
In dit magazine lees jij alles over het 
werken bij BQ. Van opdrachtgevers 
en inroostering tot verloning en 
vereiste werkkleding. Het is 
belangrijk dat jij dit heel erg goed 
doorleest, maar ook goed bewaard! 
Het geeft antwoord op al 
jouw vragen.

BQ Uitzendbureau
Van Woustraat 228H,
1073NB Amsterdam

020-6627071



INHOUDSOPGAVE

Wie is BQ 3

Opdrachtgevers
RAI Amsterdam 4
Beurs van Berlage 6
Grand Café 3&20 7
Boulevard Fourteen 7
Oliver’s 8
Jamie’s Deli 9
KLM Crown Lounges 10 
Privium Lounge 12
Thuisbezorgd.nl 13
Alles over Royal FloraHolland 14
Restaurant Vliegveld Hilversum 16

Praktische informatie over BQ
Inroosteren en ziekmelden 17

(Schiphol)passen, bedrijfskleding en 18 
Privacy Beleid

Salaris, verloning en reiskosten-

vergoeding 19

BQ-Academy 20

Routebeschrijving 21



3

‘Het geheim van 

succes, is er in 

eerste instantie

klaar voor zijn.’

BQ uitzendbureau is gevestigd in een authentiek 
pand op de van Woustraat 228H in Amsterdam. 
Vanuit deze vestiging werken wij al ruim 12 jaar 
intensief samen met grote gerenommeerde 
opdrachtgevers zoals RAI Amsterdam, Vermaat
Catering (o.a. KLM), OSP Schiphol, en Royal
FloraHolland.

BQ kiest altijd voor kwaliteit. Wij zijn uniek in 
onze  krachten én capaciteiten. BQ is van 
planning tot aan medewerkers ambitieus en 
gedreven. En dat maakt het ook zo ontzettend 
leuk om onderdeel te zijn van dit team. Wat 
begon als een horeca-uitzendbureau groeide al 
snel uit tot veel meer dan dat: 
BQ uitzendbureau is verrassend, eigenzinnig, 
persoonlijk en levert simpelweg the best quality. 
We are BQ!

W I E  I S  B Q ?



De RAI, opgericht in 1893, is 
gevestigd aan  het Europaplein in 
Amsterdam en is in meer  dan 
een eeuw uitgegroeid tot een  
internationaal toonaangevende 
beurs- en  congresorganisatie. Zij 
is jaarlijks gastvrouw  van zo’n 500 
beurzen, congressen en andere  
evenementen en brengt hiermee  
verschillende werelden, mensen 
en markten  bij elkaar in binnen-
en buitenland. Sinds  1961 
ontving ze reeds meer dan 100 
miljoen  bezoekers.

R A I  A M S T E R D A M
EUROPAPLEIN 24, 1078 GZ AMSTERDAM

JOUW WERKZAAMHEDEN
Hospitality Banqueting (BQT) en partycatering verzorgt de cateringwerkzaamheden voor bezoekers,  
exposanten en organisatoren tijdens congressen, beurzen, vergaderingen en andere evenementen. Deze 
afdeling heeft een vaste bezetting die tijdens evenementen wordt aangevuld tot wel 500 flexkrachten per
evenement. Het ene moment verzorg je een koffieontvangst voor tien gasten terwijl je op een ander moment 
druk bezig bent met een luxe borrel of uitgeserveerd diner voor 1000 gasten. Geen dag is dus hetzelfde.

Daarnaast kunnen gasten een hapje eten in één van de RAI restaurants (VICA): Grand Café, First Floor  
Restaurant, Holland Restaurant en Café Amsterdam. Hier ben je als wijkloper, drank-, of foodrunner aan het  
werk in de a la carte bediening. Het is belangrijk dat jij hier met een dienblad en drie borden kunt lopen.

WERKKLEDING
Dames: nette zwarte broek/pantalon, zwarte panty (20 denier) en zwarte instappers/ballerina’s
Heren: nette zwarte broek/pantalon en zwarte schoenen.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings. 
Dames: haar vast, verzorgde niet te lange nagels en geen gekleurde (gel)nagellak.
Heren: gezichtsbeharing kort en goed verzorgd. 
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TOOLS
Als jij gaat werken in de Vica-afdeling, is
het belangrijk dat jij een APK op zak hebt: 
een aansteker, pen en een kelnersmes. 
Deze hebben zij niet voor jou op locatie, 
maar je hebt ze wel nodig. 

PAUZES
Bij de RAI is het alleen toegestaan om in de 
kantine te betalen met een pinpas.
Let op: het is in de RAI niet toegestaan  om 
met cash op zak te lopen. Jij kunt uiteraard 
ook jouw eigen eten meenemen. Heb jij 
nog geen pauze gehad, maar wil jij wel 
even snel iets eten of drinken? Vraag dit 
dan altijd aan jouw leidinggevende en doe 
het altijd achter de schermen (ADS)!

URENREGISTRATIE
Met jouw verkregen badge kun jij de  
personeelsdeuren openen binnenin het  
pand, maar je kunt er ook jouw uren mee 
registreren. Dit gebeurt door middel van in-
en uitflexen (aan het begin en einde van 
jouw dienst). Jouw pauze wordt hierbij ook 

meteen geregistreerd. Bewaar de badge 
altijd voor jouw eigen administratie, tot 
jouw gewerkte uren uitbetaald zijn.

TIJDEN
Flexibele uren, altijd in overleg met jouw
planner.

