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Dit is het handboek voor VCU van HelloFlex People. 

Indien u gebruik wilt maken van de VCU certificering van HelloFlex People dient 
u en uw medewerkers in bezit te zijn van VIL-VCU. Vanuit Kiwa, de certificerende 
instelling, zijn wij verplicht om dan voor u een handelsnaam bij de Kamer van 
Koophandel te deponeren. Heeft u een Private Label inrichting zijn hieraan heeft 
geen extra kosten verbonden.  Heeft u geen Private Label inrichting berekenen wij  u 
éénmalige kosten van € 150,- 

De handelsnaam moet minimaal drie maanden geregistreerd staan. Na minimaal drie 
maanden operationeel te zijn met het VCU systeem volgt een (pre)audit. Nikta voert 
deze pre-audit uit. HelloFlex People zal 50 % van de jaarlijkse kosten voor de pre-
audit voor haar rekening nemen, de overige 50 % zal doorbelast worden. Daarnaast 
vindt er jaarlijks op basis van een steekproef een officiële audit door Kiwa plaats. De 
kosten hiervoor worden verdeeld over de gecertificeerde intermediairs.

Voorwoord



HelloFlex group 2018 ©

VCU handboek 4

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

Inhoudsopgave
1.  Organisatie
 1.1 Beleidsverklaring
 1.2 NEN-4400 certificatie 

2.  Veiligeids- en Gezondheidsbeleid
 2.1 Beleidsverklaring
 2.2 VG Functionaris
 2.3 VG Structuur
 2.4 VG-Opleidingen
 2.5 Bedrijfseigen voorlichting
 2.6 Werkoverleg 

3.  Vakopleiding, ervaring, VG-opleiding en medische geschiktheid
 3.1 Inschrijving medewerkers
 3.2 Veiligheidspaspoorten
 3.3 Procedure veiigheidspaspoort 

4.  Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie
 4.1 Aanvraagformulier
 4.2 Selectie van medewerkers
 4.3 VG voorlichting
 4.4 Controle gemaakte afspraken
 4.5 Evaluatie inlener / ingeleenden. 

5.  Melding, registratie en onderzoek van ongevallen met verzuim of 
werkverlet
 5.1 Procedure ongevallen registratie
 5.2 Analyse ongevalsmeldingen 

6. Bedrijfsgezondheidszorg
 6.1 Gezondheidskundige onderzoeken
 6.2Verificatie medische geschiktheid

5
HOOFDSTUK PAGINA

5
6

7

7
7
10
16
17
18

19
19
20
20

21
21
21
22
23
23

24

24
27

27
27
28



HelloFlex group 2018 ©

VCU handboek 5

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

1 Organisatie.
1.1 Beleidsverklaring

De verantwoordelijkheid tot vaststelling en uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid als geïnte-
greerd onderdeel van het ondernemingsbeleid berust bij de directie van het HelloFlex People. Dit beleid 
geldt voor de gehele organisatie. Bij de intermediairs zal een gelijkwaardige dienst worden geleverd.

In haar streven naar zo optimaal mogelijke arbeidsomstandigheden en continue verbetering op het 
gebied van VG, zal zij de nodige inspanningen verrichten om de veiligheid, gezondheid en welzijn van 
zowel de eigen werknemers en/of detacheringmedewerkers als derden te waarborgen en materiële- en 
milieuschade te voorkomen alsmede het voorkomen van persoonlijk letsel. Hiervoor zullen duidelijke 
afspraken met onze klanten worden gemaakt om de veiligheidsregels te respecteren.

Het voorgenomen arbeidsomstandighedenbeleid is een hoge prioriteit binnen de beleidsvorming en zal 
door de directie, in de vorm van een jaarlijks actieplan, worden vastgesteld. Hiertoe wordt vooraf over-
leg gepleegd met de directie en de haar op dit gebied ten diensten staande deskundigen. De directie zal 
streven naar continue verbetering op het gebied van VG. 

De effectuering van het arbeidsomstandighedenbeleid, zoals omschreven in het actieplan, is de ver-
antwoordelijkheid van de directie die op haar beurt de medewerkers aanstuurt. Hiertoe zullen door de 
directie de benodigde middelen ter beschikking worden gesteld en de verantwoordelijkheden van de 
betrokken medewerkers worden vastgelegd. Zij wordt hierin ondersteund door externe deskundigen.

Als uitgangspunt zal de vier niveaustrategie worden gehanteerd, zijnde:
- Toepassen van bronbestrijding (alternatieven)
- Aanwenden van technische middelen
- Aanpassen van het menselijk gedrag
- Gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen

De directie zal het gevoerde beleid regelmatig toetsen aan de uitgangspunten, de ontwikkelingen met 
betrekking tot de relevante wetgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen en zal zo nodig het beleid 
bijstellen. De resultaten van het gevoerde beleid zullen in het actieplan worden vastgelegd.

Bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid zullen alle werknemers en/of detacheringme-
dewerkers worden betrokken. Zij zullen worden geïnformeerd over het te voeren beleid en de daaruit 
voortvloeiende acties, de risico's voor gezondheid, veiligheid en welzijn, gerelateerd aan de werkzaam-
heden en de resultaten. Hiertoe zal het onderwerp arbeidsomstandigheden regelmatig in het werkover-
leg tussen directie en medewerkers aan de orde worden gesteld.
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Overal waar in dit handboek wordt gesproken over medewerkers, worden zowel werknemers, uitzend-
krachten, payrollmedewerkers als detacheringsmedewerkers bedoeld.

Hilversum, 12-11- 2015     Plaat/datum

B.T. Lambregts
CEO        Intermediair

Interne audits.

HelloFlex People zal op de hoofdvestiging een centraal opgezet VCU systeem hanteren. Alle intermedi-
airs die onder de certificatie gaan vallen zullen van dit systeem gebruik gaan maken. Het VCU systeem 
zal bij alle intermediairs gelijk zijn met een gelijke scope van certificatie.

