
Samen krachtig door goed 
werkgeverschap! 

 

Haal meer uit je 
WOS-lidmaatschap! 
 

 
 

Collectief voordeel 

Werkgevers in de Sport (WOS) heeft voor haar leden met verschillende partijen 

afspraken gemaakt over dienstverlening tegen een gereduceerd tarief. Wij zoeken 

het voordeel niet alleen in volume (een lagere premie), maar ook in inhoud (betere 

voorwaarden en pakketten passend bij de sportsector).Deze collectieve afspraken 

zijn alleen geldig voor WOS-leden, waardoor jij nu nog meer uit jouw lidmaatschap 

kunt halen! 

In dit overzicht vindt je ons netwerk aan partners. Mocht je een aanvullende 

behoefte hebben die ook interessant is voor andere leden dan horen wij dit graag.
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“Ook vergoeding sport- 
gerelateerde aanvullingen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zilveren Kruis 
Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of een gezond leven. Zilveren Kruis zet zich elke 

dag in voor de gezondheid van haar klanten. Door te helpen bij het vinden en regelen van zorg, die het best 

passend is voor de klant. Maar ook door iedereen te motiveren met kleine stappen te werken aan gezondheid. 

Samen met Zilveren Kruis wil de WOS een concrete bijdrage leveren aan de gezondheid en vitaliteit van 

medewerkers in de sportsector. Speciaal voor haar leden heeft de WOS met Zilveren Kruis daarom een collectieve 

zorgverzekering afgesloten. 

 

Het aanbod 

Als lid van de WOS kunnen je medewerkers én bestuursleden onder meer profiteren van kortingen op onze 

verzekeringen. Daarnaast ontvang je bij het afsluiten van een collectieve zorgverzekering en een aanvullende 

verzekering ook nog eens gratis het pakket Extra Aanvullend Sport. 

 

Jouw voordeel 

✓ 10% korting op de aanvullende én de tandartsverzekering; 

✓ Gratis pakket Extra Aanvullend Sport*; 

✓ Met Mijn ZilverenKruis regel je veel zaken online; 
 

Wanneer je via de collectieve zorgverzekering deelneemt en een aanvullende verzekering afsluit, dan heb je recht 

op de extra vergoedingen uit het Extra Aanvullend Sport pakket. Hierin zijn de volgende aanvullende 

sportvergoedingen opgenomen: 

✓ Sport- of koelbrace; 

✓ Sportmassage; 

✓ Dynamische fietspositiemeting; 

✓ Psychologische (sport)begeleiding; 

✓ Passing sportprothese en sportrolstoel 

Je kunt je aanmelden voor de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis op www.zk.nl/wos. 

 

Contactgegevens 

De antwoorden op de meest gestelde vragen zijn terug te vinden op de website van het Zilveren Kruis. Wil je meer 

informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen van Zilveren Kruis? Neem dan contact op met: 
 

Contact WOS 

WOS bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Zilveren Kruis 

Ben Zandbergen 

ben.zandbergen@zilverenkruis.nl 

071 - 364 19 25 / 071 - 367 02 09 

www.zilverenkruis.nl 

https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/mijn-zilveren-kruis
http://www.zk.nl/wos
https://www.zilverenkruis.nl/consumenten
mailto:info@sportwerkgever.nl
https://www.sportwerkgever.nl/
mailto:zandbergen@zilverenkruis.nl
http://www.zilverenkruis.nl/
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“Zinnige zorg voor 
elke leeftijdsfase” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VGZ 

Met ruim 2,1 miljoen verzekerden is VGZ een van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van 

Nederland. Door de overeenkomst tussen de WOS en VGZ kunnen je medewerkers profiteren van fikse kortingen 

op een uitgebreid pakket verzekeringen en financiële diensten. 

 

Het aanbod 
Hebben de medewerkers een collectieve VGZ zorgverzekering? Dan ontvangen ze ruime vergoedingen, ook voor 

preventieve zorg. Daarnaast profiteer je niet alleen van korting op jouw zorgverzekering, maar ook van veel gratis 

inspiratie om de gezondheid van jezelf en jouw collega’s ter verhogen.  

  

Jouw voordeel 

Als werkgever en lid van de WOS kunnen je medewerkers bij VGZ onder meer profiteren van de volgende kortingen: 
 

✓ 10% korting op de aanvullende verzekering (VGZ Werkt instap, goed, beter en best).  

✓ Tips, inspiratie en oefeningen over een gezonde leefstijl, mentale veerkracht en lage rugklachten  

✓ Platform Gezond Leven 

✓ VGZ Mindfulness coach-app 

 

Nieuwe medewerkers kunnen zich aanmelden voor het collectief via http://www.vgz.nl/collectief door te zoeken 

op het collectiviteitsnummer 2256500. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen van VGZ? Neem dan contact op met: 

 

Contact WOS 

WOS kantoor 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact VGZ 

Wendy van Gaalen 

w.vangaalen@vgz.nl 

088 - 131 31 60 

www.vgz.nl 

 

Rianne ten Barge 

r.ten.barge@vgz.nl 

088 - 131 31 60 

www.vgz.nl 

 

  

https://www.vgz.nl/vergoedingen/preventie
http://www.vgz.nl/werkgevers/inspiratie
https://www.vgz.nl/gezond-leven
https://www.vgz.nl/mindfulness-coach-app
http://www.vgz.nl/collectief
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:vangaalen@vgz.nl
mailto:vangaalen@vgz.nl
http://www.vgz.nl/
mailto::r.ten.barge@vgz.nl
http://www.vgz.nl/
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“Flinke kortingen 
voor medewerkers” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Centraal Beheer  

Centraal Beheer is een grote financiële dienstverlener, die een breed pakket financiële producten en diensten 

aanbiedt zoals schade- en inkomensverzekeringen, hypotheken en spaar- en beleggingsproducten. 

