
WERK
ENZO

   ‘..aan de slag
       via 
    Tempo-Team!..’
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Wat neemt Tempo-Team met je door vóór je aan de slag gaat?

✔ Begeleiding door Tempo-Team / ATE-checkmomenten
 meer informatie vind je op pagina 3. 

✔ CAO voor Uitzendkrachten: uitleg fasesysteem
 meer informatie vind je op pagina 8 t/m 10.

✔ Pensioenregeling 
 meer informatie vind je op pagina 12 en 13.

✔ Salaris, inschaling, uitbetaling, loonspecificatie, T-Point
 meer informatie vind je op pagina 14 en 15.

✔ Wat te doen bij ziekte?
 meer informatie vind je op pagina 23.

✔ Veiligheid op de werkplek
 meer informatie vind je op pagina 26 en 27.

✔ Opleidingsmogelijkheden bij Tempo-Team
 meer informatie vind je op pagina 28 en 29.

✔ Stoppen met werken en uitbetaling reserveringen 
 meer informatie vind je op pagina 30 en 31.

OM TE BEGINNEN

Welkom bij Tempo-Team. Wij gaan ons best 
doen een leuke baan voor je te vinden! Zodra 
we een vacature hebben die bij je past, stellen 
we je voor aan het bedrijf, we ondersteunen je 
bij de sollicitatieprocedure en regelen je salaris. 
En dan aan de slag! Maar denk niet dat je er 
vanaf dat moment alleen voor staat. Jouw 
contactpersoon op de vestiging begeleidt je en 
is je vraagbaak. In de periode dat je via Tempo-
Team werkt, hebben jullie ten minste drie vaste 
evaluatiemomenten: de ATE-checkmomenten 
(een aankomst-, tussen- en eindevaluatie).

Werk enzo
In deze uitgave geven we je belangrijke 
informatie over onder meer onze internet-
portal T-Point op tempo-team.nl, waar je tal 
van zaken snel en gemakkelijk online kunt 
regelen. 

CHECKLIST

Je kunt er bijvoorbeeld je gewerkte uren 
invoeren en je loonspecificaties en betalingen 
bekijken. Daarnaast vertellen we je in dit 
magazine meer over relevante wetgeving, 
veiligheid en onze ziekmeldprocedure. 

‘..Bewaar Werk enzo goed,  
zodat je snel een antwoord  
vindt op al je vragen. Uiteraard 
staan wij op de vestiging altijd 
voor je klaar. Dus aarzel niet  
om contact met ons op te  
nemen..’
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  Over Tempo-Team
Tempo-Team bestaat 45 jaar en is de tweede intermediair 
op de arbeidsmarkt van Nederland. Met 1600 medewerkers 
staan we, vanuit zo’n 275 vestigingen, klaar voor  
onze opdrachtgevers bij wie we dagelijks gemiddeld  
32.000 flexwerkers aan het werk hebben.

Tempo-Team richt zich met een breed pakket 
aan HR-diensten zowel op het aanbieden van 
flexibel als vast personeel. Om onze dienstver-
lening succesvol en herkenbaar in de markt te 
zetten, werken we vanuit zes serviceconcepten: 
uitzenden, inhouse services, employability, 
payrolling en outsourcing. 

Tempo-Team Uitzenden is gespecialiseerd in 
het uitzenden en detacheren van flexwerkers in 
verschillende vakgebieden en branches.

Tempo-Team Inhouse Services richt zich op 
grote industriële en logistieke organisaties. Hier 
plant Tempo-Team dagelijks grotere groepen 
flexwerkers (met name productiekrachten en 
magazijnmedewerkers) in. Bij de meeste klanten 
zit Tempo-Team inhouse. 

COLOFON 
Werk enzo is een uitgave van 

Tempo-Team. Het is bestemd 

voor alle flexwerkers van 

Tempo-Team.

Uitgave: januari 2018 
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Inhoud 1
Tempo-Team Employability richt zich op  
het bevorderen van de interne mobiliteit en  
het begeleiden van outplacement, mobiliteit-  
en re-integratietrajecten. De activiteiten vinden 
plaats binnen de publieke- en de private markt.
 
Tempo-Team Payrolling neemt het contract-
beheer,  de administratie en de verloning van de 
door de opdracht gever zelf geworven en 
geselecteerde medewerkers over. 

Tempo-Team Outsourcing neemt arbeids-
intensieve (deel)processen van bedrijven over, 
zowel op tijdelijke als structurele basis. Hierbij 
zorgen wij voor de organisatie en het manage-
ment van het overgenomen proces, evenals de 
leiding en het toezicht op de werkvloer.

‘..Tempo-Team is over de landsgrens  
ook succesvol: je kunt ons tevens vinden 
               in België en Duitsland..’
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Onze missie

‘..Tempo-Team maakt mensen  
en organisaties succesvoller  
door het vergroten van hun  
veerkracht..’ 

Dát is onze missie. De wereld om ons heen 
verandert razendsnel. Alleen organisaties en 
mensen die veerkrachtig zijn en zich continu 
kunnen aanpassen, blijven succesvol.  
Tempo-Team biedt mensen en organisaties 
flexibiliteitversterkende en veerkrachtige 
HR-oplossingen.

Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen: betrokkenheid die werkt!
De essentie van het werk van Tempo-Team is 
het samenbrengen van mens en werk. Dagelijks 
helpen wij veel mensen uit diverse doelgroepen 
aan een baan. Vanuit onze reguliere dienst-
verlening dragen wij bij aan maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVO). Ook door 
specifieke initiatieven en projecten geeft 
Tempo-Team haar maatschappelijke betrokken-
heid invulling; door ook diegenen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt te helpen richting 
werk. Dat doen we onder andere vanuit de 
Tempo-Team Foundation. Deze selecteert 
projecten met een duurzame impact op de 
arbeidsparticipatie en sociale innovatie. 

Werken bij Tempo-Team?
Ook bij Tempo-Team zélf zoeken we regel-
matig nieuwe collega’s. Lijkt het je wat; werken 
bij Nederlands tweede intermediair op de 
arbeidsmarkt? We bieden je tal van functies  
en heel goede (door)groeimogelijkheden.  
Heb je minimaal een hbo-diploma en beschik  
je over commerciële vaardigheden die je  
verder wilt ontwikkelen? Kijk dan zeker eens  
op www.werkenbijtempo-team.nl. 

MAATSCHAPPI J

BETROKKEN

ARBEIDSMARKT

ARBEIDSPARTICIPATIE

Branches in beeld
Tempo-Team is thuis in alle sectoren, maar 
toonaangevend in de branches: Logistiek,  
Food, Industrie, Financiële Dienstverlening, 
Teleservice, Overheid, Gezondheidszorg, 
Transport, Techniek en Hospitality. 

De ondernemingsraad is er ook voor jou 
Tempo-Team heeft een ondernemingsraad 
waarin ook flexwerkers hun stem kunnen laten 
horen. Om je aan te melden of voor meer 
informatie kun je een mail sturen naar:  
ondernemingsraden@randstadgroep.nl. 

Voor meer informatie over 

ons MVO-beleid, ga je naar 

onze MVO pagina op 

www.tempo-team.nl

Meer weten over Tempo-Team 

en/of haar geschiedenis?  

Kijk op www.tempo-team.nl

Alle actuele vacatures vind je op 

www.tempo-team.nl en via jouw  

account op T-Point (zie hoofdstuk 3). 
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Afspraken
•   Elk bedrijf heeft eigen werktijden, arbeids-

omstandigheden en huisregels. Voordat je 
aan het werk gaat, stellen we je hiervan op 
de hoogte zodat je weet wat je van het 
werk kunt verwachten en wat er van jou 
wordt verwacht. Houd je aan de regels die 
in het bedrijf gelden. Voor je eigen veiligheid, 
en voor die van anderen.

