
Op zoek naar een nieuwe baan? 
Het uitzendbureau weet de weg

Je bent op zoek naar een baan. Een uitzendbureau kan je 
daar prima bij helpen.

ZO WERKT DE UITZENDBRANCHE
Een uitzendbureau is de plek waar vraag en aanbod van werk 
samenkomen. Bedrijven (de opdrachtgever) zijn op zoek naar 
personeel en vragen het uitzendbureau daarbij om hulp. 

Werkzoekenden kunnen zich inschrijven bij een 
uitzendbureau. Dat is gratis. Als je je hebt ingeschreven, 
bespreek je samen met een intercedent (zie hierna) welk 
type werk je zoekt en wat bij je past. Vervolgens gaat het 
bureau op zoek naar de juiste baan voor jou. Is dat gelukt, 
dan is het uitzendbureau je nieuwe werkgever.

DIT KAN HET UITZENDBUREAU VOOR JE DOEN
Uitzendbureaus kunnen je helpen bij het vinden van 
verschillende soorten werk: 
  Tijdelijke banen
   Vaste banen 
  Bijbanen 

 
Ook kun je er terecht voor loopbaanadvies, hulp bij 
het opstellen van je cv, sollicitatietips en om- en 
bijscholingsmogelijkheden. 

Uitzendkracht

Uitzendbureau Opdrachtgever

ALLE VOORDELEN VAN WERKEN VIA EEN 
UITZENDBUREAU OP EEN RIJ
  De mogelijkheid om je op een 
laagdrempelige manier te 
oriënteren op de arbeidsmarkt 
(functies die je al kent óf juist 
nieuw passend werk)

  Een opstap om weer actief te 
worden op de arbeidsmarkt: 
vanuit werk vind je sneller nieuw 
werk

  Diversiteit aan opdrachtgevers 
en banen

  (Om)scholing: de kans om in 
een voor jou nieuwe sector of 
functie aan de slag te gaan

   Doorstroom naar een vaste 
baan 

    Flexibiliteit in werktijden en uren 
  Korte sollicitatieprocedures,  
snel beginnen

  Actieve begeleiding en aanbod  
van nieuw werk als het werk  
stopt



NATUURLIJK KRIJG JE OOK: 
Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden 
als collega’s die in dienst zijn bij de 
opdrachtgever in eenzelfde functie, 
zoals:
  Loon
  Vakantiegeld en vakantiedagen
  Toeslagen bij onregelmatigheid en 
overwerk
  Pensioenopbouw
  Reiskosten

LOOPBAANKANSEN
Als je werkt via een uitzendbureau 
is het mogelijk om je te 
blijven ontwikkelen. Via een 
uitzendbureau kun je vaak een 
opleiding of training volgen. 
Zeker als het gaat om beroepen 
of sectoren waarin lastig goede 
mensen te vinden zijn. 

DE INTERCEDENT: JOUW STEUN EN TOEVERLAAT BIJ HET 
UITZENDBUREAU 
Centraal in je contact met het 
uitzendbureau staat de intercedent. 
Hij of zij is jouw persoonlijke coach 
en begeleider bij het zoeken, vinden 
en houden van een baan. 

Intercedenten weten alles van de 
arbeidsmarkt. Ook over banen 
waaraan je zelf niet meteen denkt 
maar die wel heel goed bij je 

wensen en vaardigheden passen.

Ook handig: intercedenten kunnen 
vragen stellen aan de opdrachtgever 
die je zelf misschien niet durft te 
stellen. Bijvoorbeeld over je salaris. 
Jouw intercedent weet wat je waard 
bent! 

   www.nbbu.nl   www.abu.nl    www.uwv.nlDe kracht van samenwerken

VRAGEN? 
Heb je vragen over hoe je de 

stap naar een uitzendbureau kunt 
maken of wat dat bijvoorbeeld betekent 

voor je uitkering? Neem dan contact 
op met jouw begeleider.