 

Het aanbod 

Als lid van de WOS kunnen medewerkers gebruikmaken van het pakket Personeelsvoorzieningen van Centraal 

Beheer Achmea. Dat betekent dat ze profiteren van flinke kortingen op een uitgebreid pakket verzekeringen en 

financiële diensten.  

 

Jouw voordeel 
✓ 8% korting op een autoverzekering  

✓ 5% korting op een opstalverzekering 

✓ 5% korting op een inboedelverzekering  

✓ 5% korting op een aansprakelijkheidsverzekering 

✓ €5  korting op rechtsbijstand  

 
Klik hier voor alle kortingen.  

 

Geen kosten 

Voor jou als werkgever zijn aan Personeelsvoorzieningen geen kosten verbonden. Personeelsvoorzieningen is 

daarom een prima en efficiënte manier om de betrokkenheid van je medewerkers te vergroten.  

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen en/of diensten van 

Centraal Beheer? Neem dan contact op met een van onderstaande partijen: 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

 
026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Werkgevers 

Centraal Beheer 

centraalbeheer.nl/ 
personeelsvoorziening
en 

055 - 579 8177 

www.centraalbeheer.n
l 

Contact Werknemers 

Centraal Beheer 

centraalbeheer.nl/ 
personeelsvoorzieningen 

055 - 579 8000 

www.centraalbeheer.nl 

 
  

https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/personeelsvoorzieningen/collectiviteitskorting
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/personeelsvoorzieningen/collectiviteitskorting
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/personeelsvoorzieningen/collectiviteitskorting
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/personeelsvoorzieningen/collectiviteitskorting
http://www.centraalbeheer.nl/
http://www.centraalbeheer.nl/
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/personeelsvoorzieningen/collectiviteitskorting
https://www.centraalbeheer.nl/zakelijk/dienstverlening/personeelsvoorzieningen/collectiviteitskorting
http://www.centraalbeheer.nl/
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“Met een goed gevoel 
de weg op” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Unive 

Al sinds 1794 zorgen wij als coöperatie met elkaar voor zekerheid. De zekerheid dat we er voor u zijn, als je op welke 

manier dan ook schade hebt. Maar ook voordat u schade heeft zijn we er voor u en onze 1,6 miljoen leden. Dat is 

de zekerheid van Univé. Zonder winstoogmerk, mét oog voor elkaar. 

 

Het aanbod 
Als lid van de WOS kunnen je medewerkers én bestuursleden onder meer profiteren van collectiviteitskortingen op 
onze verzekeringen. 

 

Jouw voordeel 
✓ 7% korting op een autoverzekering; 
✓ 7% korting op een motorverzekering; 
✓ 5% korting op een fietsverzekering; 
✓ 5% korting op een bromfietsverzekering; 
✓ 5% korting op een caravanverzekering; 
✓ 5% korting op een rechtsbijstandverzekering; 
✓ 5% korting op een doorlopende reis- en annuleringsverzekering; 
✓ 5% korting op een inboedelverzekering; 
✓ 5% korting op een opstalverzekering; 
✓ 5% korting op een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering particulieren; 
 
Extra pakketkorting bovenop de collectiviteitskorting. Die extra korting kan oplopen tot 10%. 
www.unive.nl/pakketkorting 
 
Eenvoudig uw premie berekenen door in de afsluitmodule op www.unive.nl te zoeken op Werkgevers in de Sport. U 
ziet dan direct wat uw korting bedraagt en wat u bespaart op de premie. 

 

Persoonlijk advies 
Univé heeft ruim 110 Univé-winkels verspreid door het land. Er is dus altijd een adviseur bij u in de buurt voor 
informatie en persoonlijk advies. Kijk hiervoor op www.unive.nl/contact of neem contact op via 088 – 552 03 03. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen en/of diensten van Univé? Neem dan contact op 

met een van onderstaande partijen: 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact werknemers 

Univé 

088-552 03 03  

www.unive.nl 

 

