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Gratis naar de bioscoop

We willen graag in contact komen met de beste werk-
zoekenden. 
Breng jij ons in contact met een nieuwe medewerker én 
die medewerker gaat via Werkis aan de slag, dan ontvang 
jij twee vrijkaartjes voor Bioscoop Movie Unlimited, de 
leukste servicebioscoop van Nederland! Breng jij ons in 
contact met een nieuwe opdrachtgever waar vervolgens 
nieuwe Werkis medewerkers aan de slag gaan, dan krijg 
je maar liefst 4 van deze vrijkaartjes!

Arbeidsovereenkomst

Een van de voorwaarden voordat je aan het werk gaat, is 
dat er een getekende arbeidsovereenkomst aanwezig is. 
In deze arbeidsovereenkomst zijn essentiele zaken gere-
geld. Je moet dan denken aan: Persoonsgegevens; NAW 
gegevens van jezelf en de opdrachtgever; startdatum; 
duur van de overeenkomst; bruto salaris; aantal contrac-
turen; rechten en plichten; toepasbare CAO etc. Afhan-
kelijk van waar je aan het werk gaat, is de ABU CAO van 
toepassing of de CAO van onze opdrachtgever (inleners-
beloning). Op www.abu.nl vind je de volledige CAO voor 
uitzendkrachten. Mocht je vragen hierover hebben kan 
je contact met ons opnemen of met de ABU (Algemene 
Bond voor Uitzendondernemingen).

Loonbelastingverklaring

De loonbelastingverklaring moet ook ingevuld en ge-
tekend worden voordat je aan het werk gaat.
Op het brutoloon worden loonbelasting en sociale pre-

mies ingehouden. De overheid stelt de hoogte van deze 
wettelijke inhoudingen vast. Door het formulier in te vul-
len kun je de zgn. loonheffingskorting ontvangen. Dit 
kan bij één werkgever worden toegepast. Het voordeel 
hiervan is, dat je korting krijgt over de af te dragen belas-
tingen. Je houdt dus netto meer over. Afhankelijk van je 
salaris wordt de korting verwerkt. Op je loonstrook staat 
altijd aangegeven of de loonheffingskorting wel of niet 
wordt toegepast. Neem voor wijzigingen in je werksitu-
atie altijd contact op met je contactpersoon. Dit kan ach-
teraf veel problemen voorkomen.

Arbo Checklist

De Arbo Checklist is belangrijk omdat je met behulp 
van dit document inzicht krijgt in de werkomstandig-
heden en de eventuele arbeidsrisico’s van je werk.
Werkis vindt het belangrijk je zo goed mogelijk in te 
lichten over de eventuele risico’s. Voordat je dus met je 
werk begint moet je een duidelijke toelichting hebben 
gekregen over de specifieke werkzaamheden bij de be-
treffende opdrachtgever. Zonder deze voorlichting en 
het ondertekenen van de Arbo Checklist kan je niet aan 
het werk. Bovendien dient er in specifieke branches extra 
aandacht te worden geschonken aan de Persoonlijke Be-
scherm Middelen (PBM’s)

ID Bewijs

Werkis is verplicht een kopie van een geldig ID-Bewijs 
te hebben. Dit is een geldige ID-Kaart of een geldig Pas-
poort. Een rijbewijs is voor ons GEEN geldig ID Bewijs.
Het is verplicht om tijdens je werk een geldig ID Bewijs 

Informatie

Werkis / verder met werk!

Werkis Uitzendbureau is een erkende intermediair van arbeid. Wij vinden dat werken goed voor je is en dat het leuk 
mag zijn. Goed werk leveren vinden wij belangrijk. Een principiële basishouding, motivatie, interesse en betrokkenheid 
zijn daarbij kernwoorden. We vinden de beste mensen bij de mooiste banen en bieden aan alle partijen meer voordeel.
We vinden het mooi dat je als Werkis Collega verder gaat en wensen je samen met ons een goede tijd toe. Om alvast goed 
te beginnen hebben we dit informatieboekje voor je samengesteld. Naast het Werkis Voordeel, waar je nu direct van mee 
profiteert, vind je informatie en tips die zeker van pas kunnen komen. Mocht je nog meer vragen of opmerkingen hebben, 
neem dan contact op met je contactpersoon van Werkis. Bij twijfel over volledigheid of onjuistheid van informatie of mid-
delen vinden wij het belangrijk dat je dit snel bespreekt met je vaste contactpersoon van Werkis.
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bij je te dragen. Als werknemer moet je je op het werk 
altijd kunnen identificeren. Dit identificeren moet met je 
originele identiteitswijs, waarbij in dit geval ook gebruik 
gemaakt mag worden van het rijbewijs. De inspectie SZW, 
de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoeringsinstituut Werk-
nemersverzekeringen (UWV) of de Belastingdienst kan 
op de werkplek controles houden. Als je identiteit op dat 
moment niet is vast te stellen riskeer je boetes en kan je 
meegenomen worden naar het politiebureau voor verder 
onderzoek.

VCA

Voor sommige beroepen is het verplicht om een zgn. 
VCA certificaat te hebben.
Bij aanvang van je dienstverband zal je in dat geval ge-
vraagd worden om deze mee te nemen, zodat wij er een 
kopie van kunnen maken. Wil je dit certificaat behalen, 
informeer dan bij je vaste contactpersoon naar de mo-
gelijkheden.

Gewerkte uren doorgeven

Het aantal gewerkt uren moet per week doorgegeven 
worden aan Werkis. 
Voor een correcte afhandeling van de administratieve za-
ken en een tijdige betaling van je salaris is het belangrijk 
dat je direct na het laatst gewerkte uur van de week je 
uren door te geven aan Werkis. Meestal betekent dit dat 
je de gewerkte uren invult via ons online urenportaal (via 
de website of via de app). De opgaaf van de uren is cor-
rect en is naar waarheid gedaan. De opdrachtgever heeft 
dan ruim de tijd om de uren te accorderen. Uren die na 
dinsdag 12.00 uur worden geaccordeerd zullen een week 
later uitbetaald worden. Uren, die niet door de opdracht-
gever zijn geaccordeerd, worden niet uitbetaald.

Uren invoeren UB Plus Online

Iedere Werkis collega kan na afloop van zijn of haar 
werkweek (maandag t/m zondag) de uren invullen via 
de link die je via de mail ontvangen hebt. 
Heb je deze link niet (meer) neem dan direct contact 
op met je vaste contactpersoon. Meestal zal er sprake 
zijn van werkdagen met een heel aantal gewerkte uren. 
Mocht het toch zo zijn dat je niet een heel uur gewerkt 
hebt dan gelden de volgende invoer regels: 15 minuten = 
0,25 uur / 30 minuten = 0,50 uur / 45 minuten = 0,75 uur 
/ 60 minuten = 1,0 uur.
Het kan zijn dat er bij een opdrachtgever gewerkt wordt 
met projecten. Indien dit van toepassing voor je is, moet 
je dit in UB Plus Online aangeven. Doorgaans wordt dit bij 

het tekenen van je contract met je besproken.
Nadat je het (digitale) urenbriefje hebt ingevuld kun je on-
deraan de pagina het briefje ‘aanbieden’. Om er voor te 
zorgen dat je wordt uitbetaald, dien je hierop te klikken. 
Pas nadat jij het urenbriefje hebt aangeboden, ontvangt 
de opdrachtgever een e-mail. De opdrachtgever kan de 
uren vervolgens goedkeuren of afkeuren.

UB Plus App

De UB Plus App is een handige applicatie om je ge-
werkte uren in te voeren.
De App is gratis en je kan deze vinden door te zoeken op 
“ubplusonline’. De App is te downloaden in Google Play 
en de App store van Apple.

Papieren urenbriefjes

In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat je te ma-
ken krijgt met het ‘ouderwetse’ papieren urenbriefje.
Dit urenbriefje moet, ondertekend door jezelf en de op-
drachtgever, voor dinsdagochtend 08.00 uur bij Werkis 
ingeleverd zijn. Het papieren urenbriefje bestaat uit drie 
briefjes. Zelf kan je er één bewaren voor je administra-
tie, de ander is voor de opdrachtgever en het bovenste 
exemplaar is voor Werkis.