Minimaal 1x per jaar zal er een interne audit worden uitgevoerd bij alle onder het VCU certificaat val-
lende intermediairs, om te onderzoeken in hoeverre de organisatie voldoet aan de VCU eisen. Hiervan 
zal een beperkte rapportage worden opgesteld.
Tijdens het jaarverslag zal de directie op basis van o.a. deze interne audit vaststellen in hoeverre de 
organisatie aan de eisen van VCU voldoet. Hierbij dient er rekening te worden gehouden met de VCU eis 
dat bij iedere gecertificeerde intermediair minimaal 1 leidinggevende en/of medewerker binnen het VCU 
werkgebied werkzaam zal zijn.

1.2	 NEN-4400	certificatie.

HelloFlex People is NEN-4400 gecertificeerd door een door de Stichting Normering Arbeid erkende cer-
tificatie instelling.



HelloFlex group 2018 ©

VCU handboek 7

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

2 Veiligheids- en Gezondheidsbeleid.
2.1 Beleidsverklaring.

Het VG beleid is vastgelegd in de beleidsverklaring en wordt bekend gemaakt bij alle medewerkers van 
de intermediairs en medewerkers van het HelloFlex People voordat ze in dienst treden. Minimaal 1x per 
3 jaar zal de directie het beleid evalueren en indien nodig actualiseren. Vervolgens zal het nieuwe beleid 
bekend worden gemaakt aan de betrokken medewerkers van de intermediairs en nieuw in dienst tre-
dende werknemers.

VG Doelen.

Jaarlijks zullen er een aantal VG doelstellingen door de directie in samenspraak met de VG- coördina-
tor worden opgesteld en bekend worden gemaakt bij de medewerkers van de intermediairs. Jaarlijks 
tijdens de evaluatie van het actieplan zullen de doelstellingen worden geëvalueerd. 

Jaar Actieplan / Jaarverslag

Jaarlijks wordt sinds 2010 door de VG-Coördinator in overleg met de directie het Jaar actieplan m.b.t. 
VG opgesteld. Eenmaal per jaar zal er een evaluatie c.q. toetsing van het actieplan plaatsvinden. De 
resultaten van deze evaluatie c.q. toetsing wordt vastgelegd in een verslag. Na deze evaluatie c.q. toe-
tsing zal het actieplan worden bijgesteld en voor het nieuwe jaar worden vastgesteld. In dit verslag zal 
ook de beoordeling van het VCU systeem middels de interne audits worden besproken.
De resultaten van het jaarverslag zullen tijdens het reguliere werkoverleg met de medewerkers van de 
intermediairs worden besproken.

 
2.2 VG Functionaris.

Mevrouw L. Brons en mevrouw J. Gerrits vullen de functie van VG-Coördinator in. 
De functie van de VG-Coördinator is gericht op het voorkomen van schade aan mensen, bedrijfsmid-
delen en milieu. Zij bevordert het tot stand komen en in standhouden van een overlegstructuur met 
betrekking tot VG. Organisatorisch gezien valt zij rechtstreeks onder de directie van de onderneming. Zij 
is voor alle medewerkers van de intermediairs bekend en bereikbaar.

Mevrouw L. Brons en mevrouw J. Gerrits zijn in het bezit van een diploma VIL-VCU. Indien nodig kan zij 
een beroep doen op een veiligheidskundige (MvK of HvK) van het Nikta of de eigen arbodienst. Hiervoor 
is er een overeenkomst gesloten.
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Kenmerken van de functie:

Stimuleren van het Arbo- en milieubeleid en het coördineren bij het formuleren en uitvoeren van dat 
beleid.
Hierbij laat de VG-Coördinator zich leiden door zowel technische aspecten van veiligheid als aspecten 
van menselijk handelen. 

De VG-Coördinator adviseert, eventueel in samenwerking met deskundige diensten en de directie over 
het te voeren beleid inzake de arbeidsomstandigheden. Hierbij zal zij een goede werkbare balans tus-
sen mens, werk en organisatie nastreven.

Bij deze advisering dient hij rekening te houden met de "best" bestaande mogelijkheden, voor zover dit 
betrekking heeft op de bevordering van de arbeidsomstandigheden en de maatschappelijk aanvaarde 
opvattingen over het welzijn in verband met de arbeid en de economische haalbaarheid binnen de or-
ganisatie.

De VG-Coördinator werkt samen met externe deskundige diensten op het gebied van veiligheid, gezond-
heid en welzijn.
Veelal zal de VG-Coördinator adviezen van deskundige diensten voor de ondernemingssituatie moeten 
vertalen. Zij is als contactpersoon voor de externe instanties verantwoordelijk voor een juiste communi-
catie.

De plaats van de VG-Coördinator in de organisatie volgt uit het organogram. In de functieomschrijving 
zijn de taken vastgelegd.
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2.3 VG Structuur.

Verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheden kunnen alleen worden genomen als daarvoor de middelen en bevoegdheden 
zijn verstrekt. Onder bevoegdheden wordt verstaan het kunnen ingrijpen bij ongewenste situaties en 
handelingen en het (laten) treffen van maatregelen en/of voorzieningen. In principe zijn alle medewerk-
ers van de intermediairs medeverantwoordelijk voor de juiste uitvoering van het door de directie voorg-
estane beleid.

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het vaststellen, uitdragen, aansturen, uitvoeren, toetsen en zo nodig 
bijsturen van het Arbeidsomstandigheden beleid. Tevens is het haar verantwoordelijkheid dat er overleg 
met de medewerkers van de intermediairs over het te voeren beleid plaats vindt.

De directie is bovendien verantwoordelijk voor de verwezenlijking van de beleidsdoelstellingen (actie-
plan) en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het geven van opdrachten aan ondergeschikten en 
derden. Zij is verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van de te gebruiken bedrijfs- en (persoonlijke) 
beschermingsmiddelen, de afstemming van de diverse werkzaamheden, de algemene voorlichting en 
het werkoverleg. Verder is zij verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties binnen de organisa-
torische eenheden alsmede voor het houden van inspecties op de werklocaties van de inleners van de 
intermediairs, voor zover dit door hen wordt toegestaan.

