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Business Services
All-inclusive business partner voor
intermediairs die sneller willen groeien

HelloFlex
People

Bel direct
035 646 4408

works for you

Stuur een e-mail
sales@helloflexgroup.com

Inleiding
Wil je als personeelsintermediair worden ontzorgd? Of het nou gaat
om je loonadminstratie of zelfs het volledig uitbesteden van het
juridisch werkgeverschap, wij zijn je graag van dienst. Wij dragen
het werkgeversrisico en nemen je alle financiële, administratieve en
juridische zaken uit handen.
Met onze business services ondersteunen wij jou tijdens alle fasen
van het uitzendproces. Deze brochure geeft je een totaaloverzicht van
alle onderdelen waaruit onze services zijn opgebouwd. Daarnaast kun
je de standaardtarieven, voorwaarden en extra opties raadplegen in dit
document.
Wij staan klaar om al je vragen rondom onze zakelijke dienstverlening
te beantwoorden. Neem gerust contact op.
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Backoffice Services
HelloFlex People neemt je veel werk uit handen, zodat jij je volledig kunt richten op je core
business: het maken van de perfecte match tussen opdrachtgever en kandidaat. Het juridisch
werkgeverschap, de administratieve en financiële aspecten van verloning en facturatie kun je
gerust aan ons overlaten.

Benieuwd wat onze all-inclusive
business service inhoudt?
Hieronder zie je een overzicht van alle diensten die we onze HelloFlex People intermediairs bieden.

Opstart en
implementatie

Jobs

HRM + CRM

FlexService uitzendsoftware

Kredietcheck

Contracten opmaken volgens

Inrichten bureau in database

Opzoekfuncties via online portal

wet en regelgeving

HelloFlex online tools*

voor het snel inzien van

Veilig elektronische

Training en support

loonstroken en profielgegevens

ondertekening contracten via

Juridische ondersteuning

ID-security check

HelloFlex Sign

SEU-opleiding mogelijkheden

Ondersteuning dagelijkse

Juridische ondersteuning

White label

processen

wet- en regelgeving
Ondersteuning CAO

ID-security hardware

vraagstukken

* HelloFlex online tools helpen jouw werk efficiënter en leuker te maken. Lees op pagina 8 de details.
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Facturatie
en rapportage

Loonadministratie
Declaraties aanmaken in FlexService

4-wekelijks verlonen en betalen

Automatisch registreren van uren via HelloFlex Time

Wekelijks factureren

Uren verwerken

opdrachtgevers

Telling t.b.v. pensioen en fase

Wekelijks uitbetalen intermediair

Uitbetalen reserveringen

Debiteurenbeheer

Berekenen transitievergoeding
Proforma op medewerker en opdrachtgever niveau
Aangifte en betaling loonheffing, STiPP en
sectorfonds
Verwerking ziek- en hersteldmeldingen
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Uitzendsoftware inbegrepen
Goede uitzendsoftware is cruciaal voor een succesvolle bedrijfsvoering.
Daarom krijg je als HelloFlex People intermediair je eigen FlexService uitzendsoftware
licentie. Bovendien kun je gebruik maken van onze HelloFlex online tools, wat je werkdag
nog efficiënter maakt. Ook voor je flexwerkers en je opdrachtgevers. En dat allemaal
bieden we je kosteloos aan. Hoe leuk is dat!

FlexService
uitzendsoftware, efficiënt en betrouwbaar
Verwerk belangrijke gegevens sneller en nauwkeuriger
Stroomlijn werkprocessen met geautomatiseerde workflows
Vraag op elk moment de juiste en meest actuele gegevens op
Behoud overzicht en controle met duidelijke rapportages

Onze intermediairs gebruiken FlexService uitzendsoftware niet alleen voor een foutloze
verloning en facturatie, maar ook voor contractbeheer, complexe prijsafspraken en
urenadministratie. Daarnaast biedt FlexService zeer uitgebreide mogelijkheden voor het
beheer van klantrelaties, contactpersonen, vacatures en kandidaten.
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HelloFlex
enjoy intelligent tools
Digitaliseer taken en activiteiten en maak tijd vrij voor werving & selectie
Altijd de meest actuele gegevens benutten om je medewerkers aan te sturen
Verhoog de efficiëntie van je werkprocessen met slimme workflows en alerts
Betrek opdrachtgevers en flexwerkers in je uitzendproces met intuïtieve tools