Uitbetalen salaris

Nadat je eerste werkweek erop zit en je de uren hebt 
ingevuld, kun je zien of de uren zijn geaccordeerd.
Is dit het geval, dan kun je dat terug zien in jouw eigen 
UB Plus Account. Afhankelijk van de gekozen termijn van 
uitbetaling (per week of per vier weken), ontvang je de 
loonstrook. Indien je hebt gekozen voor een wekelijkse 
uitbetaling krijg je per mail een melding dat jouw loon-
strook klaarstaat in UB Plus Online of je ontvangt een mail 
met daarin jouw loonstrook.
Let op: uitbetaling van het salaris vindt uiterlijk op de vrij-
dag plaats. Heb je gekozen voor een vierwekelijkse beta-
ling, dan vindt dit uiteraard één keer per vier weken plaats. 

Opgebouwde reserveringen

Als werknemer van Werkis bouw je over de gewerkte 
uren reserveringen op: Vakantiedagen, Vakantiegeld 
en kortverzuim/bijzonder verlof.
De opbouw van vakantiedagen is afhankelijk van het 
aantal uren dat je werkt. Het vakantiegeld wordt jaarlijks 
uitgekeerd. Dit gereserveerde bedrag wordt in mei au-
tomatisch op je rekening gestort. Het opnemen van je 
vakantiedagen of kortverzuim / bijzonder verlof kan in 
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overleg met je contactpersoon bij Werkis of de bevoegd 
leidinggevende bij de opdrachtgever. Indien je zes weken 
niet gewerkt hebt voor Werkis, worden de reserveringen 
automatisch aan je uitbetaald.

Loonstrook en Jaaropgave

In de bijlage vind je een toelichting op de loonstrook 
zoals je die van Werkis ontvangt.
Het is belangrijk deze loonstroken goed te bewaren. Het 
geeft niet alleen informatie over je salaris maar ook over 
bijvoorbeeld je opgebouwde reserveringen. Na afloop 
van het kalanderjaar ontvang je van ons een jaaropgave 
die je kunt gebruiken voor je belastingaangifte. De jaar-
opgave ontvang je evenals je loonstrook of per mail of je 
ontvangt een melding waarin wordt aangegeven dat de 
jaaropgave klaar staat.

Ziekte

Als je door ziekte of andere wijze van arbeidsonge-
schiktheid verhinderd bent om te gaan werken, moet 
je dit zo snel mogelijk melden bij zowel de opdracht-
geverals ook bij Werkis. 
Dit houdt in dat je minimaal voordat je aan het werk zou 
gaan je contactpersoon op het werk hebt ingelicht én 
voor 9.00 uur Werkis hebt ingelicht over je arbeidsonge-
schiktheid en verblijfplaats. Indien mogelijk verwachten 
we dat je persoonlijk contact met ons opneemt. Zodra je 
beter bent geeft je dit ook weer direct door aan je vaste 
contactpersoon bij Werkis en dien je jezelf beter te mel-
den bij het UWV via 0900-9294.
In de ABU CAO is bepaald, dat je als medewerker via een 
uitzendorganisatie te maken hebt met één of twee wacht-
dagen, afhankelijk van het soort contract, voordat je recht 
hebt op een uitkering of doorbetaling van het loon of aan-
vulling. Als je ziek bent, heb je een lager loon (91%). We zul-
len tijdens je ziekte periode regelmatig contact met je op-
nemen om te horen hoe het met je gaat. Je bent verplicht 
om tot 19.00 uur thuis te zijn om zo het contact mogelijk 
te maken. Als jouw verblijfplaats tijdens de ziekteperiode 
verandert, moet je dit melden aan je vaste contactpersoon 
bij Werkis.Indien er sprake is van een langdurige ziektepe-
riode, dan bestaat er de mogelijkheid dat onze Arbodienst 
een afspraak met de bedrijfsarts maakt. Ook spontane be-
zoeken op je verzorgadres behoren tot de mogelijkheden. 
Afspraken bij de bedrijfsarts zijn verplicht en mocht dit om 
welke reden dan ook niet mogelijk zijn, geef dit dan ui-
terlijk 24 uur van te voren aan ons door. Gebeurt dit niet, 
dan kunnen wij alsnog de kosten voor het consult bij je in 

rekening brengen.
In verband met jouw privacy zal aan de arbodienst geen 
informatie worden verstrekt, zonder dat je hier vanaf weet. 
Wij zullen de privacygevoelige gegevens dan ook zorgvul-
dig behandelen. Als werknemer stel je alles in het werk om 
ziekteverzuim te beperken en herstel te bevorderen.

Zwangerschap

Altijd een bijzondere gebeurtenis! In verwachting van 
een baby, Gefeliciteerd! 
Als medewerker van Werkis heb je bij zwangerschap recht 
op zwangerschaps- en bevallingsverlof. Om bij het UWV 
te kunnen melden dat je arbeidsongeschikt bent vanwe-
ge zwangerschap, hebben wij een getekende verklaring 
van je arts nodig waarin staat wat de vermoedelijke da-
tum van bevallen is. Je hebt in totaal recht op 16 weken 
zwangerschaps- en bevallingsverlof. Deze weken kunnen 
flexibel worden opgenomen. Je kunt tussen maximaal 
zes en minimaal vier weken voor de uitgerekende datum 
stoppen met werken. Tot aan het moment van de beval-
ling heb je recht op zwangerschapsuitkering. 
Na de bevalling heb je recht op een bevallingsuitkering. 
Deze uitkering bedraagt tenminste 10 aaneengesloten 
weken. Het UWV betaalt zwangerschaps- en bevallings-
verlof door voor 100% van het gemiddelde loon van de 
vier weken voorafgaand aan de eerste dag van het zwan-
gerschapsverlof. Bij dit verlof geldt de wachtdagregeling, 
zoals bij ziekte, niet. Word je ziek vanwege zwanger-
schapscomplicaties, neem dan contact op met je con-
tactpersoon bij Werkis.

Ziektekostenverzekering

Via Werkis kan je een korting krijgen op de ziektekos-
tenverzekering. 
Dit loopt via VGZ. Meer informatie hierover kun je vinden 
onder de volgende link: www.vgz.nl/abu. Op deze pagina 
kun je zien wat de korting zou worden en kun je je ook 
aanmelden.

Niet tevreden?

Heb je klachten over je werk, onze dienstverlening of 
zie je verbeterpunten?
Laat het ons weten. Je kan altijd mailen naar info@werkis.
nl of neem contact op met je vaste contactpersoon bij 
Werkis. We nemen alle klachten in behandeling en bin-
nen twee weken krijg je een reactie. Bevalt je huidige 
werk via Werkis je toch niet helemaal, schroom dan niet 
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om dit te bespreken met je vaste contactpersoon bij Wer-
kis. We denken graag met je mee!

Einde werk

Mocht je werk ophouden en we kunnen niet direct pas-
send werk voor je vinden, dan kun je onder bepaalde 
voorwaarden in aanmerking komen voor een uitkering 
via de werkloosheidswet (WW).
Je moet jezelf hiervoor inschrijven bij het UWV Werkbe-
drijf op je eerste werkloosheidsdag en binnen een week 
na het begin van de werkloosheid een WW uitkering aan-
vragen. Het UWV gaat daarna de uitkeringsaanvraag be-
oordelen en bepaalt of je recht hebt op WW.
Mocht je binnen 4 weken na het ophouden van het werk 
ziek worden, en je hebt nog geen nieuwe werkgever gevon-
den of WW-uitkering ontvangen, dan ben je verplicht om je 
ziek te melden bij jouw toenmalige vaste contactpersoon 
bij Werkis. Alle procedures m.b.t. tot ziektebegeleiding en 
re-integratie in de rubriek “Ziekte” zijn dan van toepassing.

PEC ZWOLLE WERKT

Lijkt het je geweldig om tijdens de eredivisiewedstrij-
den en andere events te werken in het IJsseldelta sta-
dion?
Of ken je horecatoppers die dit willen doen? Kijk dan snel 
op www.peczwollewerkt.nl en scoor die baan!

Privacy

Privacyreglement

Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij 
jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel 
waarde aan jouw privacy en hebben daarom een priva-
cyreglement opgesteld.
Wij houden ons aan de regels die voortvloeien uit de 
wetgeving op het gebied van privacy, in het bijzonder 
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In het 
privacyreglement staat beschreven wat wij doen met de 
persoonsgegevens doen die jij aan ons verstrekt, welke 
persoonsgegevens we van jou kunnen opslaan in onze 
administratie, aan wie jouw persoonsgegevens worden 
verstrekt (en wanneer) en hoelang wij jouw persoonsge-
gevens bewaren. Je vindt dit allemaal terug in de bijlage 
Privacyreglement Werkis Uitzendbureau.
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1. Inleiding

Vanwege voortdurende veranderingen met betrekking tot arbowetgeving, veiligheid, verzuimbeheersing, arbeids-
ongeschiktheid en milieu en op verzoek van onze opdrachtgevers in de markten waarop Werkis B.V. actief zijn heeft 
de directie besloten een veiligheidszorgsysteem met de naam VGM-systeem (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) op te 
zetten en te laten certificeren volgens de VCU normen.

