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     Wat is OBD-Personeelsdiensten? 

 

 
OBD-Personeelsdiensten is een voorziening van, voor en door de houtverwerkende bedrijven in 
het oosten van het land (timmer- en meubelindustrie, houthandel). Het is de opdracht van OBD-
Personeelsdiensten deze bedrijven te voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Hierbij 
moet men bijvoorbeeld denken aan werkplaatstimmerlieden, machinaal houtbewerkers, 
elementenbouwers, bestekzoekers, etc. 
 
OBD-Personeelsdiensten is met een ‘uitzendpoot’ begonnen om mensen, die niet langdurig 
werkloos zijn of schoolverlater, een kans te bieden om in de houtverwerkende industrie of 
houthandel een baan te vinden. 
 
Het is uitdrukkelijk niet onze bedoeling om zeer langdurige verbindingen aan te gaan met 
uitzendkrachten. Wat dat betreft zijn wij geen gewoon uitzendbureau. Uitgangspunt blijft: 
 

 de bij ons aangesloten bedrijven aan goed personeel helpen 

 mensen daarbij zo veel mogelijk zekerheid op werk te bieden 
 
Voordat je aan het werk gaat willen we je graag informeren over je rechten en plichten als 
uitzendkracht. Waarschijnlijk heb je al het een en ander gehoord over de werkwijze van OBD-
Personeelsdiensten. 
 
In deze gids hebben we de belangrijkste zaken voor je op een rijtje gezet. Lees alles goed door. 
Dan weet je hoe alles werkt en wat we van je verwachten.  
 
Hopelijk kunnen wij je snel feliciteren met een baan bij het bedrijf waar je nu aan het werk gaat. 
 
Namens onze medewerkers, 
 
G.B.A. Oonk 
 
 
 
 
 
Contactpersonen: 
Coördinator   Gerry Oonk 
Telefoon (rechtstreeks) 0314-399073 
Mobiel    06-53388490 
Mail    g.oonk@obd-opleidingen.nl  
 
Administratie   Marion Frerix 
Mail    m.frerix@obd-opleidingen.nl  
  

mailto:g.oonk@obd-opleidingen.nl
mailto:m.frerix@obd-opleidingen.nl
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1. Fase A en fase B overeenkomsten / arbeidscontracten 
 
Hieronder een korte uitleg van de verschillende fasen waarin je als uitzendkracht geplaatst kunt 
worden. Het arbeidscontract dat je krijgt, wordt bepaald aan de hand van deze fasen. 
 
OBD-Personeelsdiensten werkt binnen het fasensysteem van de ABU met fase A en B. De 
uitzendkrachten met een fase A overeenkomst hebben een overeenkomst met uitzendbeding. Dat 
wil zeggen dat je ieder moment het werk kan opzeggen en de inlener (en OBD-
Personeelsdiensten) ook. Naarmate je langer werkt, heeft de inlener wel te maken met een steeds 
langere opzegtermijn richting OBD-Personeelsdiensten en jou. Je mag in deze fase een onbeperkt 
aantal uitzendovereenkomsten achter elkaar krijgen. Het maakt daarbij niet uit bij hoeveel 
verschillende inleners (bedrijven) je werkt. 
 
Een week wordt geteld als gewerkte week, als je één dag of meer in die week hebt gewerkt. Na 78 
weken gewerkt te hebben eindigt fase A. OBD-Personeelsdiensten zal dan met het bedrijf 
waarvoor je werkzaam bent, overleggen welke stappen vervolgens ondernomen zullen worden. 
Op dat moment zullen wij het bedrijf vragen je in dienst te nemen. Mag of wil het bedrijf dat niet 
doen, dan heeft het bedrijf de keuze om je verder te laten gaan in fase B. 
 
In fase B gaat OBD-Personeelsdiensten met de uitzendkracht arbeidscontracten aan voor 
bepaalde tijd. Deze contracten kunnen door OBD-Personeelsdiensten niet zomaar tussentijds 
worden opgezegd. Er zit een opzegtermijn aan vast, ook voor de uitzendkracht. In fase B kunnen 
maximaal 6 contracten afgesloten worden in een periode van 4 jaar.  
 
OBD-Personeelsdiensten legt je bij het tekenen van het contract uit, in welke fase je zit. De telling 
van de weken die je in een fase zit, wordt door OBD-Personeelsdiensten bijgehouden. Wij zullen je 
op de hoogte stellen wanneer je van fase A naar fase B gaat, of wanneer je contract verloopt en er 
weer een nieuw contract voor bepaalde tijd dient in te gaan. 
 

2.  ABU cao en de cao van het inlenende bedrijf 
 
Als uitzendbureau volgen wij de cao van de ABU en passen wij op het gebied van salaris en een 
aantal arbeidsvoorwaarden van de cao van het inlenende bedrijf toe. Een korte toelichting: 
 
Voor onze uitzendkrachten volgen wij de ABU cao. Dit zijn wij als uitzendorganisatie verplicht. Dit 
heeft met name invloed op de fase indeling en het verstrekken van het soort arbeidscontract (zie 
informatie in bovenstaande paragraaf).  
 
