
Op zoek naar werk?
Het uitzendbureau 
weet de weg.



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 gratis inschrijven 

bij een uitzendbureau. Als je je hebt ingeschreven 

bespreek je samen met een intercedent welk type werk  

je zoekt en wat bij je past. Vervolgens gaat het uitzend- 

bureau voor jou op zoek naar werk. 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

Je kunt er ook terecht voor hulp bij het opstellen van je cv,  
sollicitatietips en opleidingsmogelijkheden.

Dit krijg je betaald
Als je werkt via een uitzendbureau krijg je gelijkwaardige 
arbeidsvoorwaarden als collega’s die in dienst zijn  
bij de opdrachtgever in eenzelfde functie. Denk aan:

  Loon
  Vakantiegeld en vakantiedagen
  Toeslagen bij onregelmatigheid en overwerk
  Pensioenopbouw
  Reiskosten



De intercedent is je steun en toeverlaat
Centraal in jouw contact met het uitzendbureau staat  
de intercedent. Hij of zij is jouw persoonlijke begeleider  
bij het zoeken, vinden en houden van een baan.
Zij weten alles van de arbeidsmarkt. Ook over banen 
waaraan je zelf niet direct denkt maar die wel goed bij  
je wensen en vaardigheden passen.
Ook handig: intercedenten kunnen vragen stellen aan de 
opdrachtgever. Vragen die je misschien zelf niet durft te 
stellen. Bijvoorbeeld over je salaris.

Tot slot: let erop dat je werkt via een betrouwbaar 
uitzendbureau
Let erop dat een uitzendbureau lid is van de Algemene 
Bond Uitzendondernemingen (ABU). Kijk op https://www.
abu.nl/over-abu/vestigingen-abu-leden voor het dichtst- 
bijzijnde uitzendbureau. Het kaartje is in het Nederlands. 
Hieronder de vertaling van de zoektermen.

  Zoek een vestiging:
  Filter op regio:
  Filter op plaats:
  Filter op organisatie:

https://www.abu.nl/over-abu/vestigingen-abu-leden
https://www.abu.nl/over-abu/vestigingen-abu-leden
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