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De juiste match met de juiste contractvorm
Zoekt u personeel? Vast of tijdelijk? Bij u in dienst of via detachering? Dan is IMpact
voor u de partij om mee samen te werken. Wij bieden personeel in een groot aantal
vakgebieden. Van productiewerk en technische montage tot aan groenonderhoud,
retail, logistiek, catering en administratie. Omdat de werknemers bij ons in huis
werkervaring hebben opgedaan, kennen we de mensen als geen ander en weten
hoe zij optimaal werken. Met onze kennis van de veranderende wet- en regelgeving
van de Sociale Zekerheid matchen wij uw wensen met de juiste werknemer(s) en de
beste contractvorm.
In deze folder hebben wij de belangrijkste vragen over dit onderwerp voor u op een
rij gezet.

Kan ik een werknemer op projectbasis inhuren?
Ja, dat kan. Er is dan sprake van detachering. Bij een detachering blijft de medewerker
in dienst van IMpact en gaat bij u aan de slag. U loopt geen risico’s en heeft geen
administratieve rompslomp. U betaalt een uurtarief of een vaste prijs voor de
geleverde productie. De prijs is afgestemd op de productiviteit van de werknemer.
Ook kunt u kiezen voor groepsdetachering voor bijvoorbeeld het uitvoeren van een
complete productielijn. Groepsdetachering biedt u continuïteit en ﬂexibiliteit bij
ziekte, verlof en productiepieken. U kunt het werk bij ons in huis laten uitvoeren,
maar wij kunnen ook onze werknemers op uw locatie laten werken. Wilt u onze
werknemers zelf aansturen of laat u dat liever door IMpact doen onder leiding van
een ervaren werkleider? Maatwerk is mogelijk. Samen met u kijken we hoe we het
beste invulling kunnen geven aan uw wensen.

Een werknemer inhuren, wat kost mij dat per uur?
Dat is afhankelijk van verschillende factoren. Het hangt af van het soort functie en de
invulling daarvan. Ook spelen zaken mee als werktempo, eventuele arbeidshandicap,
opleiding en ervaring. Dit wordt samengevat in de loonwaarde. Het bij de functie
behorende cao-loon en de genoemde loonwaarde van de medewerker bepalen het
uurtarief.

Een werknemer in dienst, is dat voordeliger?
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Het in dienst nemen van een werknemer biedt u voordelen. U krijgt een betrokken
werknemer bij uw bedrijf, het ziekteverzuim is gedekt en continuïteit is gewaarborgd.
Neemt u een werknemer met een arbeidshandicap in dienst of een werknemer uit de
bijstand? Dan zijn er verschillende aantrekkelijke regelingen die de ﬁnanciële risico’s
aanzienlijk kleiner maken. Denk bijvoorbeeld aan loonkostensubsidie, no-riskpolis
of loondispensatie. Tegelijkertijd speelt u al in op de 5% quotumregeling uit de
Participatiewet. Met onze jarenlange kennis van de veranderende wet- en regelgeving
van de Sociale Zekerheid adviseren wij u graag over de mogelijkheden.
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Kan ik ook eerst een medewerker op proef krijgen?
Wij bieden u een breed scala aan mogelijkheden aan in het plaatsen van werknemers
voor een proefperiode. Maatwerk is mogelijk en samen met u kijken we naar de
best passende oplossing die recht doet aan uw wensen en aan de potentie van de
werknemers.

Wat doet IMpact aan begeleiding van de werknemer?
IMpact gaat voor een duurzame en optimale match tussen u en de werknemer. Met
het inzetten van jobcoaching blijven wij ook na het plaatsen van de werknemer(s)
betrokken bij het arbeidsproces. Onze jobcoaches hebben veel kennis en ervaring
om mensen met en zonder arbeidsbeperking te begeleiden op de werkvloer. Door
met name in de beginperiode goed in te spelen op de aandachtspunten van uw
werknemer wordt een goede basis voor een stabiele werkrelatie gelegd.

Kan IMpact ook de salarisadministratie verzorgen?
Ja, dat kan. Wanneer uw werknemer wordt gedetacheerd door IMpact, blijft hij of
zij daarmee bij ons in dienst. Daardoor is IMpact verantwoordelijk alle personele
en administratieve verplichtingen, zoals salarisbetaling, premieafdracht, WAO/WIAverplichtingen, verzuimbegeleiding etc., maandelijks te verzorgen.

IMpact werkt toch alleen met SW-werknemers?
IMpact is een breed arbeidstoeleidingsbedrijf die mensen vanuit allerlei regelingen,
zoals WSW, WWB, Wajong, weer goed in het arbeidsproces krijgen.

Meer informatie
Uw wensen op het gebied van tijdelijk personeel matchen wij graag met de juiste
werknemer(s) en beste contractvorm. Heeft u vragen? Neem contact op met ons
accountteam via 038 331 59 44 of info@impact.nl. Wij helpen u graag verder.
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IMpact is dé organisatie die maatschappelijk invulling
geeft aan alles wat te maken heeft met werk in de
regio Kampen en Dronten. Het is onze kracht mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt of tot een
werkgever de gewenste arbeidsvaardigheden te leren
én aan het werk te helpen. Onze kennis van de Sociale
Zekerheid komt daarbij goed van pas.
Om dit mogelijk te maken werken wij samen met
partners, zoals de gemeenten Kampen en Dronten, het
UWV, scholen, zorginstellingen en het bedrijfsleven.
Meer informatie leest u ook op www.impact.nl.
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