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t-interim en alin: samen sterk!

Sinds januari 2015 werkt t-interim samen met alin. 
Zo staan we samen nóg sterker, tegen een scherpere 
prijs.  Daardoor doen steeds meer budgethouders een 
beroep op t-interim om hun persoonlijke assistentie 
te organiseren.

Niet alleen omdat we kwaliteit leveren en het
voordeligste interimkantoor zijn. Als partner delen we ook de visie op zelfbeschikking voor personen met een 
handicap.

Voorkeurtarief
Het normale tarief voor uw persoonlijke assistent is coëfficiënt 2,0 voor selectie en 1,9 voor loonadministratie.
Maar als lid van alin profiteert u van een verlaagd voorkeurtarief: 1,79 als u zelf uw assistent selecteert, en 
1,87 als t-interim de selectie organiseert.
In die coëfficiënt is inbegrepen: vakantiegeld, eindejaarspremie, verzekering voor (arbeids-)ongevallen en 
ziekte.

Bovendien kunt u via t-interim gratis een aanvullende omniumverzekering afsluiten voor alle 
dienstverplaatsingen van uw persoonlijke assistent, met uw eigen auto of die van uw assistent.

Daarnaast worden er wel enkele bijkomende kosten apart gefactureerd: 0,3114 euro per gewerkt uur voor 
de Dimona-aangifte + de eventuele feestdagen + de reiskosten van uw assistent (aan een coëfficiënt van 1,10). 
Die laatste twee hebben pas een invloed op uw budget als er effectief feestdagen of reiskosten zijn.

Geen enkel ander interimkantoor biedt u zo’n voordelig tarief aan. 

Persoonlijke service met huisbezoek
We stemmen onze service perfect af op uw noden. Als u dat graag wilt, komt onze consulent bij u thuis langs. 
U kiest ook zelf wie u waar en wanneer assistentie verleent. In noodsituaties vindt t-interim snel een – andere 
– assistent voor u. Bovendien zijn de medewerkers van t-interim getraind in persoonlijk assistentiebudget en 
persoonsgebonden budget, dankzij de speciale interne opleidingen.

Schakel ons dus gerust in voor assistentie via interimwerk of dienstencheques. 

Deze brochure antwoordt op al uw vragen over persoonlijke assistentie via t-interim. 

Inleiding
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...in 10 vragen en antwoorden

1. HOE WERKT UITZENDARBEID?

Het is een soort van ‘driehoeksrelatie’: t-interim sluit een arbeidsovereenkomst af met uw persoonlijke 
assistent. Eigenlijk wordt die dus werknemer van t-interim. Zelf sluit u als budgethouder een 
handelsovereenkomst af met t-interim: het voorwerp van die ‘handel’ is dat de assistent voor u komt werken.

Wat t-interim allemaal voor u regelt?

• Het arbeidscontract met uw persoonlijke assistent
• Alle patronale verplichtingen (zoals rsz)
• De uitbetaling van loon, vakantiegeld, eindejaarspremie
• De arbeidsongevallenverzekering en andere sociale documenten
• De uitbetaling van feestdagen (= optie)
• De uitbetaling van ziektedagen (= optie)

Uw persoonlijke assistent komt voor u werken voor een vooraf afgesproken tarief per effectief gewerkt uur en 
op vooraf afgesproken uren en dagen.

Zelf tekent u een contract voor akkoord en bevestigt u elke week het aantal gewerkte uren. Daarvoor krijgt u 
van t-interim dan elke week een factuur.

2. KUNT U UW ASSISTENT EEN VAST CONTRACT AANBIEDEN?

U hebt een assistent in dienst genomen waar u heel tevreden over bent? Iemand die u graag in vast 
dienstverband zou nemen? Dat kan.

Heeft t-interim uw assistent/uitzendkracht gerekruteerd en geselecteerd? Na 85 voltijdse dagen (of 650 
gewerkte uren bij deeltijds werk) kunt u uw assistent zelf een vast contract geven zonder extra kosten. Beslist 
u eerder om uw assistent zo’n vast contract te geven? Dan rekent t-interim u als ‘selectievergoeding’ één 
maandloon van uw assistent aan. Let op: dat is veel geld. 

