
       
 

 

Uitsluiten van de inhuurrisico’s 

De samenwerking tussen De Staffing Groep B.V. en ProActief Performance Solutions B.V. is dé toonaangevende 

combinatie voor het optimaliseren van uw Risk & Compliance, alsmede voor het besparen op uw inhuurkosten. Wij 

bieden u grip en overzicht op uw inhuur en managen de volledige inzet, van begin tot eind. 

 

Door middel van onze producten en diensten worden inhuurrisico’s volledig uitgesloten. Bijvoorbeeld risico’s die 

voortkomen uit de inhuur van ZP’ers (Zelfstandige Professionals), met als uitgangspunt de Wet DBA, de Wet 

Ketenaansprakelijkheid en de fiscale wetgeving. 

 

Wij ontzorgen 

Wij zijn een betrouwbare en betrokken gesprekspartner met de focus op uw interne organisatie, bedrijfscultuur en 

behoefte(n). Wij zijn in staat om het inhuurproces te optimaliseren van matching tot aan facturatie en maken het 

inhuurproces volledig risicovrij, compliant, inzichtelijk en beheersbaar. 

 

Hierin maken wij een onderscheid tussen het werven en detacheren van kwalitatief hoogwaardige technische 

specialisten en contracthandling.  

 

Inhuren is een vak apart. In een organisatie zijn (bijna) altijd persoonlijke voorkeuren en preferred suppliers oorzaken 

van (te) hoge tarieven. Uit ons onderzoek blijkt dat de tarieven 10-15% hoger liggen dan noodzakelijk en wordt er niet 

(of nauwelijks) gekeken naar (o.a. Wet-DBA-) inhuurrisico’s. 

 

Wij besparen 

Door onze ervaring in de branche, aan zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde, weten wij wat er gevraagd 

wordt binnen uw organisatie en welk uurtarief marktconform is. De tariefonderhandeling kan een onderdeel zijn van 

ons pakket. Hierin onderhandelen wij namens uw organisatie, echter zonder de persoonlijke voorkeur van uw interne 

organisatie. Onze ervaring leert ons dat wij voor iedere organisatie een besparing kunnen genereren van 5 - 15% op de 

uurtarieven van uw interim- en zelfstandig professionals. 

 

Contracthandling 

In de contracthandling nemen wij de volledige betalings- en factureringsprocessen uit handen, voor zowel preferred 

kandidaten, als ook kandidaten van derden.  

 

Ervaring 

Samen beschikken wij over 30 jaar ervaring in de Energie- & Infrabranche en hebben onze meerwaarde veelvuldig 

bewezen. Onze ervaring leert echter dat een diversiteit aan opdrachtgevers het inhuurproces (nog) niet op orde heeft. 

De verscheidenheid aan leveranciers en de diversiteit aan overeenkomsten en tarieven maken het onoverzichtelijk. Dit 

kan efficiënter en dat is nu net waar onze kracht ligt. Door het inzetten van efficiency bespaart u vanaf het eerste 

moment aanzienlijk op uw inhuurkosten en daarnaast kunnen wij, indien u dit wenst, uw interne processen screenen 

en deze naar het juiste niveau brengen voor uw organisatie. Uiteraard bent en blijft u zelf regisseur van het proces, 

daarom stemmen wij uw wensen, eisen en toekomstvisie te allen tijde met u af.  

 

Wet DBA 

De Wet DBA, hier is al veel over gezegd, zowel binnen als buiten de 2e Kamer. Wat nog niet gezegd is, is dat dit ook voor 

uw organisatie geldt. Wij bieden u de oplossing met een eigen, door de Belastingdienst goedgekeurde 

Modelovereenkomst. Onze screening (goedgekeurd door de Belastingdienst) en werkwijze zorgt er voor dat wij volledig 

Wet-DBA-proof zijn én u dus ook! 


