
WIE IS METTOM
Wij van Mettom vinden dat werkgeven een vak apart is. En dat dit je niet mag tegenhouden om tóch personeel 
aan te nemen. Wij nemen daarom graag de rompslomp omtrent personeel uit handen. Mettom wordt juridisch 
werkgever van je werknemer, maar hij of zij blijft alleen bij jou werkzaam. Jij bepaalt wie je aanneemt en wat het 
salaris en de functie van je werknemer wordt. Mettom is er voor advies en begeleiding op HR-gebied, of om 
gewoon even te sparren!

WAT NEMEN WIJ UIT HANDEN
VERZUIM

De kosten voor een zieke werknemer kunnen flink oplopen. Als werkgever heb je een 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en krijg je te maken met risico’s rondom de Wet 
Verbetering Poortwachter en de Wet BeZaVa. Mettom neemt deze verplichtingen en risico’s 
van je over.

WIJZIGENDE WET- EN REGELGEVING 

De laatste jaren is de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht continu in beweging. 
Uiteraard zijn wij helemaal op de hoogte van wijzigingen en gebruiken wij deze kennis in de 
advisering naar jou zodat jij geen risico meer loopt. 

PENSIOEN

Wist je dat het pensioen voor jouw personeel een absolute primaire arbeidsvoorwaarde is? Wij 
zorgen voor de pensioenaansluiting en pensioenafdrachten zodat jij hier niet mee bezig hoeft 
te zijn. 

VASTE DIENSTVERBANDEN 

In een dynamische economie is het prettig om te kunnen op- of afschakelen in je 
personeelsbestand. Op het moment dat jij personeel gaat aannemen via Mettom kun je langer 
werken met tijdelijke dienstverbanden. Ook is het mogelijk om via Mettom een vast 
dienstverband aan te gaan maar dit is geen must. 

ADMINISTRATIE

Als je personeel aanneemt komt hier veel bij kijken. Ineens krijg je er een veelvoud aan 
administratieve taken en verplichtingen bij. Zo krijg je te maken met contractbeheer, 
personeels- en salarisadministratie en aanmelding bij diverse instanties. Mettom heb je geen 
omkijken meer naar deze administratie!
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ONZE AANPAK

GEEN VERRASSINGEN  
Mettom houdt van duidelijkheid. We bieden een 
open en eerlijke dienstverlening en willen met jou 
een relatie opbouwen voor de lange termijn. 
Daarom krijg je als je Mettom samenwerkt niet te 
maken met kleine lettertjes en verborgen kosten. 

Wij informeren je graag persoonlijk over alle
voordelen die Mettom Payrolling jou kan bieden!

BETROKKEN EN PERSOONLIJK
Mettom houdt van korte lijnen en persoonlijk 
contact met jou als klant. Snel schakelen vinden 
we belangrijk en we denken graag met je mee. 
Hierdoor hoef jij je geen zorgen meer te maken 
over je medewerkers. We houden regelmatig 
contact en zijn bereikbaar voor al je vragen.

GOED WERKGEVERSCHAP
Je personeel is het hart van je onderneming. 
Voor jou en je medewerkers is het heel 
belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden goed 
geregeld zijn. Mettom zorgt voor goede primaire 
én secundaire arbeidsvoorwaarden zodat je 
medewerkers niets tekort komen. 
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