Zij is verantwoordelijk voor het nemen van initiatieven met betrekking tot preventieve en corrigerende 
acties, het informeren van de betrokken medewerkers van de intermediairs en de medewerkers over de 
specifieke gevaren bij de uitvoering van de werkzaamheden, het op de juiste wijze en met de juiste mid-
delen laten uitvoeren van de werkzaamheden. 

De directie is verantwoordelijk voor het uitvoeren van inspecties door de intermediairs bij de uitzend-
krachten  alsmede verantwoordelijk voor het onderzoeken van ongevallen van de medewerkers.

Medewerkers 

Het is de verantwoordelijkheid van iedere medewerker om zich te houden aan de verplichtingen, ge-
noemd in de Arbeidsomstandighedenwet en de bedrijfseigen voorschriften. In het kort komt dit neer 
op het in acht nemen van de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid, het op de juiste wijze gebruiken 
van de productiemiddelen, hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen en het melden van 
gevaren.
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Overzicht Arbo taken directie HelloFlex People 

Management (directie)

- Het up to date houden van de risico-inventarisatie en -evaluatie (actualisering)
- Het vaststellen en uitvoeren van het Arbo-actieplan en Arbo-jaarverslag.
- Het melden en onderzoeken van ongevallen
- Het geven van algemene voorlichting aan de medewerkers
- Het onderhouden van de overlegstructuren
- Het (mede) uitvoeren van werkplek bezoeken
- Het beleggen van Arbo bijeenkomsten/werkoverleg (minimaal 4x per jaar)
- Het beoordelen van de medewerkers op VG-functioneren
- Het treffen van acties naar aanleiding van werkplek bezoeken, ongevallen, etc.
- Het beschikbaar stellen van bedrijfs- en persoonlijke beschermingsmiddelen indien van 
 toepassing.
- Het informeren van de werknemers over de specifieke gevaren bij de uitvoering van 
 werkzaamheden en geven van aanvullende voorlichting
- Het vooraf bespreken met de betrokken medewerkers indien van toepassing van de 
 VG-gedragsregels van de opdrachtgever en de werkzaamheden
- Het op de juiste wijze en met de juiste middelen laten uitvoeren van de werkzaamheden voor   
 zover daar invloed op is
- Het uitoefenen van toezicht
- Het nemen van initiatieven met betrekking tot preventieve en correctieve acties
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Overzicht Arbo taken Intermediair

- Het up to date houden van de risico-inventarisatie en -evaluatie (actualisering)
- Het mede vaststellen en uitvoeren van het Arbo-actieplan en Arbo-jaarverslag.
- Het melden en onderzoeken van ongevallen
- Het geven van algemene voorlichting aan de medewerkers
- Het onderhouden van de overlegstructuren
- Het (mede) uitvoeren van werkplek bezoeken
- Het treffen van acties naar aanleiding van werkplek bezoeken, ongevallen, etc.
- Het geven van voorlichting aan nieuwe medewerkers
- Het beschikbaar stellen van bedrijfs- en persoonlijke beschermingsmiddelen indien van 
 toepassing.
- Het informeren van de werknemers over de specifieke gevaren bij de uitvoering van 
 werkzaamheden en geven van aanvullende voorlichting
- Het vooraf bespreken met de betrokken medewerkers indien van toepassing van de 
 VG-gedragsregels van de opdrachtgever en de werkzaamheden
- Het op de juiste wijze en met de juiste middelen laten uitvoeren van de werkzaamheden voor   
 zover daar invloed op is
- Het uitoefenen van toezicht
- Het nemen van initiatieven met betrekking tot preventieve en correctieve acties

Overzicht Arbo taken Intermediair

- Het melden en onderzoeken van ongevallen
- Het geven van algemene voorlichting aan de medewerkers
- Het onderhouden van de overlegstructuren
- Het uitvoeren van werkplek bezoeken
- Het treffen van acties naar aanleiding van werkplek bezoeken, ongevallen, etc.
- Het geven van voorlichting aan nieuwe medewerkers
- Het beschikbaar stellen van bedrijfs- en persoonlijke beschermingsmiddelen indien van 
 toepassing.
- Het informeren van de werknemers over de specifieke gevaren bij de uitvoering van 
 werkzaamheden en geven van aanvullende voorlichting
- Het vooraf bespreken met de betrokken medewerkers indien van toepassing van de 
 VG-gedragsregels van de opdrachtgever en de werkzaamheden
- Het op de juiste wijze en met de juiste middelen laten uitvoeren van de werkzaamheden voor   
 zover daar invloed op is.
- Het uitoefenen van toezicht.
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Overzicht Arbo taken VG-Coördinator

De functie van de VG-Coördinator is gericht op het voorkomen van schade aan mensen en bedrijfsmid-
delen. Zij be-vordert het tot stand komen en in stand houden van een overlegstructuur met betrekking 
tot VG. Dit betreft zowel de directie als de overige overlegstructuren.

Kenmerken van de functie:

Stimuleren van het Arbo-beleid en het coördineren bij het formuleren en uitvoeren van dat beleid. Hier-
bij laat de VG-Coördinator zich leiden door zowel technische aspecten van veiligheid als aspecten van 
menselijk handelen. 

De VG-Coördinator adviseert, eventueel in samenwerking met deskundige diensten, de directie over het 
te voeren be-leid inzake de arbeidsomstandigheden. Hierbij zal zij een goede werkbare balans tussen 
mens, werk en organisatie nastreven.

Bij deze advisering dient zij rekening te houden met de "best" bestaande mogelijkheden, voor zover dit 
betrekking heeft op de bevordering van de arbeidsomstandigheden en de maatschappelijk aanvaarde 
opvattingen over het wel-zijn in verband met de arbeid en de economische haalbaarheid binnen de 
organisatie.