2. Beleidsverklaring

De mate van klanttevredenheid van onze klanten wordt 
voornamelijk bepaald door de mate waarin afspraken tijdig 
en flexibel worden nagekomen. Dit betekent dat de klant 
tevreden zal zijn als ons bedrijf voortdurend voldoet aan de 
met de klant overeengekomen eisen en wensen. Om dit 
te kunnen bereiken is het belangrijk dat iedere medewer-
ker zich voortdurend bewust is van het belang de eisen en 
wensen van de klant te kennen en alle relevante informatie 
hieromtrent tijdig meldt binnen de organisatie. 

2.1.1 Hoofddoel kwaliteit
Bij het verlenen van diensten dient zo optimaal mogelijk 
te worden voldaan aan de overeengekomen wensen en 
specificaties van de klant, waarbij externe voorschriften en 
interne richtlijnen in acht worden genomen.

2.1.2 Hoofddoel veiligheid
Het doel van het veiligheidsbeleid is het streven naar opti-
male arbeidsomstandigheden, waardoor veiligheid en ge-
zondheid van eigen medewerkers, tijdelijke medewerkers, 
en die van derden zoveel mogelijk gewaarborgd zijn en het 
welzijn zoveel mogelijk wordt bevorderd.

2.1.3 Hoofddoel milieu
Het voldoen aan de door de overheid opgelegde regelge-
ving om zo de invloed van de bedrijfsvoering op het milieu 
te minimaliseren. Hierbij verklaart de directie van Werkis 
B.V. dat zij bij het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren 
van het algemeen bedrijfsbeleid uitgaat van:

• het opzetten van een bedrijfshandboek met daarin 
regels en procedures om een efficiënte bedrijfsvoe-
ring te waarborgen.

• iedere werknemer te betrekken en te informeren 

over de doelen en middelen van kwaliteits, -veilig-
heids- en milieuzorg.

• de (financiële) middelen, het toewijzen van ge-
schoold personeel voor het leidinggeven, het uit-
voeren van werkzaamheden en verificatieactiviteiten 
zoals externe audits, en overige voorzieningen ter 
beschikking te stellen die nodig zijn om het systeem 
op te zetten, in te voeren, te onderhouden en con-
tinue te verbeteren.

• het voorkomen van persoonlijk letsel.
• het zorgdragen voor de veiligheid van derden.
• het voldoen aan wet- en regelgeving.
• het voorkomen van materiële- en milieuschade.
• het streven naar continue verbetering op het gebied 

van VGM.
• het beleid jaarlijks op te stellen en als gevolg van in-

terne en/of externe ontwikkelingen jaarlijks bijstellen
• het VGM-beleid op gelijkwaardig niveau te behande-

len en te beoordelen als het financieel-economisch, 
sociaal, technisch en commercieel beleid.

• het zorgen voor een vakkundig personeelsbestand, 
middels voorlichting en training.

• het in overleg met opdrachtgevers, leveranciers en 
extern deskundigen vastleggen van afspraken om-
trent veiligheids- en milieueisen.

• het in overleg met deskundigen aanbieden van aan-
gepast werk voor personeel dat na een ongeval of 
lang verzuim dient terug te keren in het bedrijf. 

• het treffen van voorzieningen om eventuele schade 
van ongelukken en incidenten voor het milieu te be-
perken.

Veiligheid
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VGM-organisatie
De VGM-coördinator is binnen Werkis B.V. verantwoorde-
lijk voor het opzetten, invoeren, uitdragen, onderhouden 
en toelichten van het VGM-systeem. Mevrouw K. Schot-
kamp is VGM-coördinator en preventiemedewerker bin-
nen Werkis B.V.

BHV-organisatie
Aangezien wij meestal worden ingehuurd draagt de op-
drachtgever ook zorg voor bedrijfshulpverleners op de 
werklocaties. Het wordt aangeraden om bij het betreden 
van werklocaties voor de start te vragen wie de bedrijfs-
hulpverlening verzorgt. 

Wat te doen bij calamiteiten ?
Een ieder is verplicht zich op het terrein van de opdracht-
gever op de hoogte te stellen en te houden van de alarm-
signalen, alarmnummers, brand- en reddingsmiddelen, 
verzamelplaatsen en meldingsprocedures.

VGM-structuur op werklocaties
Op werklocaties zijn de voorlieden van de opdrachtgevers 

verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de 
veiligheidsregels door het eigen personeel, onderaanne-
mers en leveranciers. 

Arbodienst
Ons bedrijf is voor arbodienstverlening aangesloten bij een 
erkende arbodienst. De arbodienst verzorgt voor ons be-
geleiding bij ziekteverzuim, re-integratie en de dienstverle-
ning  in het kader van de Wet Poortwachter. Volgens de Ar-
bowet heeft iedere werknemer recht op om zich periodiek 
gezondheidskundig te laten onderzoeken. Ook wel PMO 
genoemd. Het doel van dit onderzoek is om de risico’s van 
het werk voor de gezondheid zoveel mogelijk te inventari-
seren en te beperken. Indien u geïnteresseerd bent in een 
PMO kunt u dit melden bij uw vestigingsleider.

Daarnaast heeft iedere werknemer de mogelijkheid om een ar-
beidsomstandigheden spreekuur aan te vragen bij de bedrijfs-
arts. Wanneer je vragen hebt over jouw gezondheid in relatie 
tot het werk, werkomstandigheden of als je (dreigend) verzuim 
van je werk wilt voorkomen dan kun je een arbeidsomstan-
digheden spreekuur aanvragen bij ArboNed via 038-7772034.

4.1 Overzicht van risico’s tijdens je werkzaamheden
Binnen ons bedrijf kunnen onderstaande risico’s op de volgende manier worden beheerst.

3. VGM-structuur

4. Werkzaamheden met risico’s

Functie in Taken Risico’s Beheersing

Productie
Bouw
Industrie/Transport
Metaal
Olie/Gasindustrie

Het werken met machines Elektrocutie
Gehoorbeschadiging

Voor gebruik controleren of 
keuringssticker aanwezig is

Goed onderhoud materieel

Gebruiken gehoorbescherming

Gedwongen houdingen Lichamelijke klachten Gebruik van hulpmiddelen

Werkhoudingen 
voortdurend afwisselen

Werken aan de weg Verkeersongevallen Wegmarkering tijdig plaatsen

Veilige ruimte aanhouden bij 
het plaatsen van de markering

Veiligheidsvesten dragen
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Functie in Taken Risico’s Beheersing

Productie
Bouw
Industrie/Transport
Metaal

Werken met chemische 
stoffen

Oog- huid- en luchtwegen-
aandoeningen

Adembescherming minimaal 
P2 of P3 gebruiken

Goed aansluitende kleding

Werken met kabels en 
leidingen

Schade aan de kabels en 
leidingen

Tijdig KLIC melding doen

Op de hoogte stellen van de 
KLIC-informatie

Tillen van materiaal en 
materieel

Lichamelijke klachten Gebruik van hulpmiddelen

Til-instructies opvolgen

Werken op hoogte Valgevaar Instructies opvolgen

Valbeveiliging eventueel

Het werken met bodem/
vervuilde grond

Lichamelijke klachten Instructies opvolgen

KLIC melding opvragen

Werken met een heftruck Beknelling Instructies opvolgen

Goederen opslaan in het 
magazijn

Valgevaar Materiaal geborgd opslaan

Deelname aan het verkeer Verkeersongevallen

Rug- en nekklachten

Regelmatig rusten en wisselen 
van chauffeur bij lange afstanden

Niet mobiel bellen zonder 
handsfree systeem

(assisteren bij) Hijsen van 
materiaal

Valgevaar materiaal Helm dragen

Werkhandschoen dragen

Goed communiceren met 
kraanmachinist

Begeleiden van lasten

Kantoormedewerker Beeldschermwerk/
Computerwerk

Nekklachten
Rugklachten

Instructies opvolgen uit deze 
instructiemap
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4.1.1 Werken in gedwongen houdingen en tillen
Op grond van nieuwe regelgeving zijn afspraken gemaakt
over fysieke belasting in combinatie met het tillen en ver-
plaatsen van stenen en andere materialen. Optimale om-
standigheden zijn:

• de last bevindt zich recht voor de tiller; De last be-
vindt zich, horizontaal gezien, maximaal 25 cm van 
de tiller.

