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PRODUCT OMSCHRIJVING 

Collectieve inkoop  

Uitzendkrachten/werving & Selectie Met Start People en Unique is een mantelovereenkomst afgesloten; HRS leden(hiervoor is een 
deelnemersovereenkomst nodig) die gebruik willen maken van deze dienst kunnen tegen 
aantrekkelijke tarieven en voorwaarden uitzendkrachten inlenen. Voor de aangesloten leden geldt 
een bonuskorting over de ingeleende uren per jaar. Contract loopt tot 2019. 

Verzuimbegeleiding/ArboNed Met ArboNed is een mantelovereenkomst afgesloten; leden van HRS krijgen 5% korting op de 
aangeboden abonnementen van ArboNed. Contract loopt tot 2018. 

Employee benefits  Met CZ is een collectiviteitscontract afgesloten voor HRS leden, zie http://bit.ly/2kzYE0F 
 

Overige diensten aangeboden vanuit het SPIN 
netwerk:  

 

P&O personeelsdiensten DAW Personeelsdiensten te Boxtel: payroll, arbeidsmanagement, personeelszaken en juridisch advies.  

Werken in Boxtel Digitale arbeidsmarktportaal www.werkeninboxtel.nl (gratis voor alle leden van SPIN). Werken in 
Boxtel is de centrale plaats waar werkzoekenden en werkgevers elkaar kunnen vinden. Een digitale 
omgeving waar naar vacatures gezocht wordt en waar werkgevers hun vacatures plaatsen.  

Uitzenden, detacheren, payrollen, 
werving&selectie 

AllEqual te Boxtel: een medium size uitzendbureau met extra large service waar het om mensen 
draait!  

Opleidingen veiligheid, arbo en milieu Blusco te Boxtel en Heerkens Bedrijfskundig Ingenieursbureau BV te Veghel waar deelnemers tegen 
een gereduceerd tarief terecht kunnen  

Psychosociale zorg  Deelnemers kunnen terecht bij ArboNed voor bedrijfsmaatschappelijke ondersteuning.  

Fysiopartners Afspraken met fysiotherapiepraktijken Fysio-Team BV en FMC Verzijden in Boxtel. Deze twee 
parktijken zijn qua dienstverlening complementair aan elkaar en kunnen al binnen 24 uur met een 
intake en eerste behandeling beginnen.  

Re-integratie spoor 2 
Arbeidsdeskundig advies & Re-integratie  

Peijnenburg Re-integratie te Boxtel  
Olea advies te Boxtel  

RI&E Caren Seuren Arbo Advies of Heerkens Bedrijfskundig Ingenieursbureau BV 

http://bit.ly/2kzYE0F
http://www.werkeninboxtel.nl/
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Bezwaar en beroep: Ondersteuning gewenst van 
een arts-gemachtigde in bezwaar en 
beroepszaken rondom WAO/WIA en de 
Ziektewet. 

Olea advies te Boxtel  

Collegiaal detacheren Tijdelijke uitwisseling van personeel bij pieken en dalen. Het PDC ondersteunt desgewenst de 
deelnemers bij het in kaart brengen van vraag en aanbod.  

Juridische helpdesk door Bogaerts&Groenen B&G start exclusief voor SPIN-leden een gratis juridische helpdesk. Voor vragen of kort advies. 
Rechtstreeks bellen of mailen met een advocaat. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor dit 
eerste adviesgesprek. SPIN-leden kunnen rechtstreeks bellen/mailen met een advocaat.  

 


