Charly Cares Business

Ondersteun je werknemers met een oppas van de zaak
Hoe help jij je werknemers om de beste versie van zichzelf te zijn? Een goede balans tussen
werk en privé is onmisbaar om te excelleren op de werkvloer. Met een oppas aan huis,
ontzorg je je werknemers op de momenten dat de kinderopvang een uitdaging kan zijn. De
oppas neemt het huishouden tijdelijk over, zodat jouw werknemers zich kunnen focussen op
werk. Dit verhoogt de productiviteit, zeker in de thuiswerkomgeving. Een oppas van de zaak
regel je al vanaf €10,- per uur.
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Over Charly Cares
Charly Cares is het oppasplatform dat ouders in heel Nederland met
vertrouwen ontzorgt. Een betrouwbare, vaste Oppas Angel draait mee in het
huishouden en voert extra zorgtaken uit, zoals koken of bijles. Via de app
boeken gezinnen binnen enkele minuten een oppas uit de buurt.

75.000 gebruikers
Oppas Angels en gezinnen
Beschikbaar in heel Nederland
Ons actieve oppasnetwerk is beschikbaar in 57
plaatsen. Als jouw werknemers niet in één van
deze plaatsen wonen, voegen zij hun huidige oppas
eenvoudig toe aan ons platform.

Founder Charly van der Straten

Innovatieve app
Van het maken van een boeking, tot chatten en het
online uitbetalen; alles is zo geregeld met onze app.

Website
www.charlycares.com/bedrijven

Telefoon
020 210 23 23

“Onze Oppas Angels
staan ook in deze tijd
voor ouders klaar!”
Mail
business@charlycares.com

Deze werkgevers gingen je voor

De voordelen voor werkgevers

De voordelen voor werknemers

Onderscheidend vermogen als werkgever

Productief thuiswerken

Hogere medewerker tevredenheid

Zorgeloos thuiswerken

Verhoogde productiviteit

24/7 service & support

Geen administratieve rompslomp

Aanvullende aansprakelijkheidsverzekering

Flexibel uitproberen

Uniek in Nederland: via Charly Cares is schade veroorzaakt 		
door de oppas verzekerd.

Hoe werkt het?
Met Charly Cares Business ondersteun jij je werknemer door
de oppas (deels) te betalen. Je kunt de oppasservice eenvoudig
gebruiken op twee manieren:
1.

Stel eenmalig of periodiek een vaste bijdrage per
werknemer ter beschikbaar. Je medewerker kan met dit
budget eenvoudig zelf in de app een oppas boeken.

2.

Wil je alle flexibiliteit? Je werknemers kunnen ook naar
behoefte een oppas boeken (tot een maximum). Je
ontvangt wekelijks een overzicht van de geboekte uren.

Wat kost een oppas van de zaak?
-

Heb je voldoende ruimte binnen de vrije ruimte van de WKR, dan
betaal je het ‘gewone’ tarief.
Rekenvoorbeeld: Uurtarief van de oppas is €6,-, dat betekent 		
voor jouw organisatie ook €6,- per uur.

-

Heb je onvoldoende ruimte, dan betaal je 80% 		
eindheffing over het teveel betaalde. De organisatie betaalt
dit aan het einde van het jaar aan de belastingdienst.
Rekenvoorbeeld: Uurtarief van de oppas is €6,- + 80% 			
eindheffing, dat betekent voor jouw organisatie €10,80 per uur.

Kijk voor meer informatie op www.charlycares.com/nl/oppasdiensten-kosten

Coronabeleid
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en GGD en vragen Angels en ouders hun verantwoordelijkheid te nemen om de kinderen en elkaar gezond
te houden. Zo kan onze oppasservice op een verantwoorde manier ouders ontzorgen, juist nu.
Kijk voor meer informatie op www.charlycares.com/nl/coronavirus
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