van het Nederland ICT lidmaatschap

Voor de digitale economie

Nederland ICT heeft mantelovereenkomsten gesloten met aanbieders van relevante diensten
voor lidbedrijven. De diensten worden aangeboden met aantrekkelijke kortingen. Je kunt
profiteren van een financieel aantrekkelijk aanbod. Dat geldt in enkele gevallen ook voor je
medewerkers. Het aanbod is vrijblijvend.
Nederland ICT sluit een mantelovereenkomst af als er sprake is van een relevante dienst, een
goede prijs/kwaliteitverhouding en bewezen betrouwbaarheid en continuïteit. We kunnen niet de
garantie geven dat een aanbieding ‘de beste’ en/of ‘de voordeligste’ is. Daarvoor is het
marktaanbod te veelzijdig en te uitgebreid. Wel weten we dat het aanbod aantrekkelijk is.

Aanbieder
ArboNed
Aon Nederland

Producten en Diensten
• Arbodienstverlening
• Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E)
• Algemene aansprakelijkheid
• Beroepsaansprakelijkheid voor mkb

AWVN
Capability

• Advies over arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken
• Tool voor online salarisvergelijking voor ICT
• Mobiliteitsdiensten bij re- of outplacement
• Re-integratie langdurig arbeidsongeschikte werknemers
• Basiszorgverzekering en aanvullende verzekeringen Zilveren Kruis
• Persoonlijke verzekeringen

Centraal Beheer

• Zakelijke schade; ongevallenverzekering
• Zakelijke schade; werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
• Leaseauto (Achmea – Wagenplan)
• Advies op financiële zekerheid, pensioen, salaris en andere
arbeidsvoorwaarden

Mercer

• Advies en voorzieningen voor een toekomstbestendig
personeelsbestand
• Advies op integrale aanpak duurzaam inzetbaarheid – gezonde,
gemotiveerde en betrokken medewerkers
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Het lidbedrijf sluit zelf contracten af met de betrokken aanbieder onder verwijzing naar de
mantel. Nederland ICT neemt op verzoek actie indien een product of dienst niet conform de
mantelovereenkomst wordt geleverd.

Arbodienstverlening
Gezonde werknemers maken een gezonde onderneming. Maar wat als er toch onverhoopt
iemand ziek wordt? En wat als hij voor langere termijn niet aan de slag kan?
Samen met de klant werkt ArboNed aan het verlagen van verzuim, minimaliseren van arbeidsrisico’s en het zorgen voor gezonde, gemotiveerde en competente medewerkers. Door een
aanpak die past bij jouw bedrijf, waarbij de kennis en kunde van de ICT-branche geborgd zijn.
Ledenvoordeel: Als lid van Nederland ICT profiteer je van de ondersteuning die ArboNed biedt
bij verzuim, re-integratie én het gezond en fit houden van werknemers. Daarbij profiteer je van
een aantrekkelijke branche-korting van 5% op de dienstverlening van ArboNed.
Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
Nederland ICT en ArboNed hebben samen een branche-specifiek instrument voor Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) ontwikkeld. Je hebt de wettelijke verplichting om over een
actuele RI&E te beschikken. Leden van Nederland ICT kunnen dit RIE-instrument gratis
downloaden via ons ledenplatform Mijn.NederlandICT.nl. Je vindt hier ook het
opdrachtformulier voor de volledige uitbesteding of toetsing van de RI&E bij ArboNed.
Ledenvoordeel: Leden van Nederland ICT profiteren van een aantrekkelijk RI&E aanbod van 5%
korting voor het uitvoeren of toetsen van de RI&E door ArboNed.

