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Goed dat je dit document (weer) leest. De in-
formatie die je in dit document vindt, is name-
lijk bedoeld om je meer wegwijs te maken in 
onze organisatie. We vinden het belangrijk dat 
je weet waar je aan toe bent bij Werkis en dat je 
weet bij wie je terecht kan voor vragen en hulp.

a. Voor het eerst bij Werkis / verder met werk
Van harte welkom bij Werkis / verder met werk 
(hierna: Werkis). Wij vinden het leuk om je als 
collega te mogen begroeten. We wensen dat 
je een aangename tijd bij ons hebt en dat je 

écht verder geholpen wordt in je loopbaan. 
Dat is namelijk wat we willen: mensen werk 
bieden dat bij hun past.

Voor de eerste keer in een nieuwe omgeving 
werken, kan best spannend zijn en veel vra-
gen bij je oproepen. We hopen je met dit do-
cument op weg te helpen en je vragen te be-
antwoorden. Heb je hier vragen over, of heb 
je behoefte aan persoonlijk contact, schroom 
dan niet om ons te berichten, te bellen of een 
persoonlijke afspraak te maken.
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1. Welkom

Tips voor je eerste werkdag

Een eerste indruk is belangrijk. Doe dus je best om goed over te komen, maar blijf ook vooral jezelf. Dat houd je het 
langst vol. Een eerste werkdag is vaak spannend, maar fouten maken mag. En vergeet ook vooral niet te genieten: 
je hebt een nieuwe baan waarvoor je gekozen hebt. Iets om dankbaar voor te zijn. Laat dit mooie moment niet aan 
je voorbij gaan!

Voorbereiding

• Ga op tijd naar bed
• Doe geschikte kleding aan   Wat past er bij de organisatie?
      Moet je veiligheidsschoenen of -kleding aan?
• Bereid vragen en een korte introductie voor
• Kom op tijd    Kom bij voorkeur +/- 15 minuten te vroeg aan op je werk.
      Houd rekening met vertraging op de weg.

Tijdens je werkdag

• Introduceer jezelf   Noem kort je naam en welk werk je gaat doen.
• Focus je op het werk   Zet je privételefoon op stil.
• Wees proactief    Laat zien dat je graag wilt werken en stel vragen.
• Wees positief    Toon interesse en benoem zaken die je positief opvallen.
• Lunch mee    Een mooi moment om je collega’s beter te leren kennen.

Na je eerste werkdag

• Ga op tijd weg    Niet te vroeg, maar langer werken is zeker ook niet nodig.
• Neem tijd voor ontspanning  Of dit nu een avondje bankhangen is, sporten of op 
      bezoek gaan bij een vriend(in).

Don’t

• Vraag niet hoe laat er geluncht wordt.
• Klaag niet over het werk of over je vorige werk of collega’s.
• Sluit je niet af voor je collega’s door tijdens de lunch op je smartphone te zitten.

b. Onze kernwaarden
Onze kernwaarden vertellen iets over wat 
we nastreven. Daarom is dit ook één van de 
eerste dingen die we hier met je willen delen. 

We hopen dat onderstaande van iedereen ge-
zegd kan worden binnen onze organisatie, of 
dit in vaste dienst is of op uitzendbasis. Onze 
kernwaarden zijn:



Geloofwaardigheid
We werken vanuit een principiële basishou-
ding om jou het werk te bieden dat bij je past.  
We zijn daardoor duidelijk herkenbaar en je 
kunt daarom op ons bouwen.

We nemen onze verantwoordelijkheid, ma-
ken duidelijke afspraken en komen deze na. 
Als we fouten maken, geven we ze toe. Als 
we onze mening of advies geven, dan is dat 
eerlijk en duidelijk.

Toewijding 
We geven om jou en willen je écht verder hel-
pen. Daarom werken we allereerst aan ons-
zelf, zodat we er zo goed als mogelijk voor 
jou kunnen zijn. Dit doen we door onszelf 
continu te ontwikkelen en voldoende ruimte 
te nemen voor ontspanning. Ook doen wij dit 
werk omdat het aansluit bij onze eigen over-
tuiging, passie en talenten.

Naast het werken aan onszelf zijn we bereid 
om in jou te investeren: we nemen de tijd 
voor jou en zijn oprecht betrokken. We hel-
pen je waar nodig en werken eensgezind met 
jou aan onze missie: mensen (jou) werk te 
bieden dat bij hun (jou) past.

We gaan ver om ons doel te bereiken. We zijn 
bereid om te stretchen en gaan door, ook als 
het tegenzit. We streven optimale tevreden-
heid voor alle betrokkenen na en zijn constant 
op zoek naar verbeteringen van onze dien-
sten en processen om jouw verwachtingen 
waar te maken of zelfs te overtreffen.

