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Flynth is een landelijk opererende advies- en accountantsorganisatie

met vestigingen in het hele land. Hoewel Flynth de uiterste zorg heeft

besteed aan de inhoud van dit leaflet, aanvaardt zij geen enkele 

aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de

gevolgen daarvan.

Overzicht repeterende werkzaamheden loon- en personeelsadministratie Flynth salarisloket

Invoeren loon- en personeelsmutaties per werknemer  ✓  

Controle en verwerking van de door u ingevoerde mutaties   ✓

Loon- en salarisverwerking bij verloningsperiode  ✓ ✓

Automatische en tijdige software aanpassing CAO’s, wetten en overige regelgeving ✓  ✓ ✓

Loonstroken per werknemer (digitaal)  ✓ ✓ 

Loonjournaalposten voor de financiële administratie (digitaal)   ✓ ✓

Digitale aangifte loonheffingen  ✓ ✓

Periodieke loonopgaven en/of pensioenaangiften (indien collectief mogelijk)  ✓ ✓

Jaarwerk en jaarloonopgave werknemers (digitaal)  ✓ ✓

SEPA-bestand ten behoeve van salarisbetaling ✓ ✓ 

Loonkostenoverzichten (digitaal) ✓ ✓ 

Aan- en afmeldingen bedrijfstakregelingen (in- en uitdiensttredingen)  ✓ ✓ 

Controle, bewaken toepassing CAO  ✓  

Controle, bewaken toepassing premiekortingen   ✓ 

Controle, bewaken arbeidsovereenkomsten afloop/flexwet  ✓ 

Telefonische ondersteuning pakket Loket.nl (helpdesk) ✓ ✓ ✓

Beschikbaar stellen importsheet t.b.v. invoeren loon- en personeelsmutaties  ✓ ✓

Werkzaamheden Flynth die onderdeel uitmaken van de pakketten  Compleet       Samen Zelf

Toelichting op de drie abonnementsvormen binnen Flynth Salarisloket



Flynth online arbeidszaken heeft voor u dé oplossing om 

eenvoudig en gebruikersvriendelijk meer te halen uit uw 

personeels- en salarisadministratie. U kunt 24 uur per 

dag, zeven dagen in de week beschikken over onder meer 

personeels- en salarisgegevens, managementrapportages, 

aangiften loonheffingen, betaalbestanden en verlof- en 

ziekteregistratie. U kunt op ieder gewenst moment en 

plaats inloggen om uw personeels- en salarisgegevens te 

raadplegen, te muteren of te verwerken.

Pakket ‘Compleet’

Wij kunnen in overleg met u Flynth salarisloket zo inrichten 

dat alleen de voor u relevante gegevens beschikbaar zijn. 

Met dit pakket voert Flynth de werkzaamheden voor u 

uit. U heeft toegang tot uw gegevens en u kunt ze altijd 

raadplegen.

Pakket ‘Samen’

Met dit pakket kunt u op een eenvoudige wijze zelf nieuwe 

medewerkers invoeren, personeelsmutaties doorvoeren 

en raadplegen of salarisgegevens aanpassen. Deze gegevens 

worden rechtstreeks in het pakket verwerkt, zodat u 

beschikt over een actueel personeelsbestand. U voert zelf 

uw gegevens in en Flynth draagt zorg voor de correcte 

salarisverwerking.

Pakket ‘Zelf’

U kunt hiermee zelf de salarisadministratie verwerken en 

controleren, waarbij u zelf ook verantwoordelijk bent voor 

de uitkomst van uw salarisadministratie. Uiteraard kunt 

u ervan uitgaan dat de sociale verzekeringspremies en 

premiegegevens vanuit de CAO actueel zijn.

De adviseurs van Flynth kunnen u hierbij terzijde staan en 

desgewenst de verwerking van u overnemen (bijvoorbeeld 

tijdens de vakantieperiode). 

Flynth salarisloket kent diverse mogelijkheden van het raadplegen van personeelsgegevens tot het 

verwerken van de salarisadministratie. Hierdoor kan het voeren van de salarisadministratie geheel 

worden afgestemd op uw wensen en mogelijkheden, uitgaande van de kennis die binnen uw 

organisatie aanwezig is.

Flynth salarisloket 

In Flynth HRM loket bestaan er diverse 

mogelijkheden om HRM-gegevens te 

registreren en te raadplegen via het digitaal 

werknemersdossier:

�  U kunt hierbij denken aan het vastleggen van 

verstrekkingen (auto van de zaak, mobiele telefoon en/of 

laptop), het registreren van opleidingen van uw medewerkers 

of het registreren van beoordelingsgesprekken.

�  Ook biedt een signaalmodule de mogelijkheid om 

bijzondere gebeurtenissen vast te leggen. Bijzondere 

gebeurtenissen zijn bijvoorbeeld trouwdata van uw

 medewerkers, data van rijbewijzen of aflopende   

 leasecontracten voor de auto van de zaak. Deze   

 HRM-opties zijn voor u handige middelen om eenvoudig  

 en gebruikersvriendelijk gegevens vast te leggen en   

 attent te zijn over het ‘wel en wee’ van uw medewerkers.

�  Verder is het mogelijk om online proforma loon-

 berekeningen te maken, zodat een nieuwe medewerker  

 weet wat hij gaat verdienen en u weet wat deze   

 werknemer u gaat kosten.

Verlof

Met de verlofmodule kunt u voor iedere medewerker verlof 

registreren en een persoonlijke verlofkaart bijhouden. U kunt 

de wettelijke en bovenwettelijke verlofuren registreren, 

ATV-uren, tijd voor tijd uren of bijzonder verlofuren. Tevens 

kunt u voor uw gehele organisatie, per afdeling of per 

medewerker in één simpele handeling een overzicht 

raadplegen waaruit de actuele stand van het verlof blijkt. 