Algemene- en beroepsaansprakelijkheid voor mkb
Nederland ICT heeft in samenwerking met assurantiemakelaar Aon Nederland een standaard
beroepsaansprakelijkheidsverzekering ontwikkeld, speciaal voor mkb-bedrijven in de ICTbranche.
De combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt aangeboden met een scherpe prijs/kwaliteit verhouding en sluit aan op de
belangrijkste behoeftes van bijna alle ICT-bedrijven met een jaaromzet tot € 10 miljoen. Het
betreft een verzekering die vaak heel moeilijk of niet te verkrijgen is voor het mkb in de ICTsector.
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Ledenvoordeel:
•

zeer scherpe premie met uitgebreide dekking

•

premiekorting van € 200,- per jaar

Nadere informatie vind je op www.ictverzekeringen.nl

Advies over arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken
Bij AWVN vind je alle denkbare expertise op het gebied van werkgeverschap, human resources
en arbeidsmarkt onder één dak. AWVN biedt projectmatige ondersteuning voor leden van
Nederland ICT op HR-gebied, zoals functiewaardering, reorganisatie, het opzetten van een
ondernemingsraad en meer.
Ledenvoordeel: Lidbedrijven krijgen korting op de tarieven.
Online salarisvergelijking voor de ICT
Wil je weten of je je medewerkers marktconform betaalt? Ga je binnenkort afspraken maken
over salarissen? Als je de cao hanteert of vrijblijvend als richtlijn aanhoudt, kun je deze
raadplegen. Echter vind je daarin niet de salarissen die werkelijk betaald worden of de
secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een leaseauto of pensioen. Bespaar jezelf de
onzekerheid en hoge personeelskosten met de AWVN-Beloningsmonitor.
Ledenvoordeel: De normale prijs voor een licentie bedraagt € 1.950,-. De Nederland ICT
ledenprijs is € 995,-. Indien je binnen twee maanden na aanvang van de licentiedatum 60% van
de medewerkersbestand invoert, krijg je nog een aanvullende korting waarmee de ledenprijs
uiteindelijk € 595,- euro bedraagt.

Re-integratie langdurig arbeidsongeschikte medewerkers
Capability biedt een praktische invulling van re-integratietrajecten van arbeidsongeschikte
medewerkers, zowel binnen het bedrijf als daarbuiten. Aanvullend is er dossieronderzoek
mogelijk, inclusief het verkrijgen van subsidies op basis van ‘no cure, no pay’.
Ledenvoordeel: Lidbedrijven krijgen korting op trajecten op het gebied van re-integratie,
psychologische onderzoeken en fysieke testen.
Mobiliteitsdiensten bij re- of outplacement
In het geval van een reorganisatie of outplacement zoekt Capability naar werk dat nieuwe
uitdagingen en mogelijkheden biedt. Capability begeleidt zowel individuele medewerkers als
grotere groepen medewerkers in hun proces naar een passende nieuwe baan. Sinds 2002 heeft
Capability een overeenkomst met Nederland ICT op het gebied van re-integratie (in- en extern)
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van arbeidsgehandicapte medewerkers. Aanvullend biedt Capability mobiliteitsdiensten op dit
gebied.
Ledenvoordeel: 10% korting op de tarieven voor advies en dienstverlening op
mobiliteitsdiensten bij re- en outplacement.

Basis- en aanvullende zorgverzekeringen Zilveren Kruis
De collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis biedt je medewerkers een uitstekende
verzekering tegen ziektekosten en verzekert hen van de benodigde zorg wanneer dit
noodzakelijk is. Zilveren Kruis is de grootste collectieve zorgverzekeraar van Nederland en
koopt alle zorg landelijk in. Nederland ICT heeft met Zilveren Kruis afspraken gemaakt over een
collectieve zorgverzekering.
Ledenvoordeel: 7,5% korting op de basisverzekering en 10% korting op de aanvullende
verzekeringen.
Persoonlijke verzekeringen
Centraal Beheer biedt een aanvulling op de arbeidsvoorwaarden die je niets kost:
Personeelsvoorzieningen. Je medewerkers krijgen korting op verzekeringen en diensten van
Centraal Beheer.
Ledenvoordeel: Via Nederland ICT profiteren je medewerkers van voordelige tarieven voor
bijvoorbeeld autoverzekering en woonverzekering.
Zakelijke schade; ongevallenverzekering
De Ongevallenverzekering biedt medewerkers bij blijvende arbeidsongeschiktheid, blijvende
invaliditeit en overlijden na een (bedrijfs-)ongeval een gegarandeerde uitkering. Ook na een
ongeval in privétijd. Je bepaalt zelf of de uitkering een vooraf vastgesteld bedrag is, of dat de
uitkering gekoppeld is aan het jaarsalaris.
Ledenvoordeel: Leden ontvangen 10% korting op de premie.
Bedrijfsauto lease via WagenPlan
WagenPlan van Centraal Beheer Achmea biedt aantrekkelijke vormen van leasing voor
personen- en bestelauto’s. Je betaalt een vast maandbedrag voor de auto, onderhoud en
reparaties. Zo kun je je budget uitstekend bewaken.
Ledenvoordeel: Leden van Nederland ICT profiteren van scherpe tarieven met 5% extra korting
op de leaseprijs, hebben keuze uit alle merken en typen personen- en bestelauto’s en door zelf
je leasepakket samen te stellen ben je verzekerd van maatwerk.
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Zakelijke schade; werkgevers Aansprakelijkheid Bestuurders Motorrijtuigen
Indien je medewerker onder werktijd een verkeersongeluk krijgt, dan kun je als werkgever
hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Zelfs als je medewerker lopend, fietsend of met een
privévoertuig deelneemt aan het verkeer. De Werkgeversaansprakelijkheidsverzekering
Bestuurders Motorrijtuigen (WABM-verzekering) biedt hiervoor uitkomst. De verzekering regelt
de schade als je aansprakelijk bent voor de schade die het gevolg is van een verkeersongeluk
van je werknemer tijdens werktijd.
Ledenvoordeel: Leden ontvangen 10% korting op de premie.

