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Bijlage 1: Vacature Aanvraag + Checklist Arbo:
Vul je in op het moment dat je de vacature binnenkrijgt of op het moment dat de kandidaat 
gaat starten. Het formulier moet onderteken worden door de klant..

Bijlage 2: Checklist Introductie Nieuwe medewerker:
Deze vult de intermediair zelf in en is voor eigen personeel.

Bijlage 3: Checklist VGW voorlichting nieuwe medewerker:
Deze vul je in, samen met de kandidaat bij aanvang van de werkzaamheden.

Bijlage 4: Bezoekrapport:
Deze vul je in, minimaal 1 maand na start werkzaamheden. Het formulier wordt door de 
intermediair ondertekend.

Bijlage 5: Evaluatieformulier medewerker:
Deze vult de kandidaat in en levert deze in, samen met het inleveren van het eerste 
werkbriefje.

Bijlage 6: Evaluatieformulier Inlener:
Deze wordt na 1 jaar ingevuld (n.a.v. een bezoek aan de inlener of telefonisch contact). Het 
formulier wordt ondertekend door de intermediair. 

Bijlage 7: Meldingsformulier Bedrijfsongeval:
Deze vul je in, in geval van een bedrijfsongeval. Laat het formulier ondertekenen door de 
opdrachtgever.

Bijlage 8: Arbo meldingsformulier:
Deze vul je in bij een ongeval door de opdrachtgever. 
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HelloFlex People ontzorgt je door je backoffice werk uit handen 
te nemen, innovatieve software beschikbaar te stellen en door 
onze kennis met je te delen.  Dit doen we sinds 2008 voor bijna 
140 bedrijven in de flexbranche. Hiermee zijn we de eerste 
aanbieder van software en services voor intermediairs. 

Inmiddels is HelloFlex People uitgegroeid tot een gevarieerde 
groep specialisten, bestaande uit mensen die zelf jarenlang bij 
een uitzendbureau hebben gewerkt. We weten als geen ander 
wat je als intermediair nodig hebt om je werk goed te doen.

Over HelloFlex People
De intelligentie van HelloFlex software helpt ons onze 
dienstverlening te versterken en de tools om jou te ontzorgen 
steeds verder te verfijnen. Als aangesloten intermediair 
profiteer jij mee van het succes van HelloFlex group.

HelloFlex People richt zich uitsluitend op intermediairs in de 
flexbranche. Dat betekent dat wij niet rechtstreeks zaken doen 
met opdrachtgevers. Daarmee onderscheiden wij ons van alle 
andere backoffice service bureaus die ook rechtstreeks zaken 
doen met jouw opdrachtgevers.

Als intermediair ben je verzekerd van 
onze expertise op het gebied van de 
relevante wet- en regelgeving, 
alsmede onze certificeringen en 
branchelidmaatschap.

Wij verzorgen alles voor je, waaronder 
vierwekelijkse verloning en betaling, 
contractbewaking, verzuimbegeleiding, 
facturaties, incasso- en 
debiteurenbeheer.

HelloFlex People is jouw actieve
kennis- en groeipartner. Wan-
neer je je bij ons aansluit, gaan 
we samen toewerken naar voor-
waarden om je snel te laten groe-
ien.

Juridisch 
werkgeverschap

Jouw kennis- en
groeipartner

Verzekerd van 
expertise

HelloFlex group 2018 ©