Op het gebied van salaris en een aantal arbeidsvoorwaarden hanteren wij de cao van het 
inlenende bedrijf. Dit betekent dat wij de loonschalen aanhouden van de in het bedrijf gevolgde 
cao en pensioenpremie afdragen aan APG voor het bpfBOUW of aan Achmea voor de 
Meubelindustrie (afhankelijk van de branche waarin je werkzaam bent). Dit pensioen is 
aanmerkelijk beter dan dat van de ABU cao en OBD-Personeelsdiensten begint al vanaf de eerste 
dag dat je via ons aan het werk bent, pensioen af te dragen! Daarnaast draagt OBD-
Personeelsdiensten af aan het SSWT / Sociaal Fonds Meubel / O&O voor eventuele opleiding- 
en/of scholingsmogelijkheden die wij je kunnen aanbieden.  
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Zie voor de cao voor uitzendkrachten van de ABU op de site www.abu.nl. 
Zie voor de cao voor de Timmerindustrie of Meubel op de site www.salaris-informatie.nl.  
 

3.  Collectieve korting op je zorg- en schadeverzekeringen 
 
OBD-Personeelsdiensten heeft afspraken gemaakt met verschillende verzekeraars over collectieve 
korting op de premie. Bij de volgende verzekeraars kun je korting aanvragen op je 
zorgverzekering: 
 

 
  

 

 
 
Bij de volgende verzekeraar kun je korting aanvragen voor je schadeverzekeringen: 
 

 

   

 
Hoe hoog de korting is en hoe je deze kunt aanvragen, kun je lezen in de folder “Korting op je 
Zorg- en Schadeverzekeringen”. Deze ontvang je tegelijk met deze informatiegids.  
 

4.  Ziek, wat nu? 
 
Wanneer je ziek/arbeidsongeschikt wordt, heeft dit een aantal  
consequenties die wij hier voor je op een rij zetten.  
 
Je moet je voor de aanvang van de werkzaamheden bij het  
bedrijf ziek melden, waar je op dat moment werkzaam bent.  
Voor 10.00 uur moet je je bij OBD-Personeelsdiensten ziekmelden. Dit kan 
alleen telefonisch. Een ziekmelding via de mail, whatsapp of via 
iemand anders dan jijzelf wordt niet in behandeling genomen.  
 
Fase A  
OBD-Personeelsdiensten meldt jou ziek bij het UWV. Bij te laat melden krijgen wij een boete, 
daarom is het van groot belang  je op tijd ziek te melden. Wij behouden ons het recht voor, een 
eventuele boete bij jou in rekening te brengen, wanneer je je te laat ziek meldt.  Zodra je ziek 
bent, verval je naar de Ziektewet. Deze uitkering ontvang je van het UWV. Ook de 
verzuimbegeleiding is in handen van het UWV. Dit betekent dat er iemand langs kan komen van 
het UWV, om te controleren of je ziek bent. Je moet daarom altijd thuis zijn! Mocht je ziek zijn en 
je op een ander adres dan je woonadres bevinden / laten verplegen, geef dit dan door aan OBD-
Personeelsdiensten bij je ziekmelding!   
 
De Ziektewet kent 2 wachtdagen. Voor de tweede ziektedag ontvang je wachtdagcompensatie. Dit 
wordt elke periode toegevoegd aan je loon, je kunt dit terugvinden op je loonspecificatie. De 

http://www.abu.nl/
http://www.salaris-informatie.nl/


Informatiegids voor uitzendkrachten 2019-1 8 

overige ziektedagen worden vergoed voor 70% door het UWV en aanvullend 21% door OBD-
Personeelsdiensten. De hoogte van de  uitkering is gebaseerd op het aantal uren dat je in de 
voorafgaande 13 weken gemiddeld per dag hebt gewerkt. De uitkering bedraagt dus 91% van het 
gemiddelde bruto dagloon. Om aanspraak te maken op deze aanvulling stuur je iedere periode 
de uitkeringsspecificatie van het UWV naar Technopark. Ontvangen wij deze niet, dan kunnen 
wij ook geen aanvulling uitkeren. Meer informatie over de duur en omvang van de aanvulling kun 
je lezen in de ABU cao. 
 
Na je ziekmelding: 

 
Na de ziekmelding is het niet vanzelfsprekend dat je, zodra je weer beter bent, bij hetzelfde bedrijf 
verder kan werken. Een ziekmelding betekent arbeidsrechtelijk namelijk het einde van je 
uitzendcontract. Vaak is het wel zo dat de inlener na afloop van de ziekte de uitzendkracht weer 
wil inlenen. Dan is er sprake van een stilzwijgende verlenging. 
 

Wanneer je beter bent, meld je dat aan het bedrijf, OBD-Personeelsdiensten en het UWV. 

Voor het beter melden bij het UWV, bel je met de UWV-telefoon: 088-898 9294. Zij informeren je 
over welke stappen je moet ondernemen. Zorg ervoor dat je je Burgerservicenummer bij de hand 
hebt, want hier wordt naar gevraagd. 
 
