VRO inhuren, wat levert het u op?
De ondernemer wil onderscheidend zijn en kwaliteit leveren
In veel branches zijn de marges klein en is de concurrentie groot. De betrouwbare bedrijven moeten
regelmatig concurreren met bedrijven die niet beschikken over vakkundig personeel, niet goed
omgaan met hun personeel en geen premies afdragen. Veel branches kiezen voor een keurmerk als
instrument om het kaf van het koren te scheiden en de betrouwbare bedrijven te ondersteunen. Een
certificeringsprocedure wordt echter door veel bedrijven als tijdrovend en ingewikkeld ervaren. VRO
Certification (verder: VRO) zorgt er voor dat dit niet zo hoeft te zijn!
De werkwijze van VRO Certification
Eenvoudig proces met korte doorlooptijden
Op basis van meer dan 30 jaar ervaring met nationaal en internationaal certificeren heeft VRO een
eenvoudige procedure ontwikkeld met hele korte doorlooptijden. Wat prettig is voor de te
certificeren onderneming, die heeft snel duidelijkheid!
Veel aandacht voor communicatie, houding en gedrag
VRO besteedt veel aandacht aan de manier waarop de inspecteurs met de opdrachtgevers praten en
informatie geven. De inspecteurs zijn getraind om te denken en te handelen vanuit het belang en de
positie van de ondernemer. Er wordt aan het begin van de procedure in heldere, duidelijke en
begrijpelijke taal uitgelegd hoe de procedure er uit ziet. Er wordt goed aangegeven wat er van de
ondernemer of zijn boekhouder wordt verwacht en wat hij van de VRO kan verwachten. Tijdens het
'eindgesprek' wordt veel aandacht gegeven aan de manier waarop de bevindingen worden
gepresenteerd en de vervolgstappen die gaan komen.
VRO inhuren, wat levert het op
 Korte doorlooptijden tijdens de procedure.
 De inspecteurs weten wat er in de branche van de opdrachtgever speelt en waar de betrouwbare
bedrijven mee te maken hebben. De inspecteurs werken en denken vanuit die wetenschap.
 Duidelijkheid over wat er van het bedrijf wordt verwacht en wat VRO doet.
 Heldere, duidelijke en begrijpelijke communicatie met hele korte reactietermijnen.
 Een goede prijs -kwaliteitverhouding.
 Een positieve invloed op de initiatiefnemer van het keurmerk.
Over VRO Certification
VRO is al meer dan 30 jaar actief in het werkveld van dienstverlening en flexibele arbeid. Met onze
ervaring en aantoonbare expertise zijn wij autoriteit en marktleider in het certificeren op eerlijke
verloning, huisvesting en sociale en fiscale afdrachten. Wij spreken de taal van de grote en de kleine
ondernemer. Op nationale en internationale schaal certificeren wij bedrijven (o.a. in opdracht van
brancheverenigingen en Stichtingen), ontwikkelen wij nieuwe certificeringen (o.a. die van de
Stichting Normering Arbeid, de Stichting Fair Produce en de Stichting Normering Flexwonen) en
delen wij onze kennis en ervaring op het gebied van de factor arbeid (o.a. met het Ministerie van
SZW en de Belastingdienst).