•   Verloopt het werk niet naar je zin of heb je 
moeilijkheden in het bedrijf waar je werkt, 
dan zijn wij er om jou te helpen. We kunnen 
voor je bemiddelen of eventueel ander werk 
voor je vinden. Stop nooit met werken 
zonder dat je ons eerst hebt gesproken.

  Wegwijs in wet en werk
Het is belangrijk dat je goed op de hoogte bent van je 
rechten en plichten als flexwerker. Dit hoofdstuk geeft  
je antwoord op veel gestelde vragen die te maken hebben 
met werk en wetgeving.

CAO voor Uitzendkrachten

De CAO voor Uitzendkrachten gaat uit van  
een zogenaamd fase systeem. Dit systeem is 
gebaseerd op het arbeidsverleden van een 
flexwerker bij een en hetzelfde uitzendbureau. 
De fase waarin je je bevindt, is bepalend voor  
je rechten. Het fasesysteem bestaat uit de  
fasen A, B en C.

UITZENDFASE A

•   Als je begint met werken via Tempo-Team, stap je in in fase A. 

•   In deze fase is het uitzendbeding van toepassing. Dat houdt in dat je 
uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt als het bedrijf waar je 
werkzaam bent bij Tempo-Team heeft aangegeven geen werk meer 
voor jou te hebben. Ook als je ziek wordt, eindigt de uitzendover-
eenkomst met uitzendbeding onmiddellijk. Voor gedetacheerden in 
fase A met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een 
schriftelijk overeengekomen begin- en einddatum gelden andere 
regels. Deze vind je in de Personeelsgids voor gedetacheerden. 

•   Fase A duurt 78 gewerkte weken, waarbij een week begint  
op maandag om 00.00 uur en eindigt op zondag om 24.00 uur. 

•   Elke week waarin je hebt gewerkt telt mee, ongeacht  
het aantal uren dat je die week hebt gewerkt. 

•   Werk je een week helemaal niet, door bijvoorbeeld ziekte of 
vakantie, dan telt die week niet mee voor de telling van fase A. 

•   Werk je 26 weken of langer niet voor Tempo-Team, dan begint  
de telling van 78 weken voor fase A weer opnieuw.

•   De telling begint ook opnieuw als je via een ander uitzendbureau aan 
het werk gaat. Dit is alleen anders als je bij dezelfde opdrachtgever 
blijft werken, maar dan via een ander uitzendbureau en hetzelfde 
werk verricht. Voor de opbouw van je rechten is het daarom v 
erstandig zo lang mogelijk via hetzelfde uitzendbureau te werken.

•   Het is ook mogelijk om in fase A een arbeidsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met Tempo-Team aan te gaan. In de Personeelsgids 
voor gedetacheerden, die je dan van je contactpersoon op de 
vestiging krijgt, vind je alle informatie die belangrijk voor je is.  
Tot slot is het nog goed te weten dat je met een arbeidsovereen-
komst in fase A geen loon ontvangt als er geen werk voor je is,  
tenzij anders is afgesproken.

2
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UITZENDFASE B

•   Als je fase A hebt doorlopen en binnen  
26 weken weer via Tempo-Team aan de slag 
gaat, stap je over naar fase B. Je krijgt dan een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij 
Tempo-Team. 

•   In fase B kun je maximaal zes arbeidsovereen-
komsten voor bepaalde tijd krijgen, verdeeld 
over een periode van maximaal vier jaar.  
Mocht er onverhoopt geen werk voor je zijn, 
dan ontvang je toch een bepaald loon. Ook  
bij ziekte betaalt Tempo-Team je salaris  
gedeeltelijk door. 

•   Heb je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde 
tijd bij Tempo-Team, dan vind je belangrijke 
informatie over je rechten en plichten in de 
Personeelsgids voor gedetacheerden.

Werken voor verschillende opdracht-
gevers
Als flexwerker ben je in dienst bij Tempo-Team, 
maar met de bedoeling om bij onze opdracht-
gevers, onder hun leiding en toezicht, werk-
zaamheden te verrichten. Zolang je arbeids-
overeenkomst duurt, kun je voor meerdere 
opdrachtgevers van Tempo-Team werken.

Beschikbaarheid en werktijden
Voor aanvang van jouw uitzendovereenkomst 
met Tempo-Team hebben we met jou afspra-
ken gemaakt over jouw (basis)beschikbaarheid. 
Deze is afhankelijk van jouw eigen wensen en 
mogelijkheden, maar ook van de beoogde 
opdrachtgever(s) en het werkaanbod. In zijn 
algemeenheid geldt dat we zoveel mogelijk 
rekening proberen te houden met jouw wensen 
en mogelijkheden, maar: hoe ruimer jouw 
beschikbaarheid, hoe groter de kans dat we jou 
aan het werk kunnen helpen en houden. Wel 
moet de van jou gevraagde beschikbaarheid in 
een redelijke omvang staan tot de beoogde 
daadwerkelijke inzet. Tempo-Team kan natuur-
lijk niet van jou verwachten dat je 7 dagen per 
week beschikbaar bent, als zij jou maar 1 dag 

UITZENDFASE C

•   Als je na fase B nog via Tempo-Team aan  
het werk bent ga je over naar fase C.  
Indien je meer dan 6 maanden niet werkt 
voor Tempo-Team, ga je weer terug naar 
fase A.

•   In fase C krijg je een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd bij Tempo-Team.  
Deze overeenkomst wordt natuurlijk  
alleen afgesloten als jijzelf én Tempo-Team 
ermee instemmen. 
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Kijk voor een digitale versie van de CAO voor 

Uitzendkrachten op www.tempo-team.nl 

(onder het kopje ‘Wet- en regelgeving’) 

en op onze online portal T-Point.

Uitzendkracht of gedetacheerd 
In fase A werk je als uitzendkracht. Word je 
in fase A al gedetacheerd of werk je in fase B 
of C, dan werk je als gedetacheerde.  
Voor gedetacheerden gelden andere arbeids-
voorwaarden. Belangrijke informatie over je 
rechten en plichten vind je dan in de  
Personeelsgids voor gedetacheerden.

per week denkt te kunnen inzetten. Wat 
‘redelijk ’is, is afhankelijk van de aard van de 
werkzaamheden, de bedrijven/instellingen 
waarvoor je (waarschijnlijk) aan de slag kan  
en de (her)plaatsingsmogelijkheden in de regio. 

Het staat het jou in beginsel vrij om jouw 
beschikbaarheid te wijzigen. Dit mag niet als je 
al concreet met Tempo-Team had afgesproken, 
dat, wanneer, hoe lang en hoe laat je zou 
komen werken. Dan rekenen Tempo-Team en 
de opdrachtgever immers op jouw komst. Is nog 
geen sprake van zo’n concrete afspraak dan mag 
je dus elders werk aanvaarden. 

Wat moet ik doen als ik werkloos word?
Allereerst gaat Tempo-Team hard voor je op 
zoek naar een passende baan. Mocht het niet 
lukken een baan voor je te vinden en zit je 
buiten jouw schuld zonder werk, dan heb je 
misschien recht op een tijdelijk inkomen.  
Dit is vastgelegd in de werkloosheidswet (WW). 
De hoogte van je WW-uitkering en hoe lang  
je een uitkering krijgt, is afhankelijk van je 
gemiddelde salaris in het jaar ervoor. Daarnaast 
telt mee wanneer en hoe lang je gewerkt hebt 
voordat je werkloos werd. Om een uitkering  
te krijgen, moet je je sowieso aanmelden bij  
het UWV. Dit moet uiterlijk de eerste werkdag 
nadat je werkloos bent geworden. Het UWV 
neemt vervolgens binnen acht weken een  
(voorlopige) beslissing over je uitkeringsaanvraag.