De VG-Coördinator werkt samen met externe deskundige diensten op het gebied van veiligheid, gezond-
heid en wel-zijn.
Veelal zal de VG-Coördinator adviezen van deskundige diensten voor de ondernemingssituatie moeten 
vertalen. Zij is als contactpersoon voor de externe instanties verantwoordelijk voor een juiste communi-
catie.

De plaats van de VG-Coördinator in de organisatie volgt uit het organogram. 
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Omschrijving van werkzaamheden van de VG-Coördinator

1. Signaleren

1. Na analyse van werksituaties/ongevallen/incidenten signaleren van onvolkomenheden in het te 
voeren beleid en de realisatie daarvan op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn ten aanzien 
van:
* productie- en werkmethoden;
* gebruik van werktuigen, machines en gereedschappen;
* gebruik van stoffen die gevaar kunnen opleveren voor de veiligheid en de gezondheid.
 
* procedures en richtlijnen.

2. Initiëren

1. Initiëren dat n.a.v. geconstateerde risico's voorstellen ter verbetering worden gedaan en (zo 
 mogelijk) worden uitgevoerd.

2. VG opleidingen worden gevolgd in aansluiting op de Arbo-taken en verantwoordelijkheden 
 waarmee men is belast.

3. Adviseren

1. Adviseren met betrekking tot het uitvoeren van het Arbo-beleid en opstellen van Arbo-jaarplan,   
 Arbo jaarverslag.

2. Adviseren op welke wijze de geconstateerde onvolkomenheden kunnen worden aangepakt.
 (Wie doet Wat en Wanneer).

3. Het interpreteren en concretiseren van de "VG-voorschriften". Over afwijkingen wordt overleg   
 gepleegd met deskundigen.

4. (Doen) vaststellen van doelstellingen van voorlichting en onderricht.

5. Adviseren met betrekking tot de uitvoering en evaluatie van voorlichting en onderricht.

6. Het (doen) informeren van de directie en medewerkers omtrent de stand van zaken met 
 betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.



HelloFlex group 2018 ©

VCU handboek 15

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

4. Coördineren

1. Het coördineren van de activiteiten van externe deskundigen.

2. Het er voor zorgen dat iedereen in het bedrijf in het bezit is van de voor zijn functie benodigde   
 Arbo-informatie, hierbij speciaal lettend op nieuwkomers.

3. Coördineren van het opstellen van het Arbo-jaarverslag en het Arbo-actieplan.

 
5. Controleren

1. Het (mede) uitvoeren van werkplek bezoeken.

2. Het zorgen dat bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen, vanaf het begin met de VG-eisen 
 rekening wordt gehouden.

6. Rapporteren

1. Periodiek rapporteren aan de directie, de externe deskundige diensten over de stand van zaken   
 met betrekking tot het gevoerde Arbo-beleid, de voortgang van afgesproken activiteiten op 
 Arbo gebied.

2. Het (doen) verzorgen van een rapportage van relevante ongevallen.

3. Het ter beschikking stellen van relevante gegevens aan de Arbeidsinspectie, externe deskundige   
 diensten, overheidsinstanties en leveranciers.
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VG-bijeenkomsten

Dagelijks zal er informeel overleg worden gehouden tussen de medewerkers van de intermediairs. Indi-
en nodig zal de directie hierbij aanwezig zijn. Van dit overleg worden in principe geen notulen gemaakt. 
Notulen zullen alleen worden gemaakt in het geval dat de te nemen acties opgevolgd moeten worden. 

Structureel overleg bij de intermediairs zal 1x per kwartaal plaatsvinden. Tijdens deze vergaderingen 
zullen alle relevante onderwerpen m.b.t. VG aan de orde komen, te weten:

• Recent plaatsgevonden ongevallen in de eigen organisatie of bij opdrachtgevers of collega 
 bedrijven, die uit preventief oogpunt belangrijk zijn.
• Resultaten van inspecties / werkplekbezoeken.
• Mogelijkheid tot het stellen van vragen door de deelnemers.

Bovendien zal jaarlijks tijdens dit overleg het actieplan en de toetsing daarvan worden besproken en 
vervolgens worden uitgedragen in de organisatie.

Van de bijeenkomsten vindt een beknopte verslaglegging plaats van inhoud, te nemen acties  en aan-
wezigen. Het verslag wordt binnen de organisatie verspreid. Al deze gegevens worden vastgelegd in 
het verslag. Eventuele actiepunten staan vermeldt in het verslag. De VG-coördinator is verantwoordelijk 
voor de opvolging van de actiepunten.

2.4 VG-Opleidingen

HelloFlex People stelt voor de hieronder genoemde medewerkers de verplichting om de navolgende 
cursus-sen/opleidingen met goed gevolg te volgen, om daarmee het VG-beleid daadwerkelijk inhoud te 
geven.

Het gaat hierbij om de navolgende cursussen/opleidingen: 

-  VIL-VCU of Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA) uitgegeven conform de   
 richtlijnen van de VCU 2007/04.

-  Directie
- VG-Coördinator
-  Intermediair
-  Alle medewerkers van de intermediair die wervings- en selectiewerkzaamheden uitvoeren.



HelloFlex group 2018 ©

VCU handboek 17

Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

2.5 Bedrijfseigen voorlichting

Voorlichting nieuwe medewerkers van de intermediairs.

Algemeen

Bij indiensttreding wordt voorlichting en onderricht in gefaseerde vorm gegeven, bestaande uit een 
algemeen gedeelte en een specifiek gedeelte, indien van toepassing, gericht op de uit te voeren werk-
zaamheden.
Het algemene gedeelte betreft het ondernemingsbeleid, de wettelijke regels, de bedrijfsregels en de 
vastgestelde standaard onderwerpen (zie checklist in bijlage 3). Deze informatie zal jaarlijks worden 
geëvalueerd en indien nodig worden geactualiseerd. Hiervan wordt een verslag in het jaarplan gemaakt.
 