Advies op financiële zekerheid, pensioen, salaris en andere arbeidsvoorwaarden
De AOW is gekoppeld aan de levensverwachting waardoor veel werknemers langer moeten
doorwerken. Werknemers moeten daarom goed nadenken over de planning van hun
persoonlijke financiën voor later. Op hun beurt vertrouwen zij op het advies van hun werkgever
hierin. Mercer helpt je jouw rol goed in te vullen. Zij houden je op de hoogte van relevante
(pensioen)ontwikkelingen, denken graag mee over de beste passende pensioenuitvoerder voor
jou en jouw medewerkers en helpen bij duidelijke communicatie en informatie richting de
medewerkers.
Advies en voorzieningen voor een toekomstbestendig personeelsbestand
Het opbouwen van een goed team is nooit makkelijk geweest, maar de komende jaren wordt het
uitdagender dan ooit. Weet jij wat er nodig is om het voor je werknemers minder aantrekkelijk te
maken om over te stappen naar een concurrent? Ondersteunt jouw HR-strategie de
ondernemingsstrategie? Weet je hoe jouw medewerkersbestand zich de komende jaren
ontwikkelt? Heb je al een nauwkeurig geformuleerde Employee Value Propositie? En welke
invloed heeft de digitalisering op de toekomst van jouw workforce? Mercer helpt je met
passende adviezen en voorzieningen op het gebied van diversiteit, internationale
arbeidsvoorwaarden, wetgeving en beloningssystemen met belangrijke HR-data als basis.
Advies op integrale aanpak duurzaam inzetbaarheid – gezonde, gemotiveerde en betrokken
medewerkers
Een opschuivende pensioenleeftijd, minder jong talent om aan te trekken, een verstoorde
work/life balance en een levensstijl die verbeterd kan worden. Het wordt steeds belangrijker om
zowel jongere als oudere collega’s gezond, gemotiveerden betrokken te houden. Mercer helpt je
met een integrale aanpak waarbij we systematisch naar de gezondheid en betrokkenheid van
medewerkers kijken.
Ledenvoordeel: Lidbedrijven krijgen korting op de tarieven.
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Je lidmaatschap van Nederland ICT biedt ook directe (financiële) voordelen op het gebruik van
onze helpdesks voor juridisch/Avg, HR-, financieel en subsidie advies. Leden profiteren
daarnaast van kortingen op deelname aan evenementen, cursussen of trainingen.

De Helpdesk Avg (avg@nederlandict.nl) biedt ICT-bedrijven praktische informatie over de
Algemene verordening gegevensbescherming (Avg, of in het Engels: GDPR). Om je als
verwerker te helpen met de implementatie van de Avg in jouw bedrijf, hebben we de Data Pro
Code ontwikkeld. Dit is een concrete invulling van de eisen van de Avg, speciaal voor verwerkers
van persoonsgegevens (in het Engels: data processors). Op basis van de code helpen we je te
voldoen aan de Avg, met ons onafhankelijke Data Pro Certificate laat je aan de buitenwereld
zien dat je Avg-proof bent.

