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Inleiding 
 
Wat leuk dat je onderdeel wordt van ons team! In dit handboek vind je alle informatie die voor jou en jouw functie interessant kan 
zijn. Denk hierbij aan praktische informatie zoals: Met welke systemen ga je werken? Wie kun je bellen als je ziek bent? Maar je leest 
in dit handboek bijvoorbeeld ook over jouw voordelen als medewerker van Robin.  
 
We kunnen ons voorstellen dat dit handboek zo nu en dan een update zal krijgen. De meest recente versie van dit handboek is 
altijd te vinden in Robin Connect (hierover lees je straks meer).   
 
Heb je vragen of opmerkingen over iets dat wel, of juist nog niet,  in het handboek staat?  
Dan horen wij dat graag van je via info@robinzorg.nl of 088 201 38 40. 
 
Veel lees- en werkplezier!  
 
 

Robin draagt zorg 
 
 
  

mailto:info@robinzorg.nl
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Je eerste werkdag  
 
Vacature gezien, gereageerd, koffie of een theetje met ons gedronken, in sommige gevallen al een meeloopdag gehad, contract 
getekend en hier zit je dan! Nogmaals: Welkom!  
 
Je eerste dag  
Zo’n eerste werkdag bij een nieuwe organisatie is natuurlijk altijd een beetje spannend. Dat snappen we volledig en daarom vinden 
we deze introductie zo belangrijk. Je begint met het kennismaken met Robin en leest in dit handboek meer over de manier waarop 
we werken. Schrik niet van alle informatie die je in dit handboek vindt. Je hoeft niet alles meteen te weten.  
 
Waar mag je vandaag mee aan de slag?  
 Lees het handboek van Robin. Super, hier ben je al mee gestart!  
 Neem een kijkje op Robin Academy (meer informatie hierover is te vinden op pagina 8) 
 Maak kennis met Robin Connect (meer informatie hierover is te vinden op pagina 8)  
 Straks lopen we nog een rondje op kantoor, zodat je de contactpersonen van Robin kunt ontmoeten.  
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Over Robin 
 
Robin heeft als missie zorg beschikbaar te houden in een zorglandschap met blijvende personeelstekorten en 
toenemende, complexere zorgvragen. Robin brengt de zorgvraag en zorgaanbod samen door professionals zoals jou 
waar nodig en gewenst op te leiden, te ontwikkelen, in te zetten en te laten doorstromen. Dit doet Robin in 
samenwerking met verschillende (zorg)organisaties, waardoor er een landelijk netwerk ontstaat. 
 
Robin als werkgever 
Robin is een betrokken en bevlogen werkgever en biedt medewerkers een plek om te kunnen groeien. Medewerkers van Robin, 
oftewel ‘onze Robins’, hebben een passie voor de zorg. Samen maken we de zorg nog een stukje beter! Robin staat dan ook open 
voor ieders ideeën over betere zorg, onze dienstverlening of voor de organisatie in de brede zin. Door de korte lijnen binnen de 
organisatie komt een idee soms ook nog eens heel snel tot uitwerking. Kortom, bij Robin hoeven medewerkers niet stil te zitten. 
Iedere medewerker kan een belangrijke bijdrage leveren aan onze gezamenlijke missie. 
 
Robins kernwaarden 

 Betrokken 

We maken tijd om te luisteren en hebben oprechte aandacht. We gaan 

snel en proactief te werk, we doordenken het vraagstuk en ontzorgen 

volledig. 

 Bevlogen  

We zijn enthousiast, gepassioneerd en gedreven. Er is een goede sfeer, 

plezier in het werk en dit voelen onze opdrachtgevers.  

 Deskundig  

We vernieuwen, vergaren kennis en zijn op de hoogte van de laatste 

ontwikkelingen. Vanuit onze expertises bieden we kwaliteit door kennis, 

advies, middelen en mensen. 
 
Robin als onderdeel van PRO Groep 
In nauwe samenwerking met regionale huisartsenorganisaties is, als onderdeel van PRO Groep, 
in 2019 Robin ontwikkeld. PRO Groep is sinds 2008 actief in de zorg, en is het moederbedrijf van Robin, Praktijksteun en Sitis. 
Praktijksteun levert, vanuit de POH-GGZ zorgverlening als basis, gecontracteerde zorg met regionale huisartsenorganisaties. Sitis 
biedt ondersteunende activiteiten en oplossingen in de zorg. Hierbij is te denken aan geaccrediteerde opleidingen 
Praktijkmanagement in de huisartsenzorg en de inzet en implementatie van e-healthplatformen in de (huisartsen)zorg.  
 
Lees meer over PRO Groep op de website: 
www.progroep.nl 
 
 
  

http://www.progroep.nl/
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Jouw voordelen 
Bij Robin kun je profiteren van een groot aantal voordelen. We hebben er hier een paar voor je onder elkaar gezet. Heb je een vraag 
over jouw voordelen? Je weet ons te vinden! 
 