*Beloning conform inlener. Alle informatie over de 

inlenersbeloning vind je op pagina 19
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Hospitality Crew Centre

Hospitality Crew Centre (HCC)

In het HCC kun jij jouw badge ophalen, zodat 
jij toegang hebt tot de RAI. Op jouw 
allereerste  dienst moet jij jouw ID-kaart of 
paspoort meenemen. Nadat jij jouw badge 
hebt ontvangen kun jij door naar de 
kledingafgifte  om daar jouw werkkleding op 
te halen. Jouw  persoonlijke bezittingen kun 
jij veilig opslaan in de lockers. Na het 
omkleden wijst iemand jou de weg naar jouw
werkplek.



B E U R S  V A N  B E R L A G E
DAMRAK 243, 1012 ZJ AMSTERDAM

Amsterdam Conference Centre Beurs van 
Berlage ademt historie en karakter. 
Opgericht in 1903 als beurs- en 
handelscentrum en geopend door onze
voormalige koningin Wilhelmina. Vandaag de dag 
is het een congreslocatie waar elke dag
verschillende evenementen worden gehouden 
waaronder beurzen, feesten en exposities. Voor 
de Beurs van Berlage staat hoge kwaliteit, service 
en uitstekende faciliteiten centraal. Een 
dynamische indrukwekkende plek, een prachtig 
authentiek gebouw, midden in het hartje van  
Amsterdam.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Hospitality Banqueting (BQT) verzorgt de  
cateringwerkzaamheden voor bezoekers, 
exposanten en organisatoren tijdens 
congressen, beurzen, vergaderingen en andere 
evenementen. Het ene moment loop je volle 
dienbladen met bruisende champagne en het 
andere moment loop je rond met
een schaal vol heerlijke hapjes.

WERKKLEDING
Dames: een witte blouse, zwarte pantalon en zwarte
instappers/ballerina’s.
Heren: een wit overhemd, zwarte pantalon en nette 
zwarte schoenen.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings
Dames: haar vast, verzorgde niet te lange nagels en 
geen gekleurde (gel)nagellak.
Heren: gezichtsbeharing goed en kort verzorgd.

PAUZES
Bij de Beurs van Berlage krijg jij eten op locatie, dit 

is kosteloos. Als jij jouw eigen eten wilt meenemen

dan kan dat uiteraard ook, meldt dit even bij jouw 

manager. Heb jij nog geen pauze gehad maar wil jij 

wel even snel iets eten of drinken? Vraag dit dan 

altijd aan jouw leidinggevende en doe het altijd 

achter de schermen (ADS).
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URENREGISTRATIE
De Beurs van Berlage werkt met
handmatige urenregistratie. Jij noteert  
jouw begintijd bij aanvang en jouw  
eindtijd bij vertrek. Dit is jouw eigen  
verantwoordelijkheid, indien je dit  
vergeet is er een kans dat de verloning  
vertraging op loopt.

TIJDEN
Flexibele uren, altijd in overleg met  
jouw planner.

WAAR MELDEN
Je meldt je bij de achteringang  
(personeelsingang) van de Beurs van
Berlage. Dit is op de Beursstraat 7. Je  
drukt op de intercom en vertelt de  
bewaking dat jij komt werken namens
BQ. Je loopt de trap af naar beneden 
en aan het einde van de hal links zit de  
kantine. Daar kun jij je melden.

*Beloning conform KHN horeca CAO. Alle 

informatie over de inlenersbeloning vind je op 

pagina  19



JOUW WERKZAAMHEDEN
Als runner dienbladen breng jij samen met jouw
collega’s volle dienbladen kundig naar de juiste tafel. 
Aan de bar staan de volgende volle dienbladen al 
klaar. Je weet waar je heen moet en je zorgt dat je 
nooit met lege handen loopt. 

Als runner borden zorg jij ervoor dat de frisse 
salades of huisgemaakte pizza’s naar de juiste tafel 
worden gebracht.
Het is een pittige job, je bent continue aan het
runnen.

Als keukenhulp ben jij van toegevoegde waarde voor 
de chef. Je weet precies wat je moet doen en alles 
gaat met een hoog tempo over de pas. Je doet 
simpele handelingen in de keuken maar je hebt wel 
het overzicht en inzicht in de verschillende taken.

WERKKLEDING
Dames: een zwarte blouse, nette jeans en nette 
zwarte sneakers waar je goed op kunt lopen.
Heren: een zwart overhemd, nette jeans en nette 
zwarte sneakers waar je goed op kunt lopen.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings.
Dames: Haar vast, verzorgde niet te lange nagels en 
geen gekleurde (gel)nagellak.
Heren: Gezichtsbeharing goed en kort verzorgd.

Grand Café 3&20 and 

Grolsch Boulevard 

Fourteen
ARENA BOULEVARD

Boulevard Fourteen bevindt zich direct 
naast de bioscoop Pathe Arena aan de 
Arena-Boulevard. Het is een sfeervol a 
la carte restaurant dat geschikt is om te 
bezoeken voorafgaand aan een dagje 
uit. s’ Avonds verandert het restaurant 
in een gezellig café en kunnen mensen 
genieten  van een borrel aan de bar.

Zodra je Grand Café 3&20 binnenkomt, 
bevind je jezelf in Italiaanse sferen en 
komt de geur van verse kruiden je 
tegemoet. Elk gerecht wordt met 
passie bereid in een gezellige open 
keuken. Met hun veelzijdige kaart is er 
altijd een  gerecht naar smaak.

PAUZES
Bij Café 3&20 en Boulevard Fourteen
werk jij altijd tijdens de spits en is er pas 
ruimte voor een pauze als de meeste 
gasten uitgegeten zijn. Eet dus altijd goed 
van tevoren en neem altijd extra eten 
mee, op locatie hebben zij geen eten  
voor jou.

