
Werkwijzer voor vakantiekrachten 
 
Welkom bij Randstad! 
Je gaat voor ons aan de slag als vakantiekracht (‘vakantiewerker’ volgens de CAO). Je werkt op basis van een oproepovereenkomst (een zgn. 
arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht). Deze overeenkomst, de door jou geaccordeerde Voorwaarden van uitzenden en detacheren en 
de CAO voor Uitzendkrachten vormen de basis voor onze samenwerking. In aanvulling op en/of verduidelijking van deze documenten vind je 
hieronder nog enkele wetenswaardigheden. 
 
Loonbetaling en urenverantwoording 
Je loon wordt doorgaans wekelijks uitbetaald. Daarvoor moet je wel aan het einde van elke week digitaal (via Mijn Randstad) of op papier (via een 
werkbriefje) aan Randstad laten weten hoeveel uren je hebt gewerkt. Ook vakantie- en ziekte-uren moeten worden verantwoord. Je contactpersoon 
bij Randstad legt je precies uit hoe dit werkt en welke werkwijze voor jou van toepassing is. De opdrachtgever moet jouw digitale of papieren 
declaratie goedkeuren. Zorg ervoor dat dit vóór maandagochtend 8.30 uur gebeurt, zodat je loon op tijd uitbetaald kan worden. Soms levert de 
opdrachtgever de urenverantwoording bij Randstad aan. Je hebt dan recht op inzage. 
 
Je loon kan per opdracht verschillen. De hoogte van je loon hangt vooral af van het werk dat je doet. Daarnaast wordt je loon bepaald door de 
toepasselijke beloningsregeling. Dat kan de beloningsregeling van de CAO voor Uitzendkrachten zijn of die van de opdrachtgever. In de bevestiging 
van detachering staat vermeld welke beloningsregeling en uurloon tijdens de opdracht gelden. Je krijgt alleen loon over de uren die je gewerkt hebt. 
 
Vakantiegeld en vakantiedagen 
Je ontvangt 8% vakantiebijslag boven op je uurloon. Randstad reserveert dit bedrag voor je. Stop je met werken bij Randstad, dan krijg je je 
vakantiebijslag automatisch bij de eindafrekening uitbetaald. Daarnaast heb je recht op vakantie. Veel vakantiekrachten kiezen ervoor om de 
opgebouwde vakantie uren niet op te nemen, maar aan het einde van de arbeidsovereenkomst uit te laten betalen. Je krijgt het bedrag dan 
bijgeschreven op je rekening, samen met de 8% vakantiebijslag. 
 
Ziekte 
Als je door ziekte niet kunt werken heb je recht op doorbetaling van 91% van je loon. Dit geldt natuurlijk alleen als vooraf met jou was afgesproken 
dat je op die dag(en) zou werken. De eerste ziektedag geldt als wachtdag. Op die dag heb je geen recht op loon. 
Word je ziek, dan moet je dat direct – op de eerste ziektedag – melden, in Mijn Randstad. Ook meld je je telefonisch ziek bij het bedrijf waar je op dat 
moment werkt, tenzij je hierover andere afspraken met Randstad hebt gemaakt bij aanvang van de uitzendovereenkomst. Verblijf je tijdens je ziekte 
op een ander adres dan jouw huisadres dan moet je dit aan Randstad melden. Een verzuimmedewerker van Randstad neemt contact met je op 
(meestal op de 2e ziektedag). Zorg er dus voor dat je telefonisch bereikbaar bent. Het kan ook zijn dat je wordt opgeroepen voor een spreekuur bij 
onze Arbodienst. Voor de controle en begeleiding van zieke medewerkers werkt Randstad samen met de Arbodienst ArboNed. Je moet aan de 
oproepen en aanwijzingen van de Arbodienst gevolg geven. Hou je je niet aan de voorschriften bij ziekte, dan kan de loonbetaling in gevaar komen. 
Meld je beter op de dag dat je weer beter bent in Mijn Randstad. Niet pas als je weer gaat werken. 
Ben je na afloop van je oproepovereenkomst nog ziek, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Ziektewet-uitkering. Normaal gesproken kun je 
daarvoor terecht bij het UWV, maar was je in dienst van Randstad Uitzendbureau (eigen risicodrager voor de Ziektewet) dan krijg je te maken met 
RandstadHealth@Work. Je meldt je gewoon ziek bij je contactpersoon van Randstad en die geeft de ziekmelding zo nodig door aan Randstad 
Health@Work. Het verzuimprotocol van Randstad Health@Work vind je op www.randstad.nl/werknemers/diensten/health-at-work. 
 
Arbeidsomstandigheden en regels opdrachtgever 
Je moet bij het bedrijf waar je werkt de aanwijzingen en voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden goed opvolgen. Denk bijvoorbeeld 
aan een rookverbod of instructies over zithouding of hygiëne. Dit is in het belang van jouw eigen veiligheid en gezondheid en die van anderen. Om 
jouw vakantiebaan zo goed mogelijk te laten verlopen moet je je ook houden aan de bij de opdrachtgever geldende huisregels. 
 
Identificatieplicht 
Iedere werknemer in Nederland, dus ook een vakantiekracht, moet zich kunnen identificeren op de werkplek. Daarom moet je altijd een geldig 
identiteitsbewijs meenemen naar je werk. 
 
Geheimhouding 
Het kan zijn dat je tijdens je werk in aanraking komt met vertrouwelijke en/of concurrentiegevoelige informatie van of over de opdrachtgever of diens 
relaties. Je bent – ook na afloop van je vakantiebaan - verplicht tot volstrekte geheimhouding van deze informatie. 
 
Beëindiging 
Wij gaan er vanuit dat je vakantiebaan je bevalt. Werk je ergens niet prettig? Geef dit dan tijdig door aan je contactpersoon . In overleg kun je ermee 
stoppen en kunnen we eventueel ander vakantiewerk voor je zoeken. 
 

 

http://www.randstad.nl/werknemers/diensten/health-at-work

