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Goed geregeld voor u en uw mensen

Een goed gesprek altijd nuttig.
Wilt u weten wat Modest voor uw onderneming kan betekenen? 

We nemen graag alle tijd voor een verhelderend gesprek. Uiteraard geheel vrijblijvend. 
Interesse? Neem dan even contact op voor een afspraak.

Modest, 
bescheiden 
in omvang,
ambitieus 
in dienstverlening.

Spaarndammerdijk 73  •  2063 JW Spaarndam West  •  Tel: 023-2024876  •  Mobiel: 06-23930925    
Mail: info@advies-modest.nl  •  Web: www.advies-modest.nl



Goed geregeld voor u en uw mensen

Personeelsproblematiek vraagt om specialisten.
Wie personeel in dienst heeft moet continu keuzes maken op het gebied van 
sociale zekerheid, belastingen, verzekeringen, subsidies en employee bene�ts.
Wij, Marian Oosterveer en Doris Steffan van Adviesbureau Modest, kunnen u
daarbij als geen ander de weg wijzen. Daarvoor kunt u vertrouwen op onze 
brede ervaring op dit gebied, die we de afgelopen 25 jaar hebben vergaard in 
de publieke en private sector. Onze kracht is dat we het gehele speelveld van
sociale zekerheid, belastingen en verzekeringen overzien, waardoor u de juiste
afwegingen en keuzes kunt maken. Een geruststellende gedachte in deze 
onzekere tijden. 

Kostenef�ciënt, pragmatisch en onafhankelijk.
Modest schept snel duidelijkheid op het gebied van sociale zekerheid en alle 
daaraan verbonden �scale en verzekeringstechnische zaken. We werken 
kostenef�ciënt, pragmatisch en bovendien volstrekt onafhankelijk. We zijn niet
gebonden aan welke organisatie dan ook. Waarbij we wél in hoge mate persoonlijk
betrokken zijn, is de problematiek van onze opdrachtgevers. Dat leidt tot maatwerk
waarvoor we kunnen putten uit tientallen jaren praktijkervaring. Haalbare en
praktische oplossingen die perfect zijn afgestemd op uw situatie, wensen en eisen.
Dat alles tegen betaalbare tarieven. 

Op welke gebieden kan Modest u adviseren? 

Sociale Zekerheid
Op het gebied van Arbeidsrecht, Werkloosheid en Arbeidsongeschiktheid. 
De problematiek rond Poortwachter en Reïntegratie.
Premievaststelling, Pemba-premie en sectorale indeling.
Verzekeringsplicht directeuren.

Belastingen
Vraagstukken rondom Loonbelasting en Premiehef�ng, Inkomstenbelasting en 
de beoordeling van zelfstandigheid (VAR).  

Verzekeringsadvies
Adviseren bij de keuze voor eigen risicodragerschap, het beoordelen van 
verzekeringsmogelijkheden en – pakketten.
Mogelijkheden en kosten van employee bene�ts inzichtelijk maken.

Risicobeheersing
Aan de hand van een bedrijfspro�el risico’s in kaart brengen. Oplossingen en
ondersteuning bieden bij het realiseren van verbeteringen en boetes voorkomen.
Advies voor beperking ziekteverzuim en instroom WAO en WIA. 
Een bedrijfsscan uitvoeren op sectorale bedrijfsindeling, premievaststelling en
afdracht, procedures Poortwachter, subsidies en vaststelling Pemba premie.
Bezwaar en beroepsmogelijkheden beoordelen en uitvoeren.

Subsidies
Subsidie mogelijkheden onderzoeken. 
Procedures starten en subsidies realiseren.

Wie zijn gebaat bij de adviezen van Modest? 

Een hele zorg minder voor ondernemers.
Regelmatig wordt u geconfronteerd met nieuwe of gewijzigde wetgeving. Maakt
u dan de juiste keuzes? Heeft u de wet Poortwachter goed geregeld? Hoe zit het
met het nieuwe zorgstelsel? En de veranderingen in de WAO? Betaalt u niet
teveel premie en belasting? Vragen die Modest voor u kan beantwoorden. U weet
dus snel waar u aan toe bent. En heeft het geruststellende gevoel dat u de juiste
keuzes maakt. Voor uw onderneming én uw werknemers. 

Support voor accountants- en administratiekantoren.
Ondernemingen laten veel keuzes en beslissingen over aan hun accountants- of 
administratiekantoor. Ook op het gebied van sociale zekerheid. Dat vergt echter
de nodige speci�eke expertise. Met Modest haalt u die in huis. Wij kunnen uw 
medewerkers informeren, bijscholen en trainen. Of bijvoorbeeld een bedrijfsscan 
onder uw klantenbestand uitvoeren. Zo kan een juiste sectorale indeling of
Pemba herziening uw klanten veel premie besparen. Modest kan ook presentaties
voor uw klanten verzorgen. En daarmee pro�leert uw kantoor zich als pro-actieve
adviseur met een brede, kwalitatieve dienstverlening.  

Ondersteuning voor assurantietussenpersonen.
Steeds meer bedrijven regelen zoveel mogelijk zelf als gaat om sociale zekerheid. 
Een trend die wordt versterkt door de toenemende privatisering op dit terrein.
Als assurantietussenpersoon kunt u daar perfect op inspelen. Modest kan u 
daarbij effectief ondersteunen. Met actuele informatie over sociale zekerheid. 
Met advies over het voorkomen van dubbele verzekering. Met het controleren
van CAO verplichtingen. En met voorlichting en presentaties. Dankzij de 
aanvullende expertise van Modest kunt u uw klanten nog beter van dienst zijn.
Met alle pro�jt van dien. 