Meer informatie over bijvoorbeeld 

de duur en de hoogte van een 

WW-uitkering vind je op 

www.uwv.nl en www.werk.nl.
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PENSIOEN

Pensioen: óók later lekker leven
Het pensioenfonds voor flexwerkers kent  
twee pensioenregelingen: de Basisregeling voor 
flexwerkers in fase A en de Plusregeling voor 
flexwerkers in fase B en fase C. Je hebt recht  
op pensioenopbouw als je 26 weken voor 
Tempo-Team hebt gewerkt en minimaal 21 jaar 
oud bent. Je neemt dan deel aan de Basis-
regeling. Zit je in fase B of fase C, dan geldt 
voor jou de Plusregeling. Deelname aan de 
pensioenregeling is verplicht en vastgelegd in  
de CAO voor Uitzendkrachten. 

Wie is mijn pensioenverzekeraar?
Flexsecurity pensioen is jouw pensioen-
verzekeraar. AZL voert de pensioenregeling uit. 
Tot en met 2012 waren deze werkzaamheden 
uitbesteed aan Nationale-Nederlanden.  
Tempo-Team meldt jou aan voor de Flex-
security-regeling. Flexsecurity pensioen stuurt  
je vervolgens een deelnamebevestiging, het 
complete pensioenreglement en de statuten  
van het pensioenfonds. Eén keer per jaar krijg  
je een overzicht van je opgebouwde rechten  
bij Flexsecurity pensioen.

Betaal ik ook pensioenpremie?
Je betaalt pensioenpremie over de pensioengrondslag. Voor  
de Basisregeling hoef jij niets te betalen. Elke maand betaalt 
Tempo-Team de premie voor je pensioen. Voor de Plusregeling 
betaal je elke maand een premie samen met Tempo-Team.  
Wij houden deze premie automatisch in op je loon. Van de 
totale premie betaalt Tempo-Team tweederde; eenderde  
wordt ingehouden op je salaris. De hoogte van de wekelijkse 
premie hangt af van het aantal uren dat je per week werkt.  
Werk je een paar dagen in een week niet, dan bouw je over 
deze dagen dus ook geen pensioen op.

PREMIE

PENSIOEN

Kijk voor meer informatie op www.flexsecurity pensioen.nl. 

Voor vragen kun je ook terecht bij de 

helpdesk van Flexsecurity pensioen van  

08.00-17.30 uur, (088) 116 24 02  

of info@flexsecuritypensioen.nl.
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Jouw T-Point-account
Alle flexwerkers van Tempo-Team hebben 
toegang tot T-Point. Nadat je hebt  
gesolliciteerd of je hebt ingeschreven via  
www.tempo-team.nl, ontvang je jouw  
persoonlijke account gegevens via e-mail. 

Ben je ingeschreven door jouw contactpersoon 
op de vestiging en heb je nog geen gegevens 
voor een persoonlijk T-Point-account? Neem 
dan contact op met jouw contactpersoon op  
de vestiging en geef je e-mailadres door, zodat 
hij/zij alsnog de accountgegevens voor T-Point 
per mail kan doorsturen. 

Problemen met inloggen?
Ondervind je problemen met inloggen op 
T-Point, bel dan met de helpdesk via  
(020) 405 65 10. Bereikbaar op werkdagen 
tussen 08.30 uur en 17.30 uur. Ontdek hoe 
gemakkelijk T-Point werkt en bekijk de demo 
op de inlog- of overzichtspagina van T-Point, 
bereikbaar via www.tempo-team.nl. 

Met T-Point kun je overal en altijd...

7  Vacatures zoeken 

Doelgericht zoeken in vele 
duizenden vacatures en direct 
en heel gemakkelijk solliciteren 
op elke baan die bij je past.2  Je loonspecificaties en 

jaaropgaven bekijken

Al je loonstroken en jaar-
opgaven overzichtelijk bij  
elkaar. Elke specificatie kun je 
apart bekijken en afdrukken.

1  Je persoonlijke gegevens 

beheren

Het is belangrijk dat jouw 
gegevens altijd up-to-date zijn. 
Hoe completer je jouw profiel 
invult, hoe hoger je naar boven 
komt als we in ons systeem 
geschikte kandidaten zoeken 
voor onze vacatures. 6  Je sollicitaties bekijken

Op welke vacatures heb je 
gesolliciteerd en wat is de 
status daarvan?

2  Je betalingen bekijken

Hoeveel salaris heb je over-
gemaakt gekregen en wanneer 
heeft Tempo-Team de betaling 
naar jouw bankrekening-
nummer uitgevoerd? 

3  Je declaraties bekijken

Al jouw ingevoerde uren-
declaraties overzichtelijk  
bij elkaar.

5  Gezondheidszaken 

Jezelf ziekmelden en weer 
betermelden doe je via deze 
pagina. Ook kun je hier de 
historie van jouw ziekmeldingen 
vinden. Meer informatie over 
ziekmelden lees je in hoofdstuk 5.

9  Belangrijke documenten 

bekijken

Heb je nog vragen over werken 
via Tempo-Team? Op T-Point 
vind je belangrijke informatie 
over bijvoorbeeld de CAO, je 
salaris of sociale verzekeringen.

8  Je rooster bekijken

Als je werkgever gebruikmaakt 
van T-Point planning, dan kun  
je online je beschikbaarheid 
doorgeven en je rooster inzien 
en accepteren. Dit kan óók met 
je smartphone met de T-Point 
planning App voor Android 
(downloaden in Play Store) en 
iPhone (downloaden in App 
Store). 

3  Je gewerkte uren en/of 

verlofuren invoeren

In een handomdraai je  
gewerkte uren en/of  
verlofuren opgeven. 

4  Documenten

Je vindt op deze pagina de 
door jou ondertekende 
Voorwaarden en de 
bevestiging(en) van jouw 
uitzending en/ of detachering. 
Ook vind je hier, indien van 
toepassing, de bevestiging(en) 
van de tussen ons gesloten 
detacheringsovereenkomst.

321 54

8

7

6

9

  T-Point: al jouw 
  belangrijke zaken online
T-Point is de online portal van Tempo-Team, bereikbaar  
via tempo-team.nl. Hier vind je alle voor jou relevante  
informatie over jouw werk. Gegevens die je 24/7 kunt  
inzien en aanpassen. Van je loonspecificaties en jaaropgaven tot je urendeclaraties, 
rooster en je persoonlijke profiel. Via T-Point geef je je ziek- en betermelding door en 
kun je bovendien vacatures zoeken, direct solliciteren en de status van je sollicitaties 
volgen. Zo regel je al je belangrijke zaken zelf en heel eenvoudig online!

3

‘..Let op: het is belangrijk dat je profielgegevens  
in T-Point altijd volledig en up-to-date zijn.  
Alleen dan kunnen we de beste baan voor je vinden!..’ 
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De hoogte van het wettelijk brutominimumloon 
wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. 
Kijk voor de meest actuele bedragen op 
T-Point of op de site van de Rijksoverheid:
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw. 

 

Loonbelasting
Voordat je begint bij Tempo-Team, vul je  
een formulier ‘gegevens voor de loonheffingen’ 
(voorheen loonbelastingverklaring) in om te 
bepalen of je loonheffingskorting krijgt. Op basis 
daarvan houden wij loonbelasting en premies 
sociale verzekeringen in en dragen die af. Het 
kan gebeuren dat er in de periode dat je voor 
Tempo-Team werkt iets verandert in je 
persoonlijke situatie. Misschien ga je naast 
Tempo-Team nog voor een andere werkgever 
werken of ontvang je naast je loon nog een 
uitkering. Geef dit soort veranderingen altijd 
door aan je contactpersoon op de vestiging. 
Hij/zij geeft je dan een nieuw formulier  
‘gegevens voor de loonheffingen’ om te  
bepalen of je loonheffingskorting krijgt. 

