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INHOUDSOPGAVE.INLEIDING. 
Welkom! We zijn blij dat je er bent en 
deel van Team Charlie gaat uitmaken! 
We willen je graag wat meer thuis laten 
voelen. Daarom hebben we in deze 
informatiegids noodzakelijke, maar ook 
leuke informatie over Nederland en 
Charlie works voor je gezet.
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Om alles in Nederland goed te regelen, moet je de Plan4Flex App 
downloaden op je telefoon en/of tablet. Hierin kun je makkelijk alle 
belangrijke en praktische informatie rondom je werk vinden, zoals 
de werkplanning. Om een account aan te kunnen maken, versturen 
we een activatielink naar het e-mailadres waarmee je je bij ons hebt 
ingeschreven. 

Welkom in Nederland, dit is de planning van vandaag:

PLAN4FLEX.ROADMAP AANKOMST.

Opfrissen en een broodje eten

Plan4Flex installeren (als je dit nog niet hebt gedaan)

Contract tekenen 

Vragenronde

Uitgifte welkomstpakketten 

Uitgifte auto (indien van toepassing)

BSN-nummer aanvragen

Persoonlijke begeleiding naar de huisvesting
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In Nederland betalen we alles rondom werk digitaal uit. Je loon 
wordt dus op jouw rekening gestort. Vergeet geen rekeningnummer 
te openen als je dat nog niet hebt gedaan. We willen je natuurlijk 
wel uit kunnen betalen! Bij Bunq kan je online een rekening openen, 
ga naar www.bunq.com om dit snel te regelen.

REKENINGNUMMER 
AANVRAGEN BIJ BUNQ.

SALARIS.
Je kunt bij Charlie works per 4-weken of per week uitbetaald krijgen. 
Standaard wordt per week uitbetaald. Jouw salaris wordt in de week 
opvolgend van je werkweek op vrijdag overgemaakt naar de bank. 
Vaak is jouw loonstrook al eerder zichtbaar in de Plan4Flex App. 

Jouw salaris staat echter op vrijdag op jouw bankrekening. Mocht 
jouw salaris overgemaakt worden naar een buitenlandse rekening, 
dan kan het een werkdag langer duren voordat het op jouw 
bankrekening staat. 

Heb je gekozen voor een 4-wekelijkse verloning dan vindt de 
uitbetaling van jouw salaris steeds in de 5de week opvolgend aan 
de 4-wekelijkse verloning op vrijdag plaats.
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HULP NODIG?
CHARLIE SUPPORTS
Er zijn diverse manieren om contact op te nemen met Charlie 
supports: 
• E-mail via supports@charlieworks.eu
• Bellen naar +31 (0) 71 528 0859
• Chat of webformulier op www.charlieworks.eu
• Facebook @CharlieworksEU
Charlie supports is doordeweeks bereikbaar van 05:00 - 21:00 uur.

Als je niet kan komen werken bel je ook Charlie supports op 
+31 (0) 71 528 085. Dit dient te gebeuren op de eerste ziektedag, 
minimaal één uur voor aanvang van de werkzaamheden. Ziekmelden 
kan alleen telefonisch bij Charlie supports. 

SPOED! 
Is er sprake van een spoedeisende of levensbedreigende situatie, 
bel dan het nummer 112. Op dit nummer zijn de politie, brandweer 
en ambulance aangesloten voor ernstige situaties.

POLITIE (GEEN SPOED)
Wil je de politie spreken, maar heeft het geen spoed? In dat geval 
kun je bellen naar 0900-8844. Door het inspreken van de woon- of 
verblijfplaats word je doorverbonden. 

DOKTERSBEZOEK (GEEN SPOED)
Wil je een dokter bezoeken, maar heeft het geen spoed? Dan kun je 
terecht bij een huisarts. Deze zijn niet in weekend niet aan het werk. 
Als je een klacht hebt die niet tot na het weekend kan wachten, 
kun je bellen naar de huisartsenpost. Voor elke gemeente is dit een 
andere locatie, maar veelal zitten deze in het ziekenhuis.
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VERVOER.

TANKPAS.

CHARLIE WORKS PAS.

Er zijn verschillende vervoersopties in Nederland. Het woon-
werkverkeer is bij Charlie altijd gratis! Woon je binnen 10 km van je 
werk? Dan kun je gebruik maken van één van onze fietsen die bij de 
huizen staan. Is je werk verder van 10 km vanaf je verblijfplaats? Dan 
kun je een beroep doen op één van onze auto’s. Er zijn in Nederland 
ook regelingen om een werkauto privé te gebruiken. Dat is mogelijk 
tegen betaling van de wettelijk verplichte bijtelling. Wil je daar meer 
over weten? Vraag dan je jobcoach om meer uitleg! 

Een tankpas is een pas waarmee je op kosten van Charlie works 
kunt tanken. De tankpas van Charlie works is alleen te gebruiken 
bij de tankstations van TOTAL en ligt altijd in de auto. De limiet van 
de tankpas wordt bepaald aan de hand van de afstand van het 
woon-werkverkeer. Download de TOTAL App en vind een station 
bij jou in de buurt.
https://www.total.nl/tankstations-services/download-de-total-app 

Iedereen ontvangt een Charlie works pas. De pas maakt het 
mogelijk om in voertuigen de ritten te registreren. Op deze 
manier is altijd inzichtelijk wie welke ritten heeft gereden. De 
zakelijke en privé kilometers worden gescheiden, dit is verplicht 
door de Belastingdienst. Je kan het zien als een persoonlijke 
rittenadministratie voor het voorkomen van fiscale bijtelling. De rit is 
te registreren met een knop voor je privé en zakelijke kilometers.
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FIETS.

MAXIMUMSNELHEID IN 
HET VERKEER.

Bij de huizen staan fietsen ter beschikking. Voor het gebruiken van 
een fiets gelden een aantal regels:
• Kleine reparaties dienen door de uitzendkracht gedaan te 

worden. Voorbeelden zijn een lekke band of een ketting van de 
fiets. Charlie works zorgt voor fietspompen en bandenplak setjes 
op iedere woonlocatie waar fietsen staan.

• Bij defecten aan de fiets, meld dit bij Charlie supports. E-mail 
naar supports@charlieworks.eu. Cheapassbikes.nl ruilt de fiets 
binnen 2 werkdagen om.

Welke maximumsnelheid geldt, staat op borden langs en boven de 
weg. Houdt dit goed in de gaten, want de snelheden variëren. 

• Autosnelweg: in Nederland geldt overdag (06.00 - 19.00 uur)  
een maximumsnelheid van 100 km/h. In de avond en nacht 
(19.00 - 06.00 uur), mag je op sommige autosnelwegen  
120 km/h of 130 km/h rijden

• Autoweg: maximumsnelheid 100 km/h
• Doorgaande provinciale weg: maximumsnelheid 80 km/h
• Gewone weg: maximumsnelheid 50 km/h
• Woonwijk: maximumsnelheid 30 km/h
• Woonerf: maximumsnelheid 15 km/h
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NEDERLANDS SLOWAAKSENGELS HONGAARSPOOLS OEKRAÏENS

BASISWOORDEN.

Hallo

Goedemorgen, 
goedemiddag, 
goedenavond 

Alsjeblieft

Dank je wel

Mag ik een …?
 

Ik spreek geen 
Nederlands.

Tot ziens, doei

Eet smakelijk

Sorry

Hello 

Good morning, 
Good afternoon, 
Good evening

Please

Thank you

Can I have a(n) …?
 

I don’t speak 
Dutch.

Bye

Enjoy your meal

Excuse me/Sorry

Cześć

Dzień dobry ,   
Dzień dobry, 
Dobry wieczór 

Proszę

Dziękuję

Czy mogę prosić o…?
 

Nie mówię po 
niderlandzku. 

Do widzenia 

Smacznego 

Przepraszam

Вітаю!

Доброго ранку, 
Доброго дня, 
Доброго вечора

Будь ласка

Дякую

Можна мені...?
  

Я не розмовляю 
нідерландською

До побачення

Смачного!

Пробачте!

Szia

Jó reggelt,   
Jó napot,  
Jó estét 

Tessék/Itt van

Köszönöm 

Kérhetek egy…?
  

Nem beszélek 
hollandul. 

Viszlát

Jó étvágyat 

Elnézést

Ahoj, servus

Dobré ráno, 
Dobré popoludnie, 
Dobrý večer 

Prosím/Nech sa páči 

Ďakujem

Mohol by som dostať 
(čo)…? 

Nehovorím holandsky.
 

Dovidenia, ahoj 

Dobrú chuť 

Prepáčte mi
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GOED OM TE WETEN.
LEGITIMEREN
Je bent in Nederland verplicht om altijd een identiteitsbewijs te 
kunnen tonen. Kan of wil je dat niet, dan ben je strafbaar. 

BSN: DE NEDERLANDSE SSN, PESEL, RČ, TAJ, ITIN
Ga je voor het eerst in Nederland werken? Dan moet je een 
burgerservicenummer (BSN) aanvragen. Een BSN-nummer is een 
uniek persoonsnummer. Het is voor veel officiële handelingen 
verplicht zoals het inschrijven bij een gemeente of het aanvragen 
van een zorgverzekering. 

OPENBAAR VERVOER
Je kan een reis plannen met www.ov9292.nl, je ziet direct de kosten. 
Er is ook een App beschikbaar. 

GTV BUS
GTV BUS biedt comfortabel internationaal transport voor 
individuele klanten. Ze zijn momenteel actief in Polen, Nederland, 
Duitsland en België. Boek een rit op internet of via de GTV BUS 
App. www.gtvbus.pl

FLITSMEISTER 
De Flitsmeister App geeft je real-time verkeersinformatie van flitsers 
tot files. Je wordt gewaarschuwd wanneer je een mobiele flitser 
of flitspaal nadert of als je te hard rijdt tijdens een trajectcontrole. 
Flitsmeister vertelt je waar de files staan en als het je niet is gelukt 
om een file te ontwijken, vertellen ze je waarom je stil staat en hoe 
lang het nog duurt.

SPORTSCHOLEN
Er zijn een aantal grote sportschoolketens in Nederland: 
• Basic-Fit:   152 vestigingen www.basic-fit.com 
• Fit For Free:  88 vestigingen www.fitforfree.nl 
• Anytime Fitness:  63 vestigingen www.anytimefitness.nl 

ETEN BEZORGEN
Op www.thuisbezorgd.nl kun je eten bestellen bij aangesloten 
restaurants in de buurt. Van pizza en hamburgers tot Turkse Döner.

KONINGSDAG
Op 27 april kleurt Nederland oranje voor Koningsdag. Dit is een 
officiële feestdag en in veel gevallen zijn mensen vrij. De Koninklijke 
familie gaat naar een Nederlandse stad en er zijn door het land 
verschillende festivals en vrijmarkten. Valt 27 april op een zondag, 
dan wordt Koningsdag op zaterdag gevierd.

OFFICIËLE FEESTDAGEN IN NEDERLAND
Nederland kent een aantal officiële feestdagen zoals Pasen, 
Koningsdag en Kerst. De data kunnen verschillen per jaar. Kijk 
op internet voor de data: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
arbeidsovereenkomst-en-cao/vraag-en-antwoord/officiele-
feestdagen.
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1. Nederlanders hebben een open houding en het is gebruikelijk 
om een voorbijganger op straat te groeten. Je hoeft dus niet 
wantrouwig te zijn als een vreemde je gedag zegt of je zomaar 
aanspreekt.

2. Nederlanders zijn over het algemeen direct. Ze vinden het 
belangrijk om feedback te krijgen en willen dit graag ook zo 
duidelijk mogelijk. Kritiek geven of krijgen is dus heel gewoon, 
er wordt niet om heen gedraaid.

3. In Nederland zijn veel dingen op afspraak. Er wordt bijvoorbeeld 
eerst gebeld voordat men bij iemand op de koffie gaat of bij 
iemand blijft eten.

4. Nederlanders geven en ontvangen graag complimenten. 
Dit geeft hen een gevoel van waardering en ze stralen graag 
zelfvertrouwen uit. 

5. Nederlanders spreken ook vreemden, kennissen en buren aan 
met ‘je’ en ‘jij’. ‘U’ wordt vaak gebruikt voor mensen die ouder 
zijn dan jijzelf.    

Omdat je nu deel uitmaakt van ons team, willen we ervoor zorgen 
dat je eerste dagen goed verlopen. Daarom hebben we een online 
cursus ontwikkeld met de naam Onboarding. Je maakt kennis met 
ons bedrijf, het Charlie-team en krijgt uitleg over de uitzendbranche 
en de verschillende sectoren waarin wij werk bieden. De cursus is 
ontwikkeld om je welkom te laten voelen en om je op je gemak te 
stellen tijdens je eerste spannende weken bij Charlie works. Geen 
examen, alleen een kans om ons te leren kennen.
www.academy.charlieworks.eu

      VOORBEELDEN VAN 
CULTUURVERSCHILLEN.

ONBOARDING.
  

WWW.ACADEMY.
CHARLIEWORKS.EU 
Bij Charlie works heb je de mogelijkheid 
om je verder te ontwikkelen. We bieden 
functiegerichte opleidingen. Ook heb 
je de kans om een Nederlandse of 
Engelse taalcursus te volgen. De cursus 
is in de vorm van een E-learning.
Heb je interesse of vragen, neem 
contact op met Charlie supports.



        @CharlieworksEU 

        @Charlieworks.EU

        Charlie works 

WWW.CHARLIEWORKS.EU


