
Geweldig dat je meedoet met het traject Alles-in-1 voor uitzendkrachten.

INTENTIEVERKLARING
Alles-in-1 voor uitzendkrachten

Wat heb je nodig om in de toekomst met veel plezier te blijven werken? Waarover moet je nadenken 
en welke stappen zijn er dan te zetten om dit te bereiken? Met het traject ‘Alles-in-1-voor-uitzend-
krachten’, ondersteunt DOORZAAM jou met deze vragen. 

Waarom we jou dit aanbieden? 
Omdat we bij DOORZAAM uitzendkrachten graag naar de volgende stap helpen
Wat we met jouw gegevens doen? 
Jouw gegevens gebruiken we alleen voor dit traject en worden daarna verwijderd. 
Wat je moet betalen? 
Niets, het kost je alleen tijd. Tijd voor de afspraak en eventueel voor je vervolgstap.
Wat het je oplevert? 
Inzicht in jezelf en welke stappen je kunt nemen.
Wat je ons verplicht bent? 
Max 3x een enquête invullen die max 10 minuten van je tijd vraagt.

o Jouw naam, telefoonnummer en email adres voor dit traject worden gebruikt. Deze worden 
           door je uitzendorganisatie doorgegeven aan DOORZAAM en gebruikt om de coach t 
           informeren.
o Om te controleren of je werkzaam bent voor de uitzendorganisatie, ontvangt DOORZAAM 
           een recente loonstrook zonder BSN van de uitzendorganisatie.
o Deze gegevens worden doorgegeven aan jouw coach zodat die een afspraak met je kan 
           inplannen.
o De vergoeding voor je volgende stap door DOORZAAM betaald wordt (met een max).
o De tijd die je inzet voor je volgende stap gebeurt in je eigen tijd. Als dit alleen onder werktijd  
           kan, ga je vooraf in overleg met je intercedent.
o We vragen je om maximaal 3 enquêtes in te vullen (verdeeld over 1 jaar) over hoe het  
           met je duurzame inzetbaarheid gaat.
o Je de (door DOORZAAM bekostigde) vervolgstap die is afgesproken mag en gaat afmaken, 
           ook als je niet meer werkzaam bent voor je huidige uitzendorganisatie.
o Je de afspraken nakomt die er gemaakt zijn. Mocht er onverhoopt iets tussenkomen neem je 
           contact op met je coach of je contactpersoon van het uitzendbureau.

Natuurlijk zijn aan dit traject spelregels verbonden en deze zetten we graag voor je op een rij. 
We spreken samen af dat:

We wensen je veel succes!
Hierbij verklaar ik dat ik deelneem aan het traject ‘Alles-in-1-voor-uitzendkrachten’, ik heb kennis 
genomen van de spelregels en ik ben voornemens om mij te houden aan de afspraken die in dit 
kader worden gemaakt. 

Datum

Handtekening

Naam


