
 

Internetvergoeding Uitzendkrachten UvA 

Vanwege de Corona-lockdown werken vrijwel alle uitzendkrachten die via StudiJob bij de 
UvA werkzaam zijn vanuit huis. Eind 2020 heeft de UvA besloten dat medewerkers in 2021 
een internetvergoeding ontvangen van €25,- netto per maand. Deze vergoeding heeft een 
looptijd tot en met september.  
De internetvergoeding geldt ook voor jullie als uitzendkrachten bij de UvA. We hebben een 
werkbare methode gevonden om de vergoeding uit te keren en die lichten we in deze brief 
graag aan je toe. 
 
Internetvergoeding januari t/m maart 
De internetvergoeding wordt morgen met terugwerkende kracht uitgekeerd aan alle uit-
zendkrachten die werkzaam waren in januari, februari en maart. Heb je alle maanden ge-
werkt, dan ontvang je dus €75,-. Werk je sinds februari, dan ontvang je €50,-. Je kan dit in je 
loonstrook ook terugzien. We hebben dit zorgvuldig verwerkt, maar mocht je het idee heb-
ben dat het niet klopt neem dan vooral contact op en mail naar info@studijob.nl. Dan kijken 
we er zo snel mogelijk naar! 
 

Internetvergoeding vanaf april: 
Alle plaatsingen bij de UvA zijn voorzien van een onkostensoort die “OVE Maandelijkse Inter-
netvergoeding” heet. Vanaf nu kan je 1x per maand de internetvergoeding aan je timesheet 
toevoegen. Je kiest dan de onkostensoort zoals hieronder en vult bij maandag “1” in. Die “1” 
staat voor “1 maand internetvergoeding” en is dus 25 euro waard.  Het ziet er dan zo uit als 
onderstaande screenshot, waarbij ‘project’ natuurlijk jouw eigen kostenplaats is: 
 

 
Je moet het dus zelf aangeven!  
Het is in ons systeem niet mogelijk om automatisch 1x per maand de internetvergoeding uit 
te keren. Daarom is het belangrijk dat je zelf 1x per maand de internetvergoeding toevoegt. 
Ga hier zorgvuldig mee om en trek aan de bel als het verkeerd gaat. Als we ten onrechte te 
veel uitkeren dan zullen we dit bedrag terugvorderen.  
Voor januari t/m maart hebben wij dit handmatig gedaan. Dat hoef je zelf dus niet meer te 
doen. 
 
Vragen? Mail naar info@StudiJob.nl of bel naar 020-535 3460. 
 
Met vriendelijke groet,  

Team StudiJob 
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