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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 kun-
nen komen. Mocht je nog meer vragen of opmerkingen 
hebben, neem dan contact op met je contactpersoon 
van Werkis. 

Werkis / voordeel

Met de unieke Werkis Voordeelpas krijg je op verschil-
lende producten of diensten een interessant aanbod! 
Korting op je bioscoopkaartje of hulp bij je belastingaan-
gifte? Check snel het actuele Werkis Voordeel op onze 
website en profiteer direct mee! 

Gratis naar de bioscoop

Met de Werkis Voordeelpas krijg je al korting, maar het 
kan nog gekker. 
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 Mo-
vie 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 maarliefst 4 van deze vrijkaartjes! 

Arbeidsovereenkomst

Een van de voorwaarden voordat je aan het werk gaat, 
is dat er een getekende arbeidsovereenkomst aan-
wezig is. In deze arbeidsovereenkomst zijn essentiele 
zaken geregeld. Je moet dan denken aan: Persoons-
gegevens; NAW gegevens van jezelf en de opdracht-
gever; startdatum; duur van de overeenkomst; bruto 
salaris; aantal contracturen; rechten en plichten; toe-
pasbare CAO etc. etc.. 
Afhankelijk van waar je aan het werk gaat, is de ABU CAO 
van toepassing of de CAO van onze opdrachtgever (inle-
nersbeloning). 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 Uit-
zendondernemingen). 

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 lich-
ten over de eventuele risico’s.
Voordat je dus met je werk begint moet je een duide-
lijke toelichting hebben gekregen over de specifieke 
werkzaamheden bij de betreffende opdrachtgever. Zon-
der 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 geschon-
ken aan de Persoonlijke Bescherm Middelen (PBM’s).
Bij twijfel over volledigheid of onjuistheid van informatie of 
middelen vinden wij het belangrijk dat je dit snel bespreekt 
met je vaste contactpersoon van Werkis. 
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ID Bewijs

Werkis is verplicht een kopie van een geldig ID-Bewijs 
te hebben. Dit is een geldige ID-Kaart of een geldig 
Paspoort. Een rijbewijs is voor ons GEEN geldig ID Be-
wijs. Het is verplicht om tijdens je werk een geldig ID 
Bewijs 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 ge-
val ook gebruik gemaakt mag worden van het rijbe-
wijs.
De inspectie SZW, de Vreemdelingenpolitie, het Uitvoe-
ringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) of de Be-
lastingdienst 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 politie-
bureau 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 zaken 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 opdrachtgever heeft dan ruim de tijd om de uren te 
accorderen. Uren die na dinsdag 12.00 uur worden geac-
cordeerd zullen een week later uitbetaald worden. 

Uren invoeren UB Plus Online

Iedere Werkis medewerker kan na afloop van zijn of 
haar werkweek (maandag t/m zondag) de uren invul-
len 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 in-
voer regels:
15 minuten = 0,25 uur / 30 minuten = 0,50 uur / 45 mi-
nuten = 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 hier-
op te klikken. Pas nadat jij het urenbriefje hebt aangebo-
den, ontvangt de opdrachtgever een email. De opdracht-
gever kan de uren vervolgens goedkeuren of afkeuren. 

UB Plus App

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

PEP-SYSTEEM

Bij een aantal opdrachtgevers maken wij gebruik van 
een op maat gemaakt kloksysteem (PEP). 
Het voordeel is dat je met dit systeem niet meer apart je 
uren hoeft in te voeren of op een andere manier moet 
inleveren. Indien er gewerkt wordt met het PEP-Systeem 
dan ontvang je van je vaste contactpersoon een eigen 
kaart waarmee je in- en uit kunt klokken. 
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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 
opdrachtgever, voor dinsdagochtend 08.00 uur bij 
Werkis ingeleverd zijn. 
Het papieren urenbriefje bestaat uit drie briefjes. Zelf kan 
je er één bewaren voor je administratie, 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 loonstrook 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. 
Het vakantiegeld wordt jaarlijks uitgekeerd. Dit gereser-
veerde bedrag wordt in mei automatisch op je rekening 
gestort. Het opnemen van je vakantiedagen of kortver-
zuim / bijzonder verlof kan in overleg met je contact-
persoon bij Werkis of de bevoegd leiding gevende bij de 
opdrachtgever. 
Indien je zes weken niet gewerkt hebt voor Werkis, wor-
den de reserveringen automatisch aan je uitbetaald. 