Jaaropgave
Je jaaropgave wordt digitaal beschikbaar gesteld 
via de interne portal T-Point op tempo-team.nl. 
Ook jaaropgaven van eerdere jaren kun je daar 
eenvoudig terugvinden. Heb je in het afgelopen 
jaar kort gewerkt, bijvoorbeeld in de vakantie-
periode, dan heb je vaak recht op teruggave  
van premies en loonbelasting. 

Verhuizen
Ga je verhuizen, wijzig dan je adresgegevens  
op T-Point (bereikbaar via tempo-team.nl).  
Wij hebben jouw gegevens bijvoorbeeld nodig 
voor een eventuele restantbetaling van  
vakantiegeld. Ook moet je als je verhuisd  
bent een nieuw formulier ‘gegevens voor  
de loonheffingen’ invullen. 

Heb je nog geen T-Point-account of heb je  
problemen met inloggen? Neem dan contact  
op met de helpdesk van Tempo-Team via 
telefoonnummer (020) 405 65 10. Bereikbaar 
op werkdagen van 08.30 uur tot 17.30 uur. 

Sociale verzekering
Als flexwerker ben je volledig sociaal verzekerd. 
Uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en andere 
sociale verzekeringen gelden dus ook voor jou. 
Kijk voor uitgebreide informatie op  
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.

Alle werknemers, ook flexwerkers, tussen de  
23 en 65 jaar oud moeten ten minste het 
wettelijk minimumloon en vakantiebijslag 
krijgen. De bedragen van het minimumloon 
worden ieder halfjaar (in januari en juli) 
aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling  
van de cao-lonen in Nederland. Voor jongeren 
tussen de 15 en 23 jaar geldt het minimum-
jeugdloon.

  Geldzaken
Als uitzendkracht krijg je wekelijks je salaris uitbetaald. 
Dit gebeurt aan de hand van je gewerkte uren. 
In dit hoofdstuk beantwoorden we de meest gestelde 
vragen over salaris. Ook lees je meer over het declareren 
van je uren, de uitbetaling van je loon en je loonspecificatie. 

4

Meer weten over het indienen van 

een belastingaangifte? Kijk dan

op www.belastingdienst.nl. 
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DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER SALARIS

heeft de uitzendkracht recht op dezelfde 
reiskostenvergoeding als de werknemer in 
dienst van de opdrachtgever, werkzaam in 
een gelijke of gelijkwaardige functie als de 
uitzendkracht, met een maximum van € 0,19 
bruto per kilometer.

Ga je naar een nieuwe opdrachtgever en is de 
inlenersbeloning van toepassing dan wordt je 
loon aan de hand van die inlenersbeloning 
opnieuw vastgesteld. Het loon kan dan lager 
zijn, dan het loon in de vorige opdracht. 
Tempo-Team informeert zich hierover –vooraf-
gaande aan de opdracht - bij de opdrachtgever. 
De toepassing van de inlenersbeloning vindt 
plaats op basis van de door de opdrachtgever 
verstrekte informatie. 

3 Hoe wordt mijn salaris berekend?
Je wordt ingedeeld in een bepaalde functie-
groep. Je wordt in beginsel verloond volgens  
de inlenersbeloning. Alleen de flexwerkers die 
binnen een bepaalde doelgroep vallen, zoals 
langdurig werklozen en schoolverlaters, kunnen 
nog volgens het ABU CAO loongebouw 
worden verloond. De functiegroep wordt 
bepaald aan de hand van drie functie- 
kenmerken: het soort werk, de kennis, ervaring 
en vaardigheden die je ervoor nodig hebt,  
en de mate van zelfstandigheid in je werk. 

4 Ik wil een dag vrij. Krijg ik mijn salaris 
doorbetaald?
Volgens de CAO voor Uitzendkrachten kun je 
deze dag doorbetaald krijgen als je voldoende 
vrije dagen hebt opgebouwd. Op je loon-

specificatie, die je eenvoudig kunt bekijken  
via T-Point (zie hoofdstuk 3), zie je hoeveel 
verlofdagen je hebt opgebouwd. Via T-Point kun 
je ook zelf verlofuren indienen en laten uitkeren. 
Stem vrije dagen altijd af met je opdrachtgever 
en/of je contactpersoon bij Tempo-Team.

5 Op hoeveel vakantiedagen heb ik  
recht per jaar 
Werk je gedurende het hele jaar door 40 uur 
per week, dan heb je op jaarbasis recht op  
25 vakantiedagen (twee per maand). Als je 
minder werkt, heb je recht op een evenredig 
deel aan vakantiedagen. Dus als je 28 uur per 
week werkt, heb je recht op 17,5 vakantiedagen. 
Eventueel heb je recht op een aantal extra vrije 
dagen. Dit staat in je arbeidsovereenkomst of  
in je uitzendbevestiging of bevestiging van 
detachering. Vakantiekrachten hebben – omdat 
zij korter werken – recht op een evenredig deel 
van 20 vakantiedagen per jaar. Vakantiedagen 
kan je alleen opnemen na toestemming van je 
opdrachtgever en in overleg met Tempo-Team. 
Je reservering voor vakantiedagen staat vermeld 
op je loonspecificatie die je kunt bekijken via 
T-Point, onder ‘vakantiedagen in geld’. 

6 Wat is vakantiebijslag en wanneer 
wordt die uitbetaald?
Dit is hetzelfde als vakantiegeld. Het is 8% van  
je feitelijk loon (brutoloon exclusief toeslagen en 
vergoedingen) en wordt wekelijks gereserveerd. 
Elk jaar in juni krijg je het automatisch uitge-
keerd. Ook vakantiekrachten bouwen vakantie-
bijslag op. Uiteraard betalen we dit bedrag uit  
bij het aanvragen van een eindafrekening als je 
stopt met werken.

1 Hoe hoog is het minimumloon?
Het wettelijk brutominimumloon (WML)  
wordt jaarlijks op 1 januari en 1 juli aangepast. 
Kijk daarom voor de meest recente bedragen 
op T-Point of op de site van de Rijksoverheid: 
www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw.

2 Welke beloningsregeling geldt voor mij?
In de CAO voor Uitzendkrachten is een 
beloning sregeling opgenomen. Je uurloon in 
fase A, de fase waarin je begint met werken, 
wordt per opdracht vastgesteld. Je loon wordt 
in beginsel vastgesteld op basis van de belo-
ningsregeling van de opdrachtgever, de BRI.
In de ‘Bevestiging van uitzending’ wordt 
aangegeven op welke wijze het loon is bepaald. 
Onder het begrip beloningsregeling van de 
opdrachtgever wordt verstaan:
•  Uitsluitend het geldende periodeloon in de 

schaal;
•  De van toepassing zijnde arbeidsduur-

verkorting. Deze wordt in beginsel  
gecompenseerd in geld;

•  Toeslagen voor overwerk, verschoven uren, 
onregelmatigheid (waaronder feestdagen-
toeslag) en ploegentoeslag;

•  Initiële en periodieke verhogingen, hoogte 
en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald;

•  Kostenvergoedingen (voor zover Tempo-
Team deze vrij van loonheffing en premies 
kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en 
andere kosten noodzakelijk vanwege de 
uitoefening van de functie). Indien en voor 
zover door overheidsmaatregelen de 
belastingvrije vergoeding voor reiskosten 
geheel of gedeeltelijk komt te vervallen, 

7 Wat houdt kort verzuim in? 
Een percentage over je feitelijk loon, verhoogd 
met de wachtdagcompensatie wordt gereser-
veerd voor kort verzuim. Dit geldt als gedeelte-
lijke compensatie voor niet-betaalde uren tijdens 
tandarts- en doktersbezoek. Onder kort verzuim 
wordt ook buitengewoon verlof (bijvoorbeeld 
een trouwdag) verstaan. Uitzendkrachten krijgen 
de eventueel nog openstaande reservering voor 
kort verzuim één keer per jaar uitbetaald. 
Uiteraard wordt dit bedrag ook uitbetaald bij 
het aanvragen van een eindafrekening. 