Selecteerde u uw assistent zelf? Dan hoeft u t-interim natuurlijk geen selectievergoeding te betalen. U kunt op 
elk moment beslissen om uw assistent een vast contract te geven zonder extra kosten.

Persoonlijke assistentie via t-interim...
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3. HOE BEREKENT T-INTERIM DE KOSTPRIJS VOOR LOONADMINISTRATIE EN SELECTIE?

De kostprijs van een uitzendkracht is het brutoloon dat uw assistent verdient, vermenigvuldigd met een 
coëfficiënt.

Vindt of vond u zelf een persoonlijke assistent? Dan verzorgt t-interim voor u alleen de administratie. 
De coëfficiënt op het uurloon is 1,79. Een voorbeeld: uw assistent verdient 10 euro bruto per uur. 
Op uw factuur van t-interim staat 10 euro x 1,79 (coëfficiënt) = 17,90 euro per gewerkt uur. 
Geeft u uw assistent achteraf graag een vast contract? Dan kunt u gemakkelijk overstappen naar een 
sociaal secretariaat.

Hebt u nog geen persoonlijke assistent? Dan verzorgt t-interim de rekrutering en de administratie. 
De coëfficiënt op het uurloon is dan 1,87. Gratis overstappen naar een vast contract kan pas na 85 voltijds 
gewerkte dagen (of bij deeltijds werk na 650 gewerkte uren).

Voor jobstudenten is de coëfficiënt 1,15 voor loonadministratie en 1,20 voor selectie.

Daarnaast worden er ook enkele bijkomende kosten apart gefactureerd: 0,3114 euro per gewerkt uur voor 
de Dimona-aangifte + de eventuele feestdagen + de reiskosten van uw assistent (aan een coëfficiënt van 1,10). 
Die laatste twee hebben pas een invloed op uw budget als er effectief feestdagen of reiskosten zijn.

Geen enkel ander interimkantoor biedt u zo’n voordelig tarief aan. 

4. HOE SELECTEERT T-INTERIM UW PERSOONLIJKE ASSISTENT?

Om voor u de geschikte assistent te vinden, volgt t-interim een duidelijk stappenplan:

Stap 1 – t-interim analyseert de gewenste assistentie en het profiel van uw assistent

Welke assistentie hebt u nodig? Voor welke handicap? Voor welk soort werk? Het kan gaan om zorg, 
huishoudhulp, specifieke begeleiding, ontspanning: u kiest.

Welke assistent hebt u nodig? Gewenste opleiding of ervaring? Persoonlijkheid?

Wat wilt u afspreken met uw assistent? Welke werkuren en werkdagen? Welke flexibiliteit? 
Welke verloning?

Stap 2 – t-interim selecteert en rekruteert geschikte kandidaten

t-interim maakt voor u een preselectie van mogelijke kandidaten met het juiste profiel. We polsen vooraf 
de kandidaten naar hun belangstelling voor de aangeboden functie. We selecteren voor u één of enkele 
kandidaten die in aanmerking komen.



7

Stap 3 – t-interim stelt u de geschikte kandidaten voor

Uw consulent stelt u de kandidaten voor die t-interim voor u selecteerde. U krijgt alle relevante 
informatie over de kandidaten. We overleggen samen met u en beslissen welke kandidaten u graag zou 
ontmoeten.

Stap 4 – U hebt een gesprek met de geschikte kandidaten

U hebt een individueel gesprek met alle kandidaten die we voor u uitnodigden. Dat kan bij u thuis of bij 
t-interim: u kiest. In elk geval regelt uw consulent van t-interim alle afspraken in overleg met u en met de 
kandidaat.

Stap 5 – U kiest of u start de procedure weer op

Op basis van de individuele gesprekken kiest u wie uw persoonlijke assistent wordt. Zat er tussen de 
geselecteerde kandidaten toch geen geschikte kandidaat? Dan herstarten we de selectieprocedure vanaf 
stap 2.