• De last staat op een hoogte van 75 cm.
• De last wordt maximaal 25 cm omhoog getild.
• Er wordt maximaal 1 keer per 5 minuten getild.

Onderstaande tabel geeft de optimale en af te raden si-
tuaties aan.

• Stenen wegen maximaal 4 kg en blokken maximaal 
13 kg; gebruik een elementenstelmachine voor gro-
tere blokken.

• Metsel bij voorkeur tussen knie - en schouder hoog-
te (50-150 cm).

• Metsel niet onder enkelhoogte, met uitzondering 
van het vloer - en funderingsniveau.

• Metsel niet boven ooghoogte, met uitzondering van 
binnenmuren onder de verdiepingsvloer.

• Metsel maximaal 1/3 van de tijd bij een volledige 
metselslag tussen enkel- en knie hoogte en tussen 
schouder - en ooghoogte (20-50 cm en 150-170 
cm).

• Werk maximaal 4 uur per dag met de romp meer 
dan 20° gebogen.

• Opper niet eenhandig met een stenentang.
• Houd een maximum gewicht aan voor de kruiwa-

gen van 25 kg bij de handvatten.
• Houd bij eenhandig pakken een maximale breedte 

van de stenen of blokken aan van 105 mm.
• Zorg voor een opgeruimde steiger en richt de werk-

plek zorgvuldig in.
• Zorg daarnaast voor voldoende transportruimte op 

de steiger (breedte 160 cm).
• Zet het materiaal en de gereedschappen zo dicht 

mogelijk bij de werkplek. 
• Gebruik de beschikbare transport- en tilhulpmidde-

len.
• Vraag bij het tillen van zware lasten één of meer col-

lega ‘s om hulp.

Een last van 25 tot 50 kg mag met twee mensen hand-
matig worden getild. U dient er dan wel voor te zorgen 
dat één van de tillers de aanwijzingen geeft, zodat alles 
tegelijk gebeurt.

Hoe loopt u minder risico?
De volgende tips helpen rugklachten te voorkomen:
• Til met gebogen knieën en gestrekte rug. Op deze 

manier worden de ‘sterke’ beenspieren belast in 
plaats van de ‘zwakke’ rugspieren.

• Houdt het gewicht zo dicht mogelijk bij uw lichaam.
• Zorg ervoor dat uw lichaam in evenwicht is voordat 

u gaat tillen. De voeten dienen licht te worden ge-
spreid, de ene voet iets voor de andere.

• De last dient op de handpalmen te rusten en niet op 
de vingertoppen.

• Het tiltraject dient zich bij voorkeur tussen heup- en 
ellebooghoogte te bevinden, maar in ieder geval 
tussen knie en schouderhoogte.

• Draai nooit met het bovenlichaam tijdens het tillen. 
Als u draait, doe dat dan door uw voeten te verplaat-
sen.

• Maak bij het tillen en verplaatsen zoveel mogelijk ge-
bruik van hulpmiddelen zoals tilliften, pallettrucks en 
steekkarren.

• Zet handmatig te verplaatsen materialen zoveel mo-
gelijk op een verhoging van 50-75 cm.

• Beperk de afstand waarover getild dient te worden.
• Draag de last het liefst met beide handen. Dit geeft 

een gelijkmatige verdeling van de belasting op het 
lichaam.

• Probeer vooraf het te tillen gewicht zo goed moge-
lijk in te schatten.

• Bij zwaar lichamelijke arbeid is het voor het herstel 
beter om vaker korte pauzes te nemen dan een en-
kele lange.

• Is iets te zwaar of erg onhandig van vorm, vraag dan 
hulp of loop liever twee keer.

• Loop verstandig – loop zo weinig mogelijk met lege 
handen.

• Gebruik goede schoenen – dragen van hoge hakken 
e.d. is vragen om problemen.

• Zorg voor voldoende grip – goede zolen.

4.1.2 Werken met elektriciteit
De voornaamste gevaren van werken met elektriciteit be-
staat uit:

• Elektrocutie door het aanraken van onder spanning 
staande delen, door het niet goed functioneren van 
de isolatie van kabels, kasten, gereedschappen enz. 
en door het niet goed werken of onjuist gebruik van 
beveiligingen zoals aardleiding, aardlekschakelaars en 
dergelijke.

• Brandgevaar, bijvoorbeeld door overbelasting van ka-
bels of motoren.

• Onverwachte gevaren zoals struikelen over kabels, 
stoten of vallen van hoogte vanwege stroomuitval.

4.1.3 Werken op hoogte
Werken op hoogte heeft betrekking op werkzaamheden 
boven 2,5 meter. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
steigers. Indien u instructies krijgt van de uitvoerder of op-
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drachtgever om gebruik te maken van valbeveiliging dient 
u deze op te volgen. Indien men tijdens de werkzaamhe-
den gebruik maakt van ladders of stellingen dient men met 
onderstaande rekening te houden:

• Voor elke 4 meter die men omhoog gaat, dient men 
de ladder één meter van de muur of het object dat 
beklommen moet worden te plaatsen.

• Om overmatig doorbuigen van de ladder te voorko-
men, mag de hoek tussen de ladder en het horizon-
tale draagvlak niet minder dan 60 graden zijn. Voor de 
beste stabiliteit moet de hoek 70 graden zijn.

• Bij gebruik van een uitschuifbare ladder moet de ver-
lenging altijd aan de voorkant zitten en tenminste 5 
sporten overlappen.

• Draag geschikte schoenen om uitglijden te voorko-
men.

• Wanneer u een ladder voor een deuropening plaatst, 
zorg er dan voor dat de deur op slot is, en dat er geen 
obstakels rondom de ladder staan.

• Beklim nooit een ladder met meer dan één persoon 
en draag geen zware dingen naar boven.

• Veilig werken op een steiger is afhankelijk van de juis-
te opstelling. Verzeker uzelf ervan dat de stelling veilig 
en betrouwbaar is, voordat u er gebruik van maakt. 
Een ladder moet minimaal één meter boven de bo-
venste werkvloer uitsteken.

• Kleine veranderingen aan steigers kunnen grote on-
gevallen tot gevolg hebben. 

• Laat geen gereedschap of materialen liggen op de 
steiger zodat struikelen wordt voorkomen.

• In bepaalde situaties is het gebruik van een steiger die 
op de grond staat niet mogelijk. In geval van verho-
ging of hangsteigers is het juiste gebruik van veilig-
heidsriemen verplicht.

• Bij een hangsteiger moet een bord staan met de vol-
gende tekst zoals: “Geen toegang voor onbevoegd 
personeel, maximum draagkracht ......Kg.”

• Mobiele of verrijdbare steigers hebben een egale on-
dergrond nodig, De wielen moeten geblokkeerd kun-
nen worden.

• In geval van blootstelling aan sterke wind en op daken 
moet een steiger vastgezet worden met stalen stutten.

4.1.4 Omgaan met afvalstoffen
Afval op werklocaties
Indien u afval veroorzaakt op werklocaties dient u dit te 
scheiden en te deponeren in de daarvoor door de op-
drachtgever aangegeven afvalopslagplaatsen en volgens 
de instructies van de opdrachtgever. Bij vragen omtrent 
het verzamelen en opslaan van afval dient u contact op te 
nemen met de uitvoering.

4.1.5 Werken met machines
Werknemers van zowel de werklocaties als in de timmerfa-

briek komen regelmatig in aanraking met machines. Voor 
het werken met machines gelden in het algemeen de vol-
gende risico’s:

• Het in aanraking komen of gegrepen worden door 
bewegende delen.

• Het getroffen worden door rondvliegende delen.
• Het bekneld raken van ledematen bij gebruik van 

pneumatische opspan- of doorvoerapparatuur.
• Het ontstaat van gehoorschade.
• Het inademen van hinderlijke of schadelijke houtstof/

kwartstof.

