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WAT BETEKENT CONNEXIE VOOR U
Bij payrolling staan uw medewerkers niet bij u op de loonlijst (payroll) maar bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in 
juridisch en administratief werkgeverschap. Payrollen bij Connexie betekent dat uw personeelszaken worden uitgevoerd 
door een toonaangevend en professioneel bedrijf, waardoor u zich helemaal kunt richten op de werkvloer. Connexie 
neemt u daarmee tijdrovend werk uit handen, zorgt ervoor dat u geen ingewikkelde wetgeving meer hoeft bij te houden 
én dat uw risico’s rondom ontslag en arbeidsongeschiktheid zijn afgedekt. Dat noemen wij zorgeloos ondernemen.

ENKEL NOG GEWERKTE 
UREN DOORGEVEN

Uw medewerkers schrijven zich rechtstreeks in bij Connexie. 
Vanaf dat moment zorgen wij voor de rest. U geeft enkel nog 
periodiek de gewerkte uren door. Dit doet u via het digitaal 
urensysteem ‘Mijn Connexie’, eenvoudig en snel. Maakt u al 
gebruik van een urenregistratiesysteem of roosterprogramma? 
Dan kan uw systeem eenvoudig worden gekoppeld aan dat van 
Connexie. Uw volledige personeelsadministratie wordt daarmee 
zelfs teruggebracht tot één enkele muisklik. 

ARBEIDSONGESCHIKTE 
MEDEWERKERS?
U staat er misschien niet altijd bij stil 
maar er komt van alles kijken wanneer 
een medewerker arbeidsongeschiktheid 
raakt. Contact met het UWV, de arbo 
maar bovenal de doorbetaling van het 
loon. Connexie neemt u dit volledig uit 
handen, inclusief de kosten.

“ Al ruim 10 jaar werken 
 wij samen met Connexie, 
dat zegt genoeg!”

 PRAXIS

GEEN OMKIJKEN MEER NAAR 
ARBEIDSOVEREENKOMSTEN 
ÉN MAXIMALE FLEXIBILITEIT
Omdat uw medewerkers in dienst zijn bij Connexie, ontvangen
zij ook van ons een arbeidsovereenkomst. Daarmee verdwijnt
uw totale contractadministratie met alle bijbehorende risico’s.
Connexie biedt uw medewerkers vier maal een jaarcontract
en daarna een contract voor onbepaalde tijd. Wilt u echter
tussentijds stoppen met een medewerker, dan kan dit altijd.
Stopt u voordat een medewerker 52 weken heeft gewerkt,
dan kan dit zonder enige consequentie. Na deze periode
rekent Connexie een minimale opzegtermijn.

Het ontslagrisico wordt zodoende tot een minimum beperkt. Uw 
medewerkers behouden daarbij dezelfde rechten als voorheen. 
Plus de mogelijkheid om in dienst te blijven bij Connexie, bij één 
van onze andere ruim 800 opdrachtgevers.

De samenwerking met Connexie is er uiteraard één van 
wederzijds vertrouwen, opzeggen met ons kan daarom altijd. 

ÉÉN FACTUUR 
VOOR AL UW 
PERSONEELSKOSTEN
Nadat u de uren aan Connexie 
heeft doorgegeven, betaalt 
Connexie uw medewerkers uit. 
Alles nog in dezelfde week. Wij 
verzorgen de afdrachten rondom 
werkgeverspremies, pensioen en 
verzekeringen. U ontvangt één 
factuur waarbij alle kosten zijn 
opgenomen. In een oogopslag ziet u 
wat uw totale personeelskosten zijn 
geweest. Dat maakt het sturen op 
uw cijfers wel heel eenvoudig.



WAT BETEKENT CONNEXIE VOOR UW MEDEWERKERS
Essentieel voor uw medewerkers is dat bij uw keuze voor payroll, voor hen zo min mogelijk verandert. Zowel in de 
dagelijkse manier van werken als in arbeidsvoorwaarden. Connexie draagt zorg voor een soepele en heldere overgang 
richting payroll. Connexie continueert en waarborgt de positie van de medewerker en biedt ook hen tal van voordelen.

DE CONNEXIE CAO
Wanneer uw medewerkers op de payroll van Connexie 
komen, vallen zij onder de Connexie CAO. De Connexie 
CAO waarborgt daarbij continuïteit in arbeidsvoorwaarden 
voor uw medewerkers. De CAO schrijft voor dat Connexie 
de regels moet volgen die binnen uw branche gelden. Aan 
lonen, verlofregelingen, eventuele toeslagen verandert dan 
ook niets. Wijzigingen in uw branche CAO lopen parallel aan 
de Connexie CAO.

ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
Uw medewerkers ontvangen standaard vier jaarcontracten. 
Na uw goedkeuring ontvangen ze daarna een vaste aanstelling 
bij Connexie. Daar spreekt duidelijkheid en zekerheid uit. 
Eventueel opgebouwd arbeidsverleden wordt door Connexie 
één op één overgenomen. Mocht u als opdrachtgever besluiten 
een samenwerking met een medewerker stop te zetten, 
kunnen zij terugvallen op de zekerheid van een doorlopende 
arbeidsovereenkomst bij Connexie. 

ZIEKTE
Meteen al bij het eerste jaarcontract 
worden uw medewerkers bij ziekte 
doorbetaald door Connexie,
zonder tussenkomst van het UWV. 
Met inachtneming van één wachtdag 
ontvangen zij gedurende het
eerste half jaar 100% van hun laatst 
verdiende loon. Vervolgens per half 
jaar aflopend naar 90%, 80%
en 70% gedurende het laatste 
half jaar. Uw medewerkers worden 
door Connexie zorgvuldig en 
intensief begeleid richting een 
zo spoedig mogelijke terugkeer 
op uw werkvloer. 

PENSIOEN
Connexie heeft een eigen 
pensioenregeling. Het StiPP Plus 
pensioenfonds. Deze regeling wordt 
uitgevoerd door Sintrus Achmea. 
Nieuwe medewerkers (van 21 
jaar en ouder) beginnen na acht 
weken dienstverband automatisch 
pensioen op te bouwen. Bestaande 
medewerkers die al pensioen 
hebben, per direct. Pensioen wordt 
opgebouwd onder voorwaarden 
die minimaal gelijk maar veelal 
aantoonbaar beter zijn dan de 
huidige pensioenvoorziening. Uw 
medewerkers gaan er dus op vooruit.

ANDERE VOORDELEN
• Wekelijkse betaling van het loon. Dit komt de binding, 
 zeker bij uw oproepkrachten, ten goede.
• Opbouwen van vakantiedagen en vakantiegeld.
• Zelfstandig opnemen van deze ‘vakantie-reserveringen’. Onbeperkt en ongelimiteerd. 
 Dit op een voor hen belastingtechnisch zo gunstig mogelijke manier.
• Alle informatie bereikbaar via internet of gebruik van mobiele ‘Connexie app’.
• Loonstroken en jaaropgaven 24/7 inzichtelijk. 
 Zelfs ver na beëindiging dienstverband.
• Direct hulp door onze deskundige medewerkers 
 bij alle vragen rondom loon, belasting, etc.
• Toegang tot informatie wordt voor hen eenvoudiger 
 en bovenal laagdrempeliger
• Medewerkers kunnen profiteren van de collectieve 
 zorgverzekering van Connexie
• Periodieke voorlichting voor uw medewerkers

Medewerkers 
maken gebruik van 

onze unieke mobiele 
Connexie App



BESPAREN OP UW PERSONEELSKOSTEN?
Payrolling via Connexie biedt u enorm veel voordeel: Gemak, meer flexibiliteit en minder risico. Een heleboel 
voordelen dus maar wat kost dat nu? In veel gevallen is payrollen bij Connexie goedkoper dan alles zelf blijven doen. 
We leggen u graag uit hoe dan kan.

Profiteer mee met de  
EXCLUSIEVE STUDENTEN-
SCHOLIERENREGELING
Connexie heeft in haar cao een exclusieve 
regeling voor uw studenten en scholieren 
opgenomen. Via deze regeling kunnen wij 
uw studenten onder gunstigere voor-
waarden verlonen dan via uw eigen cao.

Profiteer mee met de 
EFFICIËNTE MANIER VAN 
WERKEN VAN CONNEXIE
Connexie heeft haar processen 
volledig geautomatiseerd. Handmatige 
handelingen zijn daardoor teruggebracht 
tot een minimum. Dat scheelt handjes en 
daarmee onnodige kosten. 

LAAT VRIJBLIJVEND EEN 
KOSTENANALYSE OPSTELLEN

Keiharde cijfers zeggen natuurlijk meer dan woorden. Connexie berekent daarom graag 
geheel vrijblijvend óf en hoeveel u kunt besparen door over te stappen op payrolling. 
Een berekening nauwkeurig tot twee cijfers achter de komma. Deze vergelijking is 
volledig gebaseerd op uw eigen situatie. 

Om deze accurate kostenanalyse te maken, hebben we wel een aantal 
gegevens van u nodig. Hoe meer gegevens, des te duidelijker de analyse. 