De specifieke voorlichting met betrekking tot de werkzaamheden wordt uitgevoerd door de directie of 
de VG-Coördinator. Hierbij wordt, op basis van de reeds aan de medewerker vand e intermediair ver-
strekte informatie, een functie- en taakgerichte aanvulling gegeven. Jaarlijks zal de directie beslissen 
of deze voorlichting geactualiseerd dient te worden en of de vastgestelde opleidingen nog voldoen. De 
resultaten van deze beoordeling zullen zijn vastgelegd in het jaarverslag.

Alle nieuwe medewerkers van de intermediairs zullen een inwerkprogramma doorlopen met behulp van 
de checklist introductie nieuwe medewerkers, bijlage 2.

Registratie

De gegeven voorlichting wordt geregistreerd in het personeelsdossier van de nieuwe medewerker.

Verantwoordelijkheden

De directie is verantwoordelijk en/of de VG-Coördinator dat voor aanvang van de werkzaamheden de 
algemene voorlichting plaatsvindt. Hij legt hetgeen is overhandigt c.q. is voorgelicht, vast in het person-
eelsdossier.
De directie en/of VG-Coördinator is verantwoordelijk dat specifieke functie- en taakgerichte onderwer-
pen worden geïnstrueerd en vastgelegd. 

Bijlagen § 3

2.2  Gedragsregels en VG voorschriften
3  Checklist voorlichting nieuwe medewerkers intermediairs?
2  Checklist introductie nieuwe medewerkers intermediairs?
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2.6 Werkoverleg

Algemeen

Een van de middelen voor het creëren en handhaven van een veilige, gezonde werkomgeving en een 
adequaat veiligheidsbewustzijn, is een gestructureerd overleg op het gebied van Arbozorg. Binnen de 
onderneming vindt 1x per kwartaal geformaliseerd overleg plaats bij HelloFlex People.

Tijdens het overleg zullen ongewenste handelingen, situaties, vragen, klachten en suggesties met be-
trekking tot arbeidsomstandigheden de nodigde aandacht krijgen.

In het overleg komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:
• Stand van zaken, acties.
• Stand van zaken actieplan.
• Resultaten inspectieronden.
• Bespreking van maatregelen naar aanleiding van ongevallen en incidenten.

Deskundigen

Indien daartoe aanleiding is kan de VG-Coördinator externe deskundigen inschakelen om specifieke 
VG aspecten te toetsen, of hen te adviseren of een onderzoek te verrichten. Uiteraard zal de uitkomst 
onderling met de directie worden besproken.

Frequentie veiligheidsoverleg

Het overleg vindt 1 keer per kwartaal plaats.

Verslaglegging

Van het overleg worden verslagen gemaakt en indien nodig zullen delen van het verslag aan de me-
dewerkers bekend worden gemaakt.

Voor de overige overlegstructuren zie § 2.3.7
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3 Vakopleiding, ervaring, VG-opleiding en medische geschiktheid.

3.1 Inschrijving medewerkers.

Bij de inschrijving worden er diverse documenten gevraagd aan de medewerkers. Hiervan wordt een 
dossier opgemaakt. In dit dossier zijn minimaal aanwezig:
- Persoonsgegevens, sociale gegevens en werkvergunningen voor zover van toepassing.
- Kopie van een geldig identificatiedocument (Geldig op het moment van indiensttreding).
- Kopieën van relevante vakopleidingen, vervolgopleidingen, opleidingen risicovolle taken voor   
 zover van toepassing.
- Werkervaring.
- Kopieën of bewijzen van vereiste geldige certificaten/attesten/diploma’s.
- Evaluaties, notities m.b.t. detachering, incidenten enz.
- Functiegericht beperkingen.
- Taalvaardigheid.

Indien van toepassing
- Bewijsstukken van medische geschiktheid.
- Kopie van rijbewijs.

De medewerkers van de intermediairs zijn ervoor verantwoordelijk dat alle dossiers m.b.t. werkende 
medewerkers volledig en actueel zijn. Hierbij dient speciaal te worden gelet op de correctheid van oplei-
dingscertificaten. Bij twijfel dient altijd te worden getracht de originaliteit van de diploma’s, certificaten 
of attesten te verifiëren op originaliteit. M.b.t. VCA diploma’s kunnen deze afgegeven na 1 januari 2004 
worden geverifieerd in het centraal diplomaregister via de website van www.vca.nl. 

Veelal zal bovenstaande informatie beschikbaar zijn in een CV van de kandidaat. 

Om bovenstaande informatie te kunnen verifiëren is het mogelijk om vanuit het systeem een overzicht 
te genereren van alle medewerkers vallende onder het VCU certificaat over de afgelopen periode van 
minimaal het afgelopen jaar en per gecertificeerde vestiging.
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3.2 Veiligheidspaspoorten

Algemeen

Vooralsnog zal er geen gebruik worden gemaakt van veiligheidspaspoorten. In incidentele gevallen kan 
het zijn dat de inlener wel een paspoort eist. In die uitzonderingssituatie zal de procedure zoals in §  
3.2.2 en 3.3 staat worden gehanteerd.

Registratie

In het veiligheidspaspoort worden alle gevolgde relevante opleidingen/instructies en medische ge-
gevens vastgelegd conform de procedure (3.3). Verder zal er een overzicht (register) worden opge-
maakt waarin alle uitgegeven veiligheidspaspoorten zijn vermeld (inclusief informatie van houder, num-
mer en datum van uitgifte).

3.3 Procedure veiligheidspaspoort

• Aanschaf door de directie, VG-Coördinator of intermediair.  
• Invullen door directie, VG-Coördinator of intermediair.
• Registratie van invulling/wijziging door directie, VG-Coördinator of intermediair.
• doorgeven van wijzigingen/aanvullingen door betrokken medewerkers.
• up-date door de directie, VG-Coördinator of intermediair. Bij iedere relevante wijziging wordt 
 de kopie vervangen door een bijgewerkte. Minimaal eenmaal per twee jaar wordt door de 
 directie, VG-Coördinator of intermediair hetzij de kopie vernieuwt, hetzij op de kopie aangetekend  
 dat er geen wijzigingen zijn.
• Controle door directie, VG-Coördinator of intermediair (steekproefsgewijs).