Om dergelijke risico’s te ontlopen is het belangrijk dat u, 
voordat u hiervan gebruik maakt, controleert of de machi-
nes zijn gekeurd volgens de CE-keuring en zijn voorzien 
van beschermkappen, of er voldoende ruimte ter beschik-
king is voor het veilig gebruiken van de machines en goede 
beschermende kleding en overige middelen dragen.
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Afval op locaties
Indien u afval veroorzaakt op locaties dient u dit te schei-
den en te deponeren in de daarvoor door de opdracht-
gever aangegeven afvalopslagplaatsen en volgens de 
instructies van de opdrachtgever. Bij vragen omtrent het 
verzamelen en opslaan van afval dient u contact op te ne-
men met de uitvoering.

4.1.7 Kantoorwerkzaamheden
Beeldschermwerk en RSI
Gebleken is dat 40 tot 50 procent van de beeldscherm-

werkers vaak (ten minste eenmaal per week) klachten heeft 
over spieren of gewrichten. Het blijkt dat de gezondheids-
klachten in het algemeen samenhangen met een combi-
natie van de volgende factoren: lange werktijd achter het 
scherm (meer dan 5 uur per dag), een hoge werkdruk en 
slechte ergonomische inrichting van de beeldscherm-
werkplek. Wat betreft de ergonomie worden de volgende 
zaken genoemd:

• gedraaid zitten voor het beeldscherm.
• beeldscherm te hoog of te laag opgesteld.

4.1.6 Omgaan met milieurisico’s
Binnen het bedrijf zijn de volgende milieurisico’s geïnventariseerd waarbij tevens is aangegeven op welke wijze deze risico’s 
kunnen worden beheerst.

Taken Milieurisico’s Beheersing

Het voldoen aan de 
vergunning

Boete gemeente Minimaal jaarlijks tijdens de werkplekinspectie controleren of is 
voldaan aan de afspraken in de milieuvergunning.

Het werken met 
machines (ook repa-
raties)

Lekkage van olie/ bodem-
verontreiniging

Geluidsoverlast

Inademen van gassen

Alleen reparaties uitvoeren in het gedeelte waar oliedichte vloer 
is en eventuele lekkage opvangen in lekbakken zoals aangege-
ven in de werkplaats.

Machines in de werkplaats en op het terrein alleen starten als 
het echt nodig is en machines goed onderhouden.

PBM’en dragen zoals aangegeven in de instructiemap.

Olie afvoeren Olie lekkage Gebruik alleen de voor olie bestemde opvangbakken en zorg 
dat er niets naast lekt

Olie af laten voeren door erkende bedrijven en pakbonnen/
vrachtbrieven met afvalstroomnummer bewaren.

Tanken van machines Lekkage/vervuiling/
bodemverontreiniging

Slechts tanken bij de tanks

De vloer wordt jaarlijks gecontroleerd door erkende instantie

Verzamelen van 
afvalstoffen

Vervuiling Afval scheiden zoals aangegeven in de instructies en aangege-
ven op de containers

Werken met gevaar-
lijke stoffen

Ademhalingsmoeilijkheden 
o.a.

Inventarisatie maken van gevaarlijke stoffen

Lees voor gebruik de instructies op de verpakking en houd eerst 
een overleg over het gebruik van deze stoffen en de beheers-
maatregelen.
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• geen voetensteun aanwezig.
• tocht.
• geen documenthouder.
• langdurig werken met een muis.

Een bijzonder vorm van spier- en gewrichtsklachten zijn de 
klachten die met de verzamelnaam RSI (Repetitive Strain 
Injury) worden aangeduid. RSI kan tot uiting komen in ont-
stekingen aan onder andere de zenuwen, spieren en pezen.
Naast spier- en gewrichtsklachten komen ook hoofdpijn, 
vermoeidheid en nerveuze klachten en oogklachten voor 
bij het werken met beeldschermen.
Neem tenminste na 2 uur beeldschermwerk een korte 
werkonderbreking of doe iets anders. Probeer bij inten-
sief beeldschermgebruik lichamelijke vermoeidheid (met 
name de ogen) te voorkomen door steeds na 40 minuten 
een korte werkonderbreking van ca. 2 minuten in te lassen. 
Laat uw ogen testen als u twijfelt aan uw gezichtsvermo-
gen of als er andere oogklachten zijn bij het beeldscherm-
werk. Het kan zijn dat er een aangepaste bril nodig is.

4.2 Melding van risico’s, incidenten en ongevallen en 
brand en dergelijke
Een ieder is verplicht om de volgende situaties te melden 
bij ons op kantoor:

• Indien de uit te voeren werkzaamheden niet overeen-
komen met de afgesproken werkzaamheden.

• De opdrachtgever stelt geen PBM’en beschikbaar.
• Risico’s tijdens de werkzaamheden.
• Brand.
• Ongevallen met en zonder verzuim.
• Gevaarlijke situaties of bijna-ongevallen/incidenten.
• Milieuschade en overige materiële en immateriële schade.
• Overige verbeterpunten met betrekking tot VGM.

Nadat we de melding heeft ontvangen wordt het vast-
gelegd op een ongevallenformulier en wordt de oorzaak 
geanalyseerd tijdens het werkoverleg om eventueel pre-
ventieve maatregelen in te voeren zodat dergelijke situaties 
zich in de toekomst niet meer voordoen. U bent als uit-
zendkracht tevens verantwoordelijk om tijdig bij ons aan te 
geven indien u werkzaamheden moet uitvoeren welke niet 
zijn overeengekomen met de opdrachtgever. Tenslotte 
dient u ons en de verantwoordelijke van de inlener direct 
in te lichten indien de werkzaamheden dermate gevaarlijk 
zijn dat de veiligheid in gevaar kan komen.
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4.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’en)

Verstrekken en dragen van PBM’en
Indien door de opdrachtgever niet anders wordt voorgeschreven of ter beschikking wordt gesteld, worden de volgende 
PBM’en standaard gedragen bij de aangegeven werksituatie:

Soort BPM Gebruikssituatie

Veiligheidshelm Tijdens alle werkzaamheden onder kraanbereik
Op locaties waar de opdrachtgever dit verplicht stelt
Tijdens alle werkzaamheden waar gevaar bestaat voor vallende voorwerpen

Veiligheidshandschoenen Bij werkzaamheden waar kans op handletsel bestaat

Valbeveiliging Bij werkzaamheden op hoogte

Adembescherming Bij werkzaamheden waar stoffen vrijkomen zoals zagen van hout, gips, 
stenen e.d.

Veiligheidsschoenen S3 Bij alle werkzaamheden

Werkkleding Bij alle werkzaamheden

Gehoorbescherming Bij een geluidsniveau hoger dan 80 dB(A)

Veiligheidsbril Bij werkzaamheden, waarbij vonken, agressieve spatten, materiaalsplinters e.d. 
vrijkomen
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Deze PBM’en dienen te voldoen aan de relevante norm(en) 
en zonodig voorzien te zijn van het CE merk. De genoem-
de PBM’en worden gratis ter beschikking gesteld door de 
inlener. Wanneer is geluid nu boven 80 dB(A) ? 

Vuistregel: Indien men op 1 meter afstand van elkaar staat 
en men kan, zonder stemverheffing, elkaar niet goed ver-
staan dan ligt het geluidsniveau boven 80 dB(A). 
Bij twijfel over de deugdelijkheid van de persoonlijke be-
schermingsmiddelen dient de werknemer contact op te 
nemen met de directie. Meer informatie vindt u in hoofd-
stuk 8 Instructie persoonlijke beschermingsmiddelen.

Extra informatie over de helmplicht
Soms blijkt er onduidelijkheid te zijn over de helmplicht. 
De regels zijn als volgt: u draagt de helm zonder discussie 
indien:

1. Indien de opdrachtgever de helm verplicht stelt is er 
geen discussie mogelijk. Indien u van mening bent in 
deze situaties geen helm te hoeven dragen dient u 
hiervoor een schriftelijke toestemming te ontvangen 
van de opdrachtgever of diens gemachtigde. Ziekte-
verzuim of sancties door de opdrachtgever als gevolg 
van het niet dragen van de helm in deze situatie wor-
den niet door Werkis B.V. vergoed.

2. Bij alle werkzaamheden binnen kraanbereik.
3. Tijdens alle werkzaamheden waar gevaar bestaat 

voor vallende voorwerpen.

Daarnaast dient u bij twijfel over het wel of niet dragen van 
helmen altijd de uitvoerder te vragen. Realiseer u goed: 
het dragen van Persoonlijke Beschermingsmiddelen is be-
doeld ter persoonlijke bescherming en niet alleen voor de 
tevredenheid van de werkgever en de opdrachtgever.



4.4 Orde en netheid op de werkplek
Iedereen dient te allen tijde voor een nette en opgeruim-
de werkplek te zorgen, dit geldt tevens voor de schaft-, 
toilet- en kantoorruimten. 

