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Contractmanagement + Verlonen + Werving + Outplacement + Verbeteren ROI
De specialisten van The Compliance Factory helpen organisaties en specialisten bij het inregelen van
contractomgevingen en de afhandeling van contracten.


100% garantie tegen Inlenersaansprakelijkheid en oplossen van alle voorkomende
inhuurrisico's op nationaal en internationaal gebied



Volledige transparantie aangaande arbeidsverhoudingen, tarieven en gehele
inhuurketen



Delen van kennis met betrekking tot de voortdurend wijzigende regelgeving op het
gebied van de flexibilisering



Uitvoeren van audits die uw organisatie ondersteunen bij het bestrijden van fraude, het
voorkomen van arbeidsrechtelijke - en inhuurrisico's



Eigen software die transparantie, Return Of Investment, Compliancy, Self-billing,
E-signature biedt waardoor Gemak, Zekerheid, Continuïteit, Structuur en een budgetneutrale binnen uw bereik ligt.

Seminars en Round
Tables

Onze seminars zijn gericht op alle
functionarissen welke
direct
of
indirect verantwoordelijk zijn voor
het inhuurproces, kostenreducties en
het borgen van compliance en
voorkomen
van
bedrijfsrisico’s.
Het doel van de seminars en de
Round Tables is om de deelnemers
te
informeren
over
(nieuwe)
oplossingen met betrekking tot
inhuur in Nederland en andere
landen. Oplossingen inzake inhuur
van
freelancers,
zelfstandigen,
kennismigranten, leveranciers en
payroll oplossingen.
Interesse ? De tijd is de
investering dubbel en dwars
waard ! Bel of mail !

Antwoord op de vragen










Wat zijn de verschillen tussen
Contractbeheerder/broker/VMS
en Full MSP ?
Het
zit
het
nu
met
de
regelgeving mbt WAADI, WKA,
pensioensverplichtingen, VAR ?
Wat zijn de gevolgen van de
laatste Regeringsmaatregelen ?
Welke wettelijke vrijwarende
garanties
kan
van
een
leverancier geëist worden ?
Hoe realiseren wij een model
waarin kosten voortdurend lager
liggen dan het rendement ?
Zijn
er
in
de
huidige
economische situatie nog
kostenbesparingen te
realiseren?

Managed Services
Provider

Een echte MSP moet vanuit een
neutrale positie de situatie kunnen
begeleiden en inregelen waardoor
voortdurende kostenreducties, vaste
structuur,
verbeterde
efficiëntie,
kwalitatieve dienstverlening
en
risicoloos inhuren gezekerd zijn.
Bij het selecteren van een effectieve
MSP, is het belangrijk om te weten
of de aanbieder van een MSP de
eigenaar is van de software.
Daar liggen

de eerste besparingen.

The Compliance Factory helpt u
bij de implementatie van een
MSP en realiseert ook nog eens
een verdere kostenverlaging op
uw inhuur, daar waar u dacht dat
het niet meer mogelijk was.
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Het uitgangspunt is dat het voor u zo eenvoudig mogelijk gemaakt wordt en dat u zich kan concentreren op
de core-business en wij het ontzorgen en gemak voor onze rekening nemen.
Daarbij maken wij gebruik van een eigen Vendor Management Systeem en daar heeft u 24x7 toegang toe.
Dossiers, status contracten, gewerkte uren, budgetten, tekorten, aantal inhuur, etc.
Wij beloven transparantie. U heeft transparantie.
Uiteindelijk hoeft u alleen wat relevante gegevens door te geven en wij zorgen voor het inregelen van het contract, de
arbeidsvorm en de afhandeling van de uren en facturen.
Middels een tabel laten wij zien wat u van ons kan verwachten en wat wij van u verwachten.

The Compliance Factory BV

Uw organisatie

Opmerking

Proces bepalen en overeenstemming over werkwijze en vaste marge

Invoer van urenstaten
Facturering (incl. self-billing)
Betalen factuur
afhankelijk van
arbeidsverhouding tussen
leverancier en ingehuurde.
In geval van verlonen
afhandelen salarisverplichtingen
Afhandelen, controleren fiscale
verplichtingen

Geautomatiseerd accorderen
uren/facturen van inhuurkracht
Betalen factuur
25% op G-rekening
75% op normale rekening

Review/audit is
optioneel
Dag 1

Dag 1 of 2
Dezelfde dag
Ondertekening binnen
2 dagen retour
Non-stop

Wekelijks/maandelijks

Toegang tot ons VMS tbv eigen rapportages,
real-time informatie, dossiers, etc.

Review/audit en/of workshopsessie met voorlichting over processen,
valkuilen, inhoud contracten, wie doet wat en wanneer
Afspraken bepalen met
leverancier/zelfstandige/tijdelijke
werknemer over: tarief, duur,
startdatum en werkzaamheden
Contractformulier invullen en aan
contract@compliancefactory.nl
verzenden
Bepalen juiste overeenkomst op
basis van directe of indirecte
arbeidsverhouding(en)
Contract aangaan met
leverancier/zelfstandige of
tijdelijke werknemer
Dossiervorming (Id, VOG, PES,
VAR, KvK, etc.) en bewaken
compliance
Opname/onderhoud in ons VMS

Wekelijks/maandelijks
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