
wij zijn lid van de nBBU 
Welke voordelen heeft dat voor u als opdrachtgever?

Een bemiddelings- of uitzendorganisatie 

neemt u veel werk uit handen. Wij zijn lid van 

de Nederlandse Bond van Bemiddelings- 

en Uitzendondernemingen (NBBU), 

dé brancheorganisatie voor 900 

arbeidsbemiddelaars. Het lidmaatschap 

van de NBBU is uw garantie dat u met een 

vakkundige en betrouwbare onderneming 

van doen heeft. In deze brochure leest u 

waarom u het beste met een NBBU-bureau 

zaken kunt doen.



Ons land kent wet- en regelgeving voor eerlijk, gezond en veilig werken waar 
arbeidsbemiddelaars zich aan moeten houden. Als ondernemer is het uw ver-
antwoordelijkheid om zaken te doen met een bureau dat zich aan de regels
houdt. Hieronder ziet u schematisch aan welke criteria een intermediair kan 
voldoen. NBBU-bureaus voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

De Inspectie SZW controleert of de regels worden nageleefd en deelt zo nodig boetes uit, 
ook aan u als opdrachtgever. Daarom is het belangrijk dat u ervoor zorgt zaken te doen 
met een bureau dat zich aan de regels houdt. Sinds 1 januari 2013 gelden ook voor op-
drachtgevers hoge boetes als zij zich niet aan de regels houden. In dit overzicht kunt u zien 
welke risico’s u loopt:

De NBBU is belangen-
behartiger van 900 
uitzend- en bemidde-
lingsorganisaties, voor-
namelijk in het mkb. 
Het lidmaatschap van de 
NBBU is een kwaliteits-
waarborg voor goed 
ondernemerschap.

Ontwikkeling en opleiding zorgen voor een betere 
aansluiting op de markt en een hogere kwaliteit van de 
flexkrachten. Uw NBBU-bureau brengt daarom actief 
scholingskansen en -mogelijkheden onder de aandacht. 
NBBU-leden zijn aangesloten bij de Stichting Opleiding 
& Ontwikkeling Flexbranche (STOOF), die investeert in 
de opleiding van uitzendkrachten en vaste medewerkers.

De Stichting Arbo Flexbranche (STAF) heeft als doel het 
verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het ver-

lagen van het ziekteverzuim en het 
vergroten van de re-integratiemoge-
lijkheden in de branche. 

De NBBU is één van de initi-
atiefnemers van het nieuwe, 
landelijke keurmerk voor de 
huisvesting van arbeidsmi-
granten. Dit keurmerk van de 
Stichting Normering Flexwo-
nen (SNF) vervangt het keur-
merk Certified FlexHome. Met 
dit keurmerk kunnen bedrij-
ven aantonen dat zij zich aan 
de eisen voor huisvesting van 
arbeidsmigranten houden. De 
NBBU heeft dit keurmerk voor 
zijn leden als lidmaatschaps-
voorwaarde gesteld. 
www.normeringflexwonen.nl

> registratie Bij de kamer van koophandel (kvk)
Heeft de intermediair waarmee u samenwerkt geen 
juiste registratie? Dan riskeert u een forse boete. De 
NBBU controleert zijn leden op deze aantekening. Check 
op www.kvk.nl/waadi en vul het kvk-nummer in.

> certificering Bij de stichting normering arBeid
De Stichting Normering Arbeid (SNA) controleert o.a. op aangifte en 
afdracht van loonheffingen en omzetbelasting. Als een uitzend- 
bureau SNA-gecertificeerd is, hebt u meer zekerheid dat u zaken 
doet met een betrouwbare partij. Check op www.normeringarbeid.nl

> lid van een Brancheorganisatie
De NBBU helpt bij juridische vragen en deskundigheidsbevordering en con-
troleert zijn leden op naleving van de cao. Leden moeten geregistreerd zijn 
bij de Kamer van Koophandel en het SNA-certificaat halen. 

BetroUwBaar en vakkundig inspectie sZW

welke rol 
speelt 
de nbbu?

opleiden en ontWikkelen

veiligheid

hUisvestings- 
keurmerk

> overtreding > Boete > Bij herhaling

>  periodieke controle 
cao en nen-norm

Geen tewerkstellingsvergunning 
(TWV)

Het uitzendbureau houdt zich 
niet aan de Wet minimumloon en 
minimumvakantiebijslag

Het bureau is niet geregistreerd bij 
de KvK

€ 12.000,- per werknemer

€ 12.000,- per werknemer

Boete geldt voor de inlener als hij 
niet schriftelijk kan aantonen dat de 
arbeidskracht via het uitzendbureau 
is ingehuurd

€ 12.000,- per werknemer

Boete geldt voor de inlener én 
uitlener

€ 24.000,- per werknemer bij 
tweede overtreding

€ 36.000,- per werknemer bij 
derde overtreding

De inspectie SZW kan ook (een 
deel van) het werk stilleggen

ESF-subsidie regelt u online

Met de ESF-webportal van STOOF is het aanvragen van 
ESF-subsidie voor flexorganisaties eenvoudiger dan ooit. 
Onze webportal biedt u een groot en divers aanbod van 
3757 opleidingen en trainingen bij 222 geselecteerde  
opleidingsinstituten. En we breiden het aantal opleidingen 
continue verder uit.

40% ESF-subsidie op 
3757 opleidingen? Kijk 
op de ESF-webportal 
van STOOF: 
www.stoof-esf.nl
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>  180.000 
Uitzendkrachten  
(= 62.627 fte’s) >  6.000 vaste 

medewerkers

nBBU
cao

>  eigen nBBU-cao



waarom een nbbu-bureau?

wat het nBBU-lidmaatschap 
Betekent voor u als opdrachtgever

de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
al 20 jaar uw betrouwbare en vakkundige kwaliteitspartner. Kijk op www.nbbu.nl

> kwaliteit
Uitzendbureaus die lid zijn van de NBBU 
voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen 
op het gebied van administratie en 
organisatie.

> ontzorgen
De leden van de NBBU kennen hun 
markt als geen ander. Specialisten van 
de NBBU Servicedesk staan hen terzijde 
bij gespecialiseerde vragen op het 
gebied van cao’s, subsidies en (sociale) 
wet- en regelgeving. Daarmee kunt u als 
opdrachtgever in uw personeelszaken 
ontzorgd worden.

> BetroUwBaar
Leden moeten het SNA-certificaat halen 
en worden gecontroleerd op naleving 
van de cao. Een lid dat niet meer aan de 
lidmaatschapseisen voldoet, verliest het 
NBBU-keurmerk.

> vakmanschap
De professionele intercedenten van 
uitzendbureaus die lid zijn van de NBBU 
hebben vakmanschap hoog in het 
vaandel staan. De NBBU ondersteunt 
hen met vakinhoudelijke seminars en de 
NBBU Servicedesk.

> flexiBele nBBU-cao
De NBBU-cao biedt de inlener concrete 
voordelen:
•  met de AOWplus-regeling is het voor 

uitzendkrachten mogelijk om de 
werkzaamheden flexibel bij u voort 
te zetten na de AOW-gerechtigde 
leeftijd;

•  de NBBU-cao hanteert vanaf dag 
één het loon dat in uw sector 
van toepassing is. Dit voorkomt 
ongelijkheid tussen uw vaste 
medewerkers en uitzendkrachten op 
de werkvloer. *