8 Heb ik recht op doorbetaling van mijn 
loon tijdens feestdagen?
Voor zowel uitzendkrachten als gedetacheerden 
geldt: wordt er vanwege een feestdag niet 
gewerkt, terwijl je anders wel op die dag zou 
werken? Dan heb je recht op doorbetaling van 
het feitelijk loon. Deze dagen gaan niet af van  
je vakantiedagen.

9 Komt mijn kinderbijslag in gevaar als  
ik ga werken?
Als je nog geen achttien jaar bent, ontvangen  
je ouders waarschijnlijk kinderbijslag. Het hele 
jaar door mag je met een bijbaan een bepaald 
bedrag verdienen, zonder dat de kinderbijslag  
in gevaar komt. De hoogte van dit bedrag is 
onder andere afhankelijk van je leeftijd en 
woonsituatie. Wijzigingen die van invloed  
zijn op het recht op, of op de hoogte van de 
kinderbijslag, moet je direct doorgeven aan  
de Sociale Verzekeringsbank. Op www.svb.nl 
kun je zien hoeveel je mag bijverdienen  
zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt.



2120

(ZORG)VERZEKERING

Aanbod Zilveren Kruis Achmea
Als werkende flexwerker kun je via  
Tempo-Team een zorgverzekering afsluiten 
 bij Zilveren Kruis Achmea. Je krijgt dan een 
interessante korting op zowel de basis-
verzekering als de aanvullende verzekeringen.  

Uitzendkrachten
Voor uitzendkrachten geldt een collectiviteits-
korting van 7,5% op de premie van je basis-
verzekering én 12,5% op de premie van je 
aanvullende verzekering(en). Het werkgevers-
nummer voor uitzendkrachten is 207073267. 
Op de site www.zk.nl/randstad kies je voor  
de button ‘Randstad Groep Nederland BV 
(flexkrachten A)’ en bekijk hier de meest  
actuele premie en polisvoorwaarden.

DECLAREREN VAN  
GEWERKTE UREN

Als je via Tempo-Team aan de slag gaat, 
informeert jouw contactpersoon op de 
vestiging je over het declareren van jouw 
uren. De manier waarop dit gebeurt,  
is namelijk afhankelijk van het bedrijf 
waar je gaat werken. 

T-Point planning App
Altijd en overal je rooster inzien, diensten accepteren en je werk-
tijden bekijken. Dat kun je ook eenvoudig met de T-Point planning 
App op je smartphone. Deze App is beschikbaar voor iOS (Apple) 
en Android en gratis te verkrijgen via de App Store(Apple) en  
Play Store. 

Declareren in T-Point
In T-Point kun je jouw gewerkte uren en 
verlofuren indienen. Deze online portal is 
eenvoudig te bereiken via www.tempo-team.nl. 
Lees alles over T-Point op pagina 15. Elke 
declaratie loopt van maandag tot en met 
zondag. Houd per dag het aantal uren dat je 
hebt gewerkt bij. Zorg ervoor dat Tempo-Team 
jouw declaratie zo snel mogelijk, maar uiterlijk 
maandag vóór 10.00 uur, ontvangt. 
Sommige bedrijven, waar veel uitzendkrachten 
werken, kunnen via tijdregistratie of T-Point 
planning zorgen dat de door jou gewerkte uren 
automatisch naar Tempo-Team worden verzon-
den. Geldt deze werkwijze voor jou, dan hoor 
je dit van je contactpersoon op de vestiging. 

Aantrekkelijke financiële regelingen
Tempo-Team heeft een uitgebreid pakket 
met financiële regelingen waaraan je kunt 
deelnemen. Je kunt profiteren van korting  
op verschillende verzekeringen van Centraal 
Beheer Achmea.  
Het pakket bestaat uit verzekeringen voor 
vervoer, wonen en reizen met aantrekkelijke 
voorwaarden. Je betaalt geen poliskosten en  
je kunt rekenen op een snelle en directe 
schaderegeling. 
 
Je kunt de verzekeringen direct, zonder  
tussenkomst van Tempo-Team, afsluiten via 
wwww.centraalbeheer.nl/collectief. Of je kunt 
bellen met de Centraal Beheer Achmea-help-
desk: (055) 579 80 00, bereikbaar van maandag 
tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur  
en zaterdag van 9.00 uur tot 16.30 uur.



2322

UITBETALING EN LOONSPECIFICATIES

Voor uitzendkrachten in fase A geldt  
het volgende:
•   Meld je zeker een halfuur voor je normale 

werktijd ziek op je werkadres. Meld je 
daarna ziek in T-Point. Klik hiervoor in jouw 
T-Point account op de tab ‘Gezondheids-
zaken’. Vervolgens klik je op ‘nieuwe 
ziekmelding’. Je ziekmelding gaat automatisch 
naar Health@Work en naar je contact- 
persoon op de Tempo-Team vestiging. 
Belangrijk: Health@Work controleert jouw 
ziekmelding, dus zorg ervoor dat je altijd 
bereikbaar bent. Geef ook op tijd aan je 
contactpersoon van Tempo-Team door 
wanneer je weer kunt werken.

•  Weer beter? Meld dit dan direct in T-Point 
en niet pas als je weer gaat werken.

•  Uitzendkrachten ontvangen na twee 
wachtdagen een ziektewetuitkering van 
Tempo-Team Health@Work: 70% van het 
gemiddeld verdiende salaris over de afgelo-
pen 52 weken. Tempo-Team vult deze uitke-
ring in het eerste ziektejaar aan tot 91% van 
het salaris. In het tweede ziektejaar ontvang 
je een aanvulling tot 80% van het salaris. 

Nadat jij je declaratie hebt ingevoerd of je 
opdrachtgever je gewerkte uren heeft door-
gegeven aan Tempo-Team, maken wij je salaris 
aan je over. De verwerking van je declaratie 
vindt plaats op maandag. Zodra dat is gebeurd, 
staat je salaris in principe binnen vijf werkdagen 
op je rekening.

Loonspecificatie
Alle flexwerkers van Tempo-Team kunnen  
hun loonspecificatie digitaal in T-Point bekijken, 
opslaan en/of printen. Als je nog geen T-Point-
account hebt of je hebt problemen met 
inloggen, dan kun je contact opnemen met de 
Tempo-Team helpdesk via telefoonnummer 
(020) 405 65 10. Bereikbaar op werkdagen van 
08.30 uur tot 17.30 uur. Uitgebreide informatie 
over het aanmaken van dit account vind je op 
de inlogpagina van T-Point. 

Meer informatie over de salarissystematiek 

vind je in de CAO voor Uitzendkrachten,  

op T-Point en op www.tempo-team.nl

Op je loonspecificatie staat je totale loon, 
inclusief toeslagen. Bovendien kun je lezen 
hoeveel uren je hebt gewerkt en wat er aan 
belastingen en premies sociale verzekeringen 
op je loon is ingehouden. Ten slotte wordt op 
de loonspecificatie aangegeven hoeveel (bruto) 
vakantiebijslag en kort verzuim, en hoeveel 
vakantiedagen in geld je hebt gespaard. 

  Wat te doen bij ziekte
Als je ziek wordt, heb je een aantal rechten en plichten. 
Voor uitzendkrachten gelden andere regels dan voor 
gedetacheerden. Wat je moet doen bij ziekte, lees je 
hieronder. Ben je weer beter? Geef dit dan ook door.

