Tarieven werving en selectie (2020)
Een nieuwe medewerker is uw grootste investering!
Een groot deel van de organisaties dat werkzaam is in de wereld van bewindvoering, schuldhulpverlening en
budgetcoaching, zijn kleine(re) organisaties. Met het vervullen van vacatures heeft men relatief weinig ervaring en
routine, laat staan dat er ruimte is voor het inhuren van een dure recruiter. Immers, in het reguliere bedrijfsleven
rekent een gemiddeld werving en selectiebureau al gauw met een honorarium van 20% tot 25% van het bruto
jaarinkomen van de kandidaat die wordt aangenomen. Bij een fulltime jaarsalaris van € 40.000,00 voor een ervaren
bewindvoerder is dat toch al gauw een bedrag van € 8.000,00 ex BTW.
Vanuit onze jarenlange kennis en ervaring met werving en selectie, opgedaan bij organisaties intern alsook vanuit
commercieel recruitment, durven wij te stellen dat er geen verband bestaat tussen de hoogte van dit soort
honoraria en de kwaliteit van de gepresenteerde kandidaten. Bepalend is volgens ons wel:
•
•
•
•

de kennis van de wereld van bewindvoering en schuldhulpverlening;
het beschikken over een groot netwerk;
het (persoonlijk) kennen van professionals die toe zijn aan een volgende loopbaanstap en
tegen een tarief dat voor bewindvoerderskantoren betaalbaar is.

BewindSupport is hierin gespecialiseerd.
Wij helpen u graag bij het vinden van die ene geschikte collega, tijdelijk of vast en voor een eerlijk tarief. Wij zijn
geen detacherings-, payroll of uitzendbureau. Onze kosten zijn dus eenmalig. Wij zetten graag onze kennis en
ervaring in om uw grootste investeringsbeslissing zo succesvol mogelijk te laten zijn. Met onderstaande matrix
maken wij inzichtelijk wat wij leveren voor welk tarief. De keuze is aan u. Heeft u vragen? Neemt u dan contact op
met Kees Barendsen, op nummer 06-23483082. Maatwerk is altijd mogelijk.

Tarieven werving (Assistent) Bewindvoerder (per vacature/exclusief BTW en evt. reiskosten)
Pakket

Intakegesprek
Advies procedure
Filesearch
Skype/telefonisch
interview kandidaten
Voordracht kandidaten
Advies m.b.t.
arbeidsvoorwaarden
(*) Starttarief: € 950,00
Alleen bij plaatsing van
een of meerdere
kandidaten via BS, dan
aanvullend € 1.000,00 per
kandidaat.
Indien u gene kandidaat
via BS aanneemt dan geldt
alleen het starttarief.

A

X

B

X

Werving via
social media (tegen
meerprijs gedrukte pers)
Gesprekken met
kandidaten
Voordracht van
kandidaten aan klant
Facturering: 50% voor
aanvang procedure en
50% na afronding
procedure (met of zonder
plaatsing kandidaat)

X

Volledig uitbesteding van
procedure aan
BewindSupport incl.
aanwezigheid bij alle
gesprekken met
kandidaten en
communicatie

Facturering: 50% voor
aanvang procedure en
50% na afronding
procedure (met of zonder
plaatsing kandidaat)

Psychologisch onderzoek
kandidaat, bestaande uit
intelligentie en
persoonlijkheid en advies
psycholoog van Assest
(variabel in te zetten bij
alle pakketten of los)

Tarief

Facturering na ontvangst
rapport

€ 745,00 (meerprijs)

€ 1.950,00*

idem

€ 2.750,00

C

X

X

X

idem

€ 3.950,00

Headhunting
Voor het gericht en actief benaderen van bewindvoerders die elders werken en waar u graag de nieuwe
werkgever van wilt worden, zetten wij headhunting in en berekenen wij een eenmalig starttarief van
€ 2.000,00 exclusief BTW. Indien u deze kandidaat aanneemt, dan ontvangt u een aanvullende
plaatsingsfactuur ter hoogte van € 1.500,00 ex. BTW.
Managers, directeuren en interimmers
Voor deze functies geldt maatwerk. U ontvangt een offerte, nadat wij een goed beeld hebben van uw
wensen en onze mogelijkheden.

