
 

Werken via ROVINIJ Uitzendbureau 

!! Deze wetenswaardigheden zijn belangrijk. Neem ze dus goed door vóórdat je aan het werk gaat.  

Het maakt veel duidelijk en voorkomt dat je met vragen blijft lopen !! 

 

Formulieren 

Bijgaand ontvang je een aantal formulieren, zoals een Formulier Persoonlijke Gegevens, Arbeidsverleden 

Flexformulier, Bevestiging van Uitzending en Voorwaarden van Uitzending die wij graag zo spoedig 

mogelijk retour ontvangen. Tevens dien je bij ROVINIJ een kopie van alle pagina’s van een geldig 

legitimatiebewijs (géén rijbewijs) te laten maken en deze ter plekke te voorzien van handtekening en 

datum.  

 

Salaris per week 

Vóórdat je begint met werken, spreekt ROVINIJ een salaris met je af en ontvang je een schriftelijke 

bevestiging hiervan. Iedere woensdag maken wij de wekelijkse salarissen over. Op je bankafschrift staan 

een weeknummer en jaartal vermeld, die corresponderen met de periode waarover je salaris ontvangt.   

 

Salaris per vier weken 

Vóórdat je begint met werken, spreekt ROVINIJ een salaris met je af en ontvang je een schriftelijke 

bevestiging hiervan. Als je ervoor kiest je salaris eens in de vier weken uitbetaald te krijgen, wordt je 

salaris uitbetaald op de woensdag in de week nadat de vier weken voorbij zijn, dus in de vijfde week. Dit 

betekent dat de vierwekelijkse salarissen uitbetaald worden op de woensdag in week 5, 9, 13, 17, 21, 25 

enzovoort.  

 

Loonstroken 

Je kunt inloggen in ons systeem en jouw persoonlijke gegevens inzien. Een link naar de juiste locatie vind 

je op www.rovinij.nl. Hierop is speciaal voor jou een beveiligde pagina gereserveerd waarin je onder 

andere jouw salarisstroken en de gegevens uit jouw arbeidsverleden bij ROVINIJ aantreft.  

 

Reserveringen en pensioen 

Naast het netto salaris dat je wekelijks ontvangt, heb je recht op zogenaamde reserveringen. Vaste 

medewerkers worden namelijk doorbetaald tijdens feest- en vakantiedagen en in geval van kort verzuim, 

bijvoorbeeld een tandartsbezoek. Ook jij hebt recht op een vergoeding voor deze zaken en natuurlijk heb je 

ook recht op vakantiegeld. Vergoedingen voor dit soort aangelegenheden noemen we reserveringen. Deze 

worden over ieder door jou gewerkt uur opgespaard. Op je salarisstrookje kun je precies aflezen hoeveel er 

inmiddels bruto voor je gereserveerd is. Je reservering voor vrije dagen kun je alleen laten uitbetalen indien 

je daadwerkelijk vrij/vakantie hebt genomen. Het vakantiegeld, alsmede de nog niet uitgekeerde 

reserveringen voor kort verzuim en buitengewoon verlof en feestdagen, worden uiterlijk in de eerste week 

van juni automatisch uitbetaald. Aan het eind van je dienstverband wordt het volledige restant aan je 

uitbetaald. Als uitzendkracht bouw je pensioen op zodra je tenminste 26 weken werkzaam bent geweest 

voor ROVINIJ Uitzendbureau èn je ouder bent dan 21 jaar. Deze pensioenregeling wordt uitgevoerd door 

Pensioenfonds StiPP. Zodra je pensioen opbouwt krijg je via StiPP een brief waarin je registratienummer 

vermeld staat. Voor meer informatie over je pensioen kun je kijken op www.stippensioen.nl. 
 

Jaaropgave 

Binnen de eerste zes weken van het nieuwe jaar verzenden wij de jaaropgaven. Met deze opgave kun je 

onder andere eventueel teveel betaalde belasting terugvragen. Ook heb je de jaaropgave nodig bij het 

aanvragen van bijvoorbeeld huursubsidie, woonvergunningen, studiebeurzen en uitkeringen.  

Omdat deze opgave maar eenmalig wordt verstrekt, dien je ervoor te zorgen dat wij altijd op de hoogte 

blijven van het juiste adres, ook al werk je niet meer voor ons!  

 

Ongevallen- en overlijdensrisicoverzekering 

Voor alle medewerkers heeft ROVINIJ Uitzendbureau een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten 

per de datum dat je in dienst bent getreden. Verzekerd per persoon is: 

* 0,5 x het (bruto) jaarsalaris in geval van overlijden ten gevolge van een ongeval; 

*   1,0 x het (bruto) jaarsalaris in geval van algehele invaliditeit ten gevolge van een ongeval. 

 
Evaluatie 

Last but not least, willen wij weten hoe het op je werk gaat. Daarom bellen we jou en jouw direct 

leidinggevende om te informeren hoe alles verloopt. Uiteraard wordt dit later met jou besproken.  

http://www.rovinij.nl/
http://www.stippensioen.nl/


 


