAROM U ALS WERKGEVER 
GOED ZIT BIJ PARTENA
Iemand in dienst nemen is een grote stap. Hoeveel zal het 
u kosten? Hoe zorgt u voor een duidelijke werkverhouding 
met uw werknemer? Wat met de administratie? Als u zich 
aansluit bij ons sociaal secretariaat Partena Pay’n People, 
hoeft u zich geen zorgen te maken. En wel om deze vijf 
redenen.
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TIP
Ook nà de aanwerving zijn we er voor u
Ons sociaal secretariaat Partena Pay’n People bekijkt samen met u hoe u de lonen van uw medewerkers 

kunt optimaliseren en hoe u hun koopkracht kunt verhogen. We streven naar de meest betaalbare 

manier, op fiscaal vlak en op het vlak van de sociale zekerheid. Tegelijk houden we de impact op uw 

bedrijfsbudget beperkt. 

IK WERF AAN

U krijgt een vast aanspreekpunt, uw persopnlijke payroll
consultant

U krijgt toegang tot praktische online tools

U geniet juridische ondersteuning van onze experten

Ons erkend sociaal secretariaat Partena Pay’n People neemt alle 
personneelsadministratie voor haar rekening

Aan de hand van een gratis simulatie brengt Partena Pay’n 
People op voorhand alle kosten in kaart die de werkgever moet 
voorzien om iemand in dienst te nemen.
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1.2 | LOGO & CATÉGORIES

PARTENA PROFESSIONAL PLUS

Le logo «Partena Professional Plus» 
sera utilisé pour les documents et sup-
ports de communication qui concernent 
les produits et services supplémen-
taires relatifs à la consultance et aux 
conseils que Partena propose (Flying 
Team, Legal privileged Partner, Consult-
ing, Outsourcing, Legal advice).

PARTENA PROFESSIONAL 
PAY’N PEOPLE

Le logo «Partena Professional Pay’n 
People» sera utilisé pour les docu-
ments et supports de communication 
qui concernent les produits et services 
du Secrétariat social.
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AANWERVEN IN 
10 STAPPEN

UW AANWERVING 
VOORBEREIDEN

Ons sociaal secretariaat Partena 

Pay’n People voert allereerst een 

gratis simulatie uit zodat u een 

duidelijk beeld krijgt van alle kosten 

voor u als werkgever. Daarnaast 

controleren ze wat een correcte 

verloning is en welke extralegale 

voordelen u kunt of moet 

aanbieden. Ze gaan eveneens na 

of u certificaten moet verstrekken 

om de bijzondere status van uw 

werknemer of verlagingen van 

werkgeversbijdragen aan te tonen.

Hier ziet u hoe u in 10 stappen een medewerker 
aanneemt. De eerste 7 stappen gelden enkel voor 
een eerste aanwerving, de andere stappen doorloopt 
u voor elke nieuwe werknemer.

STAP 01

UW GEGEVENS IN 
DE KRUISPUNTBANK 
NAKIJKEN

Partena Pay’n People past uw 

ondernemingsgegevens in de 

Kruispuntbank van Ondernemingen 

aan en controleert of alles 

up-to-date is. Het adres van de 

vestigingseenheid kan immers 

cruciaal zijn bij het toekennen van 

premies of fiscale voordelen.

STAP 03

U ALS WERKGEVER 
INSCHRIJVEN BIJ 
DE RIJKSDIENST VOOR 
SOCIALE ZEKERHEID

DE KINDERBIJSLAG 
VAN UW WERKNEMERS 
REGELEN

U AANSLUITEN BIJ EEN
DIENST VOOR PREVENTIE 
EN BESCHERMING

Sluit u aan bij ons 

kinderbijslagfonds Partena Future 

Generations. Zo krijgt uw medewerker 

een klokvaste en correcte betaling 

van de kinderbijslag.

Partena Pay’n People schrijft u in 

bij de RSZ, aan wie u vanaf nu uw 

bijdragen moet betalen. Door ons 

sociaal secretariaat te mandateren, 

kunt u erop rekenen dat uw RSZ 

en bijdragen altijd in orde zijn.

Partena Pay’n People sluit u aan 

bij een externe dienst voor 

preventie en bescherming op het 

werk. Een verplichte stap waarmee 

u zich positioneert als een goede en 

verantwoordelijke werkgever.

STAP 04

EEN VERZEKERING TEGEN 
ARBEIDSONGEVALLEN 
AFSLUITEN

Partena Pay’n People sluit voor 

uw werknemer een verzekering tegen 

arbeids- en arbeidswegongevallen af.

STAP 07

STAP 05

STAP 06

DE WERKNEMER-
GEGEVENS DOORGEVEN

EEN ARBEIDS-
OVEREENKOMST 
OPSTELLEN

DE TEWERKSTELLING 
BIJ DE RSZ AANGEVEN

Partena Pay’n People stelt samen 

met u een arbeidsovereenkomst op 

voor de werknemer. Ze stellen ook een 

arbeidsreglement op dat een duidelijke 

verhouding tussen u en uw werknemer 

definieert.

U bezorgt Partena Pay’n People 

een identificatiefiche met informatie 

over uw werknemer, samen met de 

eventuele certificaten die de bijzondere 

status van uw werknemer of verlagingen 

van werkgeversbijdragen aantonen.

U laat Partena Pay’n People 

minstens 24 uur op voorhand weten 

wanneer de werknemer in dienst 

treedt. Zij zorgen voor de verplichte 

DIMONA-aangifte bij de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid. 

PROFICIAT! 
U BENT NU OFFICIEEL WERKGEVER!

STAP 08

STAP 09

STAP 10

Stappen  per 
nieuwe werknemer
Na deze algemene stappen, zijn er nog een aantal verplichtingen voor elke nieuwe 

werknemer die u aanneemt. U moet deze stappen doorlopen vóór de nieuwe 

werknemer in dienst treedt.

Om u aan te sluiten bij ons sociaal secretariaat Partena Pay’n People
• kopie van uw identiteitskaart
• kopie van de statuten van de rechtspersoon
• bankkaart om de aansluitingskosten en de wettelijke
 garantie te betalen

Om uw gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen
aan te passen

• ondernemingsnummer
• beroepsbekwaamheid
• adres van elke vestigingseenheid
• (bedrijfs)activiteiten die u uitoefent

WAT BRENGT U  
MEE ALS U LANGSKOMT?

Sluit u aan bij ons sociaal 

secretariaat Partena Pay’n People. 

Zo ontlast u zich van uw administratieve 

taken als werkgever en bent u zeker dat 

uw medewerkers altijd een correct en 

tijdig loon krijgen. Via uw persoonlijke 

dossierbeheerder blijft u bovendien 

steeds op de hoogte van de sociaal-

juridische wijzigingen.

STAP 02

U AANSLUITEN 
BIJ EEN SOCIAAL 
SECRETARIAAT