Contact werkgevers 

Carlo Willemse 

Carlo.willemse@unive.nl 

088-552 04 04 / 06 416 25 168 

www.unive.nl 

 
  

file:///C:/Users/beren/Downloads/www.unive.nl/pakketkorting
http://www.unive.nl/
http://www.unive.nl/contact
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
http://www.unive.nl/
mailto:Carlo.willemse@unive.nl
http://www.unive.nl/
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 “Mensen en organisaties 
VERDER helpen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verder 
Arbeidsrecht is mensenwerk en gaat in de praktijk vaak veel verder dan alleen de juridische inhoud. Wij kiezen 

bewust voor een persoonlijke en dienstverlenende aanpak, waarbij wij samen met jou en de organisatie als één 

team gaan voor een optimaal resultaat. Hoe groot of klein je organisatie ook is, vroeg of laat krijgt iedere 

organisatie vragen op arbeidsrechtelijk gebied. Vaak zien wij dat een arbeidsrechtelijke vraag impact heeft op de 

dagelijkse gang van zaken en VERDER gaat dan een zuiver juridisch probleem. Binnen sportorganisaties spelen er 

veel belangen en daarom vinden wij het belangrijk om jouw organisatie persoonlijk te leren kennen. Op die manier 

zijn wij samen met jullie beter in staat om geschillen te voorkomen of op te lossen.  

 

Het aanbod 

VERDER arbeidsrecht | advocaten is er niet alleen om (arbeidsrechtelijke) geschillen tot een goed einde te brengen, 

maar ook om geschillen te voorkomen. Om die reden adviseren wij graag in een zo vroeg mogelijk stadium over 

allerlei arbeidsrechtelijke en aanverwante onderwerpen, zoals ontslag, cao-vraagstukken, reorganisatie, het 

opstellen en/of beoordelen van arbeids-, zzp- of vrijwilligersovereenkomsten, ziekteverzuim en re-integratie, 

medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming, et cetera.  

 

Daarnaast bieden wij je bij een (dreigend) geschil ook graag nog de mogelijkheid om onder begeleiding van een 

onafhankelijke MfN-registermediator zelf een optimale én toekomstig bestendige oplossing te vinden voor het 

geschil. 

 

Jouw voordeel 
Ons normale uurtarief bedraagt € 185,00, exclusief BTW. Juist omdat wij sport(en) in brede zin belangrijk vinden 

en een warm hart toedragen, bieden wij onze dienstverlening voor WOS-leden aan tegen een gereduceerd 

uurtarief van  

€ 150,00, exclusief BTW.  

 

VERDER arbeidsrecht | advocaten is gevestigd te Nijmegen, maar wij verrichten onze werkzaamheden door heel 

het land. Reistijd zullen wij voor WOS-leden niet in rekening brengen. Daarnaast is het mogelijk om vooraf duidelijke 

en transparante maatwerkafspraken en/of vaste prijsafspraken te maken. 

 

Contactgegevens 

Neem voor meer informatie of het gebruikmaken van de diensten van VERDER arbeidsrecht contact op met: 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact VERDER 

Renate Peijs-Schoester 

r.peijs@verder-arbeidsrecht.nl 

024 – 33 33 001 

www.verder-arbeidsrecht.nl 

 

Maurice van der Horst 

m.vanderhorst@verder-arbeidsrecht.nl 

024 – 33 33 001 

www.verder-arbeidsrecht.nl 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:r.peijs@verder-arbeidsrecht.nl
http://www.verder-arbeidsrecht.nl/
mailto:m.vanderhorst@verder-arbeidsrecht.nl
http://www.verder-arbeidsrecht.nl/
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“Heldere en praktische 
oplossingen” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Loyr  
LOYR is een team van ervaren en gespecialiseerde advocaten. Zij zijn goed benaderbaar, hanteren korte lijnen en 

hebben een ‘no-nonsense’ mentaliteit. LOYR zorgt voor heldere en praktische oplossingen, niet alleen voor nu maar 

ook voor de lange termijn. Met begrip en gevoel voor zowel de persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke aspecten 

als de sportieve emoties die daarbij een rol kunnen spelen. Hierdoor kunnen de klanten van LOYR binnen de 

sportwereld snel verder met wat er echt toe doet, te weten de sport zelf.  

 

Het aanbod 
De advocaten van LOYR zijn actief in de sportwereld als bestuurder, tuchtrechter en sporter, waardoor zij weten 

wat er speelt. Dit onderscheidt LOYR van andere kantoren. Als werkgever in de sport kun je bij LOYR terecht voor 

alle arbeidsrechtelijke, maar ook andere sportrecht gerelateerde vraagstukken.   

 

Jouw voordeel 
Leden van de WOS kunnen bij LOYR tijdens een kennismakingsgesprek hun case en de daarbij behorende vragen 

bespreken. Voor dit kennismakingsgesprek brengt LOYR geen kosten in rekening. Voor een daarop eventueel 

juridisch advies en/of traject brengt LOYR een gereduceerd tarief in rekening. Tevens zal LOYR samen met de WOS 

juridische bijeenkomsten verzorgen, welke door WOS-leden kosteloos kunnen worden bijgewoond. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen van Loyr? Neem dan contact op met: 

 

Contact WOS 

Algemeen 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Loyr 

Babs Dubois-van Kleef 

dubois@loyr.nl 

020 – 820 44 67 

www.loyr.nl 

 

Zabih Etemadi  

etemadi@loyr.nl  

020 – 820 44 67 

www.loyr.nl 

 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:dubois@loyr.nl
http://www.loyr.nl/
mailto:etemadi@loyr.nl
http://www.loyr.nl/
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 “Financiële – en fiscale 
specialisten 
 in de Sport” 

