
Onze voordelen voor de Vwvw
Met profijt voor je organisatie en je werknemers!

Samen werken aan werk

De Vwvw heeft een dienstverleningsovereenkomst 
met de WENB afgesloten. Daardoor zijn de leden
voordelen van de WENB nu ook beschikbaar voor 
de sector waterschappen.
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De WENB heeft overeenkomsten gesloten met partners zodat tegen
gunstige tarieven en met een hoge kwaliteit de volgende producten en 
diensten kunnen worden aangeboden:

Beloningsmonitor
De Beloningsmonitor geeft inzicht in beloningsvraagstukken. 
Hoe verhouden de salarissen zich tot die van bedrijven in 
andere sectoren van de WENB? En zijn deze marktconform? 
Moet ik meebewegen in een salariseis van een kandidaat?

Samenwerkingspartner: AWVN

Anw-hiaatpensioenverzekering
Een Anw-hiaatpensioen is een verzekering die na overlijden 
maandelijks een bedrag aan de partner uitkeert. De uitkering 
bedraagt jaarlijks €16.500,00; dit komt bij het partnerpensioen 
en eventuele overheids uitkeringen.

Samenwerkingspartner: AON

Financieel inzicht voor werknemers
We bieden medewerkers een goed arbeidsvoorwaardenpakket. 
Het werk en de wereld veranderen snel. Door inzicht in hun 
financiële situatie kunnen zij gemakkelijker loopbaankeuzes 
maken.

Samenwerkingspartner: Ecclesia EBC

Benefit Manager
De Benefit Manager biedt jouw medewerkers veel inzicht in hun 
keuzemogelijkheden binnen de geldende arbeidsvoorwaarden, 
(fiscale) regelingen en de beschikbare budgetten.  

Samenwerkingspartner: Tasper
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Meer weten over deze voordelen? 
Zie onze website: www.wenb.nl/ledenvoordelen
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Mobiliteitsdienstverband
Is je medewerker toe aan een andere uitdaging? Dan kan een 
duurzaam mobiliteitsprogramma waarbij medewerkers de regie 
op hun loopbaan nemen een oplossing bieden.

Samenwerkingspartner: POSG

Risicoanalyse arbeidsongeschiktheid
Als bedrijf krijg je te maken met risico's van arbeidsongeschikt-
heid en ziekte van je werknemers. Dit risico kan je zelf dragen, 
bij UWV onderbrengen of verzekeren. Dit ledenvoordeel helpt 
je daarin een keuze te maken. 

Samenwerkingspartner: Schouten Zekerheid

Preventief Medisch Onderzoek
Een PMO is verplicht volgens de arbowet en de cao Vwvw  
biedt werknemers deze mogelijkheid. De resultaten van het 
onderzoek kun je gebruiken om het gezondheidsbeleid van 
jouw organisatie te optimaliseren.

Samenwerkingspartner: Bewegen Werkt

Ziekteverzuim Management voor 
ex-werknemers
Ook voor werknemers die niet meer bij jou in dienst zijn en 
ziek worden, kun je als werkgever geconfronteerd worden met 
kosten. Met deze dienst worden deze kosten beheersbaar.

Samenwerkingspartner: Acture

https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/beloningsmonitor
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/anw-hiaatpensioenverzekering
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/financieel-inzicht
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/benefit-manager
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/mobiliteitsdienstverband
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/erd-wga-ziektewet
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/preventief-medisch-onderzoek
https://www.wenb.nl/ledenvoordelen/ziekteverzuim-management


 

Meer informatie over onze  
ledenvoordelen, aanbieders en 
prijzen? 

Kijk op: www.wenb.nl/ledenvoordelen.

Heb je vragen over deze collectieve service  
voor leden van de WENB, de WWb en de Vwvw, 
neem dan contact op met Pim Beljaars via  
06–51 70 20 75, via secretariaat: 06–57 02 48 63, 
of per e-mail: info@wenb.nl  

 

Samen werken aan werk

De WENB werkt voor de  
Werkgeversvereniging WENB, WWb, 
Vwvw en de O&O fondsen

Bezoek- en postadres
Utrechtseweg 310, B42
6812 AR  Arnhem

06–57 02 48 63
info@wenb.nl
www.wenb.nl
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