1. Kopie loonstroken van een representatieve, 
 liefst recente betaalperiode.
2. Kopie van uw meest recente jaarloonstaat.
3. Het totaalbedrag per jaar of bedrag per persoon per jaar dat aan 
 loonadministratie wordt besteed. (loonstroken, in- en 
 uitschrijfkosten, jaarrekeningen etc.)
4. Het ziekteverzuimpercentage.
5. De premie van uw ziekteverzuimverzekering, als u die heeft.
6. Het abonnementsbedrag (per persoon), 
 per jaar voor de Arbo-dienst (indien van toepassing).
7. Het bestede bedrag aan Arbo-verrichtingen over het afgelopen jaar.

HOE DAN OOK EEN EERLIJK ADVIES!
Ook wanneer payrolling toch duurder blijkt te zijn. 
Baadt het niet dan schaadt het niet toch? U kunt de gegevens 
digitaal versturen naar kostenanalyse@connexie.net.

Profiteer mee met de 
SCHAALGROOTTE VAN 
EEN WERKGEVER MET 
20.000 MEDEWERKERS
Connexie is met 20.000 
medewerkers in dienst, een zeer 
grote werkgever. Mede daardoor 
zijn onze werkgeverspremies 
aanzienlijk lager dan bij u. 
Ook zijn wij in staat collectieve 
afspraken te maken. Tenslotte 
kunnen wij werkgeversrisico’s 
verspreiden over een 
werknemerspopulatie die vele 
male groter is dan bij u. 
Tja, dat scheelt.

REFERENTIES



U WILT TOCH OOK HET BESTE VOOR UW MEDEWERKERS? 
Dan kiest u voor werken met de Connexie cao.

Een overgang naar payrolling biedt u als opdrachtgever enorm 
veel voordeel. Maximaal gemak, meer flexibiliteit en aanzienlijk 
minder werkgeversrisico’s. Tegelijkertijd moet er ook uitstekend 
voor u medewerkers worden gezorgd. Payrollen via de Connexie 
cao garandeert u dit. Medewerkers behouden hun opgebouwde 
rechten en ontvangen dezelfde beloningsregels als voorheen. 
Afspraken over loon, vakantiedagen, toeslagen, uitkeringen 
etc. komen rechtstreeks uit uw cao. Medewerkers ontvangen 
langlopende arbeidsovereenkomsten, volop zekerheid. Zaken als 
pensioen en doorbetaling tijdens ziekte zijn direct goed geregeld.
 

 CONNEXIE  ABU NBBU 
ARBEIDSOVEREENKOMST

soort jaarcontracten Fases (A,B,C,) Fases (1,2,3,4) 
aantal contracten bepaalde tijd 4 in 4 jaar 7 in 5,5 jaar 8 in 5,5 jaar 
geen loonverplichting 52 weken 78 weken 78 weken 
uitzendbeding - 78 weken (Fase A) 78 weken (Fase 1 + 2) 

VERLOF
vakantiedagen conform uw cao 24 24 
kort verzuim (in dagen) conform uw cao 1,4 1,4 
feestdagenvergoeding conform uw cao 6 6 

ZIEK
wachtdagen 1 2 Tijdens uitzendbeding, daarna 1 2 Tijdens uitzendbeding, daarna 1
percentage loondoorbetaling 1e 26 weken 100% Bij uitzendbeding tenminste 70% Bij uitzendbeding tenminste 70%
 2e 26 weken 90% na uitzendbeding 1e jaar 91%,  na uitzendbeding 1e jaar 90%,  
 3e 26 weken 80% 2e jaar 80% 2e jaar 70% 
 4e 26 weken 70%   
betaling door Connexie UWV UWV 
bij ziekte einde dienstverband nooit ja tijdens uitzendbeding ja tijdens uitzendbeding 

PENSIOEN
start opbouw vanaf 8 weken 26 weken 26 weken 
basis- of Plusregeling direct Plus regeling eerst basis, na 78 weken Plusregeling eerst basis, na 78 weken Plusregeling

Uw medewerkers blijven dus echt uw medewerkers en vormen 
geen aparte groep binnen uw organisatie. Alleen zo behoudt u 
dezelfde binding met uw medewerkers.

Dat lijkt wellicht logisch maar is het zeker niet. Het overgrote 
deel van de payrollorganisaties werkt met uitzendcao’s. Dat 
betekent dat uw medewerkers op een totaal andere manier 
beloond gaan worden dan voorheen.

Hieronder leest u kort de verschillen;

Connexie is werkgever van 
bijna 20.000 werknemers. 

Zij zijn verdeeld over meer dan 800 
bedrijven in uiteenlopende branches.

SNA-KEURMERK 
Uiteraard beschikt Connexie 
over het SNA-keurmerk 



UW MEDEWERKERS
ONZE ZORG
www.connexie.net



Postadres
Postbus 325
5000 AH Tilburg

Bezoekadres
St. Josephstraat 141
5017 GG Tilburg

Contact
013 583 60 30
info@connexie.net

www.connexie.net


