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doelstellingen zijn afspraken, geen ambitie

helder en objectief

creatief en doelgericht

realistisch, praktisch en door tastend



de meerwaarde

de wet DBA

het omschrijven van een opdracht

kwalitatieve dienstverlening op maat

HetRecruitingKantoor (HRK)haal snel tijdelijke 
kwaliteit in huis



de meerwaarde 

 
Op piekmomenten en bij specifieke vraagstukken  
kun je een beroep doen op deskundige interim 
arbeidsmarktprofessionals. Wij beschikken over 
de beste, zorgvuldig geselecteerde specialisten. 
Professionals die gebruik kunnen maken van 
instrumenten uit het premium recruitmentpakket en 
onze ervaring als arbeidsmarktspecialist. 

Je wilt flexibiliteit en kwaliteit als je tijdelijk een 
sourcer, mobiliteitsadviseur, resourcemanager of 
recruiter nodig hebt. En natuurlijk wil je ook snel 
beschikken over de meest geschikte kandidaat voor 
jouw klus, eventueel op basis van detachering. 

Als betrouwbare partner biedt HRK enkele 
zekerheden:

•  De opdracht wordt ingevuld door recruiters met 
actuele marktkennis;

•  Extra meerwaarde door het aanbod van 
premium dienstverlening;

•  Correcte en transparante freelance- en 
bemiddelingsvergoedingen;

•  Beschikking over meer dan 1.250 ingeschreven 
freelancers;

•  Binnen 72 uur worden 2 of 3 gescreende 
interim professionals voorgesteld.

waarom HRK



de wet DBA

In 2016 is de wet DBA geïntroduceerd, die zorgt voor 
veel commotie onder opdrachtgevers en freelancers. 
Hoewel de handhaving op de wet DBA is opgeschort, 
is deze wel al van kracht en wordt er gehandhaafd bij 
kwaadwillendheid. De Wet DBA toetst of er sprake is 
van een arbeidsrelatie of fictieve dienstbetrekking, 
waarbij de zelfstandige in feite in (verkapte) 
loondienst is.

Veel opdrachtgevers werken al volgens deze 
wet. HetRecruitingKantoor (HRK) werkt met een 
goedgekeurde modelovereenkomst. Wij zorgen dat 
de interim professional werkt binnen de lijnen van 
de Wet DBA. Naast het juiste papierwerk is het 
belangrijk dat hij/zij ook in de praktijk werkt zoals 
de Wet DBA beoogt. Hierdoor minimaliseer je als 
opdrachtgever het risico op naheffingen. 

Denk aan de volgende tips:

•  Geef de freelancer duidelijke instructies over 
het gewenste resultaat van de opdracht. 
Hoe hij/zij die resultaten boekt, bepaalt de 
interimmer zelf;

•  Nodig de professional alleen uit voor overleggen 
die bijdragen aan het resultaat van de opdracht;

•  Voer gerust een voortgangsgesprek met de 
interimmer maar zorg ervoor dat dit niet lijkt op 
een functioneringsgesprek;

•  Spreek af dat de freelancer zelf zijn/haar 
werktijden bepaalt en geen toestemming nodig 
heeft om een of meerdere dagen onbetaald 
afwezig te zijn;

•  Laat de interim professional werken op  
een eigen laptop, telefoon en eventueel andere 
devices. Je kunt eventueel een vergoeding 
vragen voor attributen die je beschikbaar stelt;

•  Betaal alleen de daadwerkelijk voor jou 
gewerkte uren;

•  Als tijdens de werkzaamheden schade 
veroorzaakt wordt, dient de freelancer deze zelf 
te vergoeden (hij/zij is hiervoor verzekerd);

•  Laat de professional niet deelnemen aan 
(in-house) cursussen of vraag hiervoor een 
vergoeding;

•  Geef de freelancer geen kerstpakket of 
andere presentjes en nodig hem/haar 
niet uit voor afdelingsuitjes en algemene 
personeelsbijeenkomsten;

•  Spreek een resultaatafhankelijke bonus af.

veilig interim 
arbeidsmarktprofessionals inhuren



het omschrijven van een opdracht

Het is belangrijk om het werk goed te omschrijven. 
Een goede overeenkomst van opdracht (OVO) maakt 
duidelijk dat er geen gezagsverhouding is en dat je 
stuurt op output. De vrijheid die hoort bij freelance 
werken vraagt om een precieze omschrijving van de 
opdracht. 