Stap 6 – t-interim regelt alle administratieve formaliteiten

Hebt u een assistent aangeworven? Dan zorgt uw consulent van t-interim voor alle administratieve 
formaliteiten. Uw consulent blijft de tewerkstelling elke week opvolgen.

5. KUNT U UW PERSOONLIJKE ASSISTENT OOK BETALEN MET DIENSTENCHEQUES?

Personen met een handicap kunnen voor persoonlijke assistentie tot tweeduizend dienstencheques per 
jaar gebruiken. Dat geldt niet alleen voor de persoon met een handicap zelf, maar ook voor ouders van een 
minderjarig kind met een handicap.

• Extra voordelig
Dankzij de subsidie van de overheid kunt u uw dienstencheques kopen voor maar 9 euro. Daarvan krijgt u via 
de belastingen nog eens 30% terug. Voor uzelf komt uw huishoudhulp op amper 6,30 euro per uur.

Let wel: dienstencheques die aangekocht zijn met PAB-budget, zijn niet fiscaal aftrekbaar. Voor die cheques 
krijgt u dus geen 30% terug via de belastingen.

Bent u ingeschreven bij het VAPH? Of hebt u een minderjarig kind dat ingeschreven is? En maakt u graag 
gebruik van dienstencheques? Bij uw provinciale afdeling van het VAPH kunt u een attest krijgen waarmee u 
tot tweeduizend dienstencheques kunt kopen.

Bij het VAPH kunt u terecht met al uw vragen. Bel gratis 0800-97 907 (elke werkdag van 8.30 tot 17 uur) 
of mail pab@vaph.be.

PAB-cel van VAPH 
Sterrenkundelaan 30 
1210 Brussel 
www.vaph.be 
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• Waarvoor u dienstencheques kunt gebruiken?
Dienstencheques kunt u gebruiken om te betalen voor huishoudelijk werk bij u thuis: schoonmaken, ramen 
lappen, wassen en strijken, klein naaiwerk, eten klaarmaken. Buitenshuis kan uw huishoudhulp ook uw 
boodschappen doen of u helpen bij uw verplaatsingen. Voor die activiteiten buitenshuis gelden er wel strikte 
richtlijnen. 

Familie in eerste of tweede graad mag u niet betalen met dienstencheques. En er is een lijst van verboden 
activiteiten (zo mag u niet betalen met dienstencheques om uw vakantieverblijf te laten schoonmaken). 

• Hoe het systeem van dienstencheques werkt?
• Neem contact op met het t-interimkantoor bij u in de buurt. Onze consulenten gaan voor u op zoek naar 

een geschikte huishoudhulp.
• Registreer u gratis als gebruiker van dienstencheques bij Sodexo. Bel daarvoor 02-547 54 95 of registreer 

u online op www.dienstencheque-rva.be. U krijgt een gebruikersnummer.
• Bestel uw dienstencheques met een bankoverschrijving. U kiest zelf tussen papieren of elektronische 

dienstencheques.

Eén dienstencheque komt overeen met één uur huishoudhulp. U betaalt uw huishoudhulp gewoon met 
dienstencheques. Daar zijn geen extra kosten aan verbonden.

• Waarom u zou kiezen voor t-interim?
• t-interim heeft een gespecialiseerde afdeling voor diensten aan personen met dienstencheques. 
• We zijn zelfs een van de grootste erkende organisaties voor dienstencheques van het land. 

Daardoor hebben we ruime ervaring en een ruim aanbod in huishoudhulp. Dat maakt het veel 
gemakkelijker om ook voor u een geschikte huishoudhulp te kiezen.

• We selecteren voor u een geschikte huishoudhulp – in onderling overleg en rekening houdend met uw 
verwachtingen.

• De kandidaat-huishoudhulp komt vooraf met u kennismaken.
• t-interim verzorgt de hele planning, coördinatie en administratie.
• Onze huishoudhulpen werken volledig wettelijk met correcte loonvoorwaarden en verzekerd tegen 

arbeidsongevallen.
• Bovendien krijgt uw huishoudhulp van t-interim permanent degelijke begeleiding en ondersteuning.