URENREGISTRATIE
Grand Café 3&20 en Boulevard Fourteen
werken beide met handmatige 
urenregistratie. Jouw leidinggevende 
noteert jouw begin-en  eindtijd. Hier 
hoef jij dus zelf niets voor te doen.

TIJDEN
Flexibele uren, altijd in overleg met jouw  
planner.

WAAR MELDEN?
Je meldt je altijd netjes binnen aan de 

bar. Vraag even bij wie je terecht kunt als 
je niet weet wie jouw aanspreekpunt is.

*Beloning conform KHN horeca CAO (bijgevoegd 

in de bijlage) Alle informatie over de 

inlenersbeloning vind je op pagina 19
7
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O L I V E R’S
CLAUDE DEBUSSYLAAN 78, 1082 MD  

AMSTERDAM

Verscholen achter de grote kantoren  
middenin de Zuidas in Amsterdam 
bevindt zich het frisse en sfeervolle
restaurant Oliver’s. Het restaurant is 
decoratief en kleurrijk ingericht en in de 
open keuken zijn de koks altijd bezig 
met verse producten en 
seizoensgebonden menu’s.
Gasten kunnen hier heerlijk genieten
tijdens de lunch of diner. ’s Avonds na  
kantoortijd stroomt het restaurant vol 
met gezellige gezichten, die de 
rumoerigheid opzoeken voor een goede 
borrel. Oliver’s is ook gespecialiseerd in 
catering en take away.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Bij restaurant Oliver’s sta jij in de bediening. Je  
neemt drankjes op, loopt met dienbladen en zorgt 
er voor dat de gast een heerlijke avond beleeft.

WERKKLEDING
Dames: een witte blouse, donkere broek zonder 
gaten en zwarte sneakers of donkere schoenen.
Heren: een wit overhemd, donkere broek zonder 
gaten en zwarte sneakers of donkere schoenen.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings.
Dames: haar vast, verzorgde niet te lange nagels 
en geen gekleurde (gel)nagellak.
Heren: gezichtsbeharing goed en kort verzorgd.

PAUZES
Bij Oliver’s werk jij altijd tijdens de spits en is er  
pas ruimte voor een pauze als de meeste gasten  
uitgegeten zijn. Eet dus altijd goed van tevoren en
neem altijd extra eten mee, op locatie hebben zij  
geen eten voor jou.

URENREGISTRATIE
Oliver’s werkt met handmatige urenregistratie.  
Jouw leidinggevende noteert jouw begin-en  
eindtijd. Hier hoef jij dus zelf niets voor te doen.

TIJDEN
Flexibele middag- en avonduren, altijd in overleg  
met jouw planner.

WAAR MELDEN
Je meld je altijd netjes binnen aan de bar. Vraag  
even bij wie je terecht kunt als je niet weet wie  
jouw aanspreekpunt is.

*Beloning conform KHN horeca CAO. Alle informatie over de 

inlenersbeloning vind je op pagina 19



J A M I E’S  D E L I  - S S P
ACHTER DE DOUANE

Jamie Oliver is een van de beroemdste chefs ooit. 
Deze Brit staat vooral bekend om zijn eerlijke, 
eenvoudige en pure gerechten. Lekker koken gaat 
volgens hem niet over dure ingrediënten, luxe 
keukenmachines en uren in de keuken staan. Met 
zijn voorliefde voor de Italiaanse keuken is Jamie’s
Deli ontstaan.

Jamie's Deli bevindt zich direct achter de 
doorgang van de douane, een druk punt van 
Schiphol Airport. Hier kunnen de gasten terecht 
voor authentieke Italiaanse gerechten van Jamie 
Oliver zoals lekkere salades, pasta's en nog veel 
meer allemaal bereid met de beste producten en 
pure ingrediënten.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Het is jouw taak als countermedewerker om 
gasten hartelijk welkom te heten en hen meteen 

thuis te laten voelen. Jij bent verantwoordelijk 
voor het plaatsen van de bestelling van de gast, 
deze verwerk jij in de kassa. Vervolgens bereid jij 
de bestelde drankjes. Hier horen natuurlijk ook de 
Italiaanse koffies bij die je maakt met behulp van 
een professionele koffiemachine. Jij bent
het eerste aanspreekpunt van de gast.

Wanneer de bestelling in de keuken binnenkomt, 
zal jij als keukenmedewerker alles bereiden onder 
leiding van een chef. De gerechten zijn simpel te 
maken, maar zeker van hoge kwaliteit.

WERKKLEDING
Dames en heren: donkere broek (zonder gaten) en  
donkere sneakers. Overige bedrijfskleding krijg jij 
van de opdrachtgever.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings.
Dames: haar vast, verzorgde niet te lange nagels 
en geen gekleurde (gel)nagellak.
Heren: gezichtsbeharing goed en kort verzorgd.

PAUZES
Jij krijgt eten op locatie. De kosten (3,20
euro) worden ingehouden op jouw  
loon. Als jij jouw eigen eten wil  
meenemen dan kan dat natuurlijk, meld 
dit even bij jouw manager.

URENREGISTRATIE
Bij Jamie’s Deli werken ze met  
ouderwetse klokkaarten. Je krijgt de  
allereerste dag een klokkaart waarmee  
je in- en uitklokt. Deze bewaren ze voor  

jou bij Jamie’s Deli.

TIJDEN
Inroostering in overleg met jouw  

planner. Er wordt over het algemeen  
zowel op flexibele basis als op een vast  
rooster basis gewerkt.

WAAR MELDEN?
Jamie’s Deli bevindt zich achter de  
douane, wij zullen jou middels een  
filmpje brieven over hoe jij op jouw
werkplek komt.