Milieu- en afvalstoffen

Afval dient men in de daarvoor bestemde containers te 
scheiden en te deponeren, op advies van de opdracht-
gever. In de contracten die worden gesloten met de op-
drachtgever is het meestal overeengekomen dat iedere 
onderaannemer zorg draagt voor het scheiden en depo-
neren van eigen afval, hieronder valt ook metselafval in de 
vorm van afvalstenen e.d.

4.5 Aansprakelijkheden
Ofschoon Werkis B.V. niet zelf verantwoordelijk is voor de 
veiligheid op het project, omdat je daar onder leiding en 
toezicht van een derde (de opdrachtgever) werkt, doen wij 
onze uiterste best je persoonlijke veiligheid te waarborgen. 
Naast het verstrekken en het bespreken van de inhoud van 
dit V&G boekje, verzorgen we veiligheidscursussen en ver-
strekken we beschermingsmiddelen en/of gereedschap. 
We kunnen je onmogelijk de hele dag begeleiden en je 
hebt dan ook uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid voor je 
eigen veiligheid. Belangrijke onderdelen van je eigen ver-
antwoordelijkheid zijn:

1. Als je eigen gereedschap gebruikt, zorg dan dat dit 
voldoet aan de gestelde eisen. Dat geldt ook voor 
gereedschap van derden, welke je op de werklocatie 
gebruikt. Gebruik het gereedschap overigens ook uit-
sluitend waarvoor het bedoeld is.

2. Wanneer je in een situatie komt, welke je niet veilig 
lijkt, of je moet werkzaamheden verrichten onder 
onveilige omstandigheden, heb je het recht om het 
werk te weigeren, ongeacht de reactie van de op-
drachtgever. Je kunt dan het beste direct contact op-
nemen met je contactpersoon.

3. Doe geen werk waar je onvoldoende voor bent op-
geleid, of werkzaamheden die boven je functieprofiel 
uitstijgen. Al lijkt het een hele eer als je zelfstandig 
een “zware taak” mag doen, er kan altijd iets misgaan. 
Neem bij twijfel contact op met je contactpersoon.

4. Indien je voor het werk een rijbewijs benodigd bent is 
het een eigen verantwoordelijkheid om het rijbewijs 
tijdig te laten verlengen en ons daarvan op de hoogte 
te stellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die 
voortvloeit uit ongevallen door personen die niet in 
het bezit zijn van een geldig rijbewijs.

5. Wij dringen er op aan dat je onder geen van de on-
veilige omstandigheden doorwerkt, doe je dit toch, is 
dat uitdrukkelijk voor eigen risico.
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5.1 Huisregels
• Vragen kunt u stellen tussen 8:30 en 17:30 op nor-

male werkdagen op het vaste telefoonnummer van 
de Werkis vestiging waarvoor u werkzaam bent. Voor 
dringende zaken van 17.30 tot 22.00 uur en van 06.00 
uur tot 08.30 en in het weekend, kunt u gebruik ma-
ken van het mobiele telefoonnummer van uw eerste 
contactpersoon binnen Werkis (bedenk wel eerst of 
het niet kan wachten tot normale kantooruren).

• Ziekmelden dient te geschieden voor 09.00 op het 
vaste telefoonnummer van de Werkis vestiging waar-
voor u werkzaam bent.

• Betalingen worden pas gedaan wanneer de volgende 
zaken binnen zijn:

 o  getekende loonbelasting verklaring
 o  getekende Uitgifte registratie formulier
 o  getekende Algemene voorwaarden
 o  leesbare kopie van geldig identiteitsbewijs
• Bij constatering van drank of drugsgebruik of wapen-

bezit tijdens of voor de werkzaamheden geldt ontslag 
op staande voet.

• Werknemer zorgt goed voor de aan hem/haar door 
werkgever en/of opdrachtgever beschikbaar gestel-
de bedrijfs-, transportmiddelen en gereedschappen. 
De middelen zijn alleen voor zakelijk gebruik, tenzij 
met werkgever schriftelijk anders is overeengeko-
men. Er kan sprake zijn van een niet rentedragende 
borg. Tenzij de borg wegens aansprakelijkheid is be-
zwaard, verplicht werkgever zich om de borg uiter-
lijk met de laatste verloning met het nettoloon of op 
andere wijze te verrekenen.

• De bedrijfsauto, indien van toepassing, die u ter be-
schikking wordt gesteld moet dagelijks gecontroleerd 
worden op:

 o  olie en waterpeil
 o  mankementen (direct doorgeven aan Werkis B.V.)
• Verder zijn boetes voor eigen rekening en zullen 

worden verrekend met uw salaris. U krijgt hierover 
bericht. U dient normaal om te gaan met de vervoer-
middelen van Werkis B.V. De tankpas dient alleen voor 
de brandstof van de bedrijfsauto waarin u rijdt, privé 
gebruik van tankpas en auto is niet toegestaan.

• Wanneer uw werk ophoudt dient u uw vervoersmid-
del van Werkis B.V. direct in te leveren in Kampen. 
Wanneer u dit niet doet worden de kosten van de 
bedrijfsauto op u verhaald.

• Bij misbruik/overtreding van het autoreglement volgt 
ontslag op staande voet.

• U bent zelf verantwoordelijk om de geldigheid van di-
ploma’s bij te houden maar dient er ook voor te zor-
gen dat u het rijbewijs tijdig verlengd. Indien u zonder 
geldig rijbewijs rijdt in een vervoermiddel van Werkis 
B.V. bent u niet verzekerd en zal eventuele schade op 
u worden verhaald.

5.2 Toegang tot de locatie
Wanneer een locatie wordt betreden, moet men in het 
bezit zijn van een geldig identificatiebewijs (bijvoorbeeld 
paspoort). Alleen aangewezen poorten mogen worden ge-
bruikt voor het betreden en verlaten van de locatie. Wan-
neer de opdrachtgever dit vereist moet men in het bezit zijn 
van een veiligheidspaspoort bij het betreden van het terrein. 

5.3 Beleid geweld, agressie en seksuele intimidatie
De directie tolereert niet dat de medewerkers tijdens het 
uitvoeren van zijn/haar werkzaam-heden te maken krij-
gen met allerlei vormen van agressie, geweld en seksuele 
intimidatie. Voor zover het in het vermogen ligt van de di-
rectie, zullen zij de werknemers hier tegen beschermen. 
Daarnaast tolereert de directie niet dat medewerkers zich 
schuldig maken aan agressie, geweld en seksuele intimi-
datie en de directie zal passende maatregelen treffen bij 
overtredingen op dit gebied. Onder agressie, geweld en 
seksuele intimidatie wordt verstaan:

• fysiek geweld gericht op het lichaam (trappen, slaan, 
vastgrijpen).

• psychisch geweld (lastig vallen, bedreigingen, chan-
tage, onder druk zetten, achtervolgen e.d.).

• discriminatie in woord of gedrag.
• verbaal geweld (bedreiging, uitschelden).
• vernielingen van objecten in het bijzijn van de werk-

nemer.
• ongewenste seksuele toenadering.
• verzoeken om seksuele gunsten. 
• ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag van sek-

suele aard.

Medewerkers die van mening zijn dat zij in aanraking zijn 
gekomen met agressie, geweld of seksuele intimidatie 
melden het incident bij de directie. De directie neemt 
maatregelen om het op te lossen en verder problemen 
te voorkomen.

5. Gedragsregels

Werkis B.V. verwacht van een ieder van u dat onderstaande regels en voorschriften, bij de voorbereiding en uitvoering 
van de werkzaamheden, worden nageleefd. Door onderstaande gedragsregels in acht te nemen, in combinatie met 
de regels en voorschriften van opdracht-gevers en autoriteiten, kunt u ons, uw collega’s en uzelf helpen om te zorgen 
voor een veilige en gezonde werkplek.
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Werkis Uitzendbureau (hierna: “Werkis” en ook “wij” en “ons”) heeft diverse op-
drachtgevers waaraan zij haar werknemers uitzendt dan wel detacheert. Ook 
verricht Werkis diensten op het gebied van werving en selectie. 
 
Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk dat wij jouw persoonsgegevens 
verwerken. Wij hechten veel waarde aan jouw privacy en wij houden ons daar-
om aan de regels die voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van privacy, 
in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Door middel 
van dit privacyreglement willen wij voor jou inzichtelijk maken wat wij met de 
persoonsgegevens doen die jij aan ons verstrekt. Zo vind je in dit privacyre-
glement onder andere antwoord op de vraag welke persoonsgegevens door 
ons worden opgeslagen in onze administratie, aan wie jouw persoonsgege-
vens worden verstrekt (en wanneer) en hoelang wij jouw persoonsgegevens 
bewaren.

