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STAPPENPLAN
Dit schema geeft u inzicht hoe een aanvraag perspectiefverklaring in de praktijk gaat.
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Perspectiefverklaring
Een perspectiefverklaring is een verklaring die door de verstrekker van de perspectiefverklaring wordt afgegeven. 
De verstrekker van de perspectiefverklaring verklaart hiermee dat het door de flexmedewerker (aanvrager) op het 
moment van uitgifte genoten inkomen als bestendig kan worden gekwalificeerd.

Verstrekker perspectiefverklaring 
De verstrekker van de perspectiefverklaring is het uitzendbedrijf dat de aanvrager beoordeelt op het arbeids-
perspectief in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt en de perspectiefverklaring afgeeft. Hiermee wordt door 
de verstrekker gekeken naar het inkomensperspectief. De Randstap Groep werkt als uitzendorganisatie mee aan 
deze pilot. In de praktijk kunnen flexmedewerkers van de onderstaande uitzendbedrijven een aanvraag doen: 
• Randstad Nederland 
• Tempo-Team 
• Yacht 

Aanvrager
De aanvrager is de flexmedewerker die een perspectiefverklaring aanvraagt. De aanvrager moet minimaal één jaar 
beoordeelbare werkervaring hebben via de verstrekker van de perspectiefverklaring. De aanvrager moet op het 
moment van uitgifte van de perspectiefverklaring werkzaam zijn én moet inkomen hebben via de verstrekker 
van de perspectiefverklaring.

Intercedent
De intercedent is in dienst van de verstrekker van de perspectiefverklaring als arbeidsbemiddelaar. De intercedent 
is het aanspreekpunt voor de aanvrager. De intercedent doet de dossier-check, voert het persoonlijke gesprek met 
de aanvrager en maakt een rapportage voor de perspectief-taxateur. 

Perspectief-taxateur
De perspectief-taxateur is de persoon die het volledige dossier beoordeelt en uiteindelijk de perspectiefverklaring 
uitgeeft. Hij controleert het dossier van de aanvrager en coördineert het doorlopen van de diverse verplichte 
stappen in het aanvraagproces. De perspectief-taxateur heeft naast de reguliere eisen voor een intercedent 
de volgende eisen: 
• Minimaal een afgeronde HBO opleiding
• Met positief gevolg het Stichting Examen Uitzendbranche (SEU) afgelegd
• Minimaal drie jaar werkervaring in de arbeidsbemiddeling
De perspectief-taxateur heeft een onafhankelijke positie. Dat wil zeggen dat de perspectief-taxateur wel in dienst 
kan zijn bij de verstrekker van de perspectiefverklaring, maar de taxateur mag geen rol spelen in het uitzenden 
van de flexwerker. 

Market Intelligence
Om een objectieve analyse te doen, raadpleegt de verstrekker van de perspectiefverklaring een aantal verschillende 
onafhankelijke databronnen om de arbeidsmarktwaarde te bepalen. Deze bronnen noemen we Market Intelligence. 
Dit geldt voor de huidige situatie en de toekomst van de aanvrager in de voor hem of haar toepasselijke functie-
profielen. Met deze informatiebronnen voert een arbeidsmarktdeskundige de arbeidsmarktwaarde scan uit.


