Sterk voor werk

DE ABU WERKT
VOOR U!

DE ABU: STERK VOOR WERK
De ABU is dé vertegenwoordiger van ondernemingen in de
flexbranche. Met meer dan 500 leden representeren wij 65% van
de markt. Van kleine, middelgrote tot grote bemiddelaars in werk.
Onze missie is glashelder: het optimaal behartigen van úw belangen.
Zodat er ruimte ontstaat om te ondernemen en u uw markt
kunt vergroten. Of u zich nu bezighoudt met uitzendwerk, zzpbemiddeling, payrolling, detachering, werving & selectie, contracting
of van-werk-naar-werkbemiddeling. De ABU maakt zich sterk voor
werk. Voor fatsoenlijk werk. Want al meer dan vijfenvijftig jaar staat
het ABU-lidmaatschap symbool voor kwaliteit en betrouwbaarheid.
En daarmee kunnen wij ook voor ú het verschil maken!

JURRIËN KOOPS, DIRECTEUR ABU
“De wereld van werk verandert sterk. Voor u als ondernemer in de flexbranche
ligt er een mooie uitdaging om hierop in te spelen. De ABU ondersteunt u
graag hierbij. Door een stevige lobby voor alle vormen van fatsoenlijk (flexibel)
werk. Door te investeren in het imago van de branche. Door de markt te
reguleren met een vernieuwende cao. Door in te spelen op uw wensen.
Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn hierbij leidend.”
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EEN STERKE CAO

IJZERSTERK
KEURMERK

De CAO voor Uitzendkrachten is
de grootste werknemers-cao in

Kwaliteit, zekerheid en financië-

EEN STERKE CAO

le betrouwbaarheid: dat is wat
opdrachtgevers zoeken. En dat
is precies de reden waarom het

ONMISBARE BRON
VAN INFORMATIE

ABU-keurmerk voor u onmisbaar
is. Ons keurmerk staat voor de
allerhoogste kwaliteitseisen.
Het garandeert opdrachtgevers
dat de cao wordt nageleefd, uw

KRACHTIGE LOBBY

uitzendonderneming voldoet
aan wet- en regelgeving en belastingen en premies correct worden

POSITIEVE
BEELDVORMING
AANTREKKELIJKE
LEDENVOORDELEN

4

afgedragen. Dat maakt dat u voor
klanten dé partner bent om zaken
mee te doen.

ONMISBARE BRON
VAN INFORMATIE
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Voor u als lid vormt de ABU een bijzonder

Nederland, waarvan meer dan

waardevolle bron van informatie en advies.

700.000 uitzendkrachten profijt

Zo hebben wij een eigen helpdesk, waar u

hebben. Met de cao ordenen we

terechtkunt met al uw vragen over bijvoor-

de markt, zorgen we voor een
gelijk speelveld en wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden
voorkomen. Het is een cao die
werkgevers voldoende flexibiliteit
biedt. Maar ook een cao, waarin
een goede beloning voor uitzendkrachten, nette secundaire
arbeidsvoorwaarden, opleidingsmogelijkheden en de opbouw van
pensioen is geregeld. Kortom,
een sterke cao, die oog heeft
voor zowel de belangen van werkgevers als werknemers.

beeld nieuwe wetgeving of de CAO voor
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Uitzendkrachten. Ook op ons Ledennet kunt
u altijd vinden wat u zoekt. Of het nu gaat
om informatie over een bepaald dossier of
over de laatste wet- en regelgeving. Verder
houden wij u op de hoogte van nieuws en
ontwikkelingen via onze wekelijkse nieuwsbrief, de website en het ledenmagazine
Reflex. Of, als het gaat om de lobby, via het
blad Uitzendwerk. Interessante cijfers over
de branche en flexwerk vindt u in onze
Marktmonitor, Flex&Figures en de Flexpocket.
En er zijn regelmatig ledenbijeenkomsten
over actuele thema’s. Zo weet u altijd op
tijd wat er speelt.
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ZES REDENEN OM
LID TE WORDEN
KRACHTIGE LOBBY
Voortdurend laat de ABU zijn stem
horen bij de landelijke overheid
en politiek, regionale overheden,
gemeenten, werkgevers- en werknemersorganisaties en vele andere
partijen. Met succes. Maar de lobby
richt zich niet alleen op Nederland.
Via koepelorganisaties World Employment Confederation Europe en
World Employment Confederation
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zijn wij ook zeer actief in de Europese en internationale lobby. Namens u. Om bestaande drempels
voor flexwerk weg te nemen. Om
te voorkomen dat nieuwe drempels worden opgeworpen. En om
strategische allianties met maatschappelijke partners aan te gaan,
waardoor er voor u nieuwe kansen
in de markt ontstaan.
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POSITIEVE
BEELDVORMING

AANTREKKELIJKE
LEDENVOORDELEN

Flexwerk ligt maatschappelijk

Als ABU-lid kunt u gebruikmaken van tal van

onder het vergrootglas. De ABU

praktische handreikingen die u ondersteunen

zet zich in voor verdere maat-

bij uw bedrijfsvoering. Zo is er onder andere een

schappelijke acceptatie van

tool waarmee u eenvoudig de inlenersbeloning

flexwerk en de positieve rol die

berekent en een stappenplan om de hoogte

de branche speelt voor opdracht

van de transitievergoeding vast te stellen. Deze

gevers, werkenden, werkzoeken-

tools ontwikkelen wij exclusief voor u. Dankzij

den en de arbeidsmarkt.

het ABU-lidmaatschap kunt u ook profiteren

We geven flexwerk een gezicht

van zeer aantrekkelijke kortingen op diverse

door het vertellen van verhalen en

diensten en producten. Zo kunt u bij ABU Legal

het delen van best practices.

tegen scherpe tarieven terecht voor juridische

We publiceren onderzoeken

ondersteuning. En bieden wij collectieve verze-

en statements en zoeken actief

keringen rond ziekte, zorg en verzuim. Allemaal

de media op. En met onze

voordelen exclusief voor ABU-leden.

campagnes vestigen we de aandacht op de grote meerwaarde
die flexwerk biedt.
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“Belangenbehartiging
door de ABU is wezenlijk
om ervoor te zorgen dat
er volop flexibiliteit is voor
werkgevers en voldoende
ruimte voor flexaanbieders om te ondernemen.
Bij gezamenlijke afspraken die je als ABU-leden
maakt – denk bijvoorbeeld
aan het toepassen van de
uitzend-cao – staan altijd
de klant én de flexkracht
voorop. Dat maakt het
ABU-lidmaatschap zo
aantrekkelijk.”
Ineke Kooistra, CEO YoungCapital
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WIJ STAAN VOOR U KLAAR

HET SNA-CERTIFICAAT

Alle ABU-leden moeten in het bezit zijn van een certificaat
op basis van de NEN 4400-I of 4400-II normen. Daarmee
garandeert u uw klanten dat u een bonafide uitzend
organisatie bent. Dat uw administratie op orde is en u op
tijd belastingen en premies afdraagt. Dat uw werknemers
in Nederland mogen werken en u de Wet minimumloon
toepast. Bovendien biedt deze certificering opdrachtgevers
vrijwaring voor inlenersaansprakelijkheid. Zo weten uw
klanten zeker dat zij geen naheffingen van de Belastingdienst tegemoet kunnen zien.

TRUDY VAN WIJK &
JOYCE DE JONG, HELPDESK
“Informatievoorziening aan onze leden is een wezenlijk
onderdeel van de ABU-dienstverlening. Jaarlijks beantwoorden wij
zo’n 6.000 vragen. Vragen over de CAO voor Uitzendkrachten
en met name over de inlenersbeloning. Vragen over arbeidsrecht
of zzp. Maar ook vragen op personeelsgebied, over sociale ver
zekeringen of over arbeid & zorg. Ons motto: ‘we staan voor wat
we zeggen’. We nemen geen genoegen met een half antwoord.
En als we het bij hoge uitzondering echt zelf niet weten, dan
verwijzen we u door.”
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“De keuze voor de ABU
was makkelijk. Het is
de beste en bekendste
werkgeversorganisatie
van de flexbranche. De
ABU is dus niet alleen de
belangenbehartiger voor
uitzendondernemingen,
maar ook voor bedrijven
die andere flexibele arbeidsvormen bieden. Het
ABU-lidmaatschap bevestigt aan potentiële klanten wat onze bestaande
klanten al weten: Dubbel U
levert kwaliteit.”
Pieter Woud, directeur
Dubbel U
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WIJ STAAN VOOR U KLAAR

LID WORDEN?
Een ondernemersorganisatie die garant
staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid
en altijd met kennis van zaken werkt in úw
belang. Dat is de ABU. Wilt u dat wij ook
voor ú het verschil maken?

KARIN RADEMAKER & MARIE-JOSÉ SCHAAP,
VERENIGINGSZAKEN

Vraag dan het gratis informatiepakket aan of
bezoek een van onze informatiebijeenkomsten.

“Wilt u weten welke voordelen het ABU-lidmaatschap biedt, of welke stappen u moet doorlopen om lid te
worden? Dan bent u bij Verenigingszaken aan het goede adres. Maar ook als u eenmaal lid bent, zijn wij er
voor u. Door voorlichting te geven over wat u van de ABU kan en mag verwachten. Door u te begeleiden bij
keurmerkcontroles. En natuurlijk om al uw overige vragen over het lidmaatschap te beantwoorden!”

“De ABU ziet volop kansen voor zzp-intermediairs. We zitten
boven op alle ontwikkelingen rondom de Wet DBA en helpen onze
leden daarbij. De ABU is een van de architecten geweest van het
algemeen model tussenkomst. Daarnaast zijn wij eigenaar van het
model bemiddeling, waarbij het ontzorgen van opdrachtgever en
opdrachtnemer centraal staat. Niet voor niets zijn deze twee model
overeenkomsten als eerste door de Belastingdienst goedgekeurd.”

Neem contact op met onze afdeling
Verenigingszaken: tel. 020 - 655 82 10,
of per e-mail: verenigingszaken@abu.nl.
Of kijk op onze website:
www.abu.nl/lid-worden/informatie.

Sterk voor werk

Lisette van Rossum, fiscaal jurist ABU
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Sterk voor werk

ABU
Singaporestraat 74
LIJNDEN
Postbus 144
1170 AC BADHOEVEDORP
www.abu.nl
info@abu.nl
020 – 655 82 55
@ABUnl
facebook.com/deABUnl
linkedin.com/company/algemene-bond-uitzendondernemingen