Artikel 1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:
a. arbeidsovereenkomst: de overeenkomst tussen jou en Werkis waarmee jij 

ter beschikking wordt gesteld aan een derde om krachtens een door die 
derde en Werkis gesloten overeenkomst van opdracht arbeid te verrichten 
onder toezicht en leiding van die derde;

a. derde: ieder, niet zijnde jij, Werkis, een bewerker, of enig persoon die onder 
rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of de bewerker gemachtigd is 
om persoonsgegevens te verwerken;

a. jij en jou: dat ben jij, de (aspirant-)uitzendkracht; degene van wie persoons-
gegevens door Werkis worden verwerkt.

a. persoonsgegeven: elk gegeven dat op jou betrekking heeft en ook naar 
jou te herleiden is;

a. toestemming: elke vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting 
waarmee jij aanvaardt dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt;

a. verantwoordelijke: Werkis;
a. verstrekken van persoonsgegevens: het bekend maken of ter beschikking 

stellen van persoonsgegevens;
a. verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van han-

delingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval 
het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, op-
vragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 
verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbren-
gen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of 
vernietigen van gegevens;

a. Werkis: Werkis B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (8263 AE) Kampen 
aan de Dieselstraat 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 
van Koophandel onder nummer 08171341.

Artikel 2. Reikwijdte reglement

Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van jouw persoonsgegevens 
door Werkis.

Artikel 3. Doeleinden verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden door Werkis slechts verwerkt voor de volgende 
doeleinden:

• De beoordeling van jouw geschiktheid voor arbeidsbemiddeling;
• Jouw bemiddeling naar arbeid;
• De uitvoering van de arbeidsovereenkomst tussen jou en Werkis; 
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Werkis rusten.

Artikel 4. Inschrijving bij Werkis en bemiddeling naar 
arbeid

1. Jij kunt je bij Werkis inschrijven op twee manieren: (1) door middel van 
het invullen van een inschrijfformulier op de website van Werkis of (2) bij 
een van de vestigingen van Werkis. Als je je inschrijft, verzoeken wij je de 
volgende persoonsgegevens aan ons door te geven: 
 
• NAW-gegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geboortedatum 
• Geslacht 

2. Je kunt ervoor kiezen om bij de inschrijving je curriculum vitae (hierna: 
“cv”) aan ons te verschaffen. Je bent hiertoe niet verplicht. Om je zo goed 
als mogelijk te kunnen bemiddelen naar arbeid, raden wij je wel aan je cv 

aan ons te verstrekken. In je cv kun je de volgende gegevens vermelden: 

3. • Naam (voorletters, voornamen, achternaam, roepnaam) 
• Adres 
• Postcode 
• Woonplaats 
• Geboortedatum 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• Geslacht 
• Gewenste beroepen/functies 
• Werkervaring 
• Opleidingen 
• Cursussen 
• Competenties 

4. Andere persoonsgegevens dan vermeld onder de leden 1 en 2 heeft Wer-
kis niet nodig voor jouw bemiddeling naar arbeid. Mocht je toch andere 
gegevens in je cv opnemen - of die gegevens op enige andere wijze 
vrijwillig aan Werkis verstrekken - dan geef je door het uploaden van je cv 
of door het op andere wijze verstrekken van die gegevens toestemming 
aan Werkis om die persoonsgegevens te verwerken. 

5. De volgende persoonsgegevens heeft Werkis in elk geval niet nodig om 
jou te bemiddelen naar arbeid. Werkis raadt het jou dan ook af deze 
gegevens in het cv op te nemen: 
 
Burgerservicenummer (BSN) 
• Godsdienst of levensovertuiging 
• Raciale of etnische afkomst 
• (Pas)foto 
• Nationaliteit 
• Politieke gezindheid 
• Lichamelijke of geestelijke gezondheid 
• Seksuele leven 
• Lidmaatschap van een vakvereniging vakbond of politieke partij 
• Strafrechtelijke gegevens 
 
Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever

6. Indien verenigbaar met het doel waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan 
Werkis hebt verstrekt, is het Werkis toegestaan jouw persoonsgegevens te 
verstrekken aan potentiële opdrachtgevers. Werkis houdt daarbij rekening 
met jouw belangen en verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk 
voor de doeleinden waarvoor jij jouw persoonsgegevens aan Werkis hebt 
verstrekt (zie artikel 3). 

7. Voor de bemiddeling naar arbeid, is het noodzakelijk dat Werkis jouw 
persoonsgegevens verstrekt aan potentiële opdrachtgevers. Die opdracht-
gevers (derden) moeten in staat worden gesteld om te beoordelen of zij 
jou geschikt vinden voor de functie die zij beschikbaar hebben. Werkis 
zal, zonder dat je daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, geen 
andere persoonsgegevens aan potentiële opdrachtgevers vetrekken dan 
de volgende: 
 
• Naam 
• Woonplaats 
• Geslacht 
• Geboortedatum 
• E-mail 
• Telefoonnummer 
• Opleidingen 
• Werkervaring (indien en voor zover van belang voor de functie) 
 Cursussen (indien en voor zover van belang voor de functie) 
 Stages (indien en voor zover van belang voor de functie) 
 Andere gegevens die betrekking hebben op jouw werkervaring (indien 
 en voor zover van belang voor de functie) 

8. In een beperkt aantal gevallen (indien en voor zover van belang voor de 
functie) kan Werkis, zonder dat je daar expliciete toestemming voor hebt 
gegeven, ook de volgende gegevens aan potentiële opdrachtgevers 
verstrekken: 
 
• Of je in het bezit bent van een rijbewijs; 
• Dat een VOG aan jou is verstrekt. Indien er geen VOG is verstrekt, zullen 
wij daarover geen uitlatingen doen aan de potentiële opdrachtgever; 
• Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen 
strafrechtelijk verleden hebt. Indien je op je eigen verklaring omtrent ge-
drag strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen 
doen aan de potentiële opdrachtgever. 

Bijlage Privacyreglement Werkis Uitzendbureau
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Artikel 5. Totstandkoming arbeidsovereenkomst en 
aanvang terbeschikkingstelling
 
1. Op het moment dat Werkis met jou een arbeidsovereenkomst sluit, zal 

Werkis – naast de in artikel 4 genoemde persoonsgegevens – de volgende 
persoonsgegevens opnemen in haar administratie: 
 
• Kopie identiteitsbewijs 
• Kopie verblijfsvergunning of tewerkstellingsvergunning (indien van 
toepassing) 
• Bankrekeningnummer 
• Huwelijkse staat 
• Indien van belang: VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur 
• Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur 
 
Verstrekken persoonsgegevens aan opdrachtgever

2. Op het moment dat je aan het werk gaat bij een opdrachtgever van Werkis, 
dan kan Werkis de volgende gegevens van jou aan de opdrachtgever 
verstrekken: 
 
• Adresgegevens 
• Geboortedatum 
• Het soort identiteitsbewijs, het nummer en de geldigheidsduur 
• Of je in het bezit bent van een rijbewijs; 
• Dat een VOG aan jou is verstrekt. Indien er geen VOG is verstrekt, zullen wij 
daarover geen uitlatingen doen aan de opdrachtgever; 
• Dat uit je ingevulde eigen verklaring omtrent gedrag blijkt dat je geen 
strafrechtelijk verleden hebt. Indien je op je eigen verklaring omtrent gedrag 
strafrechtelijke gegevens invult, zullen wij daarover geen uitlatingen doen 
aan de opdrachtgever. 
• Indien van belang: VAR-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur 
• Indien van belang: A1-verklaring inclusief nummer en geldigheidsduur 

3. Indien jij verplicht bent om te beschikken over een geldige verblijfsvergunning 
of tewerkstellingsvergunning (en jij geen onderdaan bent van een lidstaat van 
de EU, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland), is Werkis wettelijke 
verplicht een kopie van deze vergunning(en) en van jouw identiteitsbewijs 
aan de opdrachtgever te verstrekken. Werkis zal dit ook doen.

Artikel 6. Gedurende de arbeidsovereenkomst

1. Gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst, is het Werkis 
toegestaan bepaalde persoonsgegevens van jou te verwerken in jouw 
personeelsdossier. Het gaat onder andere om klachten, waarschuwingen, 
persoonlijke werkaantekeningen van de leidinggevende, vakantieaanspraken 
en correspondentie over het functioneren. 