Loonstrook en Jaaropgave

In de bijlage vindt 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 belastingaan-
gifte. De jaaropgave ontvang je evenals je loonstrook of 
per mail of je ontvangt een melding waarin wordt aange-
geven dat de jaaropgave klaar staat. 

Ziekte

Als je door ziekte verhinderd bent om te gaan werken, 
moet je dit zo snel mogelijk melden bij zowel de op-
drachtgever als ook bij Werkis. Dit houdt in dat je mi-
nimaal 30 minuten voordat je aan het werk zou gaan 
je contactpersoon op het werk hebt ingelicht én voor 
9.00 uur Werkis hebt ingelicht over je verblijfplaats en 
de aard van het ziek zijn. 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 melden bij het UWV via 0900-9294 
In de ABU CAO is bepaald, dat ja als medewerker via een 
uitzendorganisatie te maken hebt met twee wachtdagen 
voordat je recht hebt op een uitkering. 
We zullen tijdens je ziekte periode regelmatig contact 
met je opnemen 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. 
Indien er sprake is van een langdurige ziekteperiode, dan 
bestaat er de mogelijkheid dat onze Arbodienst een af-
spraak met de bedrijfsarts maakt. Ook spontane bezoe-
ken 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 
uiterlijk 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 
zorgvuldig behandelen. 
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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 arbeidson-
geschikt bent vanwege zwangerschap, hebben wij een 
getekende verklaring van je arts nodig waarin staat wat 
de vermoedelijke datum 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 bevalling heb je recht op zwangerschap-
suitkering. 
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. 

Wordt je ziek vanwege zwangerschapscomplicaties, 
neem dan contact op met je contactpersoon bij Werkis. 

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 
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 
passend werk voor je vinden, dan kun je onder be-
paalde 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.

Werkis Voordeelpas 

gebruikersvoorwaarden

Met de Werkis Voordeelpas ontvang je verschillende 
voordelen, acties en aanbiedingen op producten en/
of diensten zoals je die je op onze website kan vinden. 
Deze voordelen worden aangeboden door derden waar 
Werkis geen zeggenschap over heeft. Gebruikers van de 
Werkis Voordeelpas kunnen geen rechten ontlenen aan 
het in bezit hebben van deze pas. Acties, aanbiedingen 
en voordelen kunnen zonder aankondiging en/of op-
gaaf van reden(en) gewijzigd, ingetrokken of geweigerd 
worden door de aanbieder ervan of door Werkis. Werkis 
heeft geen zeggenschap over de aangeboden voorde-
len en is niet aansprakelijk voor eventuele schade, direct 
of indirect, voortvloeiend uit het gebruik van de Werkis 
voordeelpas op welke manier dan ook. Het is belangrijk 
regelmatig de website te bezoeken om een actueel over-
zicht te hebben van de aangeboden voordelen. Werkis 
blijft te allen tijde eigenaar van de Werkis Voordeelpas. De 
pas is persoonlijk en niet overdraagbaar. Op verzoek van 
Werkis dient de pas per omgaande vernietigd te worden 
dan wel ingeleverd te worden bij de dichtstbijzijnde ves-
tiging van Werkis. Vragen, klachten of opmerkingen over 
de Werkis Voordeelpas kan je sturen naar info@werkis.nl. 
Binnen twee weken krijgt je een reactie van ons. Ben je 
de Werkis Voordeelpas verloren, laat het ons weten en je 
ontvangt snel een nieuwe. We wensen iedere gebruiker 
van de Werkis Voordeelpas veel voordeel toe!

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!
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