ADP Payroll Scan
Laat uw organisatie geld liggen?

De sociale zekerheid in Nederland is een complex stelsel van wetten en
regels. De praktijk leert dat veel werkgevers teveel premies betalen. Lang
niet altijd is namelijk bekend van welke financiële voordelen en
stimuleringsmaatregelen ze gebruik kunnen maken. Wie wil besparen op
personeelskosten doet er daarom goed aan alle werkgeverslasten en de
onderliggende administratieve organisatie nog eens kritisch onder
de loep te nemen. Met de Payroll Scan ontdekt u wat u laat liggen.

De ADP Payroll Scan
In samenwerking met Phocus bieden wij u de ADP Payroll Scan aan. Bij deze scan
wordt bekeken of uw organisatie het complete potentieel aan financiële voordelen
en stimuleringsmaatregelen wel optimaal benut. De scan richt zich zowel op het
werkgeversdeel van het salaris zelf, als op het administratieve proces rondom instroom,
doorstroom en uitstroom van medewerkers. Wordt er optimaal gebruikgemaakt van
subsidies en aftrekposten? En hoe staat het met het al dan niet toepassen van heffing en
korting in administratieve systemen? Kloppen de pensioenafdrachten?
Kortom: we zoeken uit hoe u op basis van de huidige weten regelgeving direct kunt
besparen op personeelskosten.

Laat uw organisatie geld liggen?
Sociale lasten worden een steeds hogere kostenpost. Naast het brutoloon bestaat 20 tot
40 procent van de personeelskosten uit loonheffingen en arbeidsvoorwaarden met alle
daaraan gerelateerde verzekeringen. Ook de loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid en
ziekte kan flink oplopen. Toch kan het prijskaartje van sociale lasten en loondoorbetaling in
veel gevallen behoorlijk lager uitkomen. Veel werkgevers weten namelijk niet dat er grote
verschillen kunnen bestaan tussen wat zij op basis van de wettelijke regelgeving hadden
moeten betalen en wat er in werkelijkheid betaald is. Er blijft daardoor nogal wat geld
liggen waar u als ondernemer recht op heeft! Bij de scan op alle werkgeverslasten wordt
gecheckt of een organisatie bij het betalen van de premies wel optimaal gebruikmaakt
van de relevante wet- en regelgeving, actuele subsidies en aftrekposten en of deze
mogelijkheden voor alle medewerkers zijn toegepast.
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Hiervoor wordt een controle uitgevoerd op 40 besparingspunten binnen de volgende
deelonderzoeken:
• gedifferentieerde premie WGA/WHK
• premieafdrachten van de werkgeverspremies Sociale Verzekeringen
• subsidie en stimuleringsregelingen voor het in dienst nemen en houden van
personeel
• subsidies voor opleidingen
• verzuimkosten
• premieafdrachten voor de collectieve werknemersverzekeringen en
pensioenen.

Check, check, dubbelcheck
Doelgerichte scans op de premiebetalingen van de werkgever en het optimaliseren
van het administratieve proces werpen hun vruchten af. Denk onder andere aan
het terugvorderen van teveel betaalde en ten onterechte betaalde premies en het op
juistheid beoordelen van toegekende uitkeringen WIA, WAO, WGA of IVA.

De ADP Payroll Scan brengt duidelijkheid
De ADP Payroll Scan is een complete en laagdrempelige dienstverlening op basis van
het No Cure No Pay principe. Gemiddeld duurt de scan 6 maanden (van start tot
afronding) waarvan wij 3 dagen bij u op locatie zullen zijn. De inspanningen van uw
kant zijn gering (maximaal 1,5 tot 3 dagen). Belangrijk is dat er een aanspreekpunt is
die bij de eerste afspraak toegang kan geven tot overzichten, jaarwerk en bestanden
of deze voorbereid beschikbaar stelt.
De ADP Payroll Scan in stappen:
1. Overeenkomst en machtiging voor correspondentie met UWV, Belastingdienst
en overige instanties moeten getekend en ingediend worden
2. Eerste scandag: controle op discrepanties en besparingsmogelijkheden
3. Resterende scandag(en): subsidiemogelijkheden, sociale verzekeringsaspecten,
fiscale terugvordermogelijkheden en controle pensioenadministratie
4. Statusverslag en bespreken vervolg
5. In overleg worden mogelijke claims ingediend, uitgevoerd en teruggevorderd
door de consultant
6. Eventuele facturatie (No cure No pay, commissie van 30% op resultaat)
7. Oplevering eindrapport

Meer informatie?
Meer weten over de ADP Payroll Scan? Kijk op www.adp.nl/scans. Direct een
afspraak maken kan natuurlijk ook.
U kunt contact met ons opnemen via 010 – 459 8694.
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