Voor het invullen en registreren van de veiligheidspaspoorten zal de procedure worden gehanteerd 
zoals deze in de veiligheidspaspoorten staat vermeld.

Registratie

De uitgifte en invulling/wijziging van de veiligheidspaspoorten wordt geregistreerd in het personeels-
dossier.
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4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.

4.1 Aanvraagformulier

Alle aanvragen met betrekking tot het inlenen van  medewerkers worden geregistreerd in het systeem 
onder “aanvraag” of op bijlage 1. 

De medewerker dient alle relevante VG aspecten die verband houden met de taak, de werkplek en de 
werklocatie zoals vermeldt in het systeem of op het aanvraagformulier door te nemen met de inlener.

De informatie m.b.t. de aanvraag moet de onderstaande informatie bevatten (voor zover van toepass-
ing).
- Functienaam.
- Plaats, afdeling en werkomgeving.
- Uit te voeren werkzaamheden/taken. 
- Vereiste medische geschiktheid.
- Aanwezige risico’s (bijv. gevaarlijke stoffen, machines, situaties, processen etc).
- Risicovolle taken en beheersmaatregelen van de taak en werkplek.
- Toegepaste PBM,s gebaseerd op de risico’s van de functie/werkplek en door wie
 beschikbaar gesteld (inlener).
- Wie geeft gebruiksinstructie voor PBM’s.
- Eisen m.b.t. vakopleiding, ervaring, taalvaardigheid, bezit van VCA diploma’s.
- Eisen i.v.m. risicovolle taken.

4.2 Selectie van medewerkers.

In het systeem van HelloFlex People zijn alle relevante gegevens m.b.t de te selecteren kandidaten 
terug te vinden. Ook staat er veel informatie in de papieren personeelsdossiers. Relevante opleidingen 
en werkervaring is terug te vinden in de CV’s van de kandidaten of de opgedane werkervaring bij eerdere 
opdrachten.

Alle dossiers zijn voor de betrokken medewerkers van de intermediairs beschikbaar en inzichtelijk.

Bij selectie van kandidaten wordt zo veel mogelijk getracht het profiel van de aanvraag invulling te 
geven. Bij twijfel of afwijkingen, zal in eerste instantie op basis van ervaring worden getracht in te 
schatten of dit consequenties heeft voor het functioneren van de kandidaat of de veiligheid m.b.t. de 
werkzaamheden. Indien nodig zal overleg worden gepleegd met de inlener voor de benodigde beheers-
maatregelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra opleiding, begeleiding, toezicht of aanpassing van de 
functie.
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Indien de inlener akkoord is met de besproken beheersmaatregelen of andere acties, dan zal dit in het 
systeem of op het aanvraagformulier, bijlage 1 bij beheersmaatregelen worden vastgelegd (met datum, 
naam en functie).

4.3 VG voorlichting.

Van de meest voorkomende functies binnen HelloFlex People zijn VG- risico’s beschreven in bijlage 2.2, 
Gedragsregels en VG voorschriften.

In enkele gevallen heeft ook de inlener aanvullende informatie m.b.t. de risico’s of werkzaamheden. 

Voordat de medewerker met de werkzaamheden zal aanvangen krijgt hij alle relevante informatie m.b.t. 
zijn werkplek, functie en taak. Denk hierbij o.a. aan:
- Risico’s en beheersmaatregelen over de functie, werkplek en taak.
- Eventuele sector- of klantspecifieke VG-regels en voorschriften.
- De voorgeschreven te gebruiken PBM’s inclusief indien van toepassing een gebruikersinstructie.
- De noodzakelijkheid van aantoonbare medische geschiktheid of indien noodzakelijk het onder  
 gaan van een medisch onderzoek.
- Meldingsprocedure m.b.t. ongevallen met verzuim/werkverlet.
- Wijze waarop medewerkers op eigen initiatief de bedrijfsarts kunnen raadplegen voor 
 arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten.

Indien bepaalde risico’s op de werkplek worden geïnventariseerd m.b.v. het aanvraagformulier of een 
Arbodocument, zal de medewerker van de intermediair eventueel in overleg met de inlener zorgen voor 
maatregelen ter beperking van de geïnventariseerde risico’s. De eventueel genomen beheersmaatrege-
len worden genoteerd in het systeem. Indien bijlage 2.2 ook niet de benodigde VG voorlichting voor de 
medewerkers bevat zal deze apart worden geïnstrueerd en worden aangetekend op bijlage 3, Checklist 
nieuwe medewerkers.

Nadat de voorlichting door de kandidaat is ontvangen zal hij hiervoor tekenen op bijlage 3, Checklist 
nieuwe medewerkers.
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4.4 Controle gemaakte afspraken.

De directie of de intermediair zullen steekproefsgewijs een werkplek bezoek afleggen om te controleren 
of de gemaakte afspraken bij de detachering worden nageleefd. In principe zal iedere medewerker 
binnen 1 maand na start van het werk worden bezocht of telefonisch gecontacteerd. Bij kortlopende 
uitzendingen (korter dan 1 maand) mag deze controle achterwege blijven. Indien de inlener alleen 
kortlopende uitzendingen heeft, zal er wel regelmatig een controle plaats dienen te vinden zodat er 
voldoende zicht blijft op de gemaakte afspraken. De geïnventariseerde risico’s en de beperkende 
maatregelen dienen hier te worden gecontroleerd op juistheid en toepassing. Deze werkplekbezoeken 
worden vastgelegd op een bezoekrapport, bijlage 4, in het systeem. Tijdens deze bezoeken zal mini-
maal aandacht worden geschonken aan:
- De werkzaamheden, werklocatie en werkomstandigheden in overeenstemming met de 
 aanvraag.
- Opvang in het bedrijf en kennismaking met de direct leidinggevende.
- Persoon waarbij hij zich moet melden voor instructie over werkplek en taak.
- Risico’s, werkplek, taak in overeenstemming met de aanvraag.
- Verstrekking en (juist) gebruik van de PBM’s.
- Op de hoogte zijn van de geldende VG regels.
- Aantoonbare bevoegdheid en medische geschiktheid.

