Welke invloed heeft uitzendarbeid op jouw OCMW-steun?
• Je inkomsten uit uitzendarbeid verrekenen we als we je steun bepalen.
• Geef alle loonfiches en je contracten zo snel mogelijk aan je
maatschappelijk werker.
• Alle inkomsten uit uitzendarbeid verrekenen we op het einde van de
maand waarin je gewerkt hebt. Dit wil zeggen dat je deze inkomsten moet
sparen om de volgende maand van te leven.
Belangrijk:
Elke dag die je werkt, ook in uitzendarbeid, is een dag meer ervaring. Dit is
een belangrijke stap op weg naar vast werk.

De info in deze brochure vind je ook op www.interim-info.be

Meer info over deze folder?
Neem contact op met je maatschappelijk werker of arbeidsbegeleider.

Hoe solliciteer je bij een
uitzendkantoor (interim)?

Waarom werk zoeken via een uitzendkantoor?
• Voor hetzelfde werk krijg je gelijk loon en dezelfde sociale rechten als met
een vast contract.
• Bijna 60% van de uitzendkrachten vindt via uitzendarbeid vast werk.

• Schrijf je niet in bij alle uitzendkantoren en probeer een goed contact te
hebben met enkele uitzendconsulenten. Ga regelmatig langs en bel terug
wanneer de uitzendconsulent dit vraagt.
• Geef de moed niet op. Het kan soms even duren voor het kantoor iets voor
je vindt. Vraag om uitleg aan je uitzendconsulent als je langer dan 4 tot 6
weken geen nieuws of werkaanbieding hebt gekregen.

• Veel bedrijven werven enkel aan via uitzendkantoren.
• Het is een bijkomende werkervaring op je CV.

• Bij je inschrijving in een uitzendkantoor teken je een document
waarin je verklaart dat je als uitzendkracht wil werken, dit is geen
arbeidsovereenkomst.

• Je leert de arbeidsmarkt kennen.

Hoe solliciteer je?

Je kan beginnen werken. Wat doe je dan?
• Reageer snel als de uitzendconsulent je belt of mailt.

• Bereid je goed voor. Een inschrijving in een uitzendkantoor is een
sollicitatiegesprek.
• Kies een rustig moment uit. Maandag en vrijdag zijn erg druk in
de kantoren.
• Ga steeds alleen naar het uitzendkantoor.
• Verzorg je uiterlijk (kleding, haren …).
• Breng mee:
 CV
 identiteitskaart
 SIS-kaart
 Eventueel je arbeidskaart
 Eventueel kopieën van diploma’s en getuigschriften
• Oefen thuis om jezelf voor te stellen en denk hier al over na:
 Welk werk kan je doen?
Tip: zoek een vacature van dit uitzendkantoor die je interessant vindt.
Druk die af en neem deze mee. Zeg niet dat je ‘alle werk’ wil doen, maar
vertel duidelijk welk werk je kan doen.
 Wat kan je goed? Wat wil je nog bijleren?

• Vertel het aan je maatschappelijk werker.
• Stel volgende vragen aan de uitzendconsulent:
 Waar moet ik zijn?
 Naar wie moet ik vragen?
 Om hoe laat moet ik er zijn?
 Hoe zijn de werktijden?
 Welk werk moet ik er doen?
 Welke kledij moet ik dragen?
 Wat zijn de veiligheidsvoorschriften?
• Het uitzendkantoor is je werkgever. Je kan er terecht met al je vragen.
• Je werkt met dag- of weekcontracten en wordt wekelijks uitbetaald.
• Als je ziek bent waarschuw je het uitzendkantoor en de werkplaats. Je
stuurt je doktersattest naar het uitzendkantoor.
• Als je minder dan 4 weken hebt gewerkt, blijft je inschrijving bij VDAB
als werkzoekende geldig. Als je langer hebt gewerkt, vergeet dan niet je
opnieuw in te schrijven bij VDAB als werkzoekende.

