
welkom.

Startdatum    :

Jouw flexconsultant is:

Bedrijf/locatie :

Starttijd    :

Melden bij :

Hierboven vind je de informatie over jouw eerste werkdag. Voordat je gaat starten, vragen wij je onderstaande 
informatie door te nemen. 

Uitzendovereenkomst
Jouw uitzendovereenkomst ontvang je digitaal. Hierin zijn geen specifieke gegevens van de op-
drachtgever in opgenomen. Het is de overeenkomst met Abeos Uitzendbureau. De arbeidsvoorwaar-
den zijn conform de inlenersbeloning (ABU artikel 16) en worden dus bepaald door de cao van de op-
drachtgever. Deze voorwaarden vind je terug in de uitzendbevestiging die je ook digitaal ontvangt. 

Fase systeem
Zodra je als uitzendkracht aan het werk gaat, is het fasensys-
teem van de ABU voor jou van toepassing. Dit is van invloed 
op het type contract dat je ontvangt, de voorwaarden die gel-
den en de flexibiliteit die je ervaart. Als uitzendkracht start je 
meestal in Fase A. De hele keten duurt maximaal 5,5 jaar. 

Ziek- en betermelden
Ben je ziek en niet in staat om te werken? Meld je dan tele-
fonisch af op de 1ste ziektedag vóór 9.00 uur bij jouw flex-
consultant en bij jouw contactpersoon van de opdrachtgever. 
Wanneer je weer (gedeeltelijk) hersteld bent, neem je direct 
contact op met jouw flexconsultant.   Bij geen gehoor, bel 
je naar het algemene nummer van Abeos: 088 - 199 20 00.

Urenregistratie
Via jouw persoonlijke Abeos portal registreer je elke week 
vóór maandag 9.00 uur je gewerkte uren. Op vrijdag ontvang 
je het loon.

CAO   Bedrijfsreglement Verzuimprotocol

FASE A

FASE C

FASE B

UITZENDFASE
Fase A duurt max 78 gewerkte 

weken. In de eerste fase heben de 
werkgever en de werknemer opti-
male flexibileit in de contractvorm.

BEPAALDE TIJD CONTRACT
Fase B duurt max 4 jaar. In de 

tweede fase krijgt de werknemer 
maximaal 6 uitzendovereenkom-

sten voor bepaalde tijd. 

ONBEPAALDE TIJD CONTRACT
Na het afronden van de eerste 2 
fasen heeft de medewerker recht 
op een contract voor onbepaalde 

tijd.

https://flexportal.abeos.nl/resource/account/login
https://www.abu.nl/cao/cao-voor-uitzendkrachten/
https://abeos.ams3.digitaloceanspaces.com/abeos_prod/uploads/Bedrijfsreglement_2020_Abeos_Uitzendbureau_e9f9b47cce.pdf
https://abeos.ams3.digitaloceanspaces.com/abeos_prod/uploads/Verzuim_protocol_AUH_94f6d1a6b2.pdf
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