ZZP Bemiddeling
Wet DBA

SelectiePunt ZZP Bemiddelen, Wet DBA
We werken graag voor u
SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en
kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Het integrale
dienstenpakket bestaat uit werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren en
payrollen. Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt laat zich prima samenvatten in een
voor werknemers, werkgevers of zzp'er aantrekkelijke definitie: De juiste mens op de juiste
plaats in iedere werkvorm.

Focus op franchise
SelectiePunt is een franchiseorganisatie met een sterk groeiend aantal vestigingen door heel
Nederland. Alle SelectiePunt vestigingen worden gerund door zelfstandige franchise
ondernemers. Dat maakt ons bijzonder. Onze vestigingsleiders zijn zeer ervaren ondernemers
die elke dag opnieuw voor ondernemers en werkzoekenden concreet handen en voeten geven
aan onze visie op Strategische PersoneelsPlanning. Eén van hun sterke punten? Hun kennis
van de
lokale markt en/of hun onderscheidende specialistische kennis. Volgens het principe van ‘local
for
local’ brengen zij in hun eigen verzorgingsgebied vraag en aanbod naadloos bij elkaar, op
basis van Strategische PersoneelsPlanning.

Samen op weg naar een maximaal resultaat
We werken hard, met veel plezier en commitment om voor u het maximale resultaat te
behalen. Dit verklaart ons motto: ”We werken graag voor u”…..En dat merkt u! Eveneens
werken wij nauw samen met diverse opleidingscentra. Hiermee leveren wij vanuit ons
concept van Strategische PersoneelsPlanning ook een concrete bijdrage aan een betere
instroom van uw toekomstige collega’s.

SelectiePunt beantwoordt Wet DBA met uniek opdrachtmakelaarsmodel


Maatwerk.



Uw altijd passende, individuele modelovereenkomst.



Uniek in zijn soort.



Juridisch waterdicht voor alle betrokken partijen.



Uw SelectiePunt contactpersoon regelt alles van A tot Z via één webapplicatie.



Correcte en wekelijkse uitbetaling van ZZP’ers via self billing.

De Wet DBA is per 1 mei 2016 van kracht. Deze fiscale omwenteling zorgt voor veel onzekerheid.
Zowel bij opdrachtgevers als ZZP’ers. Twee partijen waarmee SelectiePunt nauw samenwerkt en
ook een warm hart toedraagt. De kern van deze wetswijziging? Een fiscaal correcte beoordeling
van de arbeidsrelatie.

Modelovereenkomsten doorgaans té generiek
De cruciale essentie van de Wet DBA is dat deze voortaan vraagt om een individuele beoordeling van de
werkrelatie per combinatie ZZP’er – opdracht – opdrachtgever. In antwoord hierop wordt de markt
momenteel overspoeld door oplossingen die niet zo sterk zijn als deze worden gecommuniceerd:
Tussenkomst Modelovereenkomsten. Die zijn in de meeste gevallen niet passend, te generiek en te
weinig specifiek.

Voorbode voor problemen achteraf
Ook zijn er al hiaten geconstateerd in verschillende Modelovereenkomsten die door de Belastingdienst
zijn vrijgegeven. Al bij de introductie direct een voorbode van problemen achteraf met de fiscus. Immers,
de beoordeling /handhaving door de Belastingdienst is achteraf en loopt terug tot 1 mei 2016.

Opnieuw innoveert SelectiePunt op basis van uw actualiteit
SelectiePunt ontwikkelt voortdurend innovatieve dienstverlening, zo ook op dit cruciale, urgente en
vooral complexe terrein. Wij brengen uitkomst én oplossing in deze materie samen in een uniek
opdrachtmakelaarsmodel. De twee grootste voordelen? Maatwerk en uniek in zijn soort. En wat zo goed
werkt: uw SelectiePunt contactpersoon kent de materie en neemt de procedure rondom ons
opdrachtmakelaarsmodel volledig digitaal van u over.