Fase B 
In fase B heb je 1 wachtdag, waarop men geen loonbetaling kent. Daarna ontvang je 91% van je 
loon van OBD-Personeelsdiensten tijdens de ziekteperiode. De verzuimbegeleiding is in handen 
van OBD-Personeelsdiensten in samenwerking met onze Arbodienst. 
 
Wanneer je ziek bent, hoor je thuis te zijn. Er kan namelijk bezoek langskomen van onze 
Arbodienst en/of een medewerker van OBD-Personeelsdiensten. Mocht je naar de huisarts 
moeten, of een andere boodschap moeten doen, geef dit dan door aan OBD-Personeelsdiensten. 
Wanneer je ziek bent en je op een ander adres dan je woonadres bevindt, geef dit dan door aan 
OBD-Personeelsdiensten bij je ziekmelding!  Ben je bij een ziektecontrole niet thuis dan kun je hier 
een boete voor krijgen.  
 
Zodra je weer arbeidsgeschikt / beter bent, moet je dit telefonisch doorgeven aan OBD-
Personeelsdiensten. Wij melden je dan beter. Wanneer je tijdens de afloop van een tijdelijk 

 Je ontvangt al de eerste dag een digitale vragenlijst met vragen over je ziekmelding. Deze 
vragenlijst moet binnen drie dagen ingevuld worden. Dat doe je online op de site van het 
UWV.  

 Bij het UWV werken ze met “Extra veilig inloggen” via DigiD. Dit doe je via de DigiD-app of 
de sms-controle. Heb je nog geen DigiD-app of sms-controle, vraag deze dan zo snel 
mogelijk aan. Het duurt ongeveer drie werkdagen voordat de aanvraag verwerkt is. 

 Verwacht je dat het je niet gaat lukken om op tijd de vragenlijst in te vullen, bel dan direct 
met het UWV via telefoonnummer 088-898 9294. Zij kunnen andere afspraken met je 
maken, of uitstel geven.  

 Zorg ervoor dat je bereikbaar bent voor het UWV. Zij kunnen bellen voor een extra 
controle, of aanvullende vragen.  
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contract ziek bent, verval je naar de Ziektewet. Deze uitkering ontvang je van het UWV. Dit regelt 
OBD-Personeelsdiensten in samenspraak met je.  
 

5. Gewerkte uren doorgeven 
 
OBD-Personeelsdiensten maakt gebruik van een digitaal urendeclaratiesysteem. Je ontvangt 
daarvoor inloggegevens per mail. Ook ontvang je een uitgebreide handleiding.  
 
Let op de volgende zaken: 
Voer elke week op vrijdagmiddag, zaterdag of zondag je uren in. Maandagochtend moet het 
bedrijf waar je werkt namelijk akkoord geven. Hierna worden de uren definitief aan OBD-
Personeelsdiensten doorgegeven en kunnen wij deze verwerken. Wanneer je te laat bent met het 
invullen van de uren, kan het bedrijf niet accorderen en kunnen wij ook geen tijdige betaling van 
je loon garanderen.  

 
Wanneer je je inloggegevens kwijt bent, kun je deze opnieuw 
aanvragen bij OBD-Personeelsdiensten.  
 
 
 
 

De volgende urensoorten kun je kiezen: 
 
Werkuren 
Onder werkuren worden de ‘normale’ gewerkte uren verstaan. Je vult hier per dag de uren in die 
je bij het bedrijf hebt gewerkt, afgerond op een kwartier. Een kwartier noteer je als 0,25 een half 
uur als 0,50 en driekwartier als 0,75, dit wordt door het systeem automatisch omgezet naar het 
juiste aantal minuten. Let wel: dit zijn de bedrijfsgebonden werktijden die je bent 
overeengekomen met het bedrijf. Hier kan van afgeweken worden, wanneer het bedrijf een 
rooster heeft met een vast aantal uren en minuten per dag. Afronding is dan niet nodig. Gebruik : 
om een specifiek aantal minuten aan te geven.  
 
Overuren 
Hier noteer je de uren per dag die je hebt gewerkt boven de gebruikelijke werktijd van het bedrijf. 
Let op: noteer overuren altijd in overleg met het bedrijf.  
 
Ziek (alleen voor fase B) 
Hierin noteer je de uren dat je ziek bent  
 
Kort verzuim 
Hier kun je de uren invullen die je voor tandarts, dokter of specialistenbezoek nodig hebt gehad. 
Je noteert deze uren alleen wanneer je die dag had moeten werken. De uren worden uitbetaald 
uit je reserveringen voor kort verzuim, uiteraard wanneer daarvoor voldoende saldo is 
opgebouwd. 
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Feestdag 
Voor de nationale erkende feestdagen noteer je de uren die je normaal gesproken had moeten 
werken.  
 