*Beloning conform KHN horeca CAO. Alle 

informatie over de inlenersbeloning vind je op 

pagina 19
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JOUW WERKZAAMHEDEN
Als Hospitality Agent in de KLM Crown Lounge  
zorg jij ervoor dat de gasten tot in de puntjes  
verzorgd worden. Gastvrijheid staat op de  
eerste plaats. Iedere dienst ben je  
verantwoordelijk voor één taak. Dit kan
variëren van het buffet netjes houden tot 
debarrasseren of het ontvangen van gasten. Je 
bent te allen tijde het gezicht en aanspreekpunt 
van de lounge. Sommige gasten zullen meer  
aandacht vragen dan andere, jij bent degene  
die de gasten een onvergetelijke ervaring geeft  
tijdens hun verblijf bij jou in de
KLM Crown Lounge.

Als logistiekmedewerker ben je 
verantwoordelijk voor het leveren van de  
producten die in de KLM lounges worden
gebruikt. Elke ochtend start je met een briefing  
in de pauzeruimte van lounge 52. Hierna ga je  
naar het magazijn. Als je aan de slag gaat bij de  
logistiek zorg je er samen met je collega’s voor  
dat alle goederen op de juiste plek worden  
afgeleverd. De vrachtwagen (voor de douane)  
moet worden uitgeladen en de
goederen moeten naar het magazijn en de KLM  
lounges (achter de douane) worden gebracht.  
Je werkt zelfstandig en hebt veel  
verantwoordelijkheid.

In de spoelkeuken zorg je er als  
spoelkeukenmedewerker voor dat al het 
gebruikte servies netjes door de spoelmachine 
gaat en weer voor gebruik wordt teruggelegd.

De functie van logistiek- en  
spoelkeukenmedewerker wordt vaak  
gecombineerd.
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K L M  L O U N G E  2 5  &  

5 2  - V E R M A A T
ACHTER DE DOUANE

KLM heeft twee Crown Lounges, Lounge 25
en Lounge 52. De lounges zijn beschikbaar 
voor passagiers die een KLM Business-pas 
hebben of  partner zijn van KLM. In de 
lounge is een open buffet, een rustruimte 
met douches en genoeg ruimte voor de 
passagiers om te werken. Voor de reizigers 
zijn de lounges een ideale plek om tot rust 
te komen, terwijl zij wachten op hun  
vlucht.
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WERKKLEDING
Hospitality Agent
Dames: een witte blouse, zwarte pantalon en 
nette zwarte schoenen.
Heren: een wit overhemd, zwarte pantalon en 
nette zwarte schoenen.

Spoel- en logistiek
Dames en heren: een eigen T- shirt zonder 
bedrukking, donkere spijkerbroek zonder 
scheuren en gaten en nette zwarte sneakers met 
antislip.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings. 
Dames: haar vast, verzorgde niet te  lange 
nagels en geen gekleurde  (gel)nagellak.
Heren: gezichtsbeharing goed en kort  
verzorgd.

PAUZES
Tijdens de pauze heeft de  opdrachtgever 
geen eten voor jou,  neem dus altijd jouw 
eigen eten mee!

URENREGISTRATIE
Voor de urenregistratie bij KLM gebruik  jij jouw 
vingerafdruk voor zowel het in-
en uitklokken. Bij jouw eerste dienst  
registreren zij jou in het systeem voor  jouw
vingerafdrukken.

TIJDEN
Hospitality Agent
Ochtenddienst: 06:00 – 14:30
Middagdienst: 14:30 – 23:00
Avonddienst:     17:00 – 23:00

Spoeldiensten:

Ochtenddienst: 07:00 – 15:00 / 08:30 – 17:00

Middagdienst: 15:00 – 23:00

Inroostering in overleg met jouw  
planner. Er wordt over het algemeen 
zowel op flexibele basis als op een vast 
rooster basis gewerkt. 

WAAR MELDEN?
Zowel lounge 25 als 52 bevinden zich
achter de douane, wij zullen jou middels een
filmpje brieven over hoe jij op jouw werkplek
komt.

*Beloning conform inlener. Alle informatie over de
inlenersbeloning vind je op pagina 19
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P R I V I U M  L O U N G E  – O . S . P .
ACHTER DE DOUANE

De Privium Club Lounge en de nieuwe Privium Airside
Lounge zijn een oase van rust. Een plek  waar gasten 
comfortabel en ongestoord kunnen  werken of uitgebreid 
kunnen ontspannen. Zij  kunnen hier ondertussen 
genieten van een drankje en een uitgebreid buffet. De 
Privium Club Lounge is uitsluitend voor Privium Club  
members boven de 18 jaar. Tevens is de Privium Lounge 
beschikbaar voor reizigers die businessclass vliegen. 

.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Als Hospitality Agent in de Privium Lounge zorg jij  
ervoor dat de gasten tot in de puntjes verzorgd  
worden. Jij zorgt ervoor dat het buffet altijd  
netjes is en dat de producten op de juiste manier  
worden gepresenteerd. Je voorziet de reizigers  
van een hapje en een drankje, daarnaast ben jij 
het gezicht en aanspreekpunt van de Privium
Lounge. Jij bereidt zelf de verschillende 
(eenvoudige) gerechten. Sommige gasten zullen 
meer aandacht vragen dan andere, jij bent 
degene die de gasten een onvergetelijke ervaring
geeft tijdens hun verblijf bij jou in de Privium
lounge.

WERKKLEDING
Dames: een witte blouse, donkere 
spijkerbroek zonder gaten en zwarte 

sneakers.
Heren: een wit overhemd, donkere 
spijkerbroek zonder gaten en zwarte 
sneakers.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen zichtbare tatoeages en piercings.
Dames: haar vast, verzorgde niet te lange nagels 
en geen gekleurde (gel)nagellak.
Heren: gezichtsbeharing goed en kort verzorgd.

