
Vinna adviseert en begeleidt 
onderwijsinstellingen en overheid 

op het gebied van personeel en 
uitkeringen. De jurisprudentie op 

dit gebied is voornamelijk ontstaan 
door onze procedures. Als eerste 

en enige specialist op dit terrein is 
Vinna dé juridische dienstverlener 

voor eigenrisicodragers.

Uw expert NA 
einde dienstverband 



Als eigenrisicodrager bent u verplicht om de 
re-integratie en de kosten van de uitkering  
van uw ex-werknemer op u te nemen. Vinna  
is opgericht om u daarbij te ondersteunen.  
U heeft verplichtingen, maar de uitkerings- 
instanties en de ex-medewerker ook. Toch 
kreeg u nauwelijks inzage: niet in de  
beslissingen van (bijvoorbeeld) UWV, noch  
in de dossiers van voormalige werknemers. 

U kreeg wel de rekening 
gepresenteerd, maar geen 
inzage of ondersteuning. 
Dat moest anders, vonden wij. 

Vinna heeft dat bewerkstelligd. We zijn trots 
op de resultaten die we hebben behaald. De 
instanties moeten transparant handelen en u 
laten zien wat ze doen, hoe en waarom. Als 
ze het niet goed doen, moeten ze u daarvoor 
schadeloos  stellen. Ook de ex-werknemer moet 
zijn verplichtingen nakomen, net als u. Geven en 
nemen zijn zo meer in balans. 

Vinna behandelt honderden dossiers van 
ex-medewerkers voor verschillende eigen- 
risicodragers. Door zijn vindingrijkheid en hoge 
(juridische) kwaliteit is Vinna een trendsettend 
en toonaangevend instituut. Betrouwbaar en 
werkend vanuit inspiratie.

Eigenrisicodrager? 
U kunt bij ons terecht



Vinna: dan kunt u 
focussen op uw 
organisatie en uw 
ex-werknemer  
op re-integreren.

U betaalt geen premie maar moet zelf de  
werkloosheidsuitkering betalen en het  
re-integratietraject van uw ex-werknemer  
betalen en begeleiden. Dat is een hoop  
verantwoordelijkheid. 

Wilt u:
• inzicht in hoeveel u jaarlijks betaalt aan  

uitkeringen voor ex-werknemers?
• de mogelijkheden leren kennen om deze 

kosten beter te beheersen?
• uw ex-werknemer zo goed mogelijk  

begeleiden naar nieuw werk?
• onze expertise gebruiken om besluiten  

van uitkeringsinstanties te toetsen?

Vinna helpt! 
U heeft veel verplichtingen. Wij zeggen: dat 
biedt kansen. Wij helpen u die kansen te grijpen 
en maximale invloed aan te wenden. 
Een hele zorg minder.

We begeleiden u bij het beheren van dossiers, 
het uitvoeren van re-integratietaken, het be-
heersbaar maken van kosten en het monitoren 
van uitkeringsinstanties. Wij hebben de  
expertise en de ervaring. Zo houdt ú tijd & geld 
over en kunt u focussen op uw organisatie, 
terwijl uw voormalige medewerker snel een 
nieuwe start kan maken. 



Twee experts, één aanbod 
We werken samen met Roelvink Advocaten: 
specialist in arbeids-, onderwijs- en ambte-
narenrecht, met veel ervaring in procederen, 
adviseren en trainen. 

Roelvink Advocaten is dé expert voor zaken  
die tijdens een dienstverband kunnen spelen. 
Samen hebben we dus een sluitend aanbod  
voor al uw personeelsvraagstukken. Voor uw 
gemak blijft Vinna altijd aanspreekpunt en  
coördinerend eindverantwoordelijke.

Belangstelling? 
Neem contact op via:
info@vinna.nl
0594 58 01 76
www.vinna.nl

@vinnaNL
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