Vakantie / Verlof 
Onder verlof noteer je de uren die je vrij neemt en graag uitbetaald wilt krijgen. Deze uren worden 
uitbetaald uit je reserveringen voor vakantiedagen, alleen wanneer er voldoende saldo voor is 
opgebouwd. 
 

6. Uitleg loonspecificatie 
 
Na afloop van elke kalenderperiode van vier weken wordt een loonspecificatie naar jouw e-
mailadres gestuurd. Zorg er dus voor dat je juiste e-mailadres bij ons bekend is. Deze is ook in te 
zien wanneer je bent ingelogd via onze website. Je kunt de loonspecificatie uitprinten of opslaan 
op je computer. Wanneer je geen beschikking hebt over internet, kun je ons vragen je 
loonspecificatie naar je huisadres te sturen.  
 
Op de loonspecificatie (loonstrook) lees je de berekening van je bruto en netto salaris. Deze 
gegevens kun je bijvoorbeeld gebruiken bij het invullen van formulieren voor de 
inkomstenbelasting, huurtoeslag of een uitkering.  
 
De weekrapporten worden verwerkt door de administratie van OBD-Personeelsdiensten. De 
administratie van OBD-Personeelsdiensten kan worden gebeld met vragen over de 
loonspecificatie. Wees duidelijk met je vragen. De berekening van het nettoloon is een 
ingewikkelde zaak. Te vaak en te snel worden wij gebeld met vragen in de trant van ‘volgens mij 
klopt het niet’. In negen van de tien gevallen blijkt het dan wel degelijk te kloppen. Wanneer je 
zeker weet dat er iets niet klopt, vragen wij je te benoemen wat er volgens jou niet klopt (uren, 
overuren, nettoloon, etc.). Wij kunnen je vraag dan sneller beantwoorden.  
 
Het hierna volgende overzicht vertelt je de betekenis van de meeste gegevens per onderdeel op je 
loonspecificatie.  
 
Flexwerker 
Personeelsnummer: Dit nummer is je werknemersnummer. 
Cao:    Hier kan Ketensysteem, ABU Fase A, of ABU Fase B staan.  
 
Werkgever 
Voor alle medewerkers staat Technopark Personeelsdiensten B.V. als werkgever genoteerd. OBD-
Personeelsdiensten valt rechtstreeks onder Technopark Personeelsdiensten B.V.  
 
Declaratie >>>>>> (datum / datum) Inlenend bedrijf/Stagebedrijf – Functie: >>>>> 
(inlenersbeloning –…): 
Hier wordt aangegeven om welke periode het gaat en waar je hebt gewerkt. De functie wordt 
genoemd, er is altijd sprake van inlenersbeloning. Dit houdt in dat OBD-Personeelsdiensten de 
regels op het gebied van beloning en bedrijfstakeigen regelingen toepast. Op de puntjes staat de 
salarisschaal en trede waarin je bent ingedeeld. Hieronder staan de gewerkte uren, overuren, 
vergoedingen en inhoudingen.  Hieronder staan de gewerkte uren, overuren, vergoedingen en 
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inhoudingen. Je kunt zien hoeveel van elk zijn ingeboekt voor de vermelde periode en welk bedrag 
daar tegenover staat.  
 
Omschrijving 
Loon normale uren:  je uurloon maal het aantal gewerkte uren. 
Loon overwerkuren: je uurloon + overwerktoeslag maal het aantal gewerkte overuren.  
Wachtdagencompensatie: wanneer je ziek wordt,  is er sprake van 2 wachtdagen, om 1 wachtdag 
te compenseren, is de wachtdagcompensatie in het leven geroepen. (geldt niet voor fase B) 
Vakantiedagen, Kort Verzuim, Feestdagen en/of Vakantiegeld: hier staat het bedrag dat je hebt 
opgenomen. Het aantal uren bereken je door dit bedrag door je bruto uurloon te delen. (kort 
verzuim en feestdagen gelden niet voor fase B, deze dagen worden conform de cao vergoed) 
Premie AZV: premie te betalen in het kader van de Ziektewet (alleen Fase A).  
Timmerindustrie: 

APG / BpfBouw: hier staan de bedragen die zijn ingehouden voor de opbouw van je 
pensioen.  
Arbeidsongeschiktheidspensioen APTI: hieruit wordt een aanvulling gedaan op de WIA 
uitkering na 2 jaar ziekte.  

Meubel: 
Pensioen meubel: hier staan de bedragen die zijn ingehouden voor de opbouw van je 
pensioen. 
Pensioen VPL (overgangsreg): hier staat het bedrag dat je aan voorwaardelijk pensioen 
opbouwt.  

Loonheffingen: de belasting die je over je loon moet betalen.  
Gediff. Premie Whk (WGA-vast):  bijdrage aan de ziektewet.  
Nettoloon: het bedrag dat netto overblijft van je bruto-inkomen.  
Reiskostenvergoedingen: de reiskostenvergoeding. 
Gereedschapsvergoeding: de gereedschapsvergoeding.  
Netto te betalen: het bedrag dat op je rekening gestort wordt.  
 