SelectiePunt levert maatwerk met uniek opdrachtmakelaarsmodel
Bij belangrijke ontwikkelingen op de arbeidsmarkt benut SelectiePunt per definitie haar expertise om
innovatieve diensten te ontwikkelen voor alle betrokkenen en belanghebbenden. Diensten die niet alleen
innovatief zijn, maar ook hoogwaardig en juridisch en fiscaal steekhoudend. In relatie tot de Wet DBA
hebben wij dit ook gedaan en onze propositie, oplossing en methodiek is sterk en onderscheidend: Het
SelectiePunt opdrachtmakelaarsmodel. Compleet digitaal voor u geregeld door uw professionele en
ervaren SelectiePunt franchisenemer via één webapplicatie.

Opdrachtmakelaarsmodel: uw altijd passende, individuele modelovereenkomst
Per combinatie van opdracht en met een dubbele beoordeling arbeidsrelatie via onze ZZP-check leveren
wij een passende, individuele modelovereenkomst aan. SelectiePunt verzorgt voor u de totale financiële
afwikkeling: factureert de opdrachtgever en crediteert de ZZP’er. Om de ZZP’er volledig te ontzorgen,
financieren wij zelfs de creditering op wekelijkse basis voor. Zo hoeft de ZZP’er zich niet druk te maken
om zijn inkomsten en kan deze zich volledig op het werk focussen. Vooral de werkgever profiteert
daarvan als eerste door een hogere output. Compleet digitaal voor u geregeld door onze kundige
franchisenemers.

In drie heldere stappen geregeld
SelectiePunt maakt complexe zaken graag eenvoudig. Dus maken wij onze innovatieve diensten, zoals
ons opdrachtmakelaarsmodel, optimaal toegankelijk en hanteerbaar. Feitelijk in drie stappen geregeld via
de digitale webapplicatie van SelectiePunt.

Stap 1. Beoordeling arbeidsrelatie middels ZZPcheck
Dit voeren de specialisten bij de franchisenemers van SelectiePunt voor u uit op basis van de beproefde
‘Checklist Inventarisatie Zelfstandigheid’.

Stap 2. Correct advies
SelectiePunt brengt u op basis van stap 1 een belastingtechnisch correct advies uit, met drie varianten: ja /
ja, mits / nee.

1.

JA, groen licht.

2.

JA, mits met aanpassingen uitvoering van opdracht.

3.

NEE, met proforma tarief-uurloon freelance verloning.

Stap 3. Modelovereenkomst ZZP – Opdrachtgever
Via haar partner Pay for People realiseert SelectiePunt een modelovereenkomst voor de ZZP’er en
opdrachtgever. U heeft nergens omkijken naar en de ZZP’er kan volledig vertrouwd en voorzien aan de
slag!

Voordelen werkgever: maatwerk zoals de Wet DBA vraagt.
Het opdrachtmakelaarsmodel van SelectiePunt biedt meerdere evidente voordelen voor de werkgever.
Zoals maatwerk en het wegvallen van het risico van fiscale naheffing. Alles kan digitaal via één kanaal,
een digitale webapplicatie, geregeld worden. Dus minder papierwerk én de complete constructie is per
opdracht te managen.

Correcte en wekelijkse uitbetaling via self billing
Indien gewenst, is de wekelijkse uitbetaling aan de ZZP’ers gegarandeerd op basis van het zogeheten self
billing systeem. Kortom, correcte en tijdige uitbetaling zonder administratie en zonder debiteurenrisico.
Voordelen ZZP’er
Het opdrachtmakelaarsmodel van SelectiePunt biedt uiteraard ook voordelen voor de ZZP’er. Zoals een
duidelijke beoordeling en een vooringevulde, passende modelovereenkomst. Uiteraard allemaal via één
kanaal digitaal geregeld.

Heeft u interesse?
SelectiePunt beantwoordt de Wet DBA met het unieke opdrachtmakelaarsmodel. Wilt u hier meer over
weten? Neemt u dan gerust contact op voor een nadere toelichting.

Contact
Inspireert deze brochure u tot vragen? Wilt u meer weten als werkgever, werknemer of
ZZP’er? Of wilt u zelf franchisenemer worden van SelectiePunt? Neemt u dan gerust contact
op met een vestiging bij u in de buurt, telefonisch met ons hoofdkantoor 085 2020199 of per
mail info@selectiepunt.nl
Niet voor niets luidt ons uitnodigende motto: we werken graag voor u.