PAUZES
Tijdens de pauze heeft de opdrachtgever geen
eten voor jou, neem dus altijd jouw eigen eten
mee!

URENREGISTRATIE
Privium werkt met handmatige urenregistratie.  
Jouw leidinggevende noteert jouw begin-en  
eindtijd, hier hoef jij dus zelf niets voor te doen.

TIJDEN
Inroostering altijd in overleg met jouw planner.

WAAR MELDEN?
De Privium Lounge bevindt zich achter de  
douane, wij zullen jou middels een filmpje
brieven over hoe jij op jouw werkplek komt.

*Beloning conform KHN horeca CAO. Alle informatie over 

de inlenersbeloning vind je op pagina 1912



T H U I S B E Z O R G D . N L
HUB AMSTERDAM: VAN  

SLINGELANDTPLEIN 11, 1051 DD  

HUB UTRECHT:  

AMSTERDAMSESTRAATWEG 582,

3553 EP

Jij kent het als geen ander, je zit net  
lekker op de bank na een dag hard  
werken en je hebt echt geen zin om  
boodschappen te doen, laat staan te  
koken. De oplossing is simpel: jij kunt  
jouw favoriete eten laten bezorgen door  
Thuisbezorgd.nl! Thuisbezorgd.nl is  
onderdeel van Takeaway.com, dé online  
marktplaats voor ontelbare lekkere  
gerechten en bestaat uit meer dan 7500  
restaurants om te bestellen, daarnaast  
verwerken zij meer dan 1 miljoen  
bestellingen per maand.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Als E-bike driver fiets jij zelfstandig door  
de stad op jouw elektrische fiets. Jij  
maakt hongerige mensen enorm blij! 
De  app Scoober vertelt jou precies 
waar jij naar toe moet. De Discord app 
gebruik jij om te chatten met collega’s.

WERKKLEDING
Dames en heren: geen trainingsbroeken,  

korte broeken of broeken met gaten.

Thuisbezorgd.nl zorgt voor de  
bovenkleding in een vorm van een jas, 
zo  val je goed op en weet iedereen voor  
wie je aan het werk bent!

UITERLIJKE VERZORGING
Jij moet er goed verzorgd uit zien.

TOOLS
Powerbank, deze moet jij voor elke 
dienst meenemen. Download: Scoober,  
Discord en Telegram.
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PAUZES
Als jij een dubbele dienst draait dan heb jij  
altijd anderhalf uur pauze tussendoor. Je 
moet voor je eigen eten zorgen. Werk jij een  
enkele shift dan heb jij geen pauze  

tussendoor.

URENREGISTRATIE
Jij wordt bij Thuisbezorgd ingeklokt, ook jouw  
elektrische fiets wordt gescand.

TIJDEN
Flexibele middag- en avonduren, altijd in  
overleg met jouw planner.

WAAR MELDEN?
Amsterdam: jij meldt je een halfuur voor tijd 
in de Hub.
Utrecht: jij meldt je een kwartier voor tijd 
in de Hub.

*Beloning conform inlener. Alle informatie over de 

inlenersbeloning vind je op pagina  19



WERRKLEDING
Dames en heren: veiligheidsschoenen  
(S3) is verplicht (eventueel te  
verkrijgen van BQ en wordt verekend
met jouw tegoeden).
Hesjes verzorgt Royal FloraHolland.

UITERLIJKE VERZORGING
Geen bijzonderheden.

PAUZES
Tijdens de pauze heeft de
opdrachtgever geen eten voor jou,  
neem dus altijd jouw eigen eten
mee!

URENREGISTRATIE
Jij registreert jouw uren middels een  
klokpas met een TR-code. Deze houd 
jij  bij je.

*Conform Royal Flora Holland CAO 

(bijgevoegd in bijlage) Alle informatie over de 

inlenersbeloning vind je op pagina 19

A L L E S  O V E R  R O Y A L  

F L O R A H O L L A N D
AALSMEER: LEGMEERDIJK 313, 1431 GB
AALSMEER | NAALDWIJK: MIDDEL BROEKWEG 
29, 2675 KB  HONSELERSDIJK | RIJNSBURG: 
LAAN VAN VERHOF 3, 2231 BZ  RIJNSBURG

Royal FloraHolland Aalsmeer, Naaldwijk en 
Rijnsburg:  de grootste veiling voor bloemen 
en planten ter  wereld. Royal FloraHolland is 
een wereld vol  fascinerende combinaties van 
kleuren, geuren en  emoties tegenover 
razendsnelle logistieke en  rationele 
processen. Het is een trotse Koninklijke  
Nederlandse coöperatie van meer dan 
honderd jaar  oud! Elke dag worden er door 
de logistiek  medewerkers, direct of via de 
veilingklok, miljoenen  bloemen en 
sierplanten verhandeld en brengen ze  
wereldwijd vraag en aanbod samen. Of je nu  
bloemen tegenkomt in Amsterdam, Parijs of 
New  York, ze zijn er bijna altijd gekomen via 
Royal  FloraHolland.

JOUW WERKZAAMHEDEN
Het is al vroeg druk bij bloemenveiling Royal  
FloraHolland. In de grote planten- en 

bloemenhallen  zijn vanaf 06:00 uur ’s 
ochtends gemiddeld 150  bloem- en 
plantverdelers aan het werk. In deze
kleurrijke omgeving rijd je rond en ga je de 
bloemen  en planten van de veiling verdelen. 
Alle bloemen en  planten moeten op tijd 
geleverd worden en dat betekent dat alles 
snel, maar wel zorgvuldig gedaan  moet 
worden. Als bloemverdeler rijd jij rond op 
een  elektrische trekkertje. Je koppelt jouw 
kar aan een  volle bloemen- of plantenkar uit 
de buffer. Wanneer  jij deze kar gescand hebt 
laat de computer jou  weten, via de headset, 
hoe jij jouw voorraad moet  verdelen. Rijden
maar!

