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  VAAK VINDEN WE 

DE JUISTE KLIK  
De Brug Groep is een regionaal bekend bedrijf, we kennen de regio, 

de mensen én de bedrijven. We kunnen op het gebied van mede-

werkers ondersteuning bieden. Zonder ‘bedrijfsblindheid’ kijken we 

samen wat nodig is om je bedrijf, het team of een bedrijfsonderdeel 

naar een volgend niveau te brengen. Vervolgens gaan wij op zoek 

naar het juiste talent. 

  

DE OPTIES                                                                                     
DETACHERING 
UITZENDEN 
WERVING & SELECTIE 
ZZP - BEMIDDELING

Bemiddelaars Chris en Rik zijn de sparringpartners waar je je vragen 

over vacatures, talenten, cao en beloningen kwijt kunt. Zij nemen 

het werk uit handen van vacature naar plaatsing en verloning van de 

medewerker. “Onze persoonlijke aanpak leid er vaak toe dat ook in deze 

tijd, met minder direct werkzoekenden, het ons lukt om de juiste match te 

maken.” Chris en Rik 



UITZENDEN
De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst 

met De Brug en wordt uitgezonden aan jullie als 

opdrachtgever. Hierbij is het mogelijk langer ge-

bruik te maken van de flexibele contracten. Een 

extra voordeel is dat de risico’s van het werkgever-

schap bij ons liggen. Als je als inlenende partij een 

medewerker graag wil behouden binnen de organisatie 

kan het gewenst zijn over te gaan op een rechtstreeks 

contract.    

Dit is mogelijk na een minimale inleentermijn van 2080 

uur.  

Lees meer over onsCONTACT

Welke mogelijkheid je ook kiest, we besteden veel aandacht 

aan het functieprofiel, welke hard en soft skills de kandidaat 

mag brengen, de vacature en de plaats binnen het team. 

 

DETACHERING 

De medewerker heeft een arbeidsovereenkomst met De Brug 

en wordt op projectbasis voor een vooraf afgesproken termijn 

gedetacheerd. Hierdoor bouwen de medewerkers een enorme 

vakkennis en zelfstandigheid op. Wij zorgen ervoor dat deze 

medewerkers werkfit zijn. Ze worden opgeleid en krijgen  

figuurlijk gereedschappen aangereikt om geestelijk, lichamelijk 

en financieel fit te zijn. Ze beschikken over de nodige persoon-

lijke beschermingsmiddelen en vervoersmogelijkheden.  

Deze medewerkers brengen hoge kwaliteit in de arbeidsmarkt 

en zijn gewild in het bedrijfsleven. We bieden hen graag lang-

durige en vaste contracten. 

Chris en Rik 

  

DE MOGELIJKHEDEN

WERVING & SELECTIE
Bij werving en selectie komt de medewerker na de selectie-

procedure direct in dienst van de opdrachtgever. Vanaf dat 

moment is de opdrachtgever werkgever en draagt het risico, 

bepaalt de lengte van het contract, het uiteindelijke salaris en 

overige arbeidsvoorwaarden. Vaak wordt het als een voordeel 

ervaren dat er direct een vastere verbinding tussen het bedrijf 

en de medewerker ontstaat. Het nadeel is dat het risico direct 

bij de werkgever ligt. Er kan geen gebruik worden gemaakt van 

de flexibele voordelen van het uitzenden.

ZZP-BEMIDDELING
Vaak starten de betere werknemers uiteindelijk hun eigen bedrijf,  

Zelfstandig Professionals. Goed als ze zijn in hun vak hebben ze 

onvoldoende tijd en mogelijkheden en soms capaciteiten voor 

acquisitie. We laten hen gebruik maken van ons grote netwerk 

en onze mogelijkheden van communicatie. We zorgen dat zij 

binnen 1 week hun omzet op hun rekening ontvangen. Dat geeft 

stabiliteit en motiveert hen om goed werk te leveren. Voor jullie 

bedrijf de beste mogelijkheid om op projectbasis ZZP’ers in te 

schakelen zonder de rompslomp van geschikte contracten en 

controle van de gegevens.

  
DE FASEN                                                                                     
Volgens het NBBU hanteren we volgende fasen:
Fase 1-2: 52 weken - min. 4 weken contracten
Fase 3:  drie jaar - maximaal 6 contracten
Fase 4:  dienstverband onbepaalde tijd

https://debruggroep.nl/wp-content/uploads/2022/07/Privacystatement-De-Brug-Groep.pdf
https://debruggroep.nl/#footer
https://debruggroep.nl/talent-alert/
https://debruggroep.nl/#contact
https://debruggroep.nl/wp-content/uploads/2022/07/NBBU-voorwaarden-arbeidsbemiddeling.pdf


TALENT ALERT
Promotie van verschillende vacatures en andere vormen 

van werving geven ons contact met kandidaten. Daaruit 

selecteren wij de talenten die wij graag willen bemiddelen. 

Wil jij snel op de hoogte zijn van de nieuwste talenten?  Meld 

je dan aan voor het talent alert. Vaak al binnen een uur na 

het gesprek ontvang je een mail met de eerste info. Ben je 

geïnteresseerd? Laat het ons weten! 

CERTIFICERING
We hechten veel waarde aan goed werkgeverschap. 

Passend bij een eerlijke, solide, betrouwbare partner voor 

jouw bedrijf, hebben we een lidmaatschap bij het NBBU.  

Wij werken volgens de NEN 4400-1. We laten dit halfjaarlijks 

auditeren voor het SNA keurmerk. Voor jullie biedt dit zekerheid 

binnen de ketenaansprakelijkheid. 

TALENT ALERTWERKGEVERSINFO

ONS ADRES
DE BRUG PERSONEEL BV

Hanzeweg 14H

7241 CS Lochem

i www.debruggroep.nl 

e info@debruggroep.nl 

t 0573 844 623

DE KOSTEN
KOSTEN VAN DETACHEREN EN UITZENDEN
Je betaalt alleen de uren die de medewerker werkelijk werkt 

tegen een afgesproken uurtarief. Het uurtarief is maatwerk. Per 

sector, per opdrachtgever en per medewerker is dit verschillend. 

Een uurtarief bestaat uit basisverloning:

• het brutoloon gelijk aan eigen medewerkers;

• reservering vakantiegeld en vakantiedagen;

• alle werkgeverslasten;

• ziekteverzuimrisico*; 

• pensioenopbouw*;   

                * deze worden hoger naarmate de fasen vorderen

Externe factoren die het uurtarief kunnen beïnvloeden of apart 

in rekening worden gebracht:

• transitievergoeding / eenmalige uitkeringen                                                                  

• cao-regeling op het gebied van ADV-uren

• reiskosten / reisuren

• auto van de zaak

• bouw-cao? Bouwpensioen

• gereedschappen en PBM

• trainingen en cursussen

• afwijkende bruto uurlonen

• afwijkende afspraken;

KOSTEN WERVING EN SELECTIE
W&S werkt op basis van: no cure – no pay.  Dat wil zeggen: 

als wij geen geschikte kandidaat kunnen presenteren zijn er 

voor jou geen kosten. Pas als kandidaat en werkgever een 

overeenkomst aangaan worden kosten in rekening gebracht. 

We hanteren 20% over het bruto-jaarsalaris + vakantiegeld. 

Er zijn maatwerk combinaties mogelijk tussen detacheren - 

uitzenden en W&S. Een voorbeeld berekening voor W&S:  

Het bruto-uurloon is € 15,00.  

Het jaarloon incl. vakantiegeld is dan: € 33.799,00.   

De W&S kosten zijn 20%  = € 6.759,79 ex btw.

KOSTEN ZZP BEMIDDELING
De Brug brengt een uurtarief of afgesproken projectprijs in 

rekening. Dat is inclusief bemiddelingskosten.

https://debruggroep.nl/talent-alert/
https://debruggroep.nl/de-brug-groep-over-ons/
https://debruggroep.nl/werkgever/
https://debruggroep.nl/wp-content/uploads/2022/07/Privacystatement-De-Brug-Groep.pdf
https://debruggroep.nl/#footer
https://debruggroep.nl/wp-content/uploads/2022/07/NBBU-voorwaarden-arbeidsbemiddeling.pdf
https://debruggroep.nl/
mailto:info%40debruggroep.nl?subject=Mail%20vanuit%20brochure