De Helpdesk Juridisch (jurhelp@nederlandict.nl) is bereikbaar voor advies over contracten,
aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, leveringsvoorwaarden, privacy en andere ICT
gerelateerde juridische onderwerpen.
Leden hebben recht op gratis gebruik van de eerstelijns ondersteuning. Voor de tweedelijns
ondersteuning wordt een sterk gereduceerd tarief gerekend.
Eerstelijns vragen zijn vragen die onze juristen meteen (op basis van parate kennis) kunnen
beantwoorden. Dit gebeurt telefonisch of soms in een korte mail. Het zijn vragen als: hoe kan ik
de algemene voorwaarden van toepassing verklaren? Heb ik een privacy statement nodig? Of
wie is auteursrechthebbende op de software?
Tweedelijns ondersteuning betreft maatwerk. Er wordt bijvoorbeeld een advies of een contract
‘op maat’ gemaakt. In dergelijke gevallen bouwen de juristen een dossier op, moeten zich in
stukken verdiepen, uitzoekwerk verrichten of stukken schriftelijk uitwerken. Dan zullen de
juristen over het algemeen ook eerst een intakegesprek voeren. Aan deze intake zijn geen
kosten verbonden. Mocht je een review en aanpassing van je huidige contracten willen laten
doen of bijvoorbeeld een sommatie aan je klant willen laten opstellen dan geldt dit ook als
tweedelijns werk en zal er overeenkomstig gefactureerd worden.

De Helpdesk Werkgevers (hrm@nederlandict.nl) biedt ondersteuning en advies op het gebied
van onder andere arbeidsvoorwaarden, gebruik van de cao, sociale wetgeving. Deze helpdesk is
deels ingericht met onze externe partner AWVN. Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt
tussen eerste- en tweedelijns ondersteuning zoals beschreven bij de Helpdesk Juridisch.
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Als richtlijn geldt hierbij dat elke vraag die binnen een half uur kan worden afgehandeld, binnen
de eerstelijns ondersteuning valt. Moet er bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst gecheckt of
opgesteld worden, dan is er sprake van tweedelijns ondersteuning waarvoor een rekening wordt
gestuurd.

Bij de Helpdesk Financieel kunnen leden terecht voor vragen op het gebied van accountancy,
belastingadvies en corporate finance. Hiervoor heeft Nederland ICT een overeenkomst gesloten
met Mazars Accountants en Belastingadviseurs, waarbij Mazars als partner de helpdesk
inhoudelijk vormgeeft. Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen eerste- en
tweedelijns ondersteuning zoals beschreven bij de Helpdesk Juridisch.

Nederland ICT heeft een exclusief partnership met ICT-specialist SUBtracers. Via onze
Helpdesk Subsidies kunnen leden vragen stellen, een verkennende subsidiescan uit laten voeren
en gratis deelnemen aan workshops. Het gaat om vragen op het gebied van ICT-subsidies,
kredieten, fiscale bijdragen en andere vormen van financiering voor het mkb, multinationals,
instellingen en (semi-) overheden. Eerstelijns advies en de subsidiescan zijn gratis.
Subsidieaanvragen handelt SUBtracers af op basis van ‘no cure no pay’. Voor leden van
Nederland ICT geldt een korting van 10% op het reguliere tarief.

Nederland ICT organiseert veel activiteiten voor haar leden: netwerkbijeenkomsten,
kennissessies, congressen en workshops/cursussen. Deelname is voor leden vaak kosteloos of
leden krijgen een flinke korting. Kijk hiervoor op www.nederlandict.nl/actueel of meld je aan
voor onze nieuwsbrief.

Heb je vragen naar aanleiding van deze informatie? Kijk op onze website: www.nederlandict.nl
onder diensten bij korting voor leden, stuur een mail naar ledenzaken@nederlandict.nl of neem
telefonisch contact op met Nederland ICT op (0348) 49 36 36.
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