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WAT BETEKENT DIT VOOR JOU ALS WERKNEMER?
Het bedrijf waar je werkt of gaat werken, maakt gebruik van de payrolldiensten van Connexie. Dat betekent dat 

Connexie je juridisch werkgever wordt. Connexie zal dan ook zorgen voor een arbeidsovereenkomst, je loonstroken en 

je loonbetalingen. We heten je dan ook van harte welkom! Je kunt als medewerker altijd bij Connexie terecht voor al 

je vragen omtrent lonen, loonbelasting, CAO etc. Van maandag t/m vrijdag zitten onze gespecialiseerde medewerkers 

van 09.30u tot 17.30u voor je klaar. Connexie wordt jouw professionele aanspreekpunt! Op de werkvloer verandert er 

niets. Connexie ontvangt de gewerkte uren en zorgt voor een juiste betaling van je salaris. Hierbij behoud je de rechten 

conform de CAO van je opdrachtgever. Hieronder lees je, naast belangrijke informatie, ook alvast van welke voordelen je 

geniet als medewerker van Connexie.

  HET INSCHRIJVEN
Voordat Connexie je een arbeidsovereenkomst kan aanbieden, hebben we wat informatie van je nodig. We willen je dan 

ook vragen om jezelf bij ons in te schrijven. Het is voor een werkgever wettelijk verplicht om deze informatie vast te leggen. 

Het inschrijfproces gaat digitaal via onze website (www.connexie.net). Tijdens het inschrijven vragen we je om een aantal 

documenten. Deze documenten kun je inscannen, maar vaak is eenfoto met je mobiele telefoon ook duidelijk genoeg. Het 

gaat om de loonbelastingverklaring, je ID papieren (paspoort of ID-kaart) en eventueel een recente loonstrook.

Als je al werkzaam bent bij de opdrachtgever wordt Connexie je opvolgend werkgever. Wij nemen je arbeidsverleden over 

en al je opgebouwde rechten conform de CAO. Om dit goed te kunnen doen, hebben we wel een recente loonstrook nodig.

  LOON EN BETALING
De hoogte van het loon wordt bepaald door je opdrachtgever. Alle door de opdrachtgever doorgegeven uren worden door 

Connexie iedere week op dinsdag verwerkt. Je loon wordt een dag later uitbetaald. Als de opdrachtgever wekelijks je uren 

doorgeeft kun je zelf kiezen of je iedere week of per vier weken je loon wilt ontvangen. Maandelijks is helaas niet mogelijk.

 MIJNCONNEXIE
Als medewerker van Connexie krijg je toegang tot je persoonlijke account “MijnConnexie”. Hier hebben wij alle belangrijke 

informatie verzameld, kun je eenvoudig wijzigingen doorgeven en bijvoorbeeld je vakantiedagen laten uitkeren. 

Het inloggen op je account gaat ook via www.connexie.net. Hier staan ook je loonstroken, arbeidsovereenkomst, 

jaaropgaaf en nog veel meer nuttige informatie. Je ontvangt de gegevens voor je account per e-mail zodra je dienstverband 

bij Connexie is gestart.

PAYROLL BIJ CONNEXIE

“Al ruim 10 jaar 
werken wij samen
met Connexie, 
dat zegt genoeg!”
PRAXIS
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Medewerkers maken gebruik 
van onze unieke mobiele 

CONNEXIE APP

 LOONSTROOK EN JAAROPGAVE
Op Mijn Connexie” ontvang je wekelijks je loonstrook. Hierop zie je precies hoeveel uren er zijn doorgegeven door je

opdrachtgever en hoeveel geld je die week krijgt uitbetaald. Ook zie je onderaan de loonstrook hoeveel vakantiedagen en

vakantiegeld je hebt opgebouwd. Eenmaal per jaar ontvang je ook je jaaropgave. Deze gebruik je voor 

je belastingaangifte.

 PENSIOEN
Vanaf je 21e verjaardag start je met het opbouwen van je pensioen via het Achmea Stipp pensioenfonds. Van het StiPP/

PVF ontvang je jaarlijks een overzicht van het opgebouwde pensioen (voor meer info zie www.stipppensioen.nl).

 ZIEKTE
Connexie zorgt voor salarisvergoeding bij eventuele ziekte. Wanneer je onverhoopt ziek wordt meld je jezelf ziek bij 

de opdrachtgever en vervolgens voor 10.30u bij Connexie. Met inachtneming van één wachtdag krijg je vervolgens 

doorbetaald (op basis van je gemiddelde aantal uren van de afgelopen 13 weken). Connexie begeleidt je gedurende je 

ziekte en schakelt, waar nodig, een gespecialiseerde arbodienst in.

 COLLECTIEVE KORTING
Je kunt profiteren van onze collectiviteitskorting op een zorgverzekering. Connexie heeft collectieve afspraken met VGZ 

gemaakt. VGZ is de grootste zorgverzekeraar van Nederland en hanteert premies die niet hoger zijn dan strikt 

noodzakelijk. Als collectief verzekerde via Connexie kun je extra vergoedingen en/of een flinke premiekorting op de 

aanvullende verzekeringen krijgen.

 CONNEXIE APP
Ben je in het bezit van een smartphone? Download dan de gratis “Mijn Connexie” app. Met deze app heb je altijd inzicht 

in loonstroken, jaaropgaven, arbeidsovereenkomsten etc. Ook kun je via deze app eenvoudig je vakantiereserveringen 

uit laten keren.

 VAKANTIEDAGEN EN VAKANTIEGELD
Bovenop je brutoloon bouw je vakantiedagen en vakantiegeld op. Het saldo en de opbouw staan op iedere loonstrook 

Je kunt zelf aangeven wanneer je deze laat uitbetalen. Ook dit kun je via MijnConnexie doen.

 LET OP BIJ OPNEMEN VAKANTIEUREN!
Als je de loonheffingskorting toepast, betaal je geen inkomstenbelasting over de eerste cq. € 124,00 die je per week 

verdient. Het is daarom verstandig om je vakantieuren op te nemen in periodes waarin je niet aan 

dit bedrag komt. Dit kan ook met terugwerkende kracht of juist in komende (vakantie) weken. 

Op die manier houd je altijd  netto het meeste over van je brutosalaris.

Contact
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info@connexie.net
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