
PreVenTool

Als gespecialiseerd bureau op het gebied van sociale wetgeving heeft Vengroot als doel dat werkgevers niet te veel  
loonbelasting afdragen. Om dit doel na te streven is de PreVenTool ontwikkeld. Een volledig geautomatiseerde tool voor  
preventieve loonkostenbesparing.  
 
De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens 
effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen. 

“Preventief besparen op loonkosten kan ook geautomatiseerd’’
- Vengroot 

www.preventool.nl Loonkostenbesparing loont! 070 - 891 00 00

Meer weten?
Wij maken graag vrijblijvend inzichtelijk of de PreVenTool voor u als werkgever voordelig kan zijn.

Digitale inventarisatie arbeidsongeschiktheid nieuwe werknemers

Waarom Preventool: Preventool proces: Voordelen Preventool:
• Juiste vragen stellen over het 

uitkeringsverleden en  
arbeidsongeschiktheid.

• Subsidiemogelijkheden 
nieuwe werknemers benutten.

• Tijdig aanvragen subsidie  
(binnen drie maanden).

• Proces automatiseren.

• Werknemer ontvangt bij  
indiensttreding een online vragen-
lijst;

• O.b.v. de antwoorden wordt een 
aanvraagformulier automatisch 
ingevuld;

• Mogelijkheid tot digitaal  
ondertekenen van de  
subsidieaanvraag;

• De aanvraag wordt verstuurd;

• Proces monitoren (deadlines  
bewaken).

PreVenToolPreVenTool

3. Digitaal ondertekenen
aanvraagformulier

Werknemer ontvangt bij
indiensttreding een online vragenlijst;
O.b.v. de antwoorden wordt een
aanvraagformulier automatisch
ingevuld;
Mogelijkheid tot digitaal
ondertekenen subsidieaanvraag;
De aanvraag wordt verstuurd;
Proces monitoren (deadlines
bewaken).

Loonkostenbesparing loont! 070 891 00 00www.preventool.nl

PreVenTool 

Waarom PreVenTool:
Juiste vragen stellen over het
uitkeringsverleden en
arbeidsongeschiktheid
Subsidiemogelijkheden nieuwe
werknemers benutten.
Tijdig aanvragen subsidie (binnen drie
maanden).
Proces automatisering

PreVenTool proces Voordelen PreVenTool:
Lastige vragen over uitkeringsverleden
van werknemer wordt
geautomatiseerd;
Tijdsbesparing door het wegvallen van
administratieve zaken;
Gestructureerd, digitaal en
preventief loonkosten besparen.

Als gespecialiseerd bureau op het gebied van sociale wetgeving heeft Vengroot als doel dat werkgevers niet te veel
loonbelasting afdragen. Om dit doel na te streven is de PreVenTool ontwikkeld. Een volledig geautomatiseerde tool voor
preventieve loonkostenbesparing. 

De PreVenTool stelt op een intelligente wijze de juiste vragen aan nieuwe werknemers. Deze informatie wordt vervolgens
effectief gebruikt voor fiscaal interessante voordelen en regelingen.

Digitale inventarisatie arbeidsongeschiktheid nieuwe werknemer 

"Preventief besparen op loonkosten kan ook geautomatiseerd"
- Vengroot

1. Werknemer invoeren
in PreVenTool

2. Werknemer vult
online vragenlijst in 

4. Aanvraag wordt
verstuurd

5. Toekenning subsidie
bewaren personeelsdossier

6. Toepassen subsidie
in salarissoftware

Meer weten?
Wij maken graag vrijblijvend inzichtelijk of de PreVenTool voor u als werkgever voordelig kan zijn

Fases PreVenTool

• Lastige vragen over  
uitkeringsverleden van  
werknemers wordt  
geautomatiseerd.

• Tijdsbesparing door het  
wegvallen van administratieve 
zaken en gesprekken.

• Gestructureerd, digitaal en 
preventief loonkosten  
besparen. 