14



WAAR MELDEN?
Op jouw eerste inwerkdag meld jij je bij de  
afdeling Planning en uitzendbureaus in  
Aalsmeer. Zij wijzen jou verder de weg.

In Rijnsburg meld je je bij de balie 
Logistiek  Support.
In Naaldwijk meld je je bij het 
bedrijfsbureau  (kantoor C-35).

Wij sturen van tevoren altijd een filmpje
met  een routebeschrijving naar de  
desbetreffende afdeling. Er volgt altijd een  
ID-check met de manager, dus neem een 
geldig ID-kaart of paspoort mee.
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TIJDEN
Maandag t/m vrijdag vanaf 06:00 uur starten

Gemiddeld werk jij 4 uur per dag en 17 tot 
en met  22 uur per week.
Dit is een voorbeeld van een 
mogelijk  werkrooster:
Maandag: 06:00 – 12:00 uur
Dinsdag: 06:00 – 10:45 uur
Woensdag: 06:00 – 10:30 uur
Donderdag: 06:00 – 09:30 uur
Vrijdag: 06:00 – 11:00 uur

INROOSTEREN
Wij maken voor jou een vast rooster. Vrije 
dagen  of veranderingen in het rooster mag 
je uiterlijk  twee weken schriftelijk aan ons 
doorgeven. Jouw  vakantiedagen moeten een 
maand schriftelijk aan  ons worden 
doorgegeven.

ZIEKMELDEN

1. Als jij wordt verwacht bij de afdeling  
Bloemen en je bent ziek bel dan 
tussen  05:00 - 05:30 dit nummer: 
0297-392293. Indien je wordt 
verwacht bij de afdeling  Planten en 
je bent ziek bel dan tussen  05:30 –
06:00 dit nummer: 0653368809.

2. Geef door wie jouw teammanager is 
en  bespreek jouw teammanager wat 
er aan  de hand is en maak duidelijke
afspraken.

3. Stuur altijd, dezelfde ochtend, 
uiterlijk  voor 05:30 een verplichte 
ziekmeld-app  naar BQ. Wij nemen 
dezelfde dag nog  telefonisch 
contact met jou op.

Ziekmelden kan alleen d.m.v. het sturen van 
een  SMS of Whatsapp-bericht. Dit bericht 
stuur je  uiterlijk een uur voor je dienst. In de 
loop van de  dag zal de planner telefonisch 
contact met je  opnemen.



In september 2019 is het 80 jaar geleden dat 
het vliegveld Hilversum geopend zóu worden. 
Het feest ging toen echter niet door omdat de 
mobilisatie (het oproepen van personen voor 
krijgsdienst in tijd van oorlog) er kwam en het 
vliegveld werd gevorderd door de luchtmacht. 
Na allerlei bezwaren, onderhandelingen en 
plannen, kwam er jaren na de oorlog een 
ommekeer: het vliegveld verkreeg een 
internationale status. Naast het feit dat het 
vliegveld als groot economisch belang diende, 
zorgde het vliegveld ook voor recreatieve 
doeleinden: vele bezoekers aanschouwen de 
vliegbewegingen en maakten een rondvlucht. 
Een plek waar aanschouwers even tot rust 
konden komen mocht natuurlijk niet ontbreken 
aan dit plaatje. 

Na een grondige verbouwing in september 
2019 opent restaurant Vliegveld Hilversum 
weer haar duren. Met een prachtig zonnig 
terras en een waanzinnig uitzicht is dit de 
ultieme plek om heerlijk te lunchen, appeltaart 
te eten of gebruik te maken van een high tea. 
Ook hebben zij een uitgebreide diner-, bier- en 
cocktailkaart: dus ook in de avonduurtjes zijn 
gasten niet weg te slaan uit dit etablissement.

RESTAURANT VLIEGVELD 

HILVERSUM 
NOODWEG 43 
1213PW HILVERSUM 

JOUW WERKZAAMHEDEN  
Bij het restaurant sta jij in de 
bediening. Je neemt drankjes op, 
loopt met dienbladen, maakt de 
tafels schoon en ondersteund het 
overig horecapersoneel. 

WERKKLEDING
Dames: nette zwarte 
broek/pantalon, zwarte panty (20 
denier) en zwarte 
instappers/ballerina’s.
Heren: nette zwarte broek/pantalon 
en zwarte schoenen.

UITERLIJKE VERZORGING 
Dames: Haar vast, verzorgde niet te 
lange nagels en geen (gel)nagellak.
Heren: Gezichtsbeharing kort en 
goed verzorgd.
Geen zichtbare tatoeages en 
piercings.

PAUZES 
Bij het vliegveld Hilversum werk jij 
altijd tijdens de spits en is er pas 
ruimte voor een pauze als de 
meeste gasten uitgegeten zijn. Eet 
dus altijd goed van tevoren.  

URENREGISTRATIE
Vliegveld Hilversum werkt met 
handmatige urenregistratie. Jouw 
leidinggevende noteert jouw begin-
en eindtijd. Hier hoef jij dus niets 
voor te doen. 

TIJDEN 
Flexibele uren, in overleg met jouw 
planner. 

WAAR MELDEN
Je meldt je altijd netjes binnen aan 
de bar. Vraag even bij wie je terecht 
kunt als je niet weet wie jou 
aanspreekpunt is. 

