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contact & voorwaarden 

voor advies (arbeidsmarkt, hr & detachering) 

tarieven 2019*: 

 tarief 1 > € 350,- bedankt voor je bezoek (ondergrens) 

 tarief 2 = € 795,- (regulier) : prima, wanneer kom je weer?! 

 tarief 3 < € 1. 195,- super, boven verwachting. (bovengrens) 

voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben: waardering in overleg. wij hanteren 

geen uurtarief, maar spreken een dag/week/maandbedrag af). 

of misschien wil je wel vaker advies inwinnen maar geen zin in waardebepaling achteraf: 

schaf dan een bureaucratie arme strippenkaart aan: 4 x voor € 2.000,- 

detachering/recruitment/werving & selectie 

deze dienst is volledig op basis van maatwerk. willen jullie dat wij alleen een kandidaat 

aanleveren en ook begeleiden of willen jullie de kandidaat liever direct in dienst nemen? wij 

werken kosten efficiënt en houden van eenvoud. 

laat het ons dan weten: info@werkvierentwintig.nl of neem contact met ons op 0624444981 

geïnteresseerd in de ©werkvierentwintigmethode 

neem dan contact op met werkvierentwintig.nl via e-mail> info@werkvierentwintig.nl of via 

telegram: te vinden onder de naam: @werkvierentwintig. per sms: 0624444981 

stap 1: 

waarom ben jij geïnteresseerd? 

stap 2: 

wat zijn de voordelen voor jullie organisatie? 

stap 3: 

tegen welke praktische bezwaren lopen we aan? 

stap 4: 

voldoende vertrouwen voor een pilot? 

stap 5: 

laten we het dan doen onder begeleiding van werkvierentwintig 
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eerst nog wat wat vragen over de ©werkvierentwintigmethode? 

geen probleem, dat snappen wij. er kan uiteraard een gesprek plaatsvinden om het een en 

ander duidelijk te krijgen. we vragen hier € 124,- voor. dit doen we om wederzijdse inzet te 

vragen. het is daarmee een symbolisch bedrag. 

*alle bedragen exclusief reiskosten (€ 75,- ) en exclusief btw. 

de reiskosten worden alleen in rekening gebracht indien de afspraak verder dan 25 km van 

onze standplaats is (arnhem). dit voorkomt onnodige reistijd en dat is vanuit duurzaamheid en 

tijdsefficiëntie redenen belangrijk onderdeel van de werkvierentwintigmethode. technologie 

biedt ons de mogelijkheid om samen te werken zonder (altijd) op dezelfde locatie aanwezig te 

zijn. 

http://werkvierentwintig.nl/de-124-dagen-challenge-werkvierentwintigmethode/

