CERTIFICERING

BOVIB KEURMERK

Namens Bovib toetsen de onderstaande
instellingen op onafhankelijke wijze of uw bedrijf
voldoet aan de normen die zijn vastgelegd in het
normenkader. Dit doen zij periodiek en deels
steekproefsgewijs doorgaans eens per twaalf
maanden.

HET KEURMERK
Bovib, de branchevereniging voor intermediairs en
brokers, is initiator van een keurmerk voor haar
leden. Het Bovib keurmerk ziet toe op de naleving
van de wet- en regelgeving, stelt kwaliteitseisen
en zorgt voor risicobeperking op financieel en
fiscaal gebied.
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Het keurmerk heeft de belangrijkste elementen
uit de NEN 4400 en uit de ISO 9001 certificering.
Bovib heeft deze elementen aangevuld met
specifieke eisen die toezien op de specifieke rol
van de brokers en intermediairs die een
inhuurketen beheren of activeren namens en voor
haar opdrachtgever.
Kwaliteitspelers worden onderscheiden door zich
te committeren aan het keurmerk. Het keurmerk:

1. Is actief sinds 2017
2. Telt 42 gecertificeerde ondernemingen
3. Draagt direct bij aan regulering van de sector
VOOR WIE IS HET BEDOELD?
Het Bovib keurmerk wordt als eis gesteld bij het
lidmaatschap van de Bovib en sluit daarmee aan
op de dienstverleningen MSP, Broker en zzp
dienstverlening in de vorm van bemiddeling of
tussenkomst.

Normec Fair Labour Certification
Cicero
Qualitatis
The auditing company
Normec VRO

Goed om te weten
Bezit u al het SNA keurmerk en/of ISO 9001
certificaat? Dan hoeft u niet nogmaals op
dezelfde elementen getoetst te worden.

REGULERING VAN DE SECTOR
Ondernemingen met het Bovib keurmerk zijn
aantoonbaar compliant aan de normeisen, zij:

• voldoen aan vigerende wet- en regelgeving
• borgen aantoonbaar kwaliteit van
dienstverlening
• houden zich aan de maatregelen bij het inzetten
of activeren van een inhuurketen
• hebben een aantoonbaar financieel gezonde
bedrijfsvoering passend bij het type
dienstverlening
• laten jaarlijks een audit uitvoeren door een
onafhankelijke inspectie instelling

GERICHT OP DE TOEKOMST
Het Bovib keurmerk is het eerste én enige
keurmerk wat aansluit bij de dienstverlening van
inhuur-intermediairs waar het ter beschikking
stellen van arbeid (uitzenden en detacheren) niet
behoort tot de kernactiviteiten. De ambitie van de
Bovib ligt dan ook in het onafhankelijk maken van
het keurmerk én het keurmerk te blijven door
ontwikkelen in samenwerking met de sector.

MEER INFORMATIE?
Wilt u meer weten over het keurmerk of over het
lidmaatschap bij Bovib, neem dan contact op via
keurmerk@bovib.nl.