5

•  Krijg ik als uitzendkracht mijn ziektewetuitke-
ring meteen? Het duurt ongeveer vier weken 
voordat Tempo-Team Health@Work jouw 
gegevens heeft verwerkt en het geld op je 
rekening stort. Zolang je een ziektewet-
uitkering ontvangt, blijf je overigens volledig 
sociaal verzekerd.

•  Heb je vragen over betalingen van je salaris 
tijdens je ziekte, dan kun je contact opne-
men met Tempo-Team Health@Work via 
telefoonnummer (088) 126 99 50.

•  Op jouw loonspecificatie wordt aangegeven 
hoeveel (bruto) vakantiebijslag, kort verzuim 
en vakantiedagen (in geld) door jou is 
gespaard.

•  Meer informatie over de salarissystematiek 
vind je in de CAO voor Uitzendkrachten,  
op T-Point en op www.tempo-team.nl.
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Wat betekent de WIA voor mij?
De WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-
vermogen) geldt ook voor uitzendkrachten en 
gedetacheerden. Dat betekent dat je alleen  
een volledige uitkering krijgt als het UWV je 
helemaal arbeidsongeschikt verklaart na 2 jaar 
ziekte. Als je tussen de 35 en 80% arbeids-
ongeschikt bent, krijg je een gedeeltelijke 
uitkering. Deze is afhankelijk van je leeftijd  
en je arbeidsverleden. Concludeert het UWV 
dat je minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, 
dan krijg je geen uitkering.

Ben je niet volledig arbeidsongeschikt en heb  
je een contract met Tempo-Team? Dan ga  
je samen met Tempo-Team op zoek naar  
ander werk. 

Bij de ziekmelding vermeld je (voor zover mogelijk):
•  De aard van de ziekmelding;
•  De datum en tijdstip van de eerste arbeids-

ongeschiktheidsdag;
•  De verwachte datum van het hervatten van  

de werkzaamheden;
•  Telefoonnummer waar je bereikbaar bent;
De gegevens die online worden ingevuld 
worden doorgestuurd naar Health@Work.

Na ziekmelding moet je thuisblijven tot je bent 
hersteld of tot contact door het verzuimteam 
heeft plaatsgevonden tenzij in overleg met 
Tempo-Team anders is afgesproken. Het is 
alleen toegestaan het (verpleeg)adres te verlaten 
voor een bezoek aan de huisarts, een bezoek 
aan de bedrijfsarts, om het werk te hervatten  
of met toestemming van Tempo-Team. Je bent 
verplicht instructies van Tempo-Team, het 
verzuimteam en/of de bedrijfsarts die in het 
kader van de arbeidsongeschiktheid worden 
gegeven, op te volgen. Indien je tijdens je 
arbeidsongeschiktheid verhuist, of tijdelijk elders 
verblijft dan wel van verpleegadres verandert 
(bijvoorbeeld door opname in of ontslag uit een 
ziekenhuis), behoor je dit binnen twaalf uur te 
melden aan Health@Work op telefoonnummer 
020-5691880. Tijdens de arbeidsongeschiktheid 
heb je voor een vakantie in Nederland of voor 
een verblijf van welke aard dan ook in het 
buitenland, voorafgaande schriftelijke toestem-
ming nodig van Tempo-Team. Deze toestem-
ming is ook vereist indien het een vakantie 
betreft die reeds voor het intreden van de 
arbeidsongeschiktheid met toestemming van 
Tempo-Team was vastgesteld.

Als je deze voorschriften niet strikt naleeft,  
kan de doorbetaling van je loon namelijk in 
gevaar komen.

•  Weer beter? Meld je contactpersoon op  
de vestiging en je directe chef (of zijn 
plaats vervanger of een functionaris van 
personeelszaken) op tijd wanneer je weer 
kunt werken. Meld je meteen beter, ook in 
T-Point, niet pas als je weer gaat werken.

•  In geval van arbeidsongeschiktheid dien je  
je persoonlijk minimaal een half uur voor de 
normale werktijd bij je directe leidinggeven-
de (dan wel bij de plaatsvervanger of een 
functionaris van personeelszaken) van de 
opdrachtgever ziek te melden. Daarna meld 
je je zich ziek in T-point. Hiervoor klik je in 
je T-point account op de tab ‘Gezondheids-
zaken’ en vervolgens op ‘nieuwe ziekmel-
ding’. De ziek melding gaat automatisch naar 
Health@Work en naar de contactpersoon 
op de Tempo-Team vestiging. Maak je nog 
geen gebruik van T-point, neem dan contact 
op met je contactpersoon op de vestiging 
om dit alsnog te regelen. Je meldt je ook 
weer beter in T-Point onder het tabblad 
‘Gezondheidszaken’.

Eventuele wijzigingen (zoals verpleegadres) 
worden doorgegeven aan Tempo-Team 
Health@Work op nummer 020-5691880.  
Indien je tijdens werktijd ziek naar huis gaat,  
meld je je persoonlijk ziek bij je directe 
leiding gevende bij de opdrachtgever en bij 
thuiskomst in T-point.

Zwangerschapsuitkering
Als je zwanger bent en werkzaam bent als 
uitzendkracht vraag je zelf een zwanger-
schapsuitkering aan bij het UWV.  
Je hebt recht op 16 weken zwangerschaps-  
en bevallingsuitkering. De uitkering loopt gelijk 
met je zwangerschapsverlof en gaat in tussen 
de 6 en 4 weken voor de dag na de uitgere-
kende datum. Na de bevalling loopt de 
zwangerschapsuitkering nog minimaal 10 weken 
door. Ben je als gevolg van de bevalling daarna 
arbeidsongeschikt, dan kom je in de Ziektewet. 
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WAT TE DOEN ALS HET TÓCH MIS GAAT?

Eerste Hulp Bij Bedrijfsongevallen
Ben je slachtoffer of getuige van een bedrijfs-
ongeval, handel dan als volgt:
•  Probeer, als dat kan, de onveilige situatie te 

stoppen. Zet bijvoorbeeld een machine stop. 
Doe niets, als je niet zeker weet of het een 
verbetering oplevert. 

•  Schakel je directe collega’s in en vertel ze 
duidelijk wat je wilt dat zij doen. 

•  Meld het ongeluk direct bij de bedrijfshulp-
verlening. Informeer hen kort maar duidelijk 
over de situatie. Wees vooral duidelijk over 
de plek waar het ongeluk is gebeurd. 

•  Waarschuw als dat nodig is, via de portier  
of receptie, een ambulance. Wees opnieuw 
duidelijk over wat er is gebeurd en waar het 
is gebeurd. 

•  Zorg voor de slachtoffers, maar laat het 
verlenen van Eerste Hulp over aan iemand 
met een EHBO-/BHV-diploma. 

•  Verander niets op de plek van het ongeval 
totdat de bedrijfshulpverleners ter plaatse zijn. 

•  Zorg dat iedereen die niet per se op de plek 
van het ongeval aanwezig hoeft te zijn, weggaat.

•  Maak plaats en ruimte voor de hulpverleners.

Procedure voor klachten en misstanden
•  Probeer klachten of problemen eerst in 

onderling overleg met Tempo-Team of  
de opdrachtgever op te lossen.

•  Lukt dat niet en gaat de klacht of het 
probleem over de opdrachtgever?  

Volg dan (eerst) de regeling die daarvoor 
geldt bij de opdrachtgever.

•  Heb je een klacht over Tempo-Team?  
Dan kun je terecht bij het Centraal Meldpunt 
Klachten van Tempo-Team.

•  Een melding met betrekking tot ongewenst 
gedrag kun je indienen bij de vertrouwens-
persoon van Tempo-Team.

•  Voor het melden van ernstige misstanden 
kent Tempo-Team een aparte procedure  
en kun je terecht bij de Local Integrity 
Officer.