“Maatwerk bij tijdelijke 
HR-capaciteit” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAJC 
Waar mensen werken, ontstaan vragen en soms knelpunten. Vragen over arbeidsvoorwaarden, 

beloningsstructuren, duurzame inzetbaarheid of loopbaanontwikkeling. DAJC ontzorgt je in alles wat te maken 

heeft met HR. Voor korte of langere tijd, een aantal uren of fulltime, bij jullie op locatie of op afstand; net waar de 

organisatie behoefte aan heeft. Wij helpen je het beste uit de mensen en uit je organisatie te halen. Heb je beperkte 

capaciteit of eenmalig behoefte aan kennis en advies over één specifiek onderwerp? Dan kun je gebruikmaken van 

de collectieve overeenkomst tussen de WOS en DAJC HRevolutie. 

 

Het aanbod 

DAJC is al geruime tijd partner van de WOS en heeft veel kennis en ervaring met sportbonden en sportorganisaties, 

waaronder KNHB, Judobond Nederland en KNGU. Zij kunnen je onder andere helpen bij de volgende vraagstukken: 

• Actualiseren functiebeschrijvingen / functiehuis; 

• Beoordelings- en beloningsbeleid invoeren / actualiseren; 

• Ondersteuning of vervanging van HR bij piekbelasting of afwezigheid; 

• HR-Scan van je personeelsbeleid incl. advies over verbeterpunten/stappenplan; 

• Ontwikkeling van (management)team(s); 

• Dossieropbouw bij disfunctioneren; 

• Advies en ondersteuning bij strategische vraagstukken die medewerkers raken.  

 

Jouw voordeel 

Elke organisatie kent een andere dynamiek en bijbehorende uitdagingen. Daarom werkt DAJC altijd op basis van 

maatwerk. Graag komt een adviseur van DAJC langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Voor haar 

dienstverlening in de sportsector heeft DAJC met de WOS een vast tarief afgesproken: € 87,50 per uur exclusief 

btw. DAJC berekent geen reiskosten. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de diensten van DAJC, neem dan contact op met: 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact DAJC 

Patrick Aerts 

Patrick.aerts @dajc.nl  

06 – 29 48 44 54 

www.dajc.nl 

  

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:@coachnetwerk.nl
mailto:@coachnetwerk.nl
http://www.dajc.nl/
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Sportaccountant  
Sportaccountant biedt financiële begeleiding aan personen, verenigingen en organisaties die actief zijn 
in de sport. Wij zijn gespecialiseerd in sport-specifieke advisering als het gaat om belastingadvies, 
financieel advies en sport-specifieke regelingen. Dit is de belangrijkste reden dat veel topsporters uit 
diverse sporten en verschillende sportorganisaties zich door ons laten begeleiden. Bij Sportaccountant 
werken gekwalificeerde mensen met jarenlange ervaring op het scheivlak van sport en financiën. Wij 
onderscheiden ons doordat we over specifieke kennis beschikken en we vanuit onze passie voor sport 
écht betrokken zijn bij onze klanten.   
 

Het aanbod 

Voor sportorganisaties en aangesloten (buitenlandse) medewerkers kunnen wij de volgende 
dienstverlening verrichten: 
✓ Begeleiden bij aanvraag 30%-regeling; 
✓ Advisering over fiscale situatie tijdens of na afloop van de 30%-regeling; 
✓ Verzorgen van de aangifte inkomstenbelasting, inclusief eventuele buitenlandaspecten; 
✓ Advisering over het fiscale woonplaatsbeginsel; 
✓ Verzorgen van pro-forma loonberekeningen; 
✓ Advisering over loonbelastingaspecten en modelovereenkomsten; 
✓ BTW-advies. 
 

Jouw voordeel 

Wij bieden onze dienstverlening aan tegen een gereduceerd uurtarief van € 130,- exclusief btw. Vooraf 
kunnen we een inschatting geven van de kosten van een advies, zodat je niet voor ongewenste 
verrassingen komt te staan. 
 

Contactgegevens 

Contact WOS 
Algemeen 
info@sportwerkgever.nl 
026 - 483 44 50 
www.sportwerkgever.nl 

Contact 
Sportaccountant 
André van Merode 
info@sportaccountant.
nl 
030 – 666 5389 
www.sportaccountant.n
l 

 
Bas Stolwijk  
bas@sportaccountant.nl 
020 – 640 6665 
www.sportaccountant.nl 

 
   
   
   
   
 
  

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:info@sportaccountant.nl
mailto:info@sportaccountant.nl
http://www.sportaccountant.nl/
http://www.sportaccountant.nl/
mailto:bas@sportaccountant.nl
http://www.sportaccountant.nl/
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“Juridische informatie en 
arbeidsrechtelijk advies” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AWVN 

Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) is de grootste werkgeversvereniging van Nederland. De 

WOS werkt nauw samen met AWVN om goed werkgeverschap te faciliteren. De WOS richt zich hierbij specifiek 

op de sport- en beweegsector.  

 

Het aanbod 

Als lid van de WOS kun je nu ook gebruikmaken van de kennis en kunde van AWVN. Als je bijvoorbeeld wilt weten 

hoe werkgeverschap in andere sectoren is geregeld, of hoe andere sectoren omgaan met specifieke 

arbeidsvoorwaardelijke vraagstukken, dan beschikt AWVN over een uitgebreid en interessant netwerk. 

 

Jouw voordeel 

Leden van de WOS kunnen bij de AWVN juridische informatie en arbeidsvoorwaardelijk advies inwinnen tegen 

een korting van 7,5% per uur. Tevens kunnen WOS-leden bijeenkomsten, workshops en opleidingen van AWVN 

bijwonen tegen het AWVN-ledentarief. 

 

Contactgegevens 

Neem voor meer informatie of het gebruikmaken van de diensten van AWVN contact op met: 

  

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact AWVN 

Frederique Zeemans 

f.zeemans@awvn.nl 

06 – 18 59 73 52 

www.awvn.nl 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:f.zeemans@awvn.nl
file:///C:/Users/Koen/Desktop/Mantelafspraken%20WOS/Nieuwe%20opmaak/www.awvn.nl
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“Geen zorgen om werk- en 
verblijfsvergunningen” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IND  

Om buitenlandse werknemers uit niet-EU-landen legaal in Nederland te laten werken en verblijven, zijn een werk- 

en verblijfsvergunning nodig. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de WOS hebben concrete afspraken 

gemaakt over het aanvragen, beoordelen en verstrekken van verblijfsdocumenten en werkvergunningen van 

werknemers van buiten de Europees Economische Ruimte. 

 

Het aanbod 

De procedures die sportorganisaties moeten doorlopen voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor 

hun medewerkers zijn vaak zeer complex en tijdrovend. Omdat de WOS jaarlijks vele aanvraagprocedures voeren 

voor sportbonden en sportorganisaties, hebben wij een samenwerkingsovereenkomst met de IND. Dit versnelt 

vaak de procedures voor de sportsector.  

 

Jouw voordeel 
Voor leden en sportverenigingen die aangesloten zijn bij de WOS hanteren wij de volgende tarieven voor werk- en 

immigratievergunningen: 

• Leden WOS                       € 590 - € 965*  (afhankelijk van het soort vergunning) 

• Sportverenigingen         € 800 - € 1.180*  (afhankelijk van het soort vergunning) 

*De tarieven van de WOS zijn vrijgesteld van btw. 
 

Voor het verzorgen van verblijfs- en tewerkstellingsvergunningen worden vaste tarieven in rekening gebracht. 

Afhankelijk van de specifieke vraag van een lid, beantwoorden wij vragen telefonisch of per e-mail, brengen wij het 

lid in contact met een andere professional (partner), of voeren we de werkzaamheden tegen betaling zelf uit. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of heb je vragen? Neem contact met ons op en wij kijken hoe we je kunnen helpen. 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
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“Meer dan 140 online  

“Voor elk doel een ervaren, 
professionele coach” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CoachNetwerk  

CoachNetwerk biedt organisaties in Nederland toegang tot de best beschikbare coaching voor de ontwikkeling van 

hun mensen, teams en organisatie. Door de overeenkomst tussen WOS en CoachNetwerk kunnen WOS-leden hun 

medewerkers zich verder laten ontwikkelen tegen mooie condities. De overeenkomst voorziet in de volledige 

dienstverlening van CoachNetwerk met betrekking tot het aanleren van competenties en vaardigheden via 

coachvragen, Intervisie, team coaching en ontwikkelvragen van medewerkers, leidinggevenden en directie.  

Coaching is een vak dat moet worden geleerd én onderhouden. De coaches die werken voor CoachNetwerk hebben 

zich onderscheiden in hun vakgebied, zijn aangesloten bij een onafhankelijke beroepsorganisatie, doen aan 

continue bijscholing en staan garant voor een hoogwaardig en persoonlijk toegesneden traject. 

 

Het aanbod 

Er worden twee coaches geselecteerd binnen 60 kilometer van de woonplaats van de gecoachte, waarna met beide 

coaches een kennismakingsgesprek plaatsvindt. Hierna kun je zelf de keuze maken voor een van de coaches. Zij 

onderscheiden zich in elk geval op de volgende gebieden: burn-out, communicatie, conflict, loopbaan, 

outplacement, persoonlijke ontwikkeling, teamcoaching, vitaliteit, zingeving en 50+. 

 

Jouw voordeel 
CoachNetwerk hanteert voor dit collectieve voordeel de volgende tarieven: 

✓ € 180,-- per coach-uur voor alle medewerkers behalve directie; 

✓ € 260,-- per coach-uur voor directieleden; 

✓ € 100,-- per reisuur, inclusief alle reiskosten; 

✓ € 800,-- per dagdeel team coaching; 

✓ € 1250,-- deelname Intervisietraject per deelnemer of anders in overeenstemming. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de diensten van CoachNetwerk, neem dan contact op met: 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact CoachNetwerk 

José Mark 

jose.mark@coachnetwerk.nl 

06 – 468 212 72 

www.coachnetwerk.nl 

 
 

 

 
 
 
 
 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:@coachnetwerk.nl
http://www.coachnetwerk.nl/
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Goodhabitz 
GoodHabitz helpt mensen en organisaties om zichzelf te blijven ontwikkelen. De overtuiging dat leren een goede 

gewoonte is voor iedereen ligt daaraan ten grondslag. GoodHabitz gelooft dat je die gewoonte kunt stimuleren 

door leren leuk, laagdrempelig en altijd voor iedereen beschikbaar te maken. 
 

