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DOOR DE SITUATIE IN UW
THUISLAND HEEFT U ALLES
MOETEN ACHTER LATEN EN
PROBEERT U HIER IN
NEDERLAND EEN PLEK TE
VINDEN IN DE SAMENLEVING. 
 
WANNEER U NADENKT OVER
OP WELKE WIJZE DIT HET
BESTE KAN, DENKT U ERAAN
OM EEN BAAN TE NEMEN.
MAAR WAT WORDT ER VAN U
VERWACHT? EN WAT KUNT U
VERWACHTEN? 

DAAROVER KUNT U MEER
INFORMATIE VINDEN IN DEZE
BROCHURE.



MAG IK IN NEDERLAND
WERKEN?

In  Nederland geldt  er  s inds kort  een
‘Richt l i jn  t i jdel i jke bescherming’  op
basis waarvan u onder bepaalde
voorwaarden in Nederland mag
werken.  Een van deze voorwaarden
is dat  u de Oekraïense nat ional i tei t
bezit  en u na 26 november 2021 uit
Oekraïne bent gereisd of  u vóór 27
november 2021 uit  Oekraïne bent
gereisd en al  enige t i jd in Nederland
verbl i j f t  doordat u een
verbl i j fsvergunning heeft  of  een
asielaanvraag heeft  gedaan.  
Indien u de Oekraïense nat ional i tei t
niet  bezit ,  kan deze regel ing alsnog
op u van toepassing zi jn ,  wanneer u
op 23 februari  2022 een door
Oekraïne erkend vluchtel ing was of
u op deze datum in bezit  bent van
een geldige Oekraïense
verbl i j fsvergunning.  
U kunt eveneens onder deze
richt l i jn  val len wanneer u in
Oekraïne woonde als gezinsl id van
iemand die onder deze r icht l i jn  valt .
Dit  kan het  geval  z i jn wanneer deze
persoon uw partner betreft  en u een
duurzame relat ie heeft ,  u  jonger
bent dan 18 jaar  en niet  bent
getrouwd,  u samenwoonde met een
famil ie l id en afhankel i jk  bent van
dit  gezin.  

Voordat u aan de slag mag moet u in het  bezit
zi jn van een biometr isch paspoort  (deze kunt u
aanvragen bi j  de Oekraïense ambassade in
Nederland).  Daarnaast heeft  u een inschri jv ing
bi j  de gemeente nodig en een burgerservice
nummer.  Bovendien dient  u over een
bankrekening te beschikking om uw loon
uitbetaald te kunnen kr i jgen.  
Zodra u bovenstaande heeft  geregeld kunt u
aan de slag.  Let  op!  u bent ,  wanneer u werkt  in
Nederland,  verpl icht  om binnen 4 maanden een
zorgverzekering af  te sluiten.   

PRAKTISCHE ZAKEN
HEB IK EEN
ARBEIDSOVEREENKOMST
NODIG? 

uw naam en woonplaats en die van
uw werkgever ;
de plaats waar uw werkzaam bent ;
uw funct ie of  omschri jv ing van de
te verr ichten werkzaamheden;
de datum waarop u in dienst  treedt ;
de duur van uw contract ;
hoeveel  uur  u per  dag of  per  week
werkt ;
de hoogte van uw loon en wanneer
dit  wordt  uitbetaald;
de hoogte van de vakantietoeslag;
het  aantal  vakantiedagen;
de duur van de opzegtermijn ;
welke cao (col lect ieve
arbeidsovereenkomst van
toepassing is

Een arbeidsovereenkomst is  vormvri j ,
dat  betekent dat  deze zowel  op schrift
gesteld kan worden of  mondel ing
overeengekomen kan worden.  Het is
echter  raadzaam om deze schriftel i jk
aan te gaan zodat er  later  geen
discussie kan ontstaan over het
bestaan daarvan.  Indien deze niet
bestaat ,  heeft  u nameli jk  geen recht
op sociale voorzieningen.  
Indien u deze schriftel i jk  overeenkomt
met uw werkgever ,  dan dienen de
volgende elementen te worden
opgenomen: 

DE ARBEIDSOVEREENKOMST

Naast de praktische zaken is het eveneens
verstandig om te weten hoe de Nederlandse
arbeidsmarkt werkt. In Nederland wordt er
namelijk enkel in opdracht van een werkgever
gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst.
In deze overeenkomst zijn uw rechten en
verplichtingen opgenomen. 
Aan de hand van deze flyer kunt u controleren of
u dezelfde rechten geniet als ieder werkende
Nederlander. Wanneer een arbeidsovereenkomst
is gesloten heeft u immers recht op de
bescherming die in de Nederlandse wet is
toegekend aan arbeiders. Op grond daarvan heeft
u recht op: een verzekerd (minimum)loon en recht
op sociale voorzieningen (zoals uitkeringen bij
arbeidsongeschiktheid). 



Wat zi jn mijn rechten? 
Dat ondernemers denken dat u minder
rechten heeft ,  is  ui teraard niet  waar.  U dient
er  echter  waakzaam op te z i jn dat  deze ook
in uw overeenkomst opgenomen zi jn.
Iedereen die in Nederland werkzaam is
geniet  nameli jk  bescherming van de wet.
Belangri jke rechten zi jn bi jvoorbeeld:  het
recht op een minimumloon en een vei l ige
werkomgeving.

MISVATTINGEN TIJDELIJKE ARBEID

Ontslag
Vele ondernemers denken dat ,  omdat u
waarschi jnl i jk  t i jdel i jk  werkzaam zult  z i jn  in
Nederland en geen Nederlandse nat ional i tei t
bezit ,  dat  z i j  u  ‘gewoon’  kunnen ontslaan.  

Dit  k lopt  niet .  Een t i jdel i jke
arbeidsovereenkomst biedt  niet  minder
bescherming als een contract  voor
onbepaalde t i jd.  Daarnaast heft  u niet
minder rechten omdat u geen Nederlandse
national i tei t  bezit .  Het verschi l  is  echter  dat
in deze overeenkomst kan worden
opgenomen dat deze enkel  duurt  totdat  een
bepaald project  of  bepaalde opdracht is
afgerond.  

Let  wel ,  indien u werkzaam bent op basis
van een overeenkomst die 6 maanden of
langer duurt ,  dan dient  de werkgever u t i jd ig
te informeren of  deze wordt  ver lengd.  In de
Nederlandse wet heet  dit  ‘de aanzegtermijn ’ .
Met de aanzegtermijn wordt  de termijn
aangeduid waarin de werkgever in elk geval
kenbaar moet hebben gemaakt dat  uw
overeenkomst eindigt .  Doet de werkgever dit
niet ,  dan is  hi j  een aanzegvergoeding aan u
verschuldigd.

Indien u hier  hulp bi j  nodig hebt ,  kunt  u z ich
alt i jd  wenden tot  het  Jur idisch Loket.  

 

MAG IK MINDER BETAALD KRIJGEN? 

Uit onderzoek is gebleken dat vele (lokale)
ondernemers denken dat zij u, als tijdelijke
arbeider, minder loon mogen betalen. Ook dit
klopt niet. In Nederland heeft iedere werknemer
recht op een bij wet bepaald minimumloon. De
tarieven die hierbij gelden kunt u gemakkelijk
terugvinden op www.rijksoverheid.nl, indien u de
taal niet machtig bent, kunt u de vertaaloptie
gebruiken. 

Daarnaast is het van belang om te weten dat de
hoogte van het minimumloon ook opgenomen kan
zijn in de CAO. Uw werkgever dient uw loon op
het met u (in de arbeidsovereenkomst)
overeengekomen datum te voldoen. U kunt
doorgaans ervoor kiezen dat dit één keer per
week gebeurt, of één keer per maand. Uw
werkgever mag hier dan niet zelfstandig van
afwijken. 

U kunt er eveneens voor kiezen om uw loon in
iets ander uit te betalen dan in geld. De wet
voorziet in een paar mogelijkheden: zaken
geschikt voor persoonlijk gebruik (denk hierbij
aan voedingswaren, alcoholhoudende dranken en
andere voor de gezondheid schadelijke
genotsmiddelen zijn hiervan uitgesloten), het
gebruik van een woning (alsmede de verlichting
en verwarming daarvan), diensten (bijvoorbeeld
kinderopvang) en "effecten" en dergelijke. 
Hieronder worden bi jvoorbeeld
bedri j fsaandelen verstaan.  Van deze
uitbetal ingsvormen mag niet  worden
afgeweken.

Mocht u wi l len navragen of  uw loon op een
juiste wi jze wordt  ui tbetaald ,  kunt  u z ich
wenden tot  het  Jur idisch Loket.  

HOEVEEL UUR MAG IK WERKEN? 

In Nederland zijn er regels in de wet opgenomen
over de uren die u maximaal mag werken op een
dag. Ook deze zijn belangrijk als u in Nederland
aan de slag gaat, nu sommige werkgevers denken
dat u -omdat u niet over de Nederlandse
nationaliteit bezit- langer mag werken. Ook dit
mag niet. 

In beginsel mag u in totaal maximaal 12 uren
achtereenvolgend werken op een dag. Daarnaast
mag u per week niet meer dan 60 uur werken.
Hiervan kan worden afgeweken in de CAO. Indien
u nog minderjarig bent (nog geen 18 jaar oud
bent) of wanneer u zwanger bent, kan hier
eveneens van afgeweken worden.  

Mag ik werken als ik nog geen 16 jaar oud ben? 
In Nederland geldt er eveneens een verbod op
kinderarbeid. Dit houdt in dat kinderen (in
beginsel) tot 16 jaar geen arbeid mogen
verrichten. 

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt
u www.rijksoverheid.nl of de Arbeidstijdenwet
raadplegen. Indien u de taal niet machtig bent,
kunt u de vertaaloptie gebruiken.

Welke eisen gelden er aan mijn werkplek?
In Nederland bent u samen met uw werkgever
verantwoordelijk voor een gezonde en veilige
werkplek. Van u wordt verwacht dat u meewerkt
aan het op een veilige manier benutten van deze
omstandigheden en op een veilige manier uw
werkzaamheden verricht. 

De Nederlandse arbeidsinspectie controleert of
uw werkplek gezond en veilig is. Dit doen zij aan
de hand van een aantal criteria zoals: is er
voldoende (dag)licht, temperatuur, ventilatie en
geluid. 

Indien u twijfelt of uw werkplek hieraan voldoet,
kunt u contact opnemen met de Nederlandse
Arbeidsinspectie of het Juridisch Loket. 