Meer informatie over dienstencheques?
Op zoek naar geschikte huishoudhulp? Of bespreekt u onze service graag eerst nog even met onze consulenten? 
Neem gerust contact op met een van de kantoren van t-interim. 
Meer informatie over dienstencheques via t-interim vindt u ook op www.t-interim.be/dienstencheques. 
Of mail naar dienstencheques@t-interim.be. 

6. EN MAALTIJDCHEQUES?

U kunt uw assistent ook maaltijdcheques geven tot maximum 7 euro per gewerkte dag. Daarvoor is er een 
werknemersbijdrage voorzien van 1,09 euro per dag. Het supplement is te betalen door de werkgever.
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7. HOE ZIT HET MET DE VERZEKERING VOOR VERPLAATSINGEN?

Gratis aanvullende autoverzekering bij t-interim

Maakt uw assistent verplaatsingen voor uw rekening? Misschien doet hij uw boodschappen? Of brengt hij u 
ergens naartoe? Met zijn eigen auto of met uw auto.

Voor die dienstverplaatsingen kunt u als budgethouder twee nummerplaten gratis extra verzekeren via 
t-interim. De verzekering dekt stoffelijke schade. Hou er wel rekening mee dat de verzekering aanvullend is 
bovenop de autoverzekering die u al hebt. Dat wil zeggen dat uw aanvullende verzekering pas tussenbeide 
komt als er voor de auto in kwestie geen omniumverzekering loopt. De verzekering kan als uw assistent 
minstens 13 uur per week voor u werkt.

Normaal kost de verzekering 25 euro, maar voor leden van alin is ze gratis. Het enige wat u hoeft te doen 
is: bij uw t-interimkantoor een document vragen om aan te geven welke auto u voor uw verplaatsingen 
gebruikt. De nummerplaat en uw handtekening zijn genoeg. Onze consulenten geven uw gegevens door aan 
de verzekeringsmaatschappij, en vanaf dan bent u voor al uw verplaatsingen met uw assistent een heel jaar 
gratis verzekerd. Na dat jaar dient u gewoon opnieuw een aanvraag in. Want deze verzekering kan alleen na 
uitdrukkelijke toestemming van t-interim.

8. EN DE VERZEKERING BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID?

Werkt uw assistent als uitzendkracht? Dan valt hij in principe onder uw gezag en toezicht. Als gebruiker  bent 
u dus zelf aansprakelijk voor de schade die uw uitzendkracht veroorzaakt.

Werkt uw assistent als werknemer met dienstencheques? Dan kunt u de schade op t-interim verhalen. t-interim 
sloot daarvoor een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Let wel: tot 250 euro blijft de schadevergoeding 
altijd voor uw rekening.

9. IS UW ASSISTENT GOED VERZEKERD TEGEN ARBEIDSONGEVALLEN?

Natuurlijk verzekert t-interim uw persoonlijke assistent tegen arbeidsongevallen. Als uw assistent tijdens zijn 
werk bij u een letsel oploopt, is dat in principe een arbeidsongeval.

De arbeidsongevallenverzekering vergoedt alleen de lichamelijke schade, dus niet de materiële schade. Over de 
aansprakelijkheid voor materiële schade ging het al in het vorige stukje.
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10. NOG PRAKTISCHE VRAGEN?

• Kunt u een contract als uitzendkracht combineren met een contract met dienstencheques?
Ja, dat kan. U kunt uw assistent zelfs op één dag tewerkstellen als uitzendkracht en met dienstencheques. 
Maar dan moet u de prestaties wel duidelijk van elkaar scheiden: bijvoorbeeld 4 uur met een uitzendcontract in 
de voormiddag en 4 uur met dienstencheques in de namiddag.
Hou er ook rekening mee dat elke tewerkstelling minstens drie uur moet duren. Iemand twee uur tewerkstellen 
met dienstencheques en één uur met een uitzendcontract kan dus niet.

• Of u als budgethouder gebruik kunt maken van cadeaucheques?
U kunt uw assistent een geschenkcheque geven van Sodexo, tot 35 euro per jaar en vrij van rsz en belastingen.