2. Het is Werkis toegestaan (al dan niet verplicht) om bepaalde persoonsgege-
vens van jou te verwerken, ten behoeve van de salarisadministratie. Het gaat 
onder andere om loonstroken, jaaropgaven en een loonheffingsverklaring. 

3. In geval van ziekte kan Werkis de volgende persoonsgegevens van jou 
verwerken: 
 
• het telefoonnummer en (verpleeg)adres; 
• de vermoedelijke duur van je verzuim; 
• de lopende afspraken en werkzaamheden; 
• of jij onder een van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet 
onder welke). Als je minimaal twee maanden in dienst is bij Werkis, mag bij 
de melding ook worden gevraagd of je onder de no-risk-polis valt (artikel 
29b of 29d Ziektewet); 
• of jouw ziekte verband houdt met een arbeidsongeval (maar niet of het 
verzuim werkgerelateerd is). In gevallen waarin louter het benoemen van 
functionele beperkingen en de noodzakelijke aanpassingen onvoldoende in-
formatie bevat voor effectieve re-integratie, mag de bedrijfsarts Werkis nader 
informeren over de mate waarin en de wijze waarop het ziekteverzuim van 
jou werkgerelateerd is. 
• of er sprake is van een verkeersongeval, waarbij een eventueel aansprake-
lijke derde betrokken was (in verband met de mogelijkheid tot regres); 
• of er aanpassingen in het kader van de re-integratie aangeboden kunnen 
worden. 

4. In principe zal Werkis geen extra persoonsgegevens meer aan de opdracht-
gever verschaffen als de dienstbetrekking eenmaal tot stand is gekomen. De 
opdrachtgever beschikt dan nog wel over alle gegevens die wij bij de tot-
standkoming van de arbeidsovereenkomst en in het voortraject aan hem 
hebben verstrekt (artikel 4 lid 5, 6 en 7 en artikel 5 lid 2 en 3). Er kunnen zich 
echter situaties voordoen die het verstrekken van bepaalde persoonsgege-
vens van jou noodzakelijk maakt voor de behartiging van het gerechtvaar-
digde belang van Werkis of dat van de opdrachtgever. Dit kan bijvoorbeeld zo 
zijn als er in verband met jouw re-integratie specifieke re-integratie-activiteiten 
of aanpassingen aan de werkplek of werkplanning van de opdrachtgever 
worden verwacht. In dat geval zullen wij altijd de afweging maken tussen de 

belangen van Werkis en/of de opdrachtgever en jouw fundamentele rechten 
en vrijheden. Werkis zal jou altijd informeren over de verstrekking van deze 
gegevens aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Bewaartermijnen

1. Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit noodzakelijk is voor 
de verwerkelijking van de doeleinden als genoemd in artikel 3 van dit 
reglement. 

2. Indien je niet werkzaam bent geweest voor Werkis, bewaart Werkis jouw 
persoonsgegevens in elk geval niet langer dan twee jaar. Op het moment 
dat jij aan Werkis mededeelt dat je niet langer bemiddeld wilt worden naar 
arbeid, verwijdert Werkis jouw persoonsgegevens op dat moment direct uit 
haar systeem. 

3. Als er tussen jou en Werkis een arbeidsovereenkomst is geweest en deze 
is geëindigd, zal Werkis jouw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar 
bewaren, tenzij er op Werkis een wettelijke verplichting rust om de per-
soonsgegevens langer te bewaren. Indien daarvan sprake is, wordt jouw re-
integratiedossier in principe zo spoedig mogelijk verwijderd op het moment 
dat jouw arbeidsovereenkomst afloopt. Een langere bewaarplicht geldt voor 
Werkis in de volgende situaties:

a. Persoonsgegevens met betrekking tot jouw gezondheid mogen langer 
worden bewaard dan twee jaar, indien er een arbeidsconflict of een geschil 
over de toekenning van een arbeidsongeschiktheidsuitkering speelt.
b. Voor alle persoonsgegevens die zich bevinden in de loonadministratie 
geldt dat Werkis deze gedurende 7 jaar bewaart. Werkis is daartoe verplicht 
op basis van een wettelijke verplichting. Deze termijn vangt aan, aan het einde 
van het boekjaar waarin de administratie ‘actuele waarde’ heeft – en dus niet 
aan het einde van de arbeidsovereenkomst. 
c. De hieronder onder i t/m iv opgesomde gegevens zal Werkis tot 5 jaar 
bewaren na het einde van het kalenderjaar waarin de arbeidsovereenkomst is 
geëindigd. Werkis is daartoe verplicht op basis van een wettelijke verplichting.
i. Formulier loonheffingen dat jij hebt ingevuld. 
ii. Kopie identiteitsbewijs. 
iii. Verklaringen en beschikkingen die Werkis van jou heeft ontvangen.
iv. Naam met voorletters, geboortedatum, Burgerservicenummer, adres 
met postcode, woonplaats, en ingeval jij niet in Nederland woont, het woon-
land en regio. 

4. Indien er gedurende jouw dienstverband een re-integratiedossier is opge-
bouwd en deze ook gedurende jouw dienstverband weer is gesloten bewaart 
Werkis dit re-integratiedossier in principe niet langer dan twee jaar. Wanneer 
er een grote kans bestaat dat jij weer verzuimt vanwege hetzelfde ziektebeeld, 
kan het gesloten re-integratiedossier tot maximaal vier jaar bewaard worden. 
Als een re-integratiedossier blijvende afspraken bevat, zoals blijvende aanpas-
singen in het gebruik van hulpmiddelen of in de taakinhoud, is het noodzake-
lijk dat deze afspraken langer bewaard blijven. Deze afspraken kunnen door 
Werkis worden opgenomen in jouw personeelsdossier.

Artikel 8. Inzagerecht

1. Je hebt recht op inzage, correctie en verwijdering van de gegevens die je bij 
Werkis hebt aangeleverd. 

2. Je kunt je gegevens te allen tijde bij Werkis opvragen of Werkis verzoeken 
deze te wijzigen of te verwijderen. Voor enkele persoonsgegevens geldt 
echter dat Werkis wettelijk verplicht is deze te bewaren (zie artikel 7.3). Voor 
deze persoonsgegevens geldt dat Werkis deze niet op jouw verzoek kan 
wijzigen en/of verwijderen. 

3. Houd er wel rekening mee, dat nadat wij jouw gegevens op jouw verzoek 
hebben gewijzigd of verwijderd, het kan zijn dat deze gegevens nog enige 
tijd in onze back-ups aanwezig zullen zijn totdat ook die back-ups worden 
gewist. 

Artikel 9. Derden

Werkis schakelt derde partijen in om diensten te verrichten in verband met het be-
heer en de beveiliging van onze systemen. Het kan zijn dat Werkis persoonsgege-
vens verstrekt aan deze derde partijen. Werkis autoriseert deze partijen uitsluitend 
om deze gegevens te gebruiken in verband met de diensten die ze verrichten. 

Artikel 10. Wijzigingen

Dit privacyreglement kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, indien nieuwe regelge-
ving daartoe aanleiding geeft. Het meest actuele privacy reglement kan je vinden 
op www.werkis.nl en kan jou op verzoek worden toegestuurd per post of per 
e-mail.
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Hoofdkantoor
Europa-Allee 6

8265 VB Kampen

T (038) 33 10 540

E info@werkis.nl

Emmeloord
Noordzijde 16B

8302 GL Emmeloord

T (0527) 61 22 22

E emmeloord@werkis.nl

Genemuiden
Puttenstraat 34 A

8281 BP Genemuiden

T (038) 30 31 828

E genemuiden@werkis.nl

Kampen
Oudestraat 23

8261 CC Kampen

T (038) 333 83 28

E kampen@werkis.nl

Zwolle
Oude Vismarkt 21

8011 TA Zwolle

T (038) 42 10 110

E zwolle@werkis.nl

Harderwijk
Luttekepoortstraat 126-128

3841 AX Harderwijk

T (0341) 745 709

E harderwijk@werkis.nl

Lelystad
Stationsplein 182

8232 VT Lelystad

T (0320) 748 035

E lelystad@werkis.nl

PEC Zwolle Werkt
Boerendanserdijk 41a

8024 AE Zwolle

T (038) 45 26 899

E info@peczwollewerkt.nl

Contact

V. A4/181116