Als intermediair wil jij graag op ieder moment van de dag, waar je ook bent, over de juiste en
meest recente gegevens beschikken. Ook wil jij al die gegevens efficiënt kunnen verwerken,
zodat je tijd over houdt om te doen waar je goed in bent: het werven van kandidaten en contact
houden met opdrachtgevers. De online tools van HelloFlex zijn precies daarvoor ontwikkeld. Als
klant van HelloFlex People krijg je gratis toegang tot de online tools van HelloFlex:
Time		
Sign 		
Checkin
Lookup
Gossip 		
Analytics		
Workflow		
CAOWijzer

snelle digitale urenregistratie
efficiënt en veilig elektronische handtekeningen ophalen
eenvoudig flexwerkers inschrijven
altijd en overal gegevens inzien
communities bouwen met klanten en flexwerkers
inzicht in je werkprocessen en verbeterpotentieel
online takenbord voor meer overzicht en een hogere productiviteit
altijd de juiste inlenersbeloning opvragen
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Tariefwijzer NBBU
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Functies premiegroep I

Technisch
en indistrieel

Administratief
en medisch
Kostprijs

1,7011 1,7211 1,7724

op
aanvraag

1,7340

1,7316 1,7816

op
aanvraag

Inclusief 3%
dienstverlening

1,7521 1,7727 1,8256

op
aanvraag

1,7860

1,7835 1,8350

op
aanvraag

Bouw
Vakkracht UTA

Vakkracht
bouwplaats

Kostprijs

1,8579

op
aanvraag

op
aanvraag

op
aanvraag

1,9706

op
aanvraag

1,9586

op
aanvraag

Inclusief 3%
dienstverlening

1,9136

op
aanvraag

op
aanvraag

op
aanvraag

2,0297

op
aanvraag

2,0174

op
aanvraag
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Extra services
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Extra opties
Standaard
periode

Verlenging &
Extra kosten

14 dagen

4 weken

Wekelijks
(na aanlooptijd 40 dagen)

30 dagen
factor 0,008 / 0,5%

Weekverloning plus
0,008 / 0,5%

Marge uitbetaald na 28
werkdagen, niet verzekerd

45 dagen
factor 0,017 / 1%

Marge uitbetaald na 28
werkdagen, wél verzekerd
factor 0,008 / 0,5%

60 dagen
factor 0,025 / 1,5%

Marge uitbetaald na 18
werkdagen, niet verzekerd
factor 0,008 / 0,5%
Marge uitbetaald na 18
werkdagen, wél verzekerd
factor 0,017 / 1%
Marge uitbetaald na 8
werkdagen én verzekerd
factor 0,025 / 1,5%

*
**
***

Verlengen van de standaard betaaltermijn is mogelijk als de opdrachtgever door ons voldoende
kredietwaardig wordt bevonden.
Een wijziging naar weekbetaling is minimaal voor de duur van het contract.
Als de kredietverzekeraar een nul-limiet afgeeft, dan gaan we gezamenlijk op zoek naar
andere zekerheden. Het debiteurenrisico is afhankelijk van de gekozen zekerheid.
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Over HelloFlex People
HelloFlex People ontzorgt je door je backoffice werkzaamheden
uit handen te nemen, innovatieve software beschikbaar te stellen
en door onze kennis met je te delen. Dit doen we sinds 2008
voor bijna 150 bedrijven in de flexbranche. Hiermee zijn we de
eerste aanbieder van software en services voor intermediairs.

De intelligentie van onze uitzendsoftware en onze HelloFlex
tools helpt ons onze dienstverlening te versterken en om jou te
ontzorgen. Ook delen we graag onze kennis met je door middel
van webinars, whitepapers en handige downloads. Zo werken
we samen aan jouw succes!

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

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

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

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

Jouw kennis- en
groeipartner
HelloFlex People is jouw actieve
kennis- en groeipartner. Wanneer je
je bij ons aansluit, gaan we samen
toewerken naar voorwaarden om je
snel te laten groeien.

HelloFlex
People

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