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Directe vervanging
bij arbeidsongeschiktheid
...dat regelt abflexkracht natuurlijk
Het groene servicepakket

Vervanging op ‘functieniveau’

abflexkracht heeft voor u het groene servicepakket
samengesteld. Een uniek pakket met
direct toepasbare diensten en services, specifiek
ontwikkeld voor ondernemers in de groene sector.
Het groene servicepakket bestaat uit tientallen
nieuwe, innovatieve, praktische en ondersteunende
diensten die betrekking hebben op: kennis,
capaciteit, support en continuïteit.

Wanneer u (of uw medewerker) lid is van de
coöperatie en deelneemt aan de reductieregeling,
dan kunt u een beroep doen op tijdelijke
vervanging op ‘functieniveau’. Bij abflexkracht
noemen we dat interim bedrijfsvoering. En
belangrijk om te weten, die ervaren krachten
hebben we natuurlijk gewoon in huis.

Continuïteit
In de groene sector is continuïteit van het grootste
belang. abflexkracht snapt als geen ander dat
arbeidsongeschiktheid één van uw grootste zorgen
- of zo u wilt bedreigingen - is. Want of het nu voor
korte of langere tijd is, het komt nooit uit dat u zich
door arbeidsongeschiktheid niet of onvoldoende
met het bedrijf kunt bezighouden. En daarnaast is
er natuurlijk de vraag “hoe kom ik à la minuut aan
interim mensen die op het juiste functieniveau
kunnen instappen en zorgen dat mijn bedrijf blijft
draaien zoals ik dat zelf zou doen.”

De reductieregeling
Laat dat nou van oudsher ons vak zijn. abflexkracht
is al 50 jaar specialist in het bieden van zekerheid en
maatwerk in tijden van arbeidsongeschiktheid. Eén
van de diensten uit ons groene servicepakket is de
reductieregeling. Een typische abflexkracht-dienst
van het eerste uur en nog steeds 100% actueel.
Wij beschikken over een vaste pool aan ervaren
interim bedrijfsverzorgers. Mensen die niets anders
doen dan inspringen waar dat direct nodig is.
Uitgerust met up-to-date kennis van zaken en een
brede ervaring in het vakgebied. Oftewel, voor
u de 100% zekerheid dat altijd vervanging en de
continuïteit van uw bedrijf gewaarborgd is.

• Elke ondernemer kan lid worden van abflexkracht,
u kunt ook uw medewerker lid maken van
abflexkracht. Deelname aan de reductieregeling
kan tot aan de pensioengerechtigde leeftijd.

• Ieder lid van de coöperatie abflexkracht kan
deelnemen aan de reductieregeling

U bepaalt
Als u als deelnemer aan de reductieregeling van
abflexkracht een beroep doet op hulp, heeft u
tijdens arbeidsongeschiktheid altijd recht op een
vervanger tegen gereduceerd tarief. U kunt óf
een Bedrijfsverzorger óf een Uitzendkracht van
abflexkracht inzetten bij arbeidsongeschiktheid.
Om u flexibiliteit te geven is ook een combinatie
mogelijk. U bepaalt dus zelf in het geval van
arbeidsongeschiktheid welk soort medewerker u op
dat moment nodig heeft. We hebben daarom de
term eenheden toegevoegd aan de
reductieregeling.

• Een uur hulp van een Bedrijfsverzorger (BV)
kost u 5 eenheden.

• Een uur hulp van een Uitzendkracht (UZK)
kost u 2,81 eenheden

Overzicht mogelijkheden 2019
Afhankelijk van de hulp die u nodig denkt te hebben kunt u een aantal eenheden per jaar
inkopen. Hieronder ziet u de mogelijkheden van de reductieregeling van abflexkracht per
pakket en kortingsgroep:
Korting
Lidmaatschap

1e jaar

Tarief

1e jaar

Korting

2e jaar

Tarief

2e jaar

Bijdrage 2019

Aantal
eenheden

reductieregeling incl.
lidmaatschap en groene
servicepakket

2
BV

50%

UZK

€ 18,69

(A)10000

€ 573

€ 28,03

(B) 7000

€ 473

€ 16,14

(C) 4000

€ 347

(A)10000

€ 1.411

€ 24,29

(B) 7000

€ 1.118

€ 13,99

(C) 4000

€ 749

25%
€ 10,76

3
BV
UZK

70%

€ 11,21
35%
€ 6,45

Verenigingstarieven 2019

Alleen voor leden

In de 30ste algemene ledenvergadering van
abflexkracht d.d. 27 november 2018 zijn de volgende
verenigingstarieven vastgesteld en goedgekeurd:
Bedrijfsverzorger (BV) reductieregeling € 37,36
Uitzendkracht (UZK) reductieregeling € 21,51

Voor slechts € 135,- per jaar bent u lid van de
coöperatie abflexkracht. En daarmee heeft u
direct toegang tot alle diensten van het groene
servicepakket. Bovendien krijgt u korting op
een groot aantal diensten en hebt u o.a. gratis
toegang tot onze kennisbijeenkomsten. Jaarlijks
kan uw voordeel oplopen tot zo’n € 1.250,-.

•
•

De verenigingstarieven voor de reductieregeling
van de coöperatie van abflexkracht zijn de tarieven
die puur en alleen wordt gebruikt als uitgangspunt
voor het berekenen van de reductietarieven! Deze
uitgangstarieven komen tot stand door een zorgvuldige
berekening met als enig doel u als lid gegarandeerd de
juiste en directe vervanging te bieden op het moment
dat u arbeidsongeschikt raakt. Bij de berekening wordt
bijvoorbeeld gekeken naar: het aantal deelnemers
aan de reductieregeling, de huidige stand van
het reductiefonds; het aantal arbeidsongeschikte
deelnemers, het niveau waarop vervanging ingeregeld
moet worden, etc.
Voor groen talent (uitzendkrachten, bedrijfsverzorgers etc.)
die u buiten de reductieregeling inhuurt bij abflexkracht
geldt een marktconform tarief. Het tarief wordt per klant,
per medewerker berekend o.a. afhankelijk van de cao die
bij u geldt, leeftijd en ervaring van de medewerker, aantal
medewerkers en uren dat u afneemt, arbeidstijden etc.

Naast de reductieregeling omvat
het groene servicepakket o.a.:

• praktijkgerichte trainingen voor o.a.
bedrijfsleiders en flexwerkers
• kennisbijeenkomsten
• het groene calculatiemodel
• groen talent voor brede ondersteuning
• de groene capaciteitsplanning
• interim flexkracht op het juiste functieniveau
Gratis advies
Wilt u meer weten over het groene servicepakket
en advies over welke services en diensten, of
combinaties daarvan voor uw onderneming
de meeste flexkracht opleveren? We helpen u
graag verder. Neem contact met ons op om een
afspraak te maken. Een ding is zeker, dat loont
de moeite!

Meer flexkracht met
het groene servicepakket
Continuïteit - de reductieregeling

Konnetlaantje 10
1435 HW Rijsenhout
Postbus 394
1430 AJ Aalsmeer
t 0297 383 400
f 0297 347 629
info@abflexkracht.nl
www.abflexkracht.nl
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