Als sponsor van een van de topploegen uit de Nederlandse eredivisie draagt GoodHabitz de sport een warm hart 

toe. We zijn dan ook erg trots op het partnership met WOS. De WOS staat voor goed werkgeverschap in de sport 

en daar draagt GoodHabitz graag haar steentje aan bij. Het bieden van online opleidingsmogelijkheden bevordert 

de inzetbaarheid van alle leden van WOS en onderstreept het motto ‘Samen krachtig door goed werkgeverschap’. 

 

Het aanbod 
GoodHabitz ontwikkelt generieke online trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling. Denk o.a. aan 

onderwerpen op het gebied van ‘Persoonlijk effectiviteit’, ‘Communicatie’, ‘Management’ en ‘Productiviteit’. Het 

aanbod bestaat inmiddels uit 140 online trainingen waar onze klanten en hun medewerkers onbeperkt gebruik van 

mogen maken. Iedere maand worden er nieuwe trainingen toegevoegd aan het aanbod.  

 

Jouw voordeel 
✓ Collectieve korting 

Je ontvangt als lid van de WOS 15% korting op de standaardprijzen van GoodHabitz 

✓ 2 maanden extra looptijd 

De standaard looptijd van een overeenkomst met GoodHabitz is 12 maanden. Voor een optimale start en 

implementatie van GoodHabitz krijg je kosteloos twee maanden extra looptijd. De looptijd bedraagt dus 14 

maanden in plaats van 12 maanden 

✓ Virtuele coaching 

Voor MKB-organisaties (onder de 100 medewerkers) biedt GoodHabitz bij opstart een virtuele coach. Als lid 

van de WOS ontvang je aanvullend minimaal 2 extra contactmomenten met de virtuele coach voor een 

optimale samenwerking. 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de diensten van GoodHabitz, neem dan contact op met: 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact GoodHabitz 

Max Winter 

maxwinter@goodhabitz.nl  

06 - 15 67 94 16 

www.goodhabitz.nl 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@sportwerkgever.nl
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:maxwinter@goodhabitz.nl
http://www.goodhabitz.nl/
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“Samen werk maken van de 
toekomst” 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

eelloo 
Samen met organisaties en HR-dienstverleners geeft eelloo het werken van de toekomst vorm. Met diverse online 

producten geeft eelloo medewerkers de regie over hun eigen loopbaan. En met diensten en advies helpen de 

adviseurs van eelloo organisaties om mensen centraal te stellen. Door de collectieve mantelovereenkomst tussen 

WOS en eelloo kunnen WOS-leden samen met hun medewerkers invulling geven aan modern HR-beleid. De 

overeenkomst voorziet in online tooling en bijpassende implementatie in de vorm van advies en workshops. 
 

Het aanbod 
Organisaties die medewerkers toegang willen geven tot tooling krijgen een eigen online omgeving waarbij iedere 

medewerker een persoonlijk account krijgt. Binnen de portal kan de organisatie kiezen uit een aantal online 

programma’s. Ieder programma ondersteunt de organisatie bij een specifiek HR-thema. Een greep uit het aanbod: 

✓ Talentontwikkeling: Mijn kracht  

✓ Eigentijdse gesprekkencyclus: Mijn impact  

✓ Duurzame inzetbaarheid: Mijn APQ  

✓ Zelfassessment: Mijn e-assessment. Er zijn meerdere modules beschikbaar voor medewerkers die 

zelfonderzoek willen doen in het kader van in-, door- of uitstroom. Hiervoor zijn er enkele korte vragenlijsten 

zoals een persoonlijkheidsvragenlijst, drijfverenvragenlijst, rollenvragenlijst en agility-scan.  

Het totale aanbod van eelloo op gebied van loopbaanontwikkeling voor medewerkers is te zien op: 

https://eelloo.nl/duurzameinzetbaarheid. 

Jouw voordeel 
De investering is afhankelijk van het aantal medewerkers en de gekozen instrumenten. Hiervoor werken we met 

een licentie per jaar. Als richtlijn hanteert eelloo hanteert voor deze mantelovereenkomst de volgende tarieven:  

✓ Mijn Kracht: € 106,-- per medewerker per jaar  

✓ Mijn impact: € 37,-- per medewerker per jaar  

✓ Mijn APQ: 61,-- per medewerker per jaar  

✓ Mijn e-assessment: 106,-- per medewerker per jaar 

✓ Workshops en advies: € 624,-- per dagdeel, geen reiskosten 
 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen van eelloo? Neem dan contact op met: 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Eelloo 

Inge van Nispen 

i.nispen@eelloo.nl 

06 - 246 421 64 

www.sportwerkgever.nl 

https://eelloo.nl/producten/programma-mijn-kracht/
https://eelloo.nl/producten/programma-mijn-impact/
https://eelloo.nl/producten/arbeidsmarkt-positie-quotient/
https://eelloo.nl/producten/persoonlijkheid/
https://eelloo.nl/producten/drijfveren/
https://eelloo.nl/producten/rollen/
https://eelloo.nl/producten/learning-agility-omgaan-met-veranderingen/
https://eelloo.nl/duurzameinzetbaarheid/
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:i.nispen@eelloo.nl
http://www.sportwerkgever.nl/


 

 

 
 



Samen krachtig door goed 
werkgeverschap! 