Loop je tegen een probleem aan bij een 
opdrachtgever, bespreek dit dan met je 
leidinggevende bij die opdrachtgever.  
Constateer je bij een opdrachtgever een 
misstand (of heb je een vermoeden daarvan), 
kijk dan eerst of die opdrachtgever een 
procedure heeft voor dit soort zaken.  
Als die er is dan moet je in beginsel (eerst)  
die procedure te volgen. Zo nodig kan  
Tempo-Team je daarbij helpen.  

Tempo-Team kent een gedragscode die al  
haar medewerkers aanspoort om professioneel 
te handelen. Wij gaan er dan ook van uit dat 
elke activiteit die door of namens Tempo-Team 
wordt uitgevoerd 100% fatsoenlijk gebeurt. 
Heb je toch een klacht over Tempo-Team?  
Dan is ons uitgangspunt dat er zoveel mogelijk 
in onderling overleg naar een bevredigende 

Het bedrijf waar jij aan de slag gaat, moet zorgen 
voor een veilige werkplek en goede arbeids-
omstandigheden. Het moet er tevens voor zorgen 
dat de informatie hierover bij Tempo-Team bekend 
is, zodat wij jou hierover zo goed mogelijk kunnen 
instrueren. 

Voor je met werken begint, neemt je contact-
persoon bij Tempo-Team met je door welke 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s je tijdens je  
werk kunt lopen. Dit gebeurt doorgaans aan de 
hand van een Arbodocument. Tempo-Team zorgt 
ervoor dat je goed wordt voorgelicht over het 
bedrijf waar je gaat werken en over je werkplek. 
We doen er alles aan om de kans op bedrijfs-
ongevallen zo klein mogelijk te maken. Maar je 
draagt hierbij zelf ook de verantwoordelijkheid  
door je aan de gestelde richtlijnen te houden. 

Persoonlijke Beschermingsmiddelen 
Soms heb je bij je werk veiligheidskleding, veilig-
heidsschoenen of een helm nodig: persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM). Bij het bespreken 
van de risico’s hoor je van jouw contactpersoon  
of dit ook voor jouw werk geldt. Het bedrijf waar  
je gaat werken, moet de PBM verstrekken en je 
instrueren over het gebruik ervan. In een aantal 
gevallen worden persoonlijke beschermingsmidde-
len verstrekt door Tempo-Team. Maar het bedrijf 
waar je gaat werken blijft verantwoordelijk. Let 
erop dat je de verstrekte PBM ook draagt. 

Jouw veiligheid staat voorop. Veilig werken 
heb je voor een groot deel ook zelf in de 
hand. Doorloop daarom de checklist:
 
√ Wees voorzichtig en zorgvuldig, voor  

je eigen veiligheid, maar ook die van  
je collega’s.

 
√ Verplichte kost voor iedereen: de voor

lichtings of werkinstructie. Begrijp je alle 
veiligheidsinstructies en veiligheidsrisico’s? 

√ Meld onveilige situaties direct bij je 
leidinggevende.

√ Zorg ervoor dat je alle benodigde  
persoonlijke beschermingsmiddelen  
hebt én op de juiste manier gebruikt.  
Meld het bij je leidinggevende en bij 
TempoTeam als je niet de juiste  
middelen hebt gekregen.

√ Gebruik gereedschap op de juiste  
manier en sleutel niet aan beveiligingen. 

√ Is het veilig? Speel de online game op 
JouwWerkJouwVeiligheid.nl 

√ Stap direct naar je leidinggevende of  
bel je contactpersoon bij TempoTeam  
als je nog vragen hebt.

Checklist veiligheid

  Een veilige werkomgeving
Iedereen heeft recht op een veilige werkplek met  
goede arbeidsomstandigheden. Als het om veiligheid gaat,  
heb je als flexwerker dezelfde rechten en plichten als vaste medewerkers.

6
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oplossing wordt gezocht; samen met je 
contactpersoon of zijn/haar manager. Je kunt 
ook met je klacht terecht bij de Kwaliteitslijn 
van Tempo-Team. Op dit centrale meldpunt 
worden telefonisch, schriftelijk en per e-mail 
binnengekomen klachten meteen behandeld. 
De kwaliteitslijn registreert deze klachten en 
begeleidt het afhandelingproces. 

Hieronder tref je de contactgegevens aan: 

Tempo-Team 
t.a.v. Centraal Meldpunt Klachten
Postbus 12600
1100 AP Amsterdam Zuidoost
e-mail: klachtenlijn.tempo-team@tempo-team.nl
telefoonnummer: (0800) 777 71 11

Aanname en afhandeling van je klacht 
over Tempo-Team 
De kwaliteitslijn registreert de klacht op  
het klachtenformulier van Tempo-Team.  
De omschrijving van de klacht wordt net zolang 
voorgelezen totdat je je hiermee helemaal 
akkoord verklaart. Je wordt op dit moment 
geïnformeerd over de verdere behandeling  
van je klacht. De verantwoordelijke manager 
wordt direct telefonisch geïnformeerd, zodat  
er zonder vertraging actie ondernomen kan 
worden. Per e-mail ontvangt de manager het 
klachtenformulier. De manager neemt uiterlijk 
binnen twee werkdagen nadat de klacht bij  
de kwaliteitslijn is binnengekomen contact  
met je op. De klacht wordt zo mogelijk meteen 
opgelost of er wordt afgestemd welke maat-
regelen kunnen worden getroffen.  

Na behandeling van de klacht vult de manager 
het klachtenformulier volledig in en stuurt  
dit terug naar het Centrale Meldpunt Klachten. 
Het Centrale Meldpunt Klachten verifieert bij 
jou of de behandeling naar tevredenheid is 
verlopen. Als dit laatste niet het geval is,  
wordt de procedure herhaald waarbij nu de 
naast hogere manager wordt ingeschakeld.

Vertrouwenspersoon 
Wanneer je melding wilt maken van ‘ongewenst 
gedrag’ (bijvoorbeeld agressie, geweld of 
seksuele intimidatie) en, om wat voor reden 
dan ook, geen gebruik kunt maken van boven-
staande klachtenregeling, neem dan contact op 
met de vertrouwenspersoon van Tempo-Team, 
telefoonnummer (020) 569 58 03.

Procedure voor het melden van ernstige 
misstanden 
Wij willen dat al onze werknemers in een 
omgeving kunnen werken die vrij is van 
discriminatie en illegaal of onethisch handelen. 

De procedure Melden Misstanden biedt de 
mogelijkheid aan vaste medewerkers,  
flexwerkers, opdrachtgevers en anderen om 
melding te maken van illegale praktijken of 
ernstige misstanden bij/door (een medewerker 
van) Tempo-Team. Met ernstige misstanden 
wordt bedoeld: discriminatie of racisme, 
seksuele of andere intimidatie, fraude, diefstal, 
corruptie, omkoping, kartelvorming, misbruik 
van Tempo-Team bezittingen voor persoonlijke 
doeleinden, misbruik van alcohol of drugs etc. 

De procedure voor het melden van deze 
misstanden is bedoeld als laatste mogelijkheid 
en biedt de mogelijkheid om misstanden 
anoniem te melden. Dus als alle eerder 
genoemde mogelijkheden onvoldoende 
resultaat geven of als er angst voor vergelding 
is, kan deze procedure gebruikt worden. 

De melding kan anoniem worden gedaan, bij 
een extern bureau dat de melding doorspeelt 
naar de interne ‘Local Integrity Officer’. Deze 
doet onderzoek naar de melding en zorgt voor 
terugrapportage naar de melder. De melding 
kan zowel telefonisch als via internet worden 
gedaan. Voor beide kanalen is onderstaande 
toegangscode nodig. 

Tel. 0800 773 2587 (gratis, 24 uur per dag)  
Of ga naar de website van speakupfeedback 
Toegangscode: 42100 

Huis voor Klokkenluiders 
Heb je een misstand geconstateerd of heb je 
een vermoeden daarvan en ben je van mening 
dat de opdrachtgever of Tempo-Team jouw 
melding niet correct opvolgt of heb je een 
andere goede reden om de interne procedure 
niet te volgen? Dan kan je terecht bij het  
Huis voor Klokkenluiders. Het Huis voor 
Klokkenluiders heeft de wettelijke bevoegdheid 
om onderzoek te doen naar misstanden met 
een maatschappelijk belang en daarbij zo nodig 
documenten op te vragen en mensen te 
verhoren. De identiteit van de melder blijft 
hierbij in principe geheim. De uitkomst van  
een onderzoek kan openbaar worden gemaakt. 

Melden datalek 
Een datalek is een situatie waarin jij of een 
ander onbedoeld inzage heeft in persoons-
gegevens die niet voor jou, of die ander, 
bestemd zijn. Indien je een (vermoedelijk) 
datalek bent tegengekomen verzoeken wij  
jou dit direct te melden via dit formulier.

https://www.tempo-team.nl/over-tempo-team/contact/datalek-melden


3130

Tempo-Team vindt het belangrijk dat je werk 
leuk en uitdagend voor je blijft én dat je 
eventueel kunt doorgroeien naar een nieuwe 
functie. Inzetbaarheid is het sleutelwoord in  
de huidige markt. Je contactpersoon op de 
vestiging zal jouw opleidingsmogelijkheden met 
je bespreken. Maar je kunt hem/haar er ook 
naar vragen. Je kunt de opleidingen van 
Tempo-Team op verschillende manieren 
volgen. We bieden je langlopende opleidingen, 
cursussen van één middag of een training on 
the job. Klassikaal óf individueel via computer/
internet, zoals onze e-learningmodules.  

E-learningmodules van Tempo-Team
Met onze e-learningmodules kun je op een 
tijdstip dat jou het beste uitkomt leren door  
via élke computer in te loggen op het internet. 
De e-learningmodules nemen niet veel van je 
tijd in beslag (van één tot hooguit vier uur) en 
worden afgesloten met een toets. Een goede 
afloop wordt beloond met een certificaat. 
Tempo-Team biedt voor verschillende  
branches e-learningmodules aan.

  Opleidingen en testen
Jezelf ontwikkelen, (door)groeien in je vak of de  
branche of nieuwe kennis opdoen. Via Tempo-Team kun je 
– als je voldoet aan bepaalde voorwaarden – verschillende (langlopende) opleidingen, 
cursussen, e-learnings of trainingen volgen. Een voorwaarde is dat de te volgen  
opleiding relevant is voor het vervullen van je (toekomstige) functie bij Tempo-Team.  

7
BBL: leren terwijl je werkt
De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is een 
vorm van werkend leren, waarbij je naast je 
werk onderwijs volgt. Als je een BBL-traject 
volgt, breng je minstens 60% van je opleiding 
door in de praktijk. Voor het theoretische deel 
van de opleiding ga je gemiddeld een dag per 
week naar school bij een erkende opleider. 
Als je de opleiding succesvol afsluit, ontvang je 
een erkend mbo-diploma. Tempo-Team kan in 
de beroepsbegeleidende leerweg optreden als 
jouw werk gever. Wij detacheren je dan bij een 
erkend leerbedrijf. Tempo-Team organiseert 
BBL-trajecten meestal in groepsverband maar je 
kunt ook een individueel traject doorlopen.

Een uniek voorbeeld is het Tempo-Team 
Operator Programma, de BBL-opleiding 
(leerling) operators. In samenwerking met Litop 
B.V. biedt Tempo-Team productiemedewerkers 
een leerwerktraject dat direct is gekoppeld aan 
de praktijk. Je kunt je verder ontwikkelen tot 
operator. Meer informatie vind je bij je contact-
persoon op de vestiging.

‘..Wil je meer weten over jouw  
opleidingsmogelijkheden via  
Tempo-Team? Neem dan contact  
op met je intercedent..’ 

Opleidingsovereenkomst
Wanneer je een opleiding start via  
Tempo-Team, dan stelt jouw intercedent 
samen met jou een opleidingsovereenkomst  
op. Daarin staan onder andere de gegevens  
van de opleiding, de gemaakte afspraken over 
de periode waarvoor je voor Tempo-Team 
blijft werken en de (terug)betalingsregeling. 

Testen en assessments
Tempo-Team zet testen in bij flexwerkers  
om een scherper beeld te krijgen van hun 
kwaliteiten. Het verhoogt de kans dat een 
goede match wordt gemaakt tussen jouw 
verwachtingen en die van de klant. Met meer 
tevredenheid aan beide kanten tot gevolg. Een 
ander voordeel van de testen is dat je meer 
inzicht krijgt in je kwaliteiten. Testen kunnen 
ook ingezet worden om een indicatie te krijgen 
van eventuele gewenste vervolgopleidingen. 

Welke testen zet Tempo-Team in?
Tempo-Team biedt verschillende vaardigheids-
testen aan zoals Typevaardigheid, Word en 
Nederlands. Naast deze testen biedt  
Tempo-Team ook de mogelijkheid tot het 
inzetten van psychologische instrumenten 
(assessments) zoals de Persoonlijkheids-
vragenlijst, de Competentietest en de  
Capaciteitentest.

De testafname 
Het doel van de test wordt vooraf duidelijk met 
je besproken. De testen worden via internet 
aangeboden. Je kunt ze op de vestiging óf thuis 
op je pc maken: je ontvangt dan een inlogcode 
via internet. Je contactpersoon bij Tempo-Team 
bespreekt samen met jou het resultaat.
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De opzegtermijn voor Tempo-Team 
is altijd één maand
Als de tussentijdse opzegmogelijkheid is 
uitgesloten, dan kan de overeenkomst niet 
worden opgezegd. Dit kan alleen worden 
afgesproken als de overeenkomst langer  
dan drie maanden duurt.

Uitzendperiode 
in gewerkte weken 

Opzegtermijn in  
kalenderdagen

0 tot 12 weken 0

12 tot 26 weken 5

26 tot 52 weken 10

52 tot en met 78 weken 14

Opzegtermijn uitzendkrachten
Werk je op basis van een uitzendovereenkomst 
met uitzendbeding (het einde van jouw werk  
bij de opdracht gever betekent het einde van 
jouw uitzendovereenkomst met Tempo-Team), 
dan kan je zelf direct opzeggen mits je dit een 
werkdag van tevoren bij ons hebt aangegeven. 
Tempo-Team moet de volgende opzeg-
termijnen hanteren:

  Stoppen met werken
Als je wilt stoppen met werken, neem dan altijd eerst 
contact op met je intercedent. Hij of zij bekijkt samen 
met jou welke vervolgstappen er genomen moeten worden. 
Verander niet op eigen houtje gemaakte afspraken, maar blijf volgens 
afspraak doorwerken tot je samen met ons alles correct hebt afgehandeld.

8

Uitbetaling reserveringen
Aan het einde van je dienstverband kun je 
uitbetaling van je reserveringen (opgebouwde, 
maar niet opgenomen vakantiedagen, 
vakantiebijslag en kort verzuim) aanvragen. 
Doe je dit niet, dan wordt het opgebouwde 
bedrag na zes weken automatisch naar je 
overgemaakt. 

Meer over opzegtermijnen vind je in de CAO voor 

Uitzendkrachten.
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‘..Aan de slag via Tempo-Team..’

NOG VRAGEN?

Heb je na het lezen van deze uitgave nog vragen? 
Bel ons gerust of kom langs op de vestiging. 

We helpen je graag verder.


