Factsheet Vereniging van Detacheerders Nederland

Voordelen voor
werknemers
- expertise inzetten bij
meerdere werkgevers
met behoud van
baanzekerheid
- veel mogelijkheden tot
opleiding en
ontwikkeling van eigen
expertise

Wat zijn detacheerders en gedetacheerde medewerkers?
De gedetacheerde medewerkers hebben een reguliere
arbeidsovereenkomst en worden op tijdelijke of projectbasis ingezet bij
opdrachtgevers. Er is hierbij sprake van een driehoeksverhouding tussen
opdrachtgever, detacheerders en de gedetacheerde medewerker. De
arbeidsovereenkomst is niet gekoppeld aan de projectmatige inzet
waardoor de gedetacheerde baanzekerheid heeft.
Detacheerders zijn werkgevers die hun werknemers voor bepaalde tijd
ter beschikking stellen aan hun opdrachtgever.

Voordelen voor
opdrachtgevers
- ﬂexibele toegang tot
specialisten
- juiste specialisatie op het
juiste moment
- minder werkgeversrisico’s
met behoud rechten
werknemer

Feiten uit onderzoek Panteia in opdracht van AA, PWC en ABU
638
detacheerders
in Nederland
134.828 werknemers
actief in detachering

In werknemersbestand
van de detacheerders
is:

60%
12% uit een
uitkeringssituatie

1,6% van werkzame
beroepsbevolking
€ 6.244.000.000,Detacheringssector
omzet 2017
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* Gemiddeld in Nederland is 2,2% van
de arbeidskosten opleidingsinvestering

Onze belofte: betrouwbaar en goed werkgeverschap
Leden van de VvDN...

Leden van de VvDN...

Leden van de VvDN...

Leden van de VvDN...

... streven naar een
verhouding van
70% onbepaalde tijd en
30% bepaalde tijd
arbeidsovereenkomsten.

... zijn primair detacheerders
met minimaal 70% van omzet
uit detacheringsactiviteiten.

... zijn in bezit van een
NEN4400 certiﬁcering.

... werven niet actief
medewerkers bij
opdrachtgevers en andere
leden van de vereniging.

... besteden minimaal
3% van loonsom aan
opleiding en ontwikkeling
van werknemers.

Contact

Telefoonnummer 085 – 064 57 31
Email info@vvdn.nl

... beschikken over
een systematiek van
beoordelen, evalueren
en ontwikkelen van
hun medewerkers.

... onthouden zich van
het toepassen van het
uitzendbeding.

... doen jaarlijks op het
verzoek van het bestuur een
opgave van het voldoen aan
de lidmaatschapscriteria.

Over de Vereniging van Detacheerders Nederland In 2018 besloot een aantal detacheringsorganisaties een branchevereniging
op te richten: de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN). Begin 2019 was de oprichting een feit. Leden van de vereniging zijn
organisaties of zelfstandige labels die detacheren als kernactiviteit hebben en in Nederland actief zijn.

