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Update Nr. 1 november 2013

SNA-keurmerk Update nr. 1 is verschenen. De Update zal frequent worden uitgegeven en is bedoeld om
gecertificeerde ondernemingen en andere betrokkenen te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot
het keurmerk. In deze uitgave onder meer aandacht voor:
Competentieprofiel voor inspecteurs
Uitbreiding SNA-bureau
Inspecteurs dag
Expertmeeting Wml
Cijfers
Download hier Update Nr.1 van de SNA.



Een steeds krachtiger keurmerk

In de afgelopen periode zijn in de pers kritische kanttekeningen gezet bij de onafhankelijkheid en de objectiviteit van
inspecties. De hierdoor gegenereerde beeldvorming stelt de zelfregulering en inspanningen van de sector in een
verkeerd daglicht. De inzet van SNA is een krachtig en onomstreden keurmerk, geënt op een nationale NEN- norm
en geborgd door streng toezicht. Een keurmerk dat bij gebleken tekortkomingen zonder meer wordt doorgehaald; dit
jaar bij ruim 400 ondernemingen. SNA werkt ondertussen aan het nog verder versterken en verbreden van het
keurmerk. Zo worden onder meer CAO-elementen aan de norm toegevoegd, zodat ook hierop gecontroleerd zal
worden. SNA verwelkomt voorts de recent aangekondigde strenge wetgeving.
SNA draagt graag, samen met alle stakeholders zoals werknemers- en werkgeversorganisaties en de overheid, actief
bij aan de bestrijding van misstanden in de sector. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid die de sector en publieke
instanties samen oppakken. De frequente private inspecties (ruim 7.000 op jaarbasis) en de
handhavingsbevoegdheden van de overheid maken dat misstanden eerder in beeld komen, en worden aangepakt.
Doordat het systeem door de sector zelf wordt gefinancierd staat dit toezicht bovendien niet onder druk van
Rijksbezuinigingen.
De wijze waarop de inspecties door de inspectie-instellingen worden uitgevoerd kent veel waarborgen. Zo accepteert
SNA alleen inspectieresultaten van geaccrediteerde inspectie-instellingen. De Raad voor Accreditatie is zeer gefocust
op de onafhankelijkheid van de inspecties. Daarnaast her-controleert SNA ook zelf
toenemend de uitvoering en de kwaliteit van de inspecties. Dat gebeurt zeker wanneer een onderneming wenst over
te stappen naar een nieuwe inspectie instelling. Uitgesloten moet worden dat overgestapt wordt om onder
verbetereisen uit te komen die de oude inspectie-instelling heeft opgelegd wegens gebleken
tekortkomingen. SNA volgt dan precies wat er gebeurt. Opportunistisch shopgedrag krijgt hierdoor geen kans.
Dit neemt niet weg dat er nog meer moet gebeuren. SNA is dan ook verheugd met de steeds beter wordende
publiek/private gegevensuitwisseling. Ook verwelkomt SNA de plannen die minister Asscher recent aan de Tweede
Kamer presenteerde om malafide personen direct aan te pakken. Zo komen er wettelijke mogelijkheden
om ze definitief te weren van de markt. Ook boetes en vorderingen krijgen betere
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verhaalmogelijkheden. SNA, de uitzendbranche en de bonden hebben sterk voor dergelijke wetten gepleit.
SNA verwelkomt een kritische benadering van hoe de sector en overheid in dit toezichtsysteem samenwerken.
Signalen, mits onderbouwd en ingezet vanuit een integer streven naar een betrouwbare uitzendsector, zullen altijd
input zijn voor verbetermaatregelen. Een betrouwbare uitzendsector die iedere dag opnieuw werk
genereert voor honderdduizenden mensen: dat is immers het enige waarom SNA bestaat.



Interpretatie en aanpassingsdocumenten NEN4400-1:2010

Op 1 oktober 2013 vonden er een drietal aanpassingen plaats in de normelementen 5.2.3.5 / 4.2.3.1. sub 10 /
4.2.5.3 lid 7 het betreffen tekstuele aanpassingen en geen norm inhoudelijke aanpassingen.
Aanpassing normelement 5.2.3.5. is gepubliceerd in aanpassingsrapport 2013 - 095
Aanpassing normelement 4.2.3.1. sub 10 is gepubliceerd in aanpassingsrapport 2013 - 097
Aanpassing normelement 4.2.5.3 lid 7 is gepubliceerd in aanpassingsrapport 2013 - 98



Wie zorgt ervoor dat de uitzendkracht het juiste loon ontvangt?

In steeds meer CAO's staan bepalingen over de verantwoordelijkheid van de inlener voor de
juiste beloning van uitzendkrachten.
Als de inlener niet controleert of het uitzendbureau het juiste loon betaalt, dan kan de inlener
daarop worden aangesproken. Afhankelijk van de CAO kan het voor u als dienstverlener van
belang zijn om de inlener hier vooraf op te wijzen.
FlexNieuws besteedde onlangs twee keer uitgebreid aandacht aan dit interessante onderwerp. De volledige tekst
van de twee artikelen kunt u hier downloaden.
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