*Beloning conform KHN horeca CAO. Alle 

informatie over de inlenersbeloning vind je 
op pagina 19
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H i e r  v i n d  j i j  a l l e  

p r a k t i s c h e   

i n f o r m a t i e  o v e r  B Q

I N R O O S T E R E N  &  Z I E K M E L D E N
INROOSTEREN EN REMINDERS
Op WhatsApp of Telegram wordt in gezamenlijk overleg jouw rooster gemaakt. Het is hierbij erg belangrijk  
dat jouw rooster overeenkomt met jouw beschikbaarheid en dat je een akkoord geeft aan de planner. Vanaf  
dat moment staat jouw rooster vast en kan dit alleen in overleg met de planner aangepast worden. Let dus  
goed op de dagen en tijden waarmee jij akkoord gaat: dit is jouw eigen verantwoordelijkheid!

Ter bevestiging van jouw dienst ontvang je altijd een reminder waarin jouw werklocatie, kledingvoorschriften  
en meldtijd van je dienst staat voor de volgende dag.

ZIEKMELDEN
Horeca Amsterdam, Horeca Schiphol en Thuisbezorgd.nl

Voor 09:00 uur kun jij je telefonisch ziekmelden, na 09:00 kun jij je niet meer ziek melden voor diensten op  
dezelfde dag. Bel BQ in geval van een dienst die aanvangt voor 09:00 minstens één uur voorafgaande aan je  
meldtijd van deze dienst. Belangrijk: ziekmelden kan ALLEEN telefonisch. Een WhatsApp of SMS is geen  
geldige ziekmelding.
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WERKPASSEN EN BEDRIJFSKLEDING
Bedrijfsmaterialen zijn en blijven eigendom  
van BQ en haar opdrachtgevers. Denk hierbij  
bijvoorbeeld aan bedrijfskleding, de  

Schipholpas, de RAI securitybadge, headsets,  
kluissleutels, etc. Zorg dat je altijd alles  
conform afspraak inlevert en voorkom
daarmee dat je de rekening gepresenteerd  
krijgt. Een niet ingeleverde schipholpas kost je  
al €250 euro! Opdrachtgevers zijn zuinig op
hun spullen, dus als jij dat ook bent is er niets  
aan de hand!

IDENTIFICATIEPLICHT
In Nederland hebben we te maken met een
identificatieplicht. Zorg daarom dat je tijdens  
je werk in bezit bent van een geldig  
legitimatiebewijs. Bij jouw eerste dienst is het  
hebben van een geldige ID-kaart/paspoort  
cruciaal voor de ID-check. 

WERKEN OP SCHIPHOL
Voor de werkzaamheden op Schiphol heb je  
een Schipholpas nodig, deze pas moet je  
zichtbaar dragen. Ook is het belangrijk om  

altijd een geldig legitimatiebewijs bij je te  
dragen.

PRIVACY-BELEID
Middels het Privacy Statement laten wij jou  
weten welke gegevens wij verzamelen als jij je
bij BQ uitzendbureau hebt ingeschreven,  
waarom we deze gegevens verzamelen en 
hoe we deze gegevens verwerken. 

Dit Privacy staat uitgelegd in onze bijlage en is 
van toepassing op onze dienstverlening als 
zijnde uitzendbureau en de daaruit 
voortvloeiende en gekoppelde diensten. Op 
het moment dat je officieel ingeschreven bent 
bij BQ (middels  ondertekening 
uitzendovereenkomst) is er  voor beide 
partijen (werkgever &  medewerker) 
consensus dat jij  werkzaamheden gaat 
verrichten en is er een  akkoord m.b.t. tot ons 
Privacy Statement.
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I n  de  b i j lage   

vind  j i j  ons   

Hu isreg lement :   

l ees  deze   goed  

door !

Alle vragen over je loon/loonstrook, het opnemen  
van jouw reserveringen, of andere administratieve  
vragen graag mailen naar onze administratie:  
administratie@bq-uitzendbureau.nl. Dit is hetzelfde  
email-adres als waarvan je de loonstroken ontvangt.  
De administratie is aanwezig op maandag, dinsdag,  
woensdag en donderdag.

mailto:administratie@bq-uitzendbureau.nl
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W A N N E E R  O N T V A N G  

J I J   J O U W  L O O N ?

Jouw salaris wordt wekelijks* op 
vrijdagmiddag  naar jouw rekening 
overgemaakt. Je ontvangt  het salaris van 
de week ervoor. Uiteraard  ontvang jij ook 
gelijk jouw loonstrook. (*Je  salaris wordt 
op weekbasis overgemaakt, met  
uitzondering wanneer een opdrachtgever 
te laat  de gewerkte uren aan BQ heeft 
doorgegeven. In  dat geval schuift het 
salaris van die specifieke  opdrachtgever 
een week op. Let wel: dit komt  zelden 
voor, BQ streeft wekelijks naar een 100%  
verloning, echter het kan een keertje  
voorkomen).

WAT IS EEN 

INLENERSBELONING EN WAT 

BETEKENT DAT VOOR JOU?

Inlenersbeloning is een term die voorkomt 
in de CAO voor uitzendkrachten. 
Inlenersbeloning is er op gericht dat de 
uitzendkracht hetzelfde salaris verdient en 
ook daadwerkelijk ontvangt als de overige 
personeelsleden van de inlener die 
dezelfde werkzaamheden 
uitvoeren. Inlenersbeloning is wettelijk 
vastgelegd om het verschil in beloning 
tussen uitzendkrachten en personeel met 
rechtstreeks dienstverband tegen te gaan.