Een paar tips:

•  Beschrijf wanneer de opdracht afgerond is en 
waaruit dat blijkt;

•  Maak een uitgebreide beschrijving van de taken 
en de beoogde resultaten;

•  Geef aan hoe je instructie geeft en let op dat  
dit niet lijkt op een gezagsverhouding;

•  Maak duidelijk aan wie er verantwoording  
wordt afgelegd;

•  Beschrijf hoe vrij de professional zijn/haar tijd 
mag indelen en werklocatie mag kiezen;

•  Leg vast op basis van welke objectieve 
kwalificaties overgegaan mag worden tot  
vrije vervanging;

•  Omschrijf de verplichtingen die je oplegt aan de 
interim arbeidsmarktprofessional.

De formele kant zoals de start- en einddatum, 
opzegging en het tarief beschrijven we samen in de 
in/verhuurovereenkomst.

professionals waar je 
tijdelijk op kunt bouwen



pakket

kwalitatieve 
dienstverlening 
op maat

Als inhoudelijk deskundige recruitmentpartner staan 
wij voor een dienstverlening van hoge kwaliteit. 
Samen met de interim arbeidsmarktprofessional 
werken wij aan succesvolle opdrachten en tevreden 
opdrachtgevers. Hierbij staan dus zowel de wensen 
en behoeften van jouw organisatie als die van de 
freelancer centraal.

Omdat iedere opdracht en iedere interim professional 
anders is, bieden we een keuzepakket waarmee 
interimmers opdrachten kunnen uitvoeren. Deze 
kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

   basispakket basis + premium- 
    pakket recruitment

deskundige begeleiding tijdens  ja ja
de opdracht door een ervaren 
interim professional

de interimmer kan deelnemen ja ja
aan onze workshops

25% korting op arbeidsmarktrapporten nee ja 
van Databased Consultancy Amsterdam

de interimmer neemt een eigen nee ja
LinkedIn recruitmentomgeving mee

sneller en slimmer werven via  nee ja
het HRK jobmarketing kanaal

snel aan de slag met een tijdelijk  nee ja
recruitmentsysteem (inclusief 
careerpage functionaliteit)

flexibele ondersteuning met  nee ja (prijs op aanvraag)
sourcing capaciteit van HRK

vergoeding € 10,- opslag + € 5,- opslag
   per gewerkt uur per gewerkt uur

jouw voordeel lage bemiddelingskosten een interimmer met 
    een volle gereedschapskist



realistisch, praktisch en doortastend

HetRecruitingKantoor, simpelweg HRK, maakt een 
ondoorzichtige arbeidsmarkt inzichtelijk en verkent 
de mogelijkheden. Helder en objectief. Daarbij 
gaan we uit van de aanvullende kracht tussen 
arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. We 
houden een scherpe focus, want onze ambitie is 
duidelijk: het beheersbaar aantrekken van mensen 
die bijdragen aan jouw organisatie. 

Vanuit onze uitgebreide expertise en jarenlange 
ervaring hebben wij een brede kijk op 
instroomvraagstukken en durven een stevig 
standpunt in te nemen. Creatief en doelgericht. 
Omdat we beschikken over een vast partnernetwerk 
met topspelers schakelen we snel en adequaat. Wij 
zijn realistisch, praktisch en doortastend.

Realistisch, omdat we in iedere situatie gaan voor 
het best haalbare resultaat. Wanneer iets niet werkt, 
doen we het niet en als iets volgens ons niet kan, 
geven we dit duidelijk aan. We zijn transparant en 
voorspelbaar. 

Praktisch, omdat we onze klanten, kandidaten 
en dienstverlening serieus nemen. Afspraak is 
afspraak. We zijn betrouwbaar en attent in onze 
communicatie, maken heldere keuzes en voeren 
deze gedisciplineerd uit.

Doortastend, omdat iedere relatie (met klanten, 
kandidaten en collega’s) start vanuit empathie, 
vanuit oprechte interesse. We investeren graag in de 
onderlinge dialoog om elkaar beter te leren kennen, 
beter te begrijpen. Als we jou beter snappen, kunnen 
we doeltreffender zijn. Ons denken en handelen is 
altijd actiegericht.

HRK
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benieuwd naar onze dienstverlening? 
klik op de button om een afspraak te maken
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