4.5 Evaluatie inlener / ingeleenden.

Steekproefsgewijs zal de verantwoordelijke medewerker van de intermediair controleren of de ge-
maakte afspraken bij aanvang van de detachering op de juiste wijze worden nageleefd. Ook de “match” 
functie – medewerker zal hierbij worden geëvalueerd. 

Hiervoor zijn een tweetal formulieren beschikbaar. Te weten Evaluatieformulier Medewerker, bijlage 5 en 
Evaluatieformulier Inlener bijlage 6.

Alle medewerkers krijgen bij aanvang van hun contract een Evaluatieformulier Medewerker mee met 
het verzoek deze bij de eerste urenverantwoording ingevuld in te leveren. De directie of de intermediair 
zien toe op de inlevering van dit formulier.
Het evaluatieformulier inlener zal minimaal 1x per jaar worden ingevuld door de inlener of door de 
intermediair na telefonisch contact over de inhoud van het formulier en bij beëindiging van de opdracht. 
Indien de opdracht korter dan 1 maand heeft geduurd mag de eindevaluatie met de inlener achterwege 
blijven. Wel dient er over het jaar heen voldoende evaluaties met alle inleners plaats te vinden voor de 
juiste informatievergaring.

Beide formulieren zullen een onderdeel van het dossier van de medewerker vormen.
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5 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen met verzuim of werkverlet

5.1 Procedure ongevallen registratie

Inleiding

Een ongeval is in de meeste gevallen het ongewenste resultaat van menselijk handelen. Als alle on-
veilige handelingen konden worden voorkomen en onveilige situaties altijd tijdig werden opgemerkt en 
hersteld, zouden er geen ongevallen plaatsvinden. Indien een ongeval is gebeurd dient de toedracht 
vastgesteld te worden om preventieve maatregelen te kunnen treffen.

Definities

Ernstig ongeval:  Een ongeval met zeer ernstig letsel, zoals dodelijke afloop of blijvende
    invaliditeit.

Bedrijfsongeval:  Een ongeval met verzuim van meer dan 1 dag en/of materiële schade met   
    het risico van persoonlijk letsel en/of belangrijke milieuschade.

Letselongeval:  Een ongeval waarbij EHBO-behandeling noodzakelijk is en de 
    werkzaamheden na behandeling worden hervat.

Bijna-ongeval:  Een ongeval zonder persoonlijk letsel en/of noemenswaardige 
    materiële-/milieuschade

Algemeen

In eerste instantie dienen de ongevallen gemeld te worden bij de intermediair of de VG-Coördinator die 
zorgt voor verdere interne/externe melding en het uitvoeren van preventieve en/of schade beperkende 
acties. De VG-Coördinator bepaalt vervolgens of een nader onderzoek noodzakelijk is en voert dit dan 
samen met de directie uit. Na invulling van het meldingsformulier (zie bijlage 7 en 8) door de op het 
formulier aangegeven personen wordt het formulier door de VG-Coördinator geregistreerd. Zij bepaalt 
aan de hand van de rapportage of aanvullende acties noodzakelijk zijn. Elke ongevallenmelding wordt 
onderzocht met behulp van het registratieformulier bijlage 7 en 8. Jaarlijks analyseert zij de ongevallen 
en rapporteert hierover aan de directie.
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Procedure ongevallen met verzuim

Ernstig ongeval

Ingeval van een ernstig ongeval wordt dit direct gemeld bij de intermediair. De intermediair meldt het 
ongeval aan de VG-Coördinator en indien van toepassing de inlener. De VG-Coördinator meldt het on-
geval aan de Arbeidsinspectie (binnen 24 uur).

Bedrijfsongeval

De intermediair meldt het ongeval aan de VG-Coördinator en indien van toepassing aan de inlener. 
Indien sprake is van ziekenhuisopname, mogelijk blijvend lichamelijk letsel en/of materiële schade met 
het risico van persoonlijk letsel stelt de VG-Coördinator tevens de Arbeidsinspectie (binnen 24 uur) op 
de hoogte. Bij omvangrijke schade aan het milieu waarschuwt de intermediair de milieu-instantie.

Ongevallenformulier

De VG-Coördinator stuurt naar aanleiding van de interne melding het meldingsformulier aan de betrok-
ken werknemer. Deze vult eventueel in overleg met de leidinggevende het formulier zo volledig mogelijk 
in en stuurt dit binnen 24 uur naar de VG-Coördinator die voor verdere invulling en registratie zorgt. 

Verantwoordelijkheden

De medewerkers van de intermediairs zijn verantwoordelijk voor het melden van het ongeval. De direc-
tie is verantwoordelijk voor de interne en externe melding en het nemen van preventieve en/of schade-
beperkende acties. 

De VG-Coördinator is verantwoordelijk voor onderzoek, registratie en analyse van de ongevallen  met 
behulp van het registratie- en meldingsformulier bijlage 7 en 8 en is verantwoordelijk voor het toe-
zenden van het meldingsformulier bedrijfsongeval naar betrokkene en het verspreiden daarvan na 
toezending.
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Melding letselongevallen

Algemeen

Onveilige situaties dienen onmiddellijk te worden opgeheven. In het geval dat de onveilige situatie 
niet is toe te schrijven aan werkzaamheden van onze medewerkers, wordt hiervan onmiddellijk meld-
ing gedaan aan de hiertoe verantwoordelijk inlener. Ten aanzien van eigen werkzaamheden dient de 
onveilige situatie, al dan niet na tussenkomst van de inlener te worden opgeheven. Indien de onveilige 
situatie acuut gevaar voor een ongeval in zich draagt, is de medewerker gerechtigd om het werk te 
stoppen.

Procedure

Het letselongeval dient door betrokkene of collega zo snel mogelijk aan de directie gemeld worden. Het 
ongeval dient tevens gerapporteerd te worden door middel van het ARBO meldingsformulier bijlage 8.

Onveilige situatie

Deze dienen, zoals reeds is gesteld, direct te worden opgeheven voordat het werk (weer) wordt aange-
vangen.

Verantwoordelijkheden

De medewerkers van de intermediairs zijn verantwoordelijk voor het melden van de letsel ongevallen, 
onveilige situaties en bijna ongevallen. In het geval van onveilige situaties dienen zij, eventueel in over-
leg met de directie, deze direct op te heffen. 
De directie neemt preventieve en/of schadebeperkende acties. 
De VG-Coördinator is verantwoordelijk voor de afhandeling van de meldingen en de interne informa-
tievoorziening. 
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5.2 Analyse ongevalsmeldingen.

De VG-Coördinator zal na iedere ongeval een analyse uitvoeren naar de oorzaak en het gevolg van 
de situatie. Indien er structurele afwijkingen of bevindingen worden geconstateerd, zal dit worden 
opgenomen in het eerstvolgende werkoverleg of bij ernstige situatie direct worden gecommuniceerd 
naar alle medewerkers van de intermediairs. Ook zal indien nodig hierbij de inlener worden betrokken 
c.q. geïnformeerd.

Het ongevalonderzoek zal in principe worden uitgevoerd door de inlener. De VG-Coördinator controleert 
de voortgang en correctheid van dit onderzoek.

Jaarlijks zal er een verslag worden opgesteld m.b.t. de meldingen van de afgelopen periode.

6 Bedrijfsgezondheidszorg.

6.1 Gezondheidskundige onderzoeken

Indien dit voor de functie van belang is en het wettelijk is toegestaan, zullen nieuwe medewerkers bij 
indiensttreding gezondheidskundig worden onderzocht. In het geval dat na ziekte of een ongeval het 
noodzakelijk is dat een medewerker gezondheidskundig dient te worden onderzocht zal de Arbodienst 
dit aangeven en uitvoeren.

Bij iedere aanvraag zal worden vastgelegd of er een aantoning van medische geschiktheid noodzakelijk 
is. In het algemeen komen er bij HelloFlex People geen functies voor waarbij een medische geschikt-
heid noodzakelijk is.

Aansluiting bij gecertificeerde Arbodienst

Overeenkomstig de verplichtingen van de Arbowet art. 17 en 18 maakt HelloFlex People gebruik van de 
gecertificeerde Arbodienst Achmea Vitale. Hiertoe is met hen een overeenkomst gesloten.

Indien toch een medische geschiktheid aantoonbaar gemaakt moet worden zal dit onderzoek door de 
Arbodienst Achmea Vitale worden uitgevoerd. Hiertoe is met hen een overeenkomst gesloten.
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6.2 Verificatie medische geschiktheid.

Indien medische geschiktheid een eis is voor de functie, werkplek of taak, dan zal in het dossier van de 
medewerkers worden vastgelegd op welke wijze deze geschiktheid is aangetoond. Veelal zal dit een 
kopie van het keuringsrapport zijn. Verder zal er in het dossier worden vastgelegd tot welke datum de 
geschiktheidsverklaring geldig is.  De  directie of de medewerkers van de intermediairs bewaken de gel-
digheid van de verklaring gedurende de gehele duur van ter beschikking stelling. Tijdens bezoeken aan 
relaties en het opmaken van de bezoekrapporten zal dit worden aangetekend op de bezoekrapporten.

Op eigen initiatief een gezondheidskundig onderzoek

Alle medewerkers van de intermediairs hebben de mogelijkheid om op eigen initiatief de Arbodienst te 
raadplegen of een arbeidsgezondheidskundig onderzoek te ondergaan. Deze mogelijkheid is aan alle 
medewerkers van de intermediair met behulp van de VG-gedragsregels bekendgemaakt. 
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Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

Je hebt nu een beeld van de verschillende flexibele contracten zoals 
die in het fasensytsteem gelden. 
Naast de aandachtspunten in deze whitepaper blijven er altijd punten 
over	die	specifiek	voor	 jouw	onderneming	van	belang	zijn.	Hoe	krijg	
je daar inzicht in? Wat helpt, is een goed gesprek met iemand die zijn 
sporen binnen de uitzendbranche heeft verdiend. 

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in
Wij plannen graag een afspraak met jou in voor een persoonlijk 
gesprek op een moment dat het jou uitkomt. Tijdens deze vrijblijvende 
kennismaking houdt onze specialist jouw onderneming op een aantal 
essentiële punten tegen het licht, zoals: 

Direct een van onze 
specialisten spreken?

salesaanvragen@helloflexpeople.com035 646 4408
Bel nu  Stuur een e-mail

Persoonlijk advies afgestemd op jouw organisatie

Direct	sparren	met	onze	backoffice	specialist

Quick wins om snel te groeien

Zet de volgende stap!

Wet- en regelgeving contractvormen ABU of NBBU 

Tips en valkuilen bij het opstellen van flexibele 
contracten              Wet- en regelgeving
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Stuur een e-mail
info@helloflexpeople.com

Bel direct 
035 646 4412

HelloFlex
People

works for you

Op basis van jouw antwoorden krijg je een advies, waarin 
staat welk type flexibel contract in jouw situatie het beste is.

Edwin Beekman 
Account manager HelloFlex People
ebeekman@helloflexpeople.com
06 15 41 76 20



info@helloflexpeople.com  |  035 646 4412  |  www.helloflexpeople.com  |  Julianalaan 1 , 1213 AP Hilversum

HelloFlex
People

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
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