Tevens kan uw werknemer vanuit het werknemersloket 

verlof aanvragen. De verlofbehandelaar wordt via een 

e-mail op de hoogte gebracht.

De module verlof maakt onderdeel uit van Flynth HRM 

loket. Het is ook mogelijk om deze module apart af te 

nemen in combinatie met het werknemersloket.

�  Digitaal werknemersdossier

�  Vastlegging beoordelingen

�  Verzuimregistratie

�  Vastlegging verstrekkingen
 (voor bijvoorbeeld auto van de zaak, 

 mobiele telefoon en/of laptop)

�  Vastlegging opleidingen

�  Digitale aanvraag verlof

�  Verlofregistratie/vakantiekaart

�  Proforma loonberekening

�  Signaalmodule bijzondere 

 gebeurtenissen

Flynth verlof + werknemersloket

Verlof + werknemersloket
Uw werknemers kunnen via internet de

volgende gegevens ophalen:

�  Loonstroken

�  Jaaropgave

�  Overzicht persoonsgegevens

�  Arbeidsgegevens

�  Digitale aanvraag verlof

�  Digitale vakantiekaart

Flynth online 
arbeidszaken

HRM loket

Met Flynth verlof + werknemersloket krijgt uw medewerker 

toegang tot een eigen domein om bijvoorbeeld salarisstroken 

en jaaropgaven op elk gewenst moment te raadplegen. 

De medewerker krijgt automatisch een e-mailbericht dat zijn 

salarisstrook klaarstaat. Met de verlofmodule kunt u voor iedere 

medewerker verlof registreren en een persoonlijke verlofkaart 

bijhouden. U kunt de wettelijke en bovenwettelijke verlofuren 

registreren, ATV-uren, tijd voor tijd uren of bijzonder verlofuren. 

Tevens kunt u voor uw gehele organisatie, per afdeling of per 

medewerker in één simpele handeling een overzicht raadplegen 

waaruit de actuele stand van het verlof blijkt. Tevens kan uw 

werknemer vanuit het werknemersloket verlof aanvragen. 

De verlofbehandelaar wordt via een e-mail op de hoogte 

gebracht. Om voor eens en altijd af te rekenen met de papieren 

loonstrook is de werknemersloket App beschikbaar. Via deze 

gratis app hebben werknemers overal en altijd toegang tot hun 

persoonlijke gegevens, salarisstroken, verlofadministratie en 

kunnen zij bij uitbreiding met de verlofmodule direct een verlof- 

aanvraag indienen. De App is beschikbaar voor de iPhone, iPad, 

Android telefoons en tablets.

Met Flynth online ziekteverzuim is het ziekteverzuim in uw bedrijf 

eenvoudig te registreren en te bewaken. Het is een onmisbare 

tool die u ondersteunt bij alle noodzakelijke processen rond 

ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie. Alle ziek- 

en betermeldingen plus alle tussenliggende stappen worden 

vastgelegd via gestructureerde procedures die zijn afgestemd op 

uw specifieke bedrijfssituatie. De dienstverlening is toegespitst

op uw situatie. 

Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter

Een strikte naleving van alle door de Wet Verbetering Poortwachter 

voorgeschreven procedures is noodzakelijk omdat dit anders voor 

u als werkgever ingrijpende financiële gevolgen kan hebben. 

Met Flynth online ziekteverzuim kunt u optimaal grip houden op dit 

proces. Het systeem informeert u tijdig en consequent wanneer 

welke actie moet worden ondernomen. De adviseurs van Flynth en 

onze online service ondersteunen u bij de correcte uitvoering van de 

Wet Verbetering Poortwachter. Flynth beschikt over een uitgebreid 

netwerk van deskundigen en heeft korte lijnen met het UWV. 

Hierdoor wordt er efficiënt gecommuniceerd met u, uw werknemer 

en de externe instanties. Onze adviseurs richten zich net als u, op 

een zo spoedig mogelijke terugkeer van zieke werknemers. 

Wilt u meer informatie of een uitgebreid advies? 

Neem contact op met uw lokale Flynth-vestiging of stuur een 

e-mail naar arbeidszaken@flynth.nl

Flynth Online ziekteverzuim

Flynth HRM loket
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uw specifieke bedrijfssituatie. De dienstverlening is toegespitst

op uw situatie. 

Uitvoering Wet Verbetering Poortwachter

Een strikte naleving van alle door de Wet Verbetering Poortwachter 

voorgeschreven procedures is noodzakelijk omdat dit anders voor 

u als werkgever ingrijpende financiële gevolgen kan hebben. 

Met Flynth online ziekteverzuim kunt u optimaal grip houden op dit 

proces. Het systeem informeert u tijdig en consequent wanneer 

welke actie moet worden ondernomen. De adviseurs van Flynth en 

onze online service ondersteunen u bij de correcte uitvoering van de 

Wet Verbetering Poortwachter. Flynth beschikt over een uitgebreid 

netwerk van deskundigen en heeft korte lijnen met het UWV. 

Hierdoor wordt er efficiënt gecommuniceerd met u, uw werknemer 

en de externe instanties. Onze adviseurs richten zich net als u, op 

een zo spoedig mogelijke terugkeer van zieke werknemers. 

Wilt u meer informatie of een uitgebreid advies? 

Neem contact op met uw lokale Flynth-vestiging of stuur een 

e-mail naar arbeidszaken@flynth.nl

Flynth Online ziekteverzuim

Flynth HRM loket