Cumulatieven 
Hier worden alle bedragen van deze en voorgaande periodes opgeteld. Onder andere het totale 
Bruto loon, maar ook het totaal aan loonheffingen en werknemersbijdragen.  
 
Rechten 
Hier staat hoeveel rechten opgebouwd zijn. Ook wel bekend als reserveringen. Het percentage 
wordt vermeld. Vervolgens het oude saldo, wat deze periode is opgebouwd en het nieuwe saldo. 
Wanneer reserveringen zijn opgenomen staat bij opname hoeveel dat is geweest, in uren of geld. 
Bij Saldo uren en Saldo geld is te zien hoe de reservering is opgebouwd. Wanneer beide zijn gevuld 
bij één reservering is het bedrag omgerekend naar tijd, door dit bedrag door het huidige uurloon 
te delen.  
 
Overige 
Hier staat hoeveel pensioen daadwerkelijk is gestort naar APG of Achmea. Dit bedrag is hoger dan 
is ingehouden. OBD-Personeelsdiensten betaalt namelijk ook voor ongeveer 2/3 deel mee aan de 
opbouw van het pensioen. OBD-Personeelsdiensten stort iedere periode geld in het 
Opleidingsfonds timmerfabriek en Scholings- werkgelegenheidsfonds, hieruit kunnen opleidingen 
en loopbaanbegeleiding gefinancierd worden. Verder staan hier nog een aantal totalen onder 
fiscaal, die belangrijk kunnen zijn voor de Belastingdienst. Hier staat ook aangegeven welk bedrag 
uiteindelijk overgemaakt is en naar welk rekeningnummer.  
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Op basis van het aantal GEWERKTE UREN word je per 4 weken uitbetaald. Vrije dagen en 
feestdagen worden, voor zover er reserveringen voor zijn opgebouwd, uitbetaald. 
Bij overwerk wordt het uurloon over deze uren vermenigvuldigd met maximaal factor 1,50. 
 

7. Jaaropgave 
 
Via de website van OBD-Personeelsdiensten kun je inloggen en te allen tijde je loonspecificaties 
en jaaropgaven inzien. Ook krijg je deze per mail toegestuurd.  

 

8. Reserveringen nader uitgelegd 
 
Vakantiedagen 
 
Fase A 
Als je het hele jaar fulltime werkt, bouw je een reservering op waarmee je 24 dagen betaald 
vakantie kunt nemen. Uiteraard overleg je het opnemen van vrije uren of dagen vooraf met het 
bedrijf waar je werkzaam bent. Werk je minder, dan bouw je een zogenaamd evenredig recht op. 
Dit evenredige recht wordt bepaald door voor ieder gewerkt uur een percentage te reserveren. 
OBD-Personeelsdiensten reserveert voor deze doorbetaalde vakantiedagen een vast percentage 
boven op je uurloon. 
 
Over ieder uur dat je werkt, wordt een reservering voor vakantiedagen opgebouwd. In fase A is dit 
een percentage van je loon (10,43% van je bruto uurloon). In fase B en C is dit een percentage in 
tijd. Deze vakantiedagen kun je zoals dat heet ‘betaalbaar laten stellen’. Hoe dit gebeurt, hangt af 
van de wijze van reserveren: in geld of in tijd. 
 
Neem je in fase A vakantiedagen op, dan keert OBD-Personeelsdiensten deze uit vanuit de 
opgebouwde reserveringen voor die dagen. Dit kan alleen wanneer het saldo daarvan toereikend 
is. Als er onvoldoende gereserveerd is, krijg je uitbetaald tot aan het gereserveerde bedrag. Stop 
je met werken voor OBD-Personeelsdiensten, dan wordt het nog openstaande gereserveerde 
bedrag voor vakantiedagen automatisch uitbetaald.  
 
Overigens ben je tijdens doorbetaalde vakantiedagen gewoon verzekerd voor onder  andere de 
sociale verzekeringen (ZW, WW, WAO). Neem je echter meer vakantiedagen op dan je hebt 
opgebouwd en schrijf je daarvoor onbetaald verlof, dan is het verstandig om voor die dagen een 
aanvullende verzekering af te sluiten.  
 
Fase B 
In fase B heb je tijdens je vrije dagen recht op doorbetaling van je loon, ook hier worden 
reserveringen voor opgebouwd. Als je het hele jaar fulltime voor een uitzendbureau werkt, bouw 
je een reservering op waarmee je 24 dagen doorbetaald op vakantie kunt gaan.  
 
  



Informatiegids voor uitzendkrachten 2019-1 13 

Feestdagen 
 
Fase A 
Alle erkende feestdagen* krijg je doorbetaald wanneer je voldoende reserveringen hebt 
opgebouwd. Voorwaarde is wel dat de feestdag valt op een dag waarop je gewoonlijk wél werkt 
én dat er bij het bedrijf op die feestdag niet gewerkt wordt. Wordt er bijvoorbeeld bij het bedrijf 
niet op tweede Paasdag gewerkt, maar werk je nooit op maandag, dan heb je geen recht op 
doorbetaling van loon op tweede Paasdag. Werkt het bedrijf waar je werkt wel op feestdagen? 
Dan kan het zijn dat je ook moet werken. In dat geval ontvang je gewoon je loon.  
 
