Hoofdlijnen Handboek IW
Belangrijke telefoonnummers
 (Hoofd)kantoor: 088-0082000
 Vertrouwenspersoon Robert de Jong: 06-27508012
 Preventiemedewerker Annick Cerfontain: 06-15283991
Meer info: zie hoofdstuk 2.

Ziek- en herstelmelden/ongevallen






Je informeert je leerbedrijf vóór werktijd, dus om circa 07:00 uur.
Je informeert IW vóór 09:00 uur via telefoonnummer: 088-0082000
Je informeert het ROC als je een theoriedag hebt, vóór aanvang van de lessen.
Bij een te late ziek- of herstelmelding (dus ná 09:00 uur) worden er 8 verlofuren ingehouden.
Ongevallen meld je bij je leerlingbegeleider. Ook als er geen sprake van letsel is. Zo houden wij jouw
veiligheid op de werkplek in de gaten.
Meer info: zie hoofdstuk 8.

Weburen/digitale urenregistratie
Je bent verplicht iedere week je uren in te dienen. Hoe dat moet vind je in het handboek onder bijlage 2.
Ben je te laat met indienen dan kan dat consequenties hebben voor je salarisbetaling.

ADV/verlofdagen
Werk je een volledige werkweek dan heb je in totaal, per jaar, recht op 304 vrije uren.
Houd je verlofsaldo zelf goed bij in jouw digitale omgeving. Dreigt een negatief verlofsaldo? Zoek dan
contact met je leerlingbegeleider. Het overzicht van je verlofrechten kun je vinden in hoofdstuk 9. De
schoolvakanties staan in hoofdstuk 16 vermeld. Je werkt tijdens de schoolvakanties gewoon door waarbij
IW zoveel mogelijk rekening houdt met de richtlijnen van de bouwvakvakantie en/of bedrijfssluiting van
jouw leerbedrijf.

Salaris, onkosten en vakantiegeld
Je ontvangt iedere maand rond de 28e jouw salaris. De kosten die jij zelf gemaakt hebt voor je opleiding
worden in termijnen aan jou terugbetaald. Meer over je opleidingskosten vind je in hoofdstuk 7 (7.4). Wil
je weten hoe het zit met jouw salarisstrook, kijk dan naar bijlage 1.
Jouw vakantiegeld wordt in de maand juni uitbetaald!
Wil je weten of/hoe je in aanmerking komt voor reiskosten naar je werk? Zie hoofdstuk 7 (7.6).

Aanbrengen nieuwe leerling(en)
IW beloont jou op het moment dat je een nieuwe collega aanbrengt. Meer informatie hierover vind je in
hoofdstuk 13.

Voortijdig de opleiding beëindigen
Indien je de opleiding uit eigen beweging stopzet dien je het wettelijk cursusgeld
naar rato terug te betalen. Ook de opleidingskosten dien je terug te betalen
(maximaal € 750,00).

Altijd op de hoogte van de huidige regels en informatie
De meest recente versie van het handboek vind je op
http://iwnederland.nl/downloads.

