
Met ABU-ledenservice kunt u als lid het maximale uit uw lid-

maatschap halen. U kunt bij ons terecht voor vragen, infor-

matie en persoonlijk advies. Daarbij kunt u profiteren van de 

mantelovereenkomsten en collectieve kortingen en daarmee 

vele honderden euro’s per jaar besparen. Onderstaand vindt 

u een overzicht van de onderdelen van de ABU-ledenservice.

   Helpdesk

Aan onze helpdesk kunt u gratis en onbeperkt vragen stellen. 

Alle mogelijke vragen die betrekking hebben op de dagelijkse 

praktijk van een uitzendonderneming worden beantwoord. 

   Handboek voor de Flexbranche

Dit handboek wordt sinds vele jaren door ARTRA Arbeidsmarkt-

trainingen samengesteld en uitgegeven en is het meest comple-

te naslagwerk voor wet- en regelgeving in de uitzendbranche.  

De ABU biedt leden één gratis weblicentie op dit Handboek.

   ABU legal

Wanneer u te maken krijgt met een arbeidsconflict, een ontslag-

zaak of een geschil heeft over aansprakelijkheid kunt u zich la-

ten bijstaan door de gespecialiseerde advocaten van ABU Legal. 

Zij bieden u, tegen een scherp tarief, de juridische expertise die 

u nodig heeft. 

   

   Kenniscentrum

In het kenniscentrum van de ABU vindt u een schat aan infor-

matie over de uitzendbranche in het algemeen en de ABU in 

het bijzonder. De informatie varieert van bondige factsheets tot 

uitgebreide onderzoeken. 

   Verenigingsdesk

Binnen de verenigingsdesk is alle informatie die verband houdt 

met het lidmaatschap van de ABU samengebracht. Hier vindt u 

informatie over de verenigingsstructuur, de contributie,  perio-

dieke screeningen en de statuten en reglementen. 

   Verzekeringsdesk

Door aantrekkelijke samenwerkingsovereenkomsten met verze-

keraars kunt u profiteren van flinke kortingen op verzekeringen. 

Er zijn diverse mantelovereenkomsten gesloten voor onder 

andere een verzuimverzekering, zorgverzekeringen en een ver-

zekering voor de aanvulling op de Ziektewet. 

   Subsidiedesk

Om overzichtelijk te krijgen voor welke subsidies u als uitzend-

organisatie in aanmerking kan komen, heeft de ABU een subsi-

diedesk opgezet. Hier vindt u in factsheets duidelijke informatie 

over subsidies en regelingen. Daarnaast kunt u ook terecht voor 

verdere hulp over het verkrijgen van subsidies. 

   Downloadcentrum

In het downloadcentrum vindt u snel en gemakkelijke alle 

beschikbare digitale voorbeelddocumenten en brochures die de 

ABU beschikbaar stelt. U vindt hier onder meer voorbeelduit-

zendovereenkomsten maar ook de brochures over internatio-

naal uitzenden of uitzenden van 65-plussers en jongeren. 

   Webshop

In de webshop kunt u de gedrukte uitgaven van de ABU bestel-

len. De CAO-boekjes en de vele brochures, maar ook onderzoe-

ken en jaarverslagen zijn via de webshop te verkrijgen. 

   Bijeenkomsten

De ABU organiseert regelmatig inhoudelijke bijeenkomsten in 

samenwerking met specialisten. Deze worden gegeven in een 

plenair gedeelte of in de vorm van inspiratiesessies.

   CAO-Database

CAOweb is een faciliteit van SDU uitgevers waarin u alle CAO’s 

in Nederland kunt vinden. Alle bedrijfstak- en de belangrijkste 

ondernemings-CAO’s zijn voorzien van een samenvatting. De 

ABU biedt u de mogelijkheid om met korting een abonnement 

te nemen op CAOweb.
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