Positief kritische houding
We zijn positief kritisch om onze kernwaar-
den en de kwaliteit van onze dienstverlening 
te borgen. Zaken die ons daarvan afhouden, 
bespreken we waarna we daarop acteren.

We zijn kritisch naar elkaar. In de afwegingen 
die we maken, erkennen we dat we als orga-
nisatie verantwoordelijk zijn voor jouw welzijn 
en zullen altijd kijken hoe we kunnen bijdra-
gen aan een positieve ontwikkeling van jou.

We zijn kritisch naar onze klanten en andere 
betrokkenen. We werken alleen samen met 
en voor partijen die staan voor een inclusieve 
samenleving en vandaaruit willen handelen.

We zijn positief kritisch, omdat we in al ons 
handelen een positieve ontwikkeling van alle 
betrokkenen nastreven.

c. Doe met ons mee
Wij vinden dat elk mens het verdient om werk te 
doen dat bij hem of haar past. Help jij ons mee 
om zoveel mogelijk mensen hierbij te helpen? 
Dit kan je doen door mensen bij ons aan te 
dragen die werk zoeken. Ook mensen die niet 
helemaal op hun plek zitten in hun werk hel-
pen we graag verder naar passend werk. Alvast 
bedankt voor je meedenken en samenwerking!

d. Bereikbaarheid
Voor al je vragen en opmerkingen kun je te-
recht bij je vaste contactpersoon van Werkis. Je 
kunt hem/haar rechtstreeks bereiken op zijn/
haar mobiele telefoonnummer of e-mailadres.
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Hieronder staan de actuele adressen en contact-
gegevens weergegeven van onze vestigingen.

Hoofdkantoor
Europa-Allee 6
8265 VB Kampen
T: (038) 33 10 540 
E: info@werkis.nl 

Werkis Kampen
Oudestraat 23
8261 CC Kampen
T: (038) 333 83 28 
E: kampen@werkis.nl 
 
Werkis Zwolle
Ceintuurbaan 14A
8024 AA Zwolle
T: (038) 42 10 110 
E: zwolle@werkis.nl 

Werkis Genemuiden
Puttenstraat 34A
8281 BP Genemuiden
T: (038) 30 31 828 
E: genemuiden@werkis.nl 

Werkis Harderwijk
Luttekepoortstraat 126-128
3841 AX Harderwijk
T: (0341) 745 709 
E: harderwijk@werkis.nl 

Werkis Emmeloord
Noordzijde 16B
8302 GL Emmeloord
T: (0527) 61 22 22 
E: emmeloord@werkis.nl 
 
Werkis Lelystad
Stationsplein 182
8232 VT Lelystad
T: (0320) 74 80 35 
E: lelystad@werkis.nl 

Werkis Almere
Europalaan 770A
1363 BM Almere
T: (036) 30 30 012 
E: almere@werkis.nl
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a. Gewerkte uren doorgeven
Het aantal gewerkt uren moet per week 
doorgegeven worden aan Werkis. 
Voor een correcte afhandeling van de admi-
nistratieve 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-
geeft aan Werkis. Meestal betekent dit dat je 
de gewerkte uren invult via ons online uren-
portaal (via de website of via de app). De op-
gaaf van de uren moet altijd correct en naar 
waarheid gebeuren. De opdrachtgever heeft 
dan ruim de tijd om de uren te accorderen. 
Uren die na dinsdag 12.00 uur worden ge-
accordeerd zullen een week later uitbetaald 
worden. Uren, die niet door de opdrachtgever 
zijn geaccordeerd, worden niet uitbetaald.

b. Uren invoeren
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 di-
rect 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 mi-
nuten = 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 ge-
werkt wordt met projecten. Indien dit van toe-
passing 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 onderaan de pagina het briefje ‘aanbie-
den’. Om er voor te zorgen dat je wordt uitbe-
taald, dien je hierop te klikken. Pas nadat jij het 
urenbriefje hebt aangeboden, ontvangt de op-
drachtgever een e-mail. De opdrachtgever kan 
de uren vervolgens goedkeuren of afkeuren.

c. Uitbetaling 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 uit-
betaling 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 vrijdag plaats. Heb je gekozen voor een 
vierwekelijkse betaling, dan vindt dit uiteraard 
één keer per vier weken plaats.

d. Opgebouwde reserveringen
Als werknemer van Werkis bouw je over de 
gewerkte uren reserveringen op: vakantie-
dagen, vakantiegeld en kortverzuim/bij-
zonder verlof. 
De opbouw van vakantiedagen is afhankelijk 
van het aantal uren dat je werkt. Het vakan-
tiegeld wordt jaarlijks uitgekeerd. Dit gereser-
veerde bedrag wordt in mei automatisch op je 
rekening gestort. Het opnemen van je vakan-
tiedagen of kortverzuim / bijzonder verlof kan 
in overleg met de bevoegd leidinggevende 
bij de opdrachtgever. De uitbetaling gebeurt 
in overleg met je contactpersoon bij Werkis. 
Indien je zes weken niet gewerkt hebt voor 
Werkis, worden de reserveringen automatisch 
aan je uitbetaald.

e. Loonstrook en jaaropgave
Loonstroken en jaaropgave(n) zullen we di-
gitaal aan je verstrekken.
De loonstrook geeft niet alleen informatie over 
je salaris maar ook over bijvoorbeeld je opge-
bouwde reserveringen. Na afloop van het ka-
landerjaar ontvang je van ons een jaaropgave 
die je kunt gebruiken voor je belastingaangifte. 
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2. Verloning



a. Ziekmelding
Als je door ziekte of andere wijze van arbeids-
ongeschiktheid verhinderd bent om te gaan 
werken, moet je dit zo snel mogelijk melden 
bij zowel de opdrachtgever als 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 arbeidsongeschiktheid 
en verblijfplaats. Indien mogelijk verwachten 
we dat je persoonlijk contact met ons op-
neemt. 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 088-8989294.

In de ABU cao is bepaald, dat je als medewerker 
via een uitzendorganisatie te maken hebt met 
één of twee wachtdagen, 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 
conform ABU cao. We zullen tijdens je ziekte pe-
riode 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. Als jouw verblijfplaats tijdens 
de ziekteperiode verandert, moet je dit melden 
aan je vaste contactpersoon bij Werkis. Indien 
er sprake is van een langdurige ziekteperiode, 
dan bestaat er de mogelijkheid dat onze Arbo-
dienst een afspraak met de bedrijfsarts maakt. 
Ook spontane bezoeken 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 arbo-
dienst geen informatie worden verstrekt, zon-
der dat je hier vanaf weet. Wij zullen de pri-
vacygevoelige gegevens dan ook zorgvuldig 
behandelen. Als werknemer stel je alles in het 
werk om ziekteverzuim te beperken en her-
stel te bevorderen.

b. Zwangerschap
Altijd een bijzondere gebeurtenis! In ver-
wachting van een baby, Gefeliciteerd! 
Als medewerker van Werkis heb je bij zwan-
gerschap recht op zwangerschaps- en beval-
lingsverlof. Om bij het UWV te kunnen mel-
den dat je arbeidsongeschikt 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 zwangerschapsuitkering. 

Na de bevalling heb je recht op een beval-
lingsuitkering. Deze uitkering bedraagt ten-
minste 10 aaneengesloten weken. Het UWV 
betaalt zwangerschaps- en bevallingsverlof 
door voor 100% van het gemiddelde loon van 
de vier weken voorafgaand aan de eerste dag 
van het zwangerschapsverlof. Bij dit verlof 
geldt de wachtdagregeling, zoals bij ziekte, 
niet. Word je ziek vanwege zwangerschaps-
complicaties, neem dan contact op met je 
contactpersoon bij Werkis.

c. Vaderschapsverlof
Je bent vader geworden, gefeliciteerd!
Ook voor vaders bestaat er een verlof, het va-
derschapsverlof. Dit is maximaal eenmaal de 
overeengekomen wekelijkse arbeidsduur. Wil 
je hier meer over weten? Neem dan contact 
op met jouw vaste contactpersoon bij Werkis. 

d. Ziektekostenverzekering
Via Werkis kan je een korting krijgen op de 
ziektekostenverzekering. 
Deze korting loopt via een collectiviteitskor-
ting. Dit kan per jaar verschillen, daarom kun 
je voor de actuele korting en zorgverzekeraar 
contact opnemen met jouw vaste contact-
persoon bij Werkis. 
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3. Arbeidsongeschiktheid en verlof
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We vinden het belangrijk dat we met elkaar 
meeleven. We doen dit door de tijd voor je te 
nemen en zorg te dragen dat je altijd zo goed 
mogelijk geholpen wordt.

a. Kom eens langs
Je bent altijd welkom bij ons op de vestiging, 
met of zonder aanleiding. Je bent onze collega 
en we houden graag contact met je. Natuurlijk 
hebben wij ook zo onze bezigheden. Wil je ze-
ker weten dat een specifieke collega beschik-
baar is, of wil je iets bespreken wat meer tijd no-
dig heeft, vraag dan een gesprek met ons aan.

b. Gesprek aanvragen
Een gesprek aanvragen kun je rechtstreeks 
doen met de collega met wie je een afspraak 
wilt. Je kan om allerlei redenen een gesprek 
willen, bijvoorbeeld:
• Je loopt ergens tegenaan in je werk;
• Je wilt je verder ontwikkelen of ander werk 

doen;
• Je hebt vragen over cao of je loon.
Neem bij twijfel altijd contact met ons op. We 
zijn er voor jou en zijn altijd bereid om met 
je mee te denken. Indien gewenst zullen we 
wat besproken wordt altijd vertrouwelijk be-
handelen.

c. Privacy
Voor onze dienstverlening is het noodzakelijk 
dat wij jouw persoonsgegevens verwerken. 
Wij hechten veel waarde aan jouw privacy 
en hebben daarom een privacy statement 
opgesteld. Deze is altijd beschikbaar via htt-
ps://www.werkis.nl/privacy-statement. In het 
statement staat beschreven wat wij doen 
met de persoonsgegevens doen die jij aan 
ons verstrekt, welke persoonsgegevens we 

van jou kunnen opslaan in onze administra-
tie, aan wie jouw persoonsgegevens worden 
verstrekt (en wanneer) en hoelang wij jouw 
persoonsgegevens bewaren. Wij houden ons 
hierbij aan de regels die voortvloeien uit de 
wetgeving op het gebied van privacy, in het 
bijzonder de AVG. 

d. Informatie over wijzigingen
We informeren je wanneer er wijzigingen 
zijn in je arbeidsvoorwaarden, of wanneer er 
belangrijke wets- en cao-wijzigingen zijn. Je 
mag er dus op vertrouwen dat we je tijdig 
voorlichten als er voor jou wat verandert.

e. Niet tevreden
Ben je niet tevreden over je werk, over ons, of 
iets anders, dan hopen we dat je dit met ons 
deelt. We kunnen dan namelijk samen kijken 
wat er aan de hand is. Als het nodig is zetten 
we concrete stappen. In elk geval luisteren we 
naar je en nemen we jou en je situatie serieus.
Wat besproken wordt is vertrouwelijk en we 
zullen pas informatie met derden delen na 
overleg met jou. Ons doel is altijd om jou 
verder te helpen, zodat je wel weer tevreden 
kunt zijn.

f. Einde dienstverband
 Als je ons gaat verlaten dan…
A. Informeren we je wat er nodig is om tot 

een goede afronding te komen.
B. Bevestigen we je schriftelijk dat de uitzen-

ding ten einde komt.
C. Evalueren we met jou hoe je de periode bij 

ons ervaren hebt.
D. Zwaaien we je uit en wensen we je veel 

succes met het vervolg van je loopbaan.

4. Aandacht en zorg

A. Voorbereiding B. Bevestigen C. Evalueren D. Uitzwaaien
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Transitievergoeding
Afhankelijk van de wijze waarop het werk bij 
ons stopt heb je wellicht recht op een transi-
tievergoeding. Hierop heb je in beginsel recht 
als het werk niet op jouw verzoek dan wel 
door jouw toedoen stopt. Wil je weten of je er 
recht op hebt of wil je jouw recht uitoefenen, 
doe dan tijdig het verzoek (binnen drie maan-
den na einde van het werk). 

Heb je verder nog vragen over als je ons gaat 
verlaten, informeer dan bij je contactpersoon. 
We helpen je graag! 
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I. Voorbereiding
Als je meer dan een maand bij ons in dienst 
bent en er uitzicht is op werk voor de langere 
termijn, gaan we het gesprek met je aan. We 
vragen van jou om ter voorbereiding na te 
denken over vragen als:
• Hoe gaat het op je werk?
• Waar ben je tevreden over en wat kan beter?
• Wat zijn je verbeter- en ontwikkelpunten?
• Wat zijn je eigen wensen en ambities?
Wij informeren alvast bij de klant welke ont-
wikkelmogelijkheden er voor jou zijn en hoe 
je leidinggevende dat voor zich ziet.

II. Het ontwikkelingsgesprek
Nu volgt het ontwikkelingsgesprek. In dit ge-
sprek staat jouw ontwikkeling centraal. We 
bespreken met jou waar je nu staat en waar 
je naar toe wilt. Aan de hand daarvan bepalen 
we samen welke ontwikkelactiviteiten we in 
kunnen zetten om ervoor te zorgen dat jij de 
gewenste ontwikkeling doormaakt. Het kan 
zijn dat je een cursus of opleiding gaat vol-
gen, maar ook dat je op het werk specifieke 
coaching ontvangt of dat je andere of extra 
taken krijgt in je functie.

III. Activiteit
Nadat we het gesprek gevoerd hebben, over-
leggen we samen met de klant welke con-
crete vervolg-acties we gaan uitvoeren. We 
melden je aan bij een opleidingscentrum of 

onderwijsinstelling als dat nodig is en onder-
steunen je bij de rest van het proces.

IV. Evaluatie
We evalueren na het afronden van je ontwik-
kelingsactiviteit waar je op dat moment staat. 
Heb je de gewenste ontwikkeling doorge-
maakt en zijn er nog wensen om je verder 
door te ontwikkelen? We vieren samen je 
behaalde resultaat en gaan weer verder met 
werk.

b. Opleidingsmogelijkheden
De opleidingsmogelijkheden bij ons zijn in 
principe eindeloos. Uiteraard zullen we moe-
ten checken welk ontwikkelingsbudget er be-
schikbaar is. We stellen hiervoor zelf geld be-
schikbaar en soms is het nodig dat dit bedrag 
wordt aangevuld door de klant. Voorbeelden 
van collega’s variëren van on-the-jobtrainin-
gen en eendaagse cursussen tot volledige be-
roepsopleidingen.

Heftruckcertificaat – VCA – Lascursus – 
Opleiding constructiebankwerker - Tim-
merman

Commerciële vaardigheden – Online mar-
keting – Zorg & welzijn – Office - Bedrijfs-
administratie
 

5. Ontwikkeling

Mensen ontwikkelen is wat ons motiveert. Dit kan door jou te helpen naar een baan waar je op 
je plek zit. Maar ook in je huidige werk kun je je ontwikkelen. 

a. Werken aan jezelf
Het is goed om te blijven werken aan jezelf, zodat je kan blijven doen wat je leuk vindt en wat je 
goed kan. Hoe gaat dit in zijn werk?

A. Voorbereiding
B. Ontwikkelings-

gesprek

Ontwikkeling

C. Activiteit D. Evaluatie



a. Arbeidsovereenkomst
Een van de voorwaarden voordat je aan het 
werk gaat, is dat er een getekende arbeids-
overeenkomst aanwezig is. 
In deze arbeidsovereenkomst zijn essentiële 
zaken geregeld. Je moet dan denken aan: 
Persoonsgegevens; NAW gegevens van jezelf 
en de opdrachtgever; startdatum; duur van de 
overeenkomst; bruto salaris; aantal contractu-
ren; rechten en plichten; toepasbare cao etc. 
Afhankelijk van waar je aan het werk gaat, is 
de ABU cao van toepassing of de cao van 
onze opdrachtgever (inlenersbeloning). Op 
https://www.abu.nl/cao/ vind je de volledige 
cao voor uitzendkrachten. 

b. Loonbelastingverklaring
De loonbelastingverklaring moet ook inge-
vuld en getekend worden voordat je aan het 
werk gaat.
Op het brutoloon worden loonbelasting en so-
ciale premies ingehouden. De overheid stelt de 
hoogte van deze wettelijke inhoudingen vast. 
Door het formulier in te vullen kun je de zgn. 
loonheffingskorting ontvangen. Het voordeel 
hiervan is, dat je korting krijgt over de af te dra-
gen belastingen. Je houdt dus netto meer over. 
Dit kan bij één werkgever worden toegepast.

Afhankelijk van je salaris wordt de korting ver-
werkt. Op je loonstrook staat altijd aangegeven 
of de loonheffingskorting wel of niet wordt 
toegepast. Neem voor wijzigingen in je werksi-
tu-atie altijd contact op met je contactpersoon. 
Dit kan achteraf veel problemen voorkomen.

c. Arbo Checklist
De Arbo Checklist is belangrijk omdat je met 
behulp van dit document inzicht krijgt in de 
werkomstandigheden en de eventuele ar-
beidsrisico’s van je werk.
Werkis vindt het belangrijk je zo goed mogelijk 
in te lichten over de eventuele risico’s. Voor-
dat je dus met je werk begint moet je een dui-
delijke toelichting hebben gekregen over de 
specifieke werkzaamheden bij de betreffende 
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 Bescherm 
Middelen (PBM’s).

d. 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 Bewijs.
Het is verplicht om tijdens je werk een gel-
dig ID Bewijs bij je te dragen. Als werknemer 
moet je je op het werk altijd kunnen identifi-
ceren. 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 Werknemersverzekerin-
gen (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.

6. Documenten
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