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Ondernemingsraad Randstad Groep Nederland Flex:
nieuws voor jou geselecteerd!

Corona pandemie
Thuiswerken veel flexwerkers werken nu thuis i.v.m. coronacrisis.
Als je thuis niet de juiste middelen hebt (denk aan goede laptop,
extra scherm goed zittende bureaustoel) weet dat de inlener
verantwoordelijk is dat jij ook thuis een goede werkplek hebt met de
juiste middelen. Mocht dit niet goed gaan, neem dan contact op met
bij Randstad/Tempo Team. Mocht t dan nog niet goed gaan, dan
kun je je altijd wenden tot ondernemingsraden@randstadgroep.nl.
Mondkapjes in het OV, er zijn vragen bij ons binnengekomen over
het vergoeden van mondkapjes die je verplicht bent te gebruiken in
het OV als je reist naar en van je opdracht naar inlener, als je via
Randstad en Tempo Team ben geplaatst bij inlener. Helaas moeten
we melden dat de kosten van mondkapjes niet worden vergoed!
Coronacrisis we hopen natuurlijk dat iedereen veilig heeft kunnen
werken bij zijn inlener en dat jullie geen corona hebben opgelopen.
Randstad/Tempo Team volgen de richtlijnen van het RIVM en jij als
flexwerker volgt de richtlijnen van je inlener, die hopelijk ook de
richtlijnen volgt van het RIVM. Denk jij dat jouw inlener niet de
richtlijnen van het RIVM volgt laat het ons weten en waarschuw je
contactpersoon van Randstad/Tempo Team.

TOFA - Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele
Arbeidskrachten. Er is een nieuwe regeling: de Tijdelijke
Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA). De
TOFA is bedoeld voor werknemers met een flexibel contract die
door de coronacrisis (bijna) geen inkomsten hebben en geen
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uitkering kunnen krijgen. De regeling bestaat uit een eenmalige
tegemoetkoming voor de periode maart, april en mei 2020.
Als u na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen
heeft over de TOFA, dan kunt u op werkdagen bellen met UWV
Telefoon TOFA via 088 - 898 20 30 (lokaal tarief – belkosten zijn
afhankelijk van uw telefoonaanbieder).

Weet je dat..
Sinds we Randstad/Tempo Team App gebruiken, wordt de website
van Randstad/ Tempo Team bijna niet meer bezocht, terwijl op de
website heel veel informatie is te vinden over b.v. de
Ondernemingsraad van de Randstadgroep Flex. Dus wil je meer
weten over onze OR, check dan de Mijn Omgeving op je laptop
https://www.tempo-team.nl/t-point/werknemers/or-flex
https://www.randstad.nl/mijn-randstad/werknemers/or-flex
Check je pensioen!
Ook jij, als flex-medewerker van Randstad of Tempo Team bouwt
pensioen op. Randstad en Tempo Team hebben een eigen
pensioenfonds genaamd ‘Flexsecurity’. Wat jij aan pensioen hebt
opgebouwd kun je checken bij
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/ je hebt wel een digiD nodig.
Hier kun je precies zien wat jij opgebouwd hebt aan pensioen en
wat jij per maand krijgt uitbetaald als je met pensioen gaat.