 Diverse ontwikkelingsmogelijkheden 

Robin stelt een opleidingsbudget ter beschikking om (beroepsgerelateerde ) bij- en nascholingen te volgen. Dit budget is 
bedoeld om je accreditatiepunten te behalen ten behoeve van het kwaliteitsregister. Samen met jou bekijken we door het 
jaar heen welke scholingen voor jou passend zijn. Hierbij speelt jouw persoonlijke voorkeur een rol. Maar ook je 
ontwikkelpunten zullen hier invloed op hebben. Via Robin Connect kun je makkelijk je scholingen vinden en boeken. 
Tevens organiseren wij intervisies voor jou en je collega’s welke professioneel worden begeleid. Waar en wanneer die bij 
jou in de regio zijn, kan je contactpersoon bij Robin je vertellen.     
 

 Online opleidingsplatform 
Voor de zojuist genoemde ontwikkelmogelijkheden kun je ook terecht in het opleidingsplatform. Ofwel de Robin 
Academy! In deze academy vind je opleidingen terug van NVDA (Nederlandse Vereniging voor Dokters Assistenten), maar 
ook een heel groot aanbod van allerlei andere opleidingen en cursussen. Meer informatie lees je verderop in het handboek.   
 

 Lease auto (indien wordt voldaan aan de hiervoor gestelde voorwaarden)  
Om inzetbaar te zijn bij diverse praktijken, heb je voor de meeste locaties in het land eigen vervoer nodig. Het ontbreken 
van een auto mag voor ons geen reden zijn om je niet als Robin in te kunnen zetten. Voor iedereen die graag een auto zou 
willen leasen, hebben we daarom een aantrekkelijk aanbod samengesteld. Het is geen must, maar een keuze. Je betaalt 
een eigen bijdrage en vervolgens mag jij, mét een aantal kilometers voor privégebruik, rijden in een gloed nieuwe Peugeot 
108. Deze is goed uitgerust, zo zit er een airco in, navigatie en achteruitrijcamera. De kleur is wit en beschikt over het logo 
van Robin. Wil je er meer over weten? Vraag er gerust naar bij je contactpersoon.  
 

 Veel diversiteit doordat je bij verschillende werklocaties gaat werken 
Je wordt ingezet voor opdrachten vanaf de duur van 1 maand. Onze ervaring is dat een gemiddelde plaatsing drie 
maanden duurt.  Dat betekent dat je per jaar ongeveer vier praktijken mag helpen bij jou in de regio. Elke praktijk heeft een 
eigen werkwijze. Hierdoor leer je zelf, maar ook de praktijk, veel van je komst. Jouw positieve ervaringen kun je namelijk 
ook steeds weer meenemen en delen met nieuwe praktijken.  
 

 Lidmaatschap branchevereniging 
Robin betaalt je lidmaatschap van de branchevereniging van jouw beroep. Vaak dien je jezelf aan te melden. De factuur 
mag je dan doorsturen naar ons, zodat wij het lidmaatschap voor je betalen.  
 

 Mogelijkheden om deel te nemen aan nevenactiviteiten t.b.v. accreditatiepunten bij het kwaliteitsregister 
Een gedeelte van je punten voor het kwaliteitsregister dien je te behalen met nevenactiviteiten. Deze zijn terug te vinden 
op de website van het kwaliteitsregister. Natuurlijk mag je hier zelf  activiteiten voor bedenken, maar Robin denkt ook 
graag met je mee. Zo kan het zijn dat wij je uitnodigen bij een open dag op een school of voor een banenmarkt in de regio. 
Ook het begeleiden van stagiaires of trainees kan een optie zijn.  
 

 Goede begeleiding en ondersteuning 
Voor alle vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Robin. Vaak zal het eerste aanspreekpunt je eigen contactpersoon 
zijn, maar voel je vrij om ook bij andere teamleden aan te kloppen. In ieder geval zullen wij elke twee maanden een 
contactmoment met je plannen. Deze momenten plannen we vooruit, zodat we beide rekening kunnen houden met onze 
agenda’s. Daarnaast zullen we tenminste tweemaal per jaar een persoonlijk gesprek met je plannen. Mocht het gewenst of 
nodig zijn, zijn extra contactmomenten natuurlijk ook mogelijk. Voel je in ieder geval vrij om op elk gewenst moment 
contact met ons op te nemen of in te plannen. 
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 Persoonlijk contact met Robin én regelmatig contact met collega’s die net als jij op verschillende locaties werken  
Als medewerker van Robin werk je op allerlei locaties en daarom zien we je nu eenmaal niet dagelijks. Het is anders dan je 
gewend bent waarschijnlijk. We vinden persoonlijk contact echter wel heel belangrijk. Daarom zorgen we ervoor dat we 
elkaar regelmatig ontmoeten. Enerzijds middels de persoonlijke begeleidingsmomenten zoals zojuist beschreven, maar 
ook tijdens de intervisiemomenten ontmoet je collega’s uit je regio. Een ander voorbeeld is een congres vanuit de 
branchevereniging waar jullie gezamenlijk heen gaan.  
 

 Reiskostenvergