Geen zorgen en geen
werkgeversverplichtingen
en risico’s?

Payroll medewerker abflexkracht:

“Ik werk voor abflexkracht payroll.
Elke donderdag word ik netjes
uitbetaald en ik kan op elk
moment mijn (salaris)gegevens
terugvinden op de webportal.
Dat werkt prettig!”

De term payrolling heeft u vast wel eens gehoord. Maar wat is payrolling nou
precies en wat kan het voor u betekenen? In deze informatiebrochure over
payrolling bij abflexkracht leggen wij u dat graag zo duidelijk mogelijk uit.

Wat is payrolling?
Abflexkracht payroll is de dienstverlening waarbij wij de verloning van uw medewerkers verzorgen. De medewerkers komen daarbij in dienst bij abflexkracht payroll,
wij worden de juridisch werkgever. Het belangrijkste verschil ten opzichte van ‘uitzenden’
is dat u bij abflexkracht payroll zelf de werving en selectie van uw medewerkers regelt.
Wij verzorgen vervolgens de verloning, uitbetaling, afdrachten en eventueel de verzekeringen. Abflexkracht payroll zorgt er bovendien voor dat uw medewerkers krijgen
waar ze recht op hebben. Een arbeidsovereenkomst, loonbetaling, toeslagen en vergoedingen volgens cao-norm respectievelijk volgens dezelfde beloningsregeling als gelden
voor uw vaste medewerkers!

Payrolling in de praktijk
Met abflexkracht payroll kunt u het contractbeheer en de verloning van door uzelf geworven
medewerkers (flexibel personeel) risicoloos, gemakkelijk en voordelig uitbesteden. Als payroll
onderneming kunnen wij door het gebruik van de ABU cao flexibeler contracteren dan u als
regulier bedrijf dat kunt en dat vergroot de flexibiliteit en kostenreductie.

Wie doet wat?
De medewerkers zijn door u geworven en bij u op het bedrijf aan het werk. De begeleiding van
de medewerkers op de werkplek doet u dan ook zelf. Ook tussentijdse evaluaties en individuele
gesprekken vinden plaats tussen u en de medewerker(s).
Abflexkracht payroll treedt op als juridisch werkgever. Dat betekent dat wij:
•

alle administratieve lasten overnemen;

•

de wekelijkse verloning regelen; de betaling en het verzenden van de loonstroken;

•

ook het ziekterisico en/of leeglooprisico op ons kunnen nemen.

Digitale webportal
Abflexkracht payroll wordt geheel digitaal aangeboden. Het inloggen op de speciale webportal
gebeurt via een password en een inlogcode. De ingevulde gegevens worden daarna door
abflexkracht verwerkt. Na de ondertekening van de overeenkomst tussen u en abflexkracht
payroll krijgt u een korte persoonlijke instructie over de webportal.
De webportal is ontwikkeld om op een efficiënte gebruiksvriendelijke manier alles te kunnen
regelen voor u en uw payroll medewerkers. Zo kunt u o.a. digitaal:

•

een nieuwe medewerker inschrijven;

•

het contract aanvragen voor de medewerker;

•

de uren invoeren voor de medewerker;

•

het ziekteverzuim van de medewerkers doorgeven.

Contractaanvraag
Zodra de medewerkers zijn aangemeld en er een contractaanvraag is gedaan, wordt op ons
kantoor door de afdeling administratie een contract voor de medewerker(s) opgesteld.
Bij een nieuwe aanmelding zullen er nog een aantal andere documenten opgesteld worden die
noodzakelijk zijn om als juridisch werkgever op te kunnen treden. De documenten worden u per
e-mail toegestuurd.
Na het ondertekenen van de documenten door de medewerkers en het getekend retour te
hebben ontvangen van de documenten kunnen de uren digitaal worden ingevoerd. Vervolgens
zullen wij overgaan tot het uitbetalen van de gewerkte uren.

Nieuwe medewerker
Op het moment dat u een nieuwe medewerker aanneemt kunt u deze medewerker aanmelden
bij abflexkracht payroll. Abflexkracht payroll zorgt voor optimale flexibiliteit. Dat doen wij door
het aanbieden van flexibele overeenkomsten binnen het ABU Fasesysteem*. Wij kunnen flexibele
overeenkomsten aanbieden voor de totale duur van 5,5 jaar bij start van een nieuw aangenomen
medewerker.

•

Fase A
Nieuwe medewerkers zullen instromen in Fase A, een flexibele overeenkomst voor de duur van
78 gewerkte weken (1,5 jaar). Met deze Fase A overeenkomst bieden wij optimale flexibiliteit
omdat er geen einddatum in de overeenkomst staat en conform cao-richtlijnen opgezegd kan
worden (afhankelijk van de duur van de opdracht een opzegtermijn).

•

Fase B
Na 78 gewerkte weken stroomt de medewerker in een Fase B overeenkomst als de opdracht
doorloopt. Een Fase B overeenkomst is een bepaalde tijdscontract voor de totale duur van
4 jaar of 6 contracten. Uw organisatie geeft aan hoeveel uur er in het contract moet worden
opgenomen en wat de duur moet zijn van het contract. Om optimaal gebruik te maken van
de Fase B duur bieden wij altijd contracten aan voor de duur van 8 maanden.

•

In dienst of onderbreking
Na deze periode heeft de medewerker 5,5 jaar via abflexkracht payroll bij u gewerkt en
bestaat de mogelijkheid om de medewerker in dienst te nemen. Uiteraard kan ook gebruik
worden gemaakt van een onderbreking. Wij kunnen u daarover adviseren.

Geldende cao
Vanaf 1-1-2015 is het wettelijk verplicht de medewerker(s) vanaf dag 1 te belonen conform de cao
die bij uw organisatie van toepassing is. Het bepalen van het uurloon vindt plaats tussen u en de
medewerker. De enige richtlijnen die wij als abflexkracht payroll geven is dat het bruto-uurloon
niet onder het minimumloon mag vallen van de cao waaronder de betreffende medewerker valt.

Medewerker overzetten naar abflexkracht payroll
Abflexkracht payroll kan een medewerker die al bij u in dienst is, overnemen om u zo alsnog
flexibiliteit bieden. Abflexkracht payroll werkt met het ABU fasesysteem en op het moment dat
u een medewerker aanmeldt, zullen wij kijken naar het arbeidsverleden dat de medewerker heeft
opgebouwd.

Ziekmeldingen
Voor ziekmeldingen kunt u eveneens aankloppen bij abflexkracht payroll. Er is in de webportal
een speciale module ontworpen die de ziekmelding en het herstelproces nauwkeurig begeleidt.
Uw personeel wordt in overeenstemming met de geldende cao doorbetaald.
* Bekijk voor meer info over het ABU Fasesysteem de ABU cao:
http://www.abu.nl/yourpassage/CAO_Uitzendkrachten_2012-2017/index.html#/14/

Uw voordelen met abflexkracht payroll:
•

GEEN werkgeversrisico, dus geen zorgen;

Klant abflexkracht en agrarisch ondernemer:

“Abflexkracht payroll werkt simpel:
Eenmalig online de nieuwe medewerker
invoeren en wekelijks de gewerkte uren
doorgeven via de webportal. Ik doe dat
op mijn iPad. Abflexkracht payroll regelt
verder de rest, ik hoef me nergens druk
om te maken.”

Klant abflexkracht en eigenaar tulpenbroeierij:

“De tulpenbroeierij heeft een arbeidspiek en
het is voor ons dus niet handig om jaarrond
veel personeel te hebben. Het oogsten gebeurt voornamelijk door tijdelijke krachten.
Omdat de loonadministratie van tijdelijke
medewerkers veel werk is, zijn we gaan
payrollen. Abflexkracht payroll verzorgt
de loonadministratie en alles wat erbij
komt kijken. Dat geeft gemak!”

•

alle werkgeverslasten zijn inbegrepen, inclusief vakantiegeld en vakantie uren opbouw;

•

met huidige regelgeving, flexibiliteit voor de duur van 5,5 jaar;

•

ook ziekterisico kunt u uitbesteden aan abflexkracht;

•

minder administratie en geheel digitale webportal;

•

u werkt met een bonafide uitzendorganisatie die zich houdt aan de wet- en regelgeving!

Uw eigen contactpersoon bij abflexkracht
Met ruim 40 jaar ervaring als flexspecialist weten we als geen ander dat geen enkel bedrijf
hetzelfde is. En dat geldt ook voor producten en diensten. Het sleutelwoord is maatwerk!
En zonder onbescheiden te zijn, daar zij we heel goed in. Hoe groot of klein een project ook is.
Bij abflexkracht werkt u met ervaren accountmanagers. Voor abflexkracht payroll is dat
Aziz el Assali. Aziz heeft veel ervaring en is een echte payroll specialist. Hij vertelt u graag in
een persoonlijk gesprek alle ins en outs over payroll. Hij adviseert u ook graag over wat voor uw
bedrijf de beste oplossing is. Mogelijk komt hij met een oplossing waar u zelf nooit aan gedacht
zou hebben. U kunt rekenen op een vrijblijvend, realistisch, werkbaar en passend advies!

		

Contactgegevens Aziz:
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M 06 51 70 11 78
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0297 383 421
aeassali@abflexkracht.nl

Gratis en vrijblijvend: abflexkracht Payroll Scan
Onze Payroll Scan geeft direct inzicht in wat de mogelijkheden zijn om efficiënt en
flexibel met uw personeel om te gaan, welke voorwaarden er van toepassing zijn en
wat de payrollkosten zijn. Deze kunt u op uw gemak met uw bestaande situatie vergelijken.
Of u nu al Payrolldiensten afneemt bij een (ander) extern bedrijf of de personeelszaken in eigen
beheer uitvoert. Bovendien heeft u een goed beeld van wat payroll volgens abflexkracht is. Voor
u en uw werknemers! Zo weet u precies wat abflexkracht voor het tarief doet om u te ontzorgen,
ondersteunen en adviseren op het gebied van salarisadministratie en overige personeelsdiensten.

U wilt ook graag een abflexkracht Payroll Scan?
Bel/mail dan met abflexkracht payroll adviseur Aziz el Assali en maak een afspraak.

Geen zorgen en geen
werkgeversverplichtingen
en risico’s?

Hoe kunt u ons bereiken?
abflexkracht
Konnetlaantje 10
1435 HW Rijsenhout
Postbus 394
1430 AJ Aalsmeer
T 0297 383 400
E payroll@abflexkracht.nl
U kunt meer informatie over ons vinden
op onze website: www.abflexkracht.nl of op Social Media:

