
OPTIMALISEREN BINNENVAARTLONEN 
EEN ZO HOOG MOGELIJK NETTOLOON TEGEN ZO LAAG MOGELIJKE KOSTEN?  
 
Zaterdag 27 april 2019, Campus Leerhaven, Gloriantlaan 75, 2050 Antwerpen 
 

Omschrijving (inhoud) 

Als werkgever weet je als geen ander dat de fiscale en sociale lasten zwaar door wegen op de lonen 
die je je werknemers uitbetaalt. Hoe zorg je ervoor dat je werknemer meer netto over houdt van zijn 
salaris én je als werkgever bespaart op je huidig personeelsbudget? Hoe kun je de loonkosten verlagen 
en er tegelijk voor zorgen dat het loonpakket meer op maat is van de individuele werknemer? Een 
vraag die je jezelf ongetwijfeld al stelde.  

Je medewerkers zo efficiënt mogelijk verlonen – lees: een zo hoog mogelijk nettoloon tegen zo laag 
mogelijke kosten – ‘loont’. Deze training zet je op weg. 

Voor wie is deze workshop bestemd? 

De training is ideaal voor de binnenvaartondernemer die inzicht wil krijgen in de verschillende 
manieren om de loonpakketten van te optimaliseren en die de impact van de erkenning van de 
systeemvaart als ploegenarbeid wil kennen.  

Voorkennis 

Er is geen voorkennis vereist.  Als je je laptop of je tablet meeneemt, kan je meteen zelf aan het 
rekenen gaan.  

Methodologie 

De training wordt klassikaal gegeven in een kleine groep. De lesgever geeft een praktisch voorbeeld 
als theorie. De lesgever begeleidt je bij het opmaken van de berekeningen. Je ontvangt na de workshop 
de PowerPoint als ondersteuning.   

Wat kan je na het volgen van deze training? 

Na deze training weet je hoe je een verloningssysteem kan opzetten. Je kent de mogelijkheden en de 
systemen die de wetgever biedt om de totale loonkosten te verlagen. Je weet hoe je het systeemvaart 
toepast in je onderneming.  

PROGRAMMA 

09u30 Ontvangst 

10u00 Start opleiding 

12u00 Einde opleiding, met aansluitend een drink met broodjes 

 

 

https://sbm.be/opleiding/it-media/zoometraining-beelden-bewerken-voor-social-media?ref=209674#programma
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