• Hoe dat zit met de vergoeding voor woon-werkverkeer? 
De vergoeding van woon-werkverkeer is ten laste van u als budgethouder.

De kosten voor verplaatsingen in de diensturen zijn ten laste van u als budgethouder. Die verplaatsingskosten 
kunnen wel via t-interim vergoed worden aan de assistent, maar komen op een aparte factuur waardoor ze niet 
betaald worden via uw persoonlijk assistentiebudget. 

• Of jobstudenten als assistent mogen werken?
Vroeger moest een persoonlijke assistent in elk geval meerderjarig zijn. Vanaf 2015 mag je als budgethouder 
ook ‘jobstudenten’ vanaf 15 jaar inschakelen voor persoonlijke assistentie. Je mag als budgethouder geen 
studenten- of vrijwilligersovereenkomst afsluiten met een minderjarige als die naaste familie of gezinslid is.

• En als u in het buitenland bent?
Bent u tijdelijk in het buitenland? Op vakantie bijvoorbeeld? Daar kan uw assistent u verder bijstaan. 

Laat het minstens tien dagen vooraf weten aan uw t-interimkantoor. Dan zorgen wij ervoor dat uw assistent in 
die periode toch sociaal verzekerd blijft in België.

Zorg er wel voor dat uw verblijf in het buitenland beperkt blijft: hoogstens zes maanden voor een verblijf 
buiten de Europese Unie en hoogstens twaalf maanden binnen de Europese Unie.

Neem met al uw vragen gerust contact op met uw t-interimkantoor.
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• Als u dat graag wilt, komt de consulent van t-interim bij u thuis langs om het profiel van uw 
kandidaat te bespreken.

• De consulenten van t-interim krijgen interne opleidingen over persoonlijk 
assistentiebudget en persoonsgebonden budget.

• t-interim houdt er als uitzendkantoor een sociaal-ethische visie op na en deelt ook de visie op 
zelfbeschikking voor personen met een handicap.

• t-interim gaat voor u op zoek naar geschikte kandidaten (als u dat graag wilt). t-interim rekruteert, 
maar u selecteert: u kiest zelf wie uiteindelijk uw assistent wordt.

• t-interim regelt alle paperassen voor u: de administratie van contracten en sociale wetgeving, 
de loonadministratie (ook voor dingen als vakantiegeld of woon-werkverkeer).

• t-interim heeft een vast team met ervaren consulenten die instaan voor budgethouders.

• We zorgen voor een snelle oplossing als uw assistent ziek of afwezig is.

• We staan als tussenpersoon tussen u en uw werknemer: hebt u opmerkingen of wilt u uw 
werknemer ontslaan? Ook daar staat t-interim dan voor in.

• U hoeft geen hoge ontslagvergoedingen te betalen omdat u met dag-, week- of maandcontracten werkt. 

• Uw contactpersoon bij t-interim staat altijd voor u klaar bij vragen over uw werknemer. 
Gewoon even bellen.

• U kunt rekenen op flexibele werktijden.

• U krijgt de kans om een gratis aanvullende autoverzekering te nemen als u uw assistent tewerkstelt 
via t-interim.

• t-interim is het voordeligste interimkantoor, zowel voor assistenten die u zelf vindt als voor 
assistenten die wij voor u vinden.

• U kan de prestaties van uw assistent digitaal verwerken via een handig en overzichtelijk digitaal platform 
op onze website. Deze website draagt het “Anysurfer” label en is dus toegankelijk voor iedereen, ook voor 
personen met een beperking.

•  Ook onze facturen kunnen digitaal naar u verstuurd worden via mail en worden 2 jaar bewaard in een 
online archief. Zo kan u onze facturen eenvoudig opnieuw raadplegen en gaan uw facturen niet verloren.

Uw voordelen met t-interim op een rijtje



Persoonlijke service in meer dan 50 kantoren

Krijgt u graag nog meer informatie of hebt u nog vragen? 
Dan kunt u terecht bij de PAB-specialist in het t-interimkantoor 
in uw buurt. En als u dat graag wilt, komt één van onze consulenten 
bij u thuis langs.

De contactgegevens van onze kantoren vindt u op www.t-interim.be.
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