Fase B 
Je hebt recht op doorbetaling van het loon op feestdagen* waarop wegens die feestdag niet is 
gewerkt. Voorwaarde is wel dat de feestdag valt op een dag waarop je gewoonlijk wél werkt én 
dat er bij het bedrijf op die feestdag niet gewerkt wordt. Wordt er bijvoorbeeld bij het bedrijf niet 
op tweede Paasdag gewerkt, maar werk je nooit op maandag, dan heb je geen recht op 
doorbetaling van loon op tweede Paasdag. Werkt het bedrijf waar je werkt wel op feestdagen? 
Dan kan het zijn dat je ook moet werken. In dat geval ontvang je gewoon je loon.  
 
* erkende feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, 1e Kerstdag, 
2e Kerstdag, Bevrijdingsdag (eens per 5 jaar, als dat als zodanig is bepaald in de cao) 

 
Kort verzuim (en bijzonder verlof) 
 
Fase A 
De ABU cao geeft je recht op kort verzuim (bijvoorbeeld een tandarts- of doktersbezoek). In geval 
van kort verzuim wordt je loon doorbetaald. OBD-Personeelsdiensten reserveert hier een vast 
percentage over je uurloon voor. Je krijgt de uren die je niet hebt kunnen werken dan uitbetaald 
vanuit je reservering voor kort verzuim. Is je reservering niet toereikend, dan krijg je tot het 
gereserveerde bedrag uitbetaald. Stop je met werken, dan krijg je een eventueel tegoed aan 
opgebouwde reserveringen voor kort verzuim met je laatste salarisuitbetaling uitgekeerd. 
 
Fase B 
De ABU cao geeft je het recht op doorbetaling van het loon bij kort verzuim en bijzonder verlof. Je 
kunt bij OBD-Personeelsdiensten navragen in welke gevallen verlof wordt verleend. Voor kort 
verzuim is een maximum van 10 uren ingesteld. Bijzonder verlof wordt toegekend na overleg met 
OBD-Personeelsdiensten.  
Let op: In week 26 en week 52 worden de opgebouwde reserveringen voor feestdagen en kort 
verzuim uitbetaald, conform cao. Dit geldt alleen voor fase A.  
 
Vakantiegeld 
 
Je ontvangt 8% vakantietoeslag boven op het bruto uurloon, volgens ABU cao. OBD-
Personeelsdiensten reserveert dit percentage boven op je gewerkte uren. Je ontvangt de 
opgebouwde vakantietoeslag in de loonperiode van mei.   
 
Wanneer je stopt met werken via OBD-Personeelsdiensten worden alle nog gereserveerde 
bedragen uitbetaald, 6 weken na het stoppen van je dienstverband. Als je binnen 6 weken weer 
start met werken, blijven de reserveringen staan.  
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9.  Reiskostenvergoeding 
 
De reiskostenvergoeding wordt uitgekeerd conform de cao van het inlenende bedrijf  
OBD-Personeelsdiensten keert tegelijk met het loon je reiskostenvergoeding uit.  
 
 
De reisafstand wordt vastgesteld met behulp van Google  
Maps. 
 
Hieronder een overzicht van de vergoedingen van de cao 
voor de timmerindustrie. 
 
Enkele reisafstand     Belastingvrije bedrag    Belastingvrije bedrag 
huis naar werk in km.   per dag     per week 
 
0 tot 10   € 0,-     € 0,- 
10 tot 15   € 3,80     € 19,00 
15 tot 20   € 5,70     € 28,50 
20 tot 25   € 7,60     € 38,- 
25 of meer   € 9,50     € 47,50 
 
Let op: De reiskostenvergoeding is een tegemoetkoming in de gemaakte kosten. 
 

10.   Gereedschapsvergoeding 
 
Wanneer je vanwege je werk eigen gereedschap moet gebruiken, heb je  conform cao 
Timmerindustrie recht op gereedschapsvergoeding. Gebruik je geen eigen gereedschap dan heb je 
geen recht op een vergoeding. De vergoeding wordt automatisch uitgekeerd over de gewerkte 
dagen en vind je terug op je loonspecificatie.  

 

11.  Persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
Afhankelijk van de werkzaamheden en de cao van het bedrijf waar je voor werkt, moet er 
rekening worden gehouden met de persoonlijke beschermingsmiddelen. Wij gaan er van uit dat je 
in het bezit bent van schoenen met stalen neuzen. Wanneer deze niet meer in orde zijn kun je in 
overleg, tegen inlevering van je oude schoenen, van OBD-Personeelsdiensten een paar nieuwe 
krijgen. Hiervoor kun je contact opnemen met OBD-Personeelsdiensten.  
 
Het bedrijf waar je werkzaam bent, moet voor gehoorbescherming zorgen. Dit kan in de vorm van 
doppen, oorkleppen dan wel otoplastieken.  
 