 

 

 

“Een eigentijdse kijk op 
verzuim en re-integratie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mkbasics  

Mkbasics (onderdeel van Arbo Unie) is dé arbodienst voor ondernemend Nederland. Snel en duidelijk, zoals dat past 

bij het MKB. En bovendien met een eigentijdse kijk op verzuim, het terugdringen daarvan en re-integratie. 

 

Het aanbod 

Op basis van de overeenkomst tussen mkbasics en de WOS kunnen WOS-leden tegen een gereduceerd tarief 

gebruikmaken van de dienstverlening van mkbasics op het gebied van verzuim en re-integratie. Zo kan bijvoorbeeld 

een casemanager worden aangesteld om jouw organisatie te assisteren in het terugbrengen van het verzuimcijfer. 

 

Daarbij gelden normaliter de volgende tarieven per medewerker per jaar: 

✓ Basis – € 52,50 

✓ Extra – € 102,00  

✓ Compleet – € 149,50   

✓ Eigen regie tarief – € 31,20  

 

Jouw voordeel 
Voor de leden van de WOS gelden de volgende kortingspercentages op bovenstaande tarieven: 

✓ Basis – 10% korting op het abonnement  

✓ Extra – 7,5% korting op het abonnement  

✓ Compleet – 5% korting op het abonnement 

✓ Eigen regie tarief – 5% korting op het abonnement 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de diensten van mkbasics, neem dan contact op met: 

 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact mkbasics 

Jolanda van Berlo 

jolanda.van.berlo@mkbasics.nl 

06 – 525 010 67 

www.mkbasics.nl 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:Jolanda.van.Berlo@mkbasics.nl
http://www.mkbasics.nl/
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“Maatwerk en korte lijnen 
in arbodienstverlening” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rienks 

Rienks is een middelgrote, landelijke arbodienst, die zich richt op het leveren van maatwerk in de sport. Rienks 

werkt met vaste en deskundige contactpersonen, die garant staan voor snelle en daadkrachtige reacties. Leden van 

de WOS kunnen gebruikmaken van voordelige samenwerkingspakketten van Rienks. 

 

Het aanbod 
Basispakket 

Hierbij heb je de aansluiting bij een gecertificeerde arbodienst, beschik je over de mogelijkheden van het online 

systeem ‘VerzuimXpert’ en kun je Rienks inschakelen wanneer het nodig is. Voor een vast bedrag van €10,- per 

medewerker per jaar maar je gebruik van: 

✓ Online verzuimregistratiesysteem ‘’VerzuimXpert’’ 

✓ Signaleringsfuncties voor verzuimfrequentie 

✓ Signaleringsfunctie voor wetgeving 

✓ Spreekuurplanning 

✓ Helpdesk verzuimregistratie door Rienks 

 

Optionele dienstverlening 

Naast het basispakker van Rienks kunnen leden van de WOS ook gebruik maken van extra dienstverlening. Deze 

dienstverlening bevat een overeenkomst ‘op basis van verrichtingen’ op het gebied van arbo- en 

verzuimbegeleiding. Deze diensten omvatten onder andere het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn op het 

voorkomen van verzuim of bijdragen aan het bekorten van uitval door arbeidsongeschiktheid in de breedste zin. 

Hierbij kun je denken aan: 

✓ Aanbieden van een preventief spreekuur 

✓ Werkplekcheck laten uitvoeren door een bedrijfsarts 

✓ Aanvragen van een second opinion 

 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de diensten van Rienks? Neem dan contact op met: 
 

Contact WOS 

WOS Bureau 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Rienks 

Rianne van Hesteren 

r.van.hesteren@arbodienst.nl 

06 – 422 383 54 

www.arbodienst.nl 

mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:r.van.hesteren@arbodienst.nl
http://www.arbodienst.nl/


 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

Het Rode Kruis  
Het Rode Kruis wil graag samen met WOS levens redden door mensen hulpvaardiger en meer hulpbereid te maken door 
het aanbieden van EHBO en BHV cursussen en de mogelijkheid met korting EHBO gerelateerde producten aan te schaffen. 
Weet j i j  wat je moet doen? Je bent aan het sporten en je teamgenoot valt of een fietser wordt aangereden en smakt 
op de grond, vlak voor jouw neus. Weet jij wat je moet doen om te helpen? Met de juiste handelingen red je levens en 
voorkom je erger. Gebruik de handige tools van het Rode Kruis om eerste hulp te verlenen wanneer dat nodig is. In onze 
EHBO-app vind je wat je moet doen bij veelvoorkomende letsels. Tijdens een EHBO-cursus van het Rode Kruis leer je onder 
professionele begeleiding hoe je hulp verleent. En heb je misschien pleisters of een EHBO-set nodig? 

 

Het  aanbod 
Als lid van de WOS kun je profiteren van scherpe kortingen op onderstaande cursussen die het 

meest gebruikt worden in de sport sector. 

 
Jouw voordeel 
Organiseer bij jouw sportbond of sportvereniging een cursus voor 12 personen en je krijgt 2 cursisten cadeau! 

 

 

Contactgegevens 
Contact WOS 

info@sportwerkgever.nl  

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Rode Kruis 

ehbo@redcross.nl 

 070 – 44 55 832 

www.rodekruis.nl/ehbo 

550€              

1.400€           

1.400€           

2.000€           

1.100€           

550€              

1.800€           

10% korting

10% korting

1 cursus (8 uur online + 8 uur praktijk EHBO)oor 12 personen = 10 *180 euro (2 cursisten cadeau) Cursus BHV 

1 cursus (8 uur praktijk EHBO) voor 12 personen = 10 *140 euro (2 cursisten cadeau) Cursus EHBO Sport basis met reanimatie

Cursus Reanimatie 

EHBO/BHV Box Sport EHBO/BHV Koffers

AED bijvoorbeeld een Philips / ProCardio, FRx inclusief buitenkast en 5 jarig servicecontract

Cursus EHBO Sport uitgebreid zonder reanimatie 1 cursus (8 uur praktijk EHBO) voor 12 personen = 10 *140 euro (2 cursisten cadeau) 

Workshop EHBO Sport 1 cursus (3 uur praktijk EHBO) voor 12 personen = 10 *55 euro (2 cursisten cadeau) 

Cursus EHBO Sport uitgebreid met reanimatie
1 cursus (12 uur praktijk EHBO) voor 12 personen = 10 *200 euro (2 cursisten cadeau)                                        

1 cursus blended (8 uur online + 4 uur praktijk) = 10 * 110 euro (2 cursisten cadeau) 

1 cursus (2 uur online + 2 uur praktijk EHBO) voor 12 personen = 10 *55 euro (2 cursisten cadeau) 

 

“Jouw EHBO partner in de 
sport” 

mailto:info@sportwerkgever.nl
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:ehbo@redcross.nl
mailto:ehbo@redcross.nl
file:///C:/Users/beren/Downloads/www.rodekruis.nl/ehbo
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“Gecertificeerd EHBO-
partner” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Livis 
Livis is in 2008 als eerste opleider in Nederland gestart met het aanbieden van EHBO en BHV-cursussen middels 

een combinatie van e-learning en praktijk (blended learning). In korte tijd zijn ze uitgegroeid tot de grootste 

landelijke aanbieder met praktijktrainingen op meer dan 200 locaties en blijft het portfolio met online cursussen 

groeien. 

 

Het aanbod 
Als lid van de WOS kun je profiteren van scherpe kortingen op onderstaande vijf cursussen die het meest 

gebruikt worden in de sport sector.  

✓ Cursus 1: EHBO bij volwassenen € 109,95 

✓ Cursus 2: Eerste hulp bij sporters (e-learning) € 19,95 

✓ Cursus 3: EHBO bij volwassenen + eerste hulp aan sporters € 124,95 

✓ Cursus 4: Reanimatie bij volwassenen € 59,95 

✓ Cursus 5: BHV basis € 145,- 

 

Jouw voordeel 
Er worden twee soorten kortingspercentages op cursussen gehanteerd. Een voor directe leden voor de WOS en 

een voor leden van leden (sportverenigingen) als zij deze cursussen zelf willen afnemen: 

✓ Cursus 1: leden van de WOS  10% € 98,95 

                  sportverenigingen   5% € 104,45 
 

✓ Cursus 2: leden van de WOS         35% € 12,97 

                  sportverenigingen  25% € 14,96 
 

✓ Cursus 3:  leden van de WOS              10% € 112,45 

                 sportverenigingen  5% € 118,70 
 

✓ Cursus 4:  leden van de WOS              15% € 50,95 

                  sportverenigingen  10% € 53,95 
 

✓ Cursus 5:  leden van de WOS              10% € 130,50 

                  sportverenigingen  5% € 137,75 

 

Klik hier voor het cursusaanbod voor leden van de WOS 

Klik hier voor het cursusaanbod voor sportverenigingen 
 

Contactgegevens 

Wil je meer informatie of meteen gebruikmaken van de kortingen van Livis? Neem dan contact op met: 

Contact WOS 

Algemeen 

info@sportwerkgever.nl 

026 - 483 44 50 

www.sportwerkgever.nl 

Contact Livis 

Klantenservice 

klantenservice@livis.nl  

010 – 423 06 00 

www.livis.nl 

 

https://livis.nl/partnerpagina/wos
https://livis.nl/partnerpagina/sportverenigingen
mailto:info@sportwerkgever.nl
http://www.sportwerkgever.nl/
mailto:klantenservice@livis.nl
mailto:klantenservice@livis.nl
http://www.livis.nl/

