Uitzenden
Zoekt u een medewerker die u flexibel in kan zetten? Of een (vaste) flexpool waar u in geval van
personeelskrapte of productietoename een beroep op kunt doen? Uitzenden is hiervoor de oplossing!
Wat is uitzenden?
Uitzenden is kort gezegd het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een opdrachtgever.
U zoekt een flexibele schil voor het invullen van uw tijdelijke personeelsbehoefte? Wij zijn u hiermee
graag van dienst. Op basis van het door u afgegeven functieprofiel werven en selecteren wij geschikte
kandidaten. U bent nauw betrokken bij dit proces en vrij om uiteindelijk zelf te kiezen welke
medewerker het beste bij uw organisatie past. Daarnaast regelt WerktijdZorg het volgende:










Uitzendovereenkomst en loonbelastingverklaring;
Verzorging loonadministratie en verstrekken van loonspecificaties en jaaropgave;
(Vier)wekelijkse uitbetaling van salaris;
Opbouw en uitbetaling van reserveringen (vakantiegeld en vakantiedagen);
Verstrekken van loongegevens aan UWV aangaande WW of ziektewet;
Informatieverstrekking aangaande CAO, pensioen, ziekte, belasting en reserveringen;
Afsluiten ziekteverzuimverzekering of arbodienst;
Ziek- en herstelmeldingen;
Aanvullen van ziektegeld tot 90%.

Waarom uitzenden via WerktijdZorg?
 U kunt op ieder moment (ook buiten werktijden) een beroep doen op WerktijdZorg;
 WerktijdZorg beschikt over een zeer uitgebreid bestand met medewerkers op uiteenlopende
vakgebieden in de zorg & welzijn. Medewerkers worden zorgvuldig geselecteerd en
gescreend;
 U kunt gebruik maken van een (vaste) uitzendkracht of voor uw geselecteerde flexpool;
 U kunt deze medewerker(s) geheel naar wens en behoefte inzetten;
 Uitzenden ontlast u in uw administratieve en arbeidsrechtelijke verplichtingen;
 Uw personeelskosten zijn gereduceerd tot de daadwerkelijk gewerkte uren;
 WerktijdZorg is lid van de branchevereniging NBBU en NEN 4400-1 gecertificeerd. Hiernaast
publiceren wij periodiek de ‘Verklaring goed betalingsgedrag’ van de Belastingdienst. U weet
dus zeker dat alles correct geregeld is voor u en uw uitzendkrachten.
Naast het werven en selecteren van de uitzendkracht kunnen wij u ook volledig ontlasten in het proces
van plannen; u geeft aan voor welke diensten u mensen zoekt en wij doen de rest!
Via een online werkgeversportaal kunt u in real time de status van uw planning volgen.
Wat zijn de voorwaarden voor uitzenden?
Voor elk gewerkt uur betaalt u een tarief. Dit tarief is gebaseerd op het bruto uurloon van de
medewerker. De werknemer wordt ingeschaald conform het loonverhoudingsvoorschrift van de NBBU.
Dit betekent dat het loon en de vergoedingen gelijk zijn aan het loon en de vergoedingen die worden
toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardige functies binnen uw organisatie.
Over ons
Bij WerktijdZorg bent u voor alle gewenste personele vragen op het juiste adres; uitzenden, payrolling,
detachering èn werving & selectie. Meer uitleg over onze diensten kunt u vinden op:
www.werktijdzorg.nl/dienstverlening/ veel gestelde vragen.
Heeft u interesse in de dienstverlening van WerktijdZorg? Neem gerust contact met ons op.
Wij denken graag met u mee over het vinden van de meest passende oplossing!
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