Wanneer je zelf graag otoplastieken aan wilt schaffen, betaalt OBD-Personeelsdiensten daar 
maximaal €50,- aan mee. Gebruik maken van deze vergoeding kan alleen in overleg, wanneer je in 
ieder geval 3 maanden voor OBD-Personeelsdiensten hebt gewerkt en er geen zicht is op 
beëindiging van de uitzendovereenkomst.  
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Voor kleding kun je contact opnemen met OBD-Personeelsdiensten.  
 

12.  Veiligheid op het werk 
 
In ieder beroep is veiligheid zeer belangrijk. Ook in de 
houtbewerking is de veiligheid ontzettend belangrijk. 
Alle machines die in de houtindustrie gebruikt worden, 
zijn bij aflevering voorzien van alle benodigde veiligheidsmiddelen. Bij goed gebruik van de 
veiligheidsmiddelen is de kans op een ongeval zeer klein. Toch wordt er veel gedacht dat het 
zonder de veiligheidsmiddelen beter gaat. Dat is niet het geval!! 
 
Ook bij de bedrijven waar je komt te werken, wordt er soms door collega’s gewerkt zonder een 
goede beveiliging of zelfs zonder beveiliging. Als uitzendkracht moet je er op staan dat je de 
machine gebruikt met alle juiste veiligheidsvoorzieningen! Een ongeval met een machine is 
namelijk altijd overbodig!!! 
 

13. Identificatieplicht 
 
De Wet op de Identificatieplicht  verplicht iedere persoon boven de 14 jaar zich te allen tijde te 
kunnen identificeren. Je moet daarom op je werk altijd een geldig identificatiebewijs bij je 
hebben. Verschillende controlerende instanties, zoals de belastingdienst of de arbeidsinspectie, 
kunnen daar namelijk om vragen. Indien je geen geldig  identiteitsbewijs kunt tonen, ben je 
strafbaar. 
 
De volgende (geldige) documenten zijn als identiteitsbewijs  
op de werkplek te gebruiken: 

 Paspoort 

 Nederlandse identiteitskaart 

 Nederlands of Europees rijbewijs 

 Bromfietsrijbewijs 
Ook OBD-Personeelsdiensten is verplicht de identiteit van een nieuwe werknemer vast te stellen. 
Daartoe moeten wij een kopie van een geldig identiteitsbewijs opnemen in onze administratie 
voor eventuele controles. Aangezien OBD-Personeelsdiensten aansprakelijk is voor de juistheid en 
echtheid van het identiteitsbewijs zal OBD-Personeelsdiensten het document hierop controleren. 
Let op: Voor deze identificatie geldt alleen een paspoort of identiteitskaart. 
 

14. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) 
 
OBD-Personeelsdienstenstelt medewerkers in de gelegenheid een Preventief Medisch Onderzoek 
te ondergaan. Een vragenlijst en een aantal medische onderzoeken geven inzicht in je fysieke en 
mentale gezondheid. Dit onderzoek kun je aanvragen wanneer je langer dan 3 jaar voor ons 
werkzaam bent. Medewerkers boven de 55 jaar kunnen iedere 2 jaar een aanvraag doen. Voor 
meer informatie of het doen van een aanvraag kun je contact opnemen met Technopark.  
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Heb je fysieke of psychische klachten, dan kun je het open spreekuur van de bedrijfsarts 
bezoeken. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden en kan anoniem plaatsvinden. Wij krijgen 
nooit namen of informatie door van de Arbodienst n.a.v. het open spreekuur.  
 
Het idee is natuurlijk dat je bij klachten op tijd in kunt grijpen, zodat je niet in de ziektewet 
belandt. De bedrijfsarts kan samen met jou kijken naar mogelijkheden om de klachten te 
verhelpen, of erger te voorkomen. Mochten wij daar een rol in kunnen spelen, dan kun je ons 
benaderen.  
 
Wil je het open spreekuur bezoeken? Bel dan met Arboned via telefoonnummer 058-2339233. Je 
kunt aangeven dat je werkt bij Technopark en gebruik wilt maken van het open spreekuur. Zij 
helpen je dan verder en regelen een afspraak bij een bedrijfsarts bij jou in de buurt.  
 

15. Je (persoons)gegevens veranderen 
 
Ga je verhuizen? Verandert je burgerlijke staat? Wijzigt je verblijfstitel of verstrijkt de 
geldigheidsduur daarvan? Laat het OBD-Personeelsdiensten dan zo snel mogelijk weten. Ook 
wanneer je niet meer voor ons werkt maar wel een jaaropgave van ons krijgt omdat je in dat jaar 
wel voor ons hebt gewerkt. 
 
 

16.  Mogelijkheden om een MBO-opleiding te volgen 
 
Soms worden wij benaderd door flexwerkers met de vraag of ze een MBO opleiding bij een ROC 
mogen volgen. Daarvoor is eerst overleg nodig tussen inleenbedrijf, flexwerker en OBD-
Personeelsdiensten. De uitzendkracht zal hier kosten voor moeten maken in de vorm van boeken, 
reis- en schoolgeld. Dit is pas zinvol wanneer het bedrijf de kans groot acht dat de inleenperiode 
substantieel zal zijn. De uitzendkracht blijft te allen tijde degene die verantwoordelijk is voor de 
keuze om een MBO opleiding te gaan volgen. 
 
Wanneer alle drie partijen het erover eens zijn dat het zinvol is om de flexwerker te laten starten, 
komt hij in aanmerking voor aanvullende praktijkscholing in de werkplaats van OBD-
Personeelsdiensten, zodra het inleenbedrijf (tijdelijk) geen plaats meer heeft voor de flexwerker.  
 
Het maximum aantal scholingsdagen is afhankelijk van de gewerkte periode.  Een flexwerker die 
meer dan 3 maanden aaneen heeft gewerkt bouwt 5 dagen scholing op met een maximum van 20 
dagen. De noodzaak tot daadwerkelijke invulling wordt bepaald door de leermeester van OBD-
Personeelsdiensten. 
 
Werk gaat voor scholing. Zodra wij een passende vacature hebben voor de flexwerker die op dat 
moment in de werkplaats is, wordt de scholing tot nader orde opgeschort. Wanneer de flexwerker 
hier niet actief aan meewerkt, vervallen de gemaakte afspraken. Consequenties van 
werkweigering zijn voor rekening van de flexwerker. Wanneer hij wel meewerkt, blijft het saldo 
scholingsdagen staan.  
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Scholingsdagen worden ingevuld met het werken aan taken aan het werkboek. Indien vereist, is 
de flexwerker zelf verantwoordelijk voor het vragen van toestemming van het UWV 
(WW)/gemeente (bijstandsuitkering) om scholing te mogen volgen. 

 
Geïnteresseerd? Voor meer informatie kun je contact opnemen met OBD-Personeelsdiensten.  

 

17. Mogelijkheden tot het volgen van een cursus 
 
Heb je voor het uitvoeren van je werk aanvullende scholing nodig? Denk aan een VCA certificaat, 
heftruckcertificaat, training in montagevaardigheden, training voor CNC machines, cursus Revit, 
enz. Neem dan contact op met OBD-Personeelsdiensten. Wij kunnen eventueel voor jou een 
cursus of opleiding regelen of verzorgen.  

 
  

18. Uitkering tijdens bedrijfssluiting 
 
Bij veel van de bedrijven in onze branche is sprake van een bedrijfssluiting tijdens de bouwvak en 
kerstvakantie. Uitzendkrachten kunnen tijdens deze weken aanspraak maken op een 
(aanvullende) uitkering. Neem contact op met de gemeente, wanneer je een bijstandsuitkering 
moet aanvragen en met het UWV wanneer je een WW-uitkering aan moet vragen. Deze instanties 
kunnen je precies vertellen wat je mogelijkheden zijn en welke stappen je daarvoor moet zetten. 
OBD-Personeelsdiensten stuurt alle uitzendkrachten rond de twee genoemde periodes een brief, 
waarin aanvullende informatie staat.  

 

19. Werkgeversverklaring   
 
Voor het aanvragen van een hypotheek of lening moet je in de meeste gevallen een 
werkgeversverklaring aanleveren. Natuurlijk werken wij mee aan het invullen daarvan. Op deze 
verklaring wordt onder andere gevraagd of de werkgever voornemens is de werknemer een vast 
dienstverband aan te bieden. Ons antwoord daarop is nee. OBD-Personeelsdiensten neemt als 
uitzendorganisatie geen mensen in vaste dienst.  

20. Pensioen 
 

Je bouwt vanaf de eerste dag pensioen op in het bpfBOUW of Meubelpensioen. APG en Achmea 
zijn hier de uitvoeringsorganisaties voor. Wanneer je meer wilt weten over de opbouw van je 
pensioen, waardeoverdracht van pensioenopbouw bij een ander pensioenfonds, of 
pensioenopbouw na het einde van je uitzendovereenkomst kun je naar de website 
www.bpfbouw.nl of www.meubelpensioen.nl gaan. Voor een totaaloverzicht van je pensioen kun 
je kijken op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl.  
 

  

http://www.bpfbouw.nll/
http://www.meubelpensioen.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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21. Privacy 
 
Voor het uitvoeren van de overeenkomst en om contact met jou te kunnen houden, verwerken 
wij jouw persoonsgegevens. Wij gaan hier met de grootst mogelijke zorg mee om. Wil je meer 
weten over dit onderwerp, dan kan je via de website onze privacyverklaring lezen.  
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               OBD-Personeelsdiensten 
               Gildenstraat 27 
               7005 BL Doetinchem 
 
               telefoon:  0314 - 345155      
               e-mail :  info@obd-opleidingen.nl       
               website :  www.obd-opleidingen.nl 
 
  

OBD-Personeelsdiensten 

mailto:info@obd-opleidingen.nl
http://www.obd-opleidingen.nl/