S A L A R I S ,  V E R L O N I N G   

E N  R E I S K O S T E N

Jouw bruto uurloon is afhankelijk van de  
opdrachtgever(s) waar je hebt gewerkt. Jouw  
gewerkte uren worden automatisch door de  
opdrachtgevers geregistreerd en wekelijks aan 
onze  administratie doorgegeven. Je kunt 
middels jouw  loonstrook controleren of jouw 
uurloon en of het  aantal gewerkte uren klopt. 
Heb jij bij verschillende  opdrachtgevers gewerkt, 
staan er verschillende  uurlonen op jouw
loonstrook.

Je spaart reserveringen op
Bij BQ spaar je bovenop jouw uurloon naar rato  
ook nog drie aparte reserveringen op.

1) VAKANTIEDAGEN (10,87) IN COMBINATIE  
MET 2) KORT VERZUIM (0,6%)
EN 3)VAKANTIEGELD (8,33%).

J O U W  G E S P A A R D E   

R E S E R V E R I N G E N

Op jouw loonstrook staat precies hoeveel je hebt  
gespaard.

Op aanvraag kan je jouw gespaarde reserveringen 
1 Vakantiedagen in combinatie met 2 Kort 
Verzuim  (11,52%) uit laten betalen. Deze 
aanvraag doe je via  een email naar de 
administratie. Doe je dit uiterlijk  dinsdag, dan 
staat het (normaliter) vrijdag op jouw  rekening. 3
Het Vakantiegeld (8,33%) wordt twee keer  per 
jaar (begin juni en eind december) automatisch  
op jouw rekening overgemaakt.
Alle reserveringen (1,2,3) worden automatisch  
uitgekeerd en dus overgemaakt wanneer je  
maximaal 5 weken niet hebt gewerkt en/of bij  
uitschrijving.

In de bijlage vind jij onze 

loontabellen en een 

voorbeeld van een 

loonstrook. 



B Q A C A D E M Y

DE BASIS HORECA TRAINING
Tijdens de basis horeca training leer jij 
onder andere de horeca-etiquette: van het 
indekken van de tafel, tot aan de ontvangst 
van gasten en de altijd belangrijke 
checkback. Zo leer jij ook met een 
dienblad en drie borden lopen, hoe je een 
fles wijn op de juiste manier opent en hoe 
jij een wijk loopt. Het is echt zo, oefening 
baart kunst! Deze training geven wij op 
kantoor, onder het genot van een lekker 
hapje en drankje.

BASIS BARISTA TRAINING
Tijdens de basis training barista zullen wij 
jou alles vertellen over de verschillende 
soorten koffiebonen en hoe er aanzienlijk 
verschil van smaak en vorm tussen zit. 
Daarnaast lopen we natuurlijk de 
verschillende koffies door die er gemaakt 
kunnen worden en hoe jij ze moet 
gebruiken om de perfecte koffie te zetten. 

BQ staat voor kwaliteit en 
excellente gastbeleving. Elke gast 
vraagt een eigen benadering over 
hoe hij of zij de beleving hiervan 
ervaart. Gastvrijheid is niet 
tastbaar, het is een beleving. We 
vinden het daarom belangrijk dat 
je met de juiste kennis aan de start 
van jouw job verschijnt. Hierdoor 
hebben wij met BQ onze eigen BQ
Academy opgericht, het is een 
effectief trainingsprogramma om 
de kwaliteit naar onze 
opdrachtgevers te waarborgen en 
tegelijk jouw persoonlijke groei te 
stimuleren. 
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BIERTAP TRAINING
Er is niks beters dan een goed 
getapt biertje! We zullen de 
grootste verschillen tussen 
de verschillende soorten 
bieren benoemen en jou ook 
laten zien hoe je en goed 
biertje tapt. Deze cursus 
wordt op locatie gegeven 



H O R E C A
Telefoon: 06 1064799
Mail: planning@bq-uitzendbureau.nl

S C H I P H O L
Telefoon: 06 57070644
Mail: schiphol@bq-uitzendbureau.nl

T H U I S B E Z O R G D
Telefoon: 06 1064799
Mail: thuisbezorgd@bq-uitzendbureau.nl 

R O Y A L  F L O R A H O L L A N D
Telefoon: 06 30438033
Mail: royalfloraholland@bq-uitzendbureau.nl 

A D M I N I S T R A T I E
Telefoon: 020 6627071
Mail: administratie@bq-uitzendbureau.nl

R O U T E B E S C H R I J V I N G
VAN WOUSTRAAT 228H, 1073 NB, AMSTERDAM

MET OV
Als jij met het openbaar vervoer reist en jij komt vanaf Amsterdam RAI of Amsterdam Centraal, dan pak 
jij  tram 4 en stap je uit bij de Amstelkade. Dan is het nog maar één minuut lopen naar BQ 
uitzendbureau. Kom jij vanaf Amsterdam Amstel, dan pak je tram 12 en stap je uit bij Victorieplein. Dan is 
het nog maar zes minuten lopen. Dan wandel je via de Rijnstraat, zo naar de van Woustraat 228H.

MET DE AUTO
Kom jij aanrijden vanaf de A2, dan neem jij afslag 10 naar de Nieuwe Utrechtseweg/ A2 richting  
Amsterdam-Rivierenbuurt. Na meer dan 1 km houd links aan bij A2 richting Centrum. Blijf 
rechtdoor  rijden op de Rijnstraat. Deze loopt door in de van Woustraat 228H. Het kantoor bevindt 
zich aan jouw linkerhand.

Kom jij aanrijden vanaf de A10, dan neem jij afslag S109, houd rechts aan richting RAI Europaboulevard.  
Na 920 meter sla rechtsaf richting Europaplein. Houd rechts aan en sla af op de Rooseveltlaan. Na  
ongeveer 1 km sla jij linksaf naar de Rijnstraat, die na het kruispunt overloopt naar de van Woustraat  
228H. Het kantoor bevindt zich aan jouw linkerhand.
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