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1.1  Wie zijn wij?
Ziezzo is gespecialiseerd in het aanbieden van  
payrolldiensten voor onze opdrachtgevers in de 
publieke alsmede private sector. Dit doen wij uiterst 
zorgvuldig en op een persoonlijke en professionele 
manier. Ziezzo regelt uw betalingen, aan- en af-
meldingen bij instanties, verschaffen u informatie  
over loonberekeningen en is uw vraagbaak ten  
aanzien van al uw vragen over uw dienstverband.

1.2  De payroll-constructie
Uitzenden en detacheren doen we op basis van de 
zogenaamde “payroll” formule. Dat betekent dat een 
opdrachtgever zelf zorgt voor de werving en selectie 
van tijdelijke medewerkers. Die komen vervolgens 
niet bij de opdrachtgever in dienst, maar bij een  
uitzend- of detacheringsbureau. Dat bureau wordt  
dan de formele werkgever. Ziezzo is zo’n bureau.  
Wij zorgen niet voor werving en selectie, maar wel 
voor de afhandeling van alle administratieve zaken 
met betrekking tot de arbeidsovereenkomst. Zo zijn 
wij als formeel werkgever verantwoordelijk voor uw 
arbeidsovereenkomst, salarisbetaling en begeleiding 
gedurende uw dienstverband.

Werken bij Ziezzo

Voor u ligt de informatiebrochure “Werken bij Ziezzo”.  

In deze brochure informeren we u over onze werkwijze  

en geven we antwoorden op de meest voorkomende  

vragen. Daarnaast is de meest recente versie van de CAO 

voor Uitzendkrachten van de ABU van toepassing.
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2.1  Op te leveren stukken
Om u als werknemer te kunnen inschrijven ontvangt 
u bij indiensttreding bij onze opdrachtgever een 
lijst met op te leveren stukken. Deze op te leveren 
stukken dienen aan ons verstuurd te worden, bij 
voorkeur per mail naar info@ziezzo.nl. Na verwerking 
ontvangt u van ons een bevestiging, uw arbeidsover-
eenkomst en indien van toepassing, een mail met 
inloggegevens. De inloggegevens ontvangt u van 
ons indien u een oproepcontract heeft of bij vaste 
contracturen waarbij de opdrachtgever de wens 

heeft om het verlof bij Ziezzo te registreren. Een 
getekend exemplaar van de arbeidsovereenkomst 
moet worden teruggestuurd. Wij wijzen u erop dat na 
verwerking van alle gegevens wij pas over kunnen 
gaan tot betaling van uw salaris.

2.2  Identificatieplicht
Iedere werknemer in Nederland moet zich kunnen  
legitimeren op zijn werkplek. Daarom moet u altijd 
een geldig identiteitsbewijs meenemen naar uw 
werk.

Inschrijving

In de cao voor uitzendkrachten zijn de arbeids-
overeenkomsten uitgewerkt in het zogenaamde  
fasensysteem. In dit systeem bouwt u meer rechten 
op naarmate u langer voor ons werkt. Het fasen-
systeem kent twee fasen. 

3.1  Fase A
U doorloopt fase A in de eerste 78 weken dat u voor 
ons werkt. Of u nu 1 uur of 40 uur werkt per week, 
deze telt mee voor de 78 weken. Bij een onder-
breking van 26 weken of meer begint de telling weer 
opnieuw. In fase A wordt gewerkt op basis van een 
uitzendovereenkomst zonder loondoorbetalings-
verplichting. Als gedurende de looptijd van deze 
overeenkomst de arbeid wegvalt doordat de inleen-
opdracht wordt beëindigd of ingetrokken, maakt 

Ziezzo gebruik van de mogelijkheid tot uitsluiting van 
de loondoorbetalingsverplichting.

3.2  Fase B
Na voltooiing van fase A komt u in fase B.  
In fase B bent u steeds werkzaam op basis van een
detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd.  
Fase B duurt in principe vier jaar. Binnen die vier jaar
kunnen maximaal zes detacheringsovereenkomsten
voor bepaalde tijd afgesloten worden zonder dat dit
leidt tot een detacheringsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd. Bij onderbrekingen langer dan 26 weken, 
begint de telling van Fase A opnieuw.

Fasensysteem3
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4.1  Loon 
Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst 
met een vast aantal uren per week geldt:
● Wij zullen u het salaris voldoen binnen 2 werk-

dagen nadat de uren over een kalendermaand  
zijn goedgekeurd door uw opdrachtgever  
(indien verlof bij Ziezzo wordt geregistreerd)

● Of het salaris wordt rond de 23e van een  
kalender maand overgemaakt (indien verlof  
bij opdracht gever wordt geregistreerd)

● U ontvangt maandelijks een salarisspecificatie

Voor medewerkers met een oproepcontract geldt:
● U ontvangt wekelijks een betaling op basis van  

een door uzelf ingevulde en door uw opdracht-
gever goedgekeurde urendeclaratie.

● Per gewerkte kalenderweek sturen wij u een  
salarisspecificatie per e-mail toe.

4.2  Loonstrook
Na een salarisbetaling ontvangt u de loonstrook per 
mail. Op de loonstrook staat o.a. vermeld:
● Brutosalaris
● Aantal gewerkte uren
● Ingehouden premies sociale verzekeringen
● Ingehouden loonheffing
● Nettosalaris
● Bruto bedrag aan opgebouwde reserveringen
Onregelmatigheidstoeslagen en eventuele  
reis kostenvergoedingen staan ook vermeld op  
de loonstrook.

4.3  Loonheffing
Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting/ 
premie volksverzekeringen, premies werknemers/ 
verzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage 
Zorgverzekeringswet. Voor de inhouding moeten 
wij uw persoonlijke gegevens registreren. Voor u als 
werknemer van Ziezzo geldt, dat u op het formulier 
“Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen”,  
dat u per mail krijgt toegestuurd, kunt invullen of u  
de loonheffingskorting wilt laten toepassen.  
Wilt u de loonheffingskorting later wijzigen dan kunt 
u opnieuw het formulier invullen en naar ons opsturen. 

Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend 
naar ons worden opgestuurd.

4.4  Jaaropgave
De jaaropgave ontvangt u in februari per e-mail.

4.5  Reserveringen 
Voor elk gewerkt uur bouwt u reserveringen op.  
Dit zijn reserveringen voor vakantiegeld en vakantie-
dagen. De hoogte van deze reserveringen staan op 
de loonstrook vermeld.

4.5.1  Vakantiegeld
Alle werknemers hebben recht op 8% vakantie-
toeslag van het basis brutoloon. Ziezzo reserveert  
dit bedrag voor u.

4.5.2  Vakantiedagen
Op de loonspecificatie staan het aantal die u heeft 
opgebouwd uitgedrukt in uren of in bruto bedragen. 
Indien u een arbeidsovereenkomst op declaratie- 
c.q. oproepbasis heeft, is de reservering uitgedrukt in 
een brutobedrag. Dit brutobedrag wordt uitgekeerd 
bij einde dienstverband. De reservering mag ook 
eerder, op elk gewenst tijdstip, geheel of gedeeltelijk 
worden uitgekeerd. Verzoek tot uitkering dient per 
mail (info@ziezzo.nl) te worden aangevraagd.
Bij een arbeidsovereenkomst op contractbasis wordt 
de opbouw uitgedrukt in uren. Alleen indien de  
urenverantwoording via Ziezzo verloopt, is het  
opgebouwde verlof zichtbaar op de loonstrook.

4.5.3  Uitruilen
Bij Ziezzo heb je eventueel de mogelijkheid om 
reiskosten uit te ruilen. Wanneer je niet de volledige 
vergoeding ontvangt van €0,19 per kilometer * woon-
werk kilometers dan kun je het verschil uitruilen 
tegen je vakantiegeld. In dit geval wordt een bruto 
bedrag netto uitgekeerd. Op je loonstrook zie je  
welke reservering(en) je hebt opgebouwd. Wanneer 
er voldoende opbouw is dan kun je bij ons een 
verzoek indienen tot uitruilen. Ziezzo maakt dan de 
berekening tegen welk bedrag je maximaal uit kunt 
ruilen en stelt je hier van op de hoogte.

Loonbetaling en Reserveringen4
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 Urendeclaratie

5.1  Contract op oproepbasis
Elke week dient u de gewerkte uren te registreren. 
Gedeeltelijk gewerkte uren geeft u als volgt aan:

0.25 = een kwartier,
0.50 = een half uur,
0.75 = driekwartier.

Is er sprake van overwerk of heeft u onregelmatig 
gewerkt, dan vult u de gewerkte uren bij de  
des betreffende declaratiesoort in.

5.2  Vaste contracturen 
Met opdrachtgevers zijn afspraken gemaakt omtrent 
het verantwoorden van uren bij medewerkers met 
vaste contracturen. De opdrachtgever of Ziezzo zal  
u informeren of u de gewerkte uren en verlof bij  
Ziezzo dan wel bij opdrachtgever dient te registreren. 

5.3  Reiskostenvergoeding 
Reiskostenvergoeding is geen wettelijke regeling,  
dus is een werkgever niet verplicht om reiskosten  
te vergoeden. De hoogte van de vergoeding is  
afhankelijk van de afspraken met de opdrachtgever 
en gebonden aan fiscale regels.

Pensioen

Als u via ons werkt bouwt u ook pensioen op. Uw 
opdrachtgever informeert u voor welk pensioen u 
in aanmerking komt: het StiPP of het ABP pensioen. 
Medewerkers in dienst van Ziezzo bouwen standaard 
pensioen op via StiPP.

De StiPP pensioenregeling bestaat uit twee rege-
lingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
een Basisregeling en een Plusregeling, afhankelijk 
van het aantal weken dat u werkzaam bent geweest.  
Voor meer informatie over deze pensioenregeling 
kijkt u op www.stippensioen.nl.
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Arbobeleid 

7.1  Algemeen
Ziezzo voert een actief Arbo-beleid. Dit houdt in  
dat er proactief wordt omgegaan met het continue 
ver beteren van de arbeidsomstandigheden. Een 
actief Arbobeleid is een verantwoordelijkheid van 
werkgever en werknemer. Samen dient de ver-
antwoordelijkheid te worden genomen voor uw 
veiligheid, gezondheid en welzijn bij Ziezzo.

7.2  Ziekte
Mocht u ziek zijn dan bent u verplicht om u op  
twee plaatsen ziek te melden: bij Ziezzo en bij  
de opdrachtgever. Een te late ziekmelding heeft  
consequenties op uw uitkering of loon. Ziezzo  
geeft de ziekmelding door aan de Arbo-dienst.  
Zorg ervoor dat u aan Ziezzo het juiste verpleeg-
adres doorgeeft in verband met de controle.  
Werknemers ontvangen bij ziekte 91% van hun  
loon. Dit gaat in vanaf de tweede ziektedag. De  
eerste ziektedag is een wachtdag. 

7.3  Beter Melden
Indien u weer beter bent, moet u zich beter melden 
bij Ziezzo voordat u de werkzaamheden weer hervat.

7.4  Zwangerschap 
Als u zwanger bent geef dit dan uiterlijk twee weken 
voor de ingangsdatum van het verlof aan ons door. 
Om een zwangerschapsuitkering aan te vragen moet 
u bij ons een zwangerschapsverklaring inleveren.  
De uitkering bedraagt 91% van uw salaris en zal tijdens 
het dienstverband door Ziezzo worden betaald.  
Na afloop van de arbeidsovereenkomst zal de  
uitkering door het UWV worden betaald. 

7.5  Duur van het verlof
U heeft in totaal recht op zestien weken zwanger-
schap- en bevallingsverlof. U kunt tussen de zes tot 
vier weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum 
stoppen met werken. Na de bevalling heeft u dan 
recht op tien of twaalf weken verlof.

Meer informatie8

7

Deze en meer informatie vindt u op onze website www.ziezzo.nl. Daarnaast zijn wij op werkdagen 
van 08.30 - 17.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 033 299 00 30. 

Er is veel aandacht besteed aan de inhoud. Desondanks is het mogelijk dat zaken niet duidelijk,  
volledig of juist zijn weergegeven. Mocht daar sprake van zijn, dan verzoeken wij u dit te melden  
bij ons. Dit kan telefonisch of via info@ziezzo.nl. Deze informatie is bestemd voor alle werknemers 
van Ziezzo en zal waar nodig regelmatig worden aangepast en aangevuld.

http://www.ziezzo.nl
mailto:www.ziezzo.nl


Ziezzo B.V. 
Amersfoortseweg 14b
3751 LK Bunschoten

T 033 299 00 30 
info@ziezzo.nl
www.ziezzo.nl
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