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CA Flexgroup introduceert dé nieuwe manier van samenwerken 
tussen zelfstandige uitzendorganisaties met een gezamenlijke ‘eigen’ 
backoffice. Grote voordelen: een WAB-proof manier van werken en 
meedelen in de winst. 

De backoffice wordt gevormd door een ervaren en compacte groep allround 

medewerkers, die garant staan voor de professionele uitvoering van alle 

administratieve processen zoals contractbeheer, loonadministratie en 

facturatie. We nemen het debiteurenrisico over en dragen zorg voor de 

voorfinanciering van lonen, loonheffingen en omzetbelasting. Tevens regelen 

we de loondoorbetaling bij ziekte en lage verzuimkosten door eigen adequate 

verzuimbegeleiding. 

De voordelen op een rij:
 We delen de risico’s, kosten én de winst; 

 gezamenlijk behalen we inkoopvoordeel; 

 backoffice en uitzendorganisatie werken volledig WAB-proof;

 professionele loonadministratie, contractbeheer, facturatie en debiteurenbeheer;

 uitzendorganisaties met volledige zelfstandigheid inclusief eigen bedrijfsnaam;

 uitzendorganisatie en backoffice werken in één systeem – met volledige toegang; 

 alle uitzendorganisaties hebben zeggenschap over verdere systeemverbeteringen.
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Gezamenlijke 
‘eigen’ backoffice



Wil jij als uitzendorganisatie volledig ontzorgd worden 
door een deskundige en compacte eigen backoffice? 
Bij CA Flexgroup leg je met een gerust hart via één 
allround aanspreekpunt al je administratieve taken en 
werkgeversrisico’s neer. 

 Alles juridisch sluitend geregeld;

 Alle adminstratieve processen in één digitaal systeem; 

 declaraties online indienen en accorderen; 

 voorfinanciering en debiteurenbeheer door CA Flexgroup. 

Verder voeren wij de verzuimbegeleiding uit, zodat je als 

uitzendorganisatie je volledig kunt focussen op waar je goed in 

bent: het optimaal matchen van vraag en aanbod.

 

Voordelen eigen 
backoffice

02



Steeds meer uitzendorganisaties 
bemiddelen naast uitzendkrachten 
ook ZZP’ers. De bij ons aangesloten 
uitzendorganisaties houden zich vooral 
bezig met het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod. Wij verzorgen achter de 
schermen de betalingen, administratie en 
juridisch juiste contracten. Zo voorkomen 
we schijnzelfstandigheid. 

Probeer je risico tot een minimum te beperken 

en geniet gegarandeerd van je marge. Wij 

nemen niet alleen het debiteurenbeheer over, 

maar dragen ook het debiteurenrisico. Met als 

bijkomend voordeel dat zowel de ZZP’er als de 

uitzendorganisatie snel wordt betaald.03

Bemiddeling 
ZZP’ers



Iedere uitzendorganisatie vindt het prettig om bij 
schaarste aan personeel óf aan vacatures, samen 
te werken met collega’s. Bij CA Flexgroup kan je 
snel schakelen en over en weer een beroep doen 
op elkaars uitzendkrachten of netwerk. Je kunt 
kennis en ervaringen uitwisselen, elkaars netwerk 
benutten en collectieve inkoopvoordelen behalen. 

Omdat de kosten gedeeld worden, beschik je over een 

geavanceerd softwarepakket dat maatwerk mogelijk 

maakt en dat normaal alleen bereikbaar is voor grote 

organisaties. De workflows in dit betrouwbare systeem 

stroomlijnen het volledige administratieve proces, 

waarbij alle aanpassingen direct op alle niveaus worden 

doorgevoerd. Ieder kwartaal bespreken we met elkaar 

wat er verbeterd kan worden in de processen en in de 

samenwerking. Want efficiëntere processen betekent 

meer winst en ook die delen we!Samenwerking 
- samen sta je 
sterker!
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Automatiseer het volledige uitzendproces met 
ons softwarepakket. Ons systeem verbindt en 
automatiseert alle bedrijfsprocessen van jouw 
uitzendorganisatie. 

  Al onze processen zijn in workflows geautomatiseerd;

 geen dubbel werk, wel optimale efficiency. 

De basis van ons softwaresysteem is een gerenommeerd, 

betrouwbaar en innovatief platform dat volledig is 

toegesneden op de wensen van onze uitzendorganisaties. 

De uitzendorganisaties die er gebruik van maken, zijn 

mede-eigenaar. Dat betekent onder andere dat zij 

zeggenschap hebben over het doorvoeren van verdere 

verbeteringen. Ze delen de kosten, terwijl ze beschikken 

over een zeer geavanceerd maatwerksysteem.
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Wanneer inleners nadenken over het inhuren 
van uitzendkrachten via een uitzendorganisatie 
is certificering een belangrijk aandachtspunt. 
Wij raden inleners aan om te oriënteren op een 
uitzendorganisaties die de juiste certificeringen 
op zak heeft. Pas wanneer een uitzendorganisatie 
de benodigde certificeringen in bezit heeft weten 
inleners zeker dat het écht goed is geregeld. 

CA Flexgroup wordt periodiek door geaccrediteerde 

inspectie-instellingen gecontroleerd op de volgende 

certificeringen: 

 Nederlandse Norm (NEN) 4400-1; 

 Stichting Normering Arbeid (SNA); 

 Veiligheid Checklist Uitzendkrachten (VCU).

Certificeringen

06



Wil jij als uitzendorganisatie ook: 

 Een ‘eigen’ backoffice; 

 scherpe factor door laag ziekteverzuim;

 naast een scherpe factor delen in de winst; 

 met collega uitzendorganisaties je krachten bundelen; 

  inspraak in optimalisering van de processen in één 

softwaresysteem.

Neem dan contact met ons op. Wij vertellen graag meer over dit 

vernieuwend ondernemen, waarbij uitzendorganisaties volledig 

zelfstandig en WAB-proof opereren door mede-eigenaar te 

worden van CA Flexgroup.
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Telefoon

+31 (0)85 303 5500

Email

info@ca-flexgroup.nl

Adres

Reidroas 2

9254 JR  Hardegarijp

www.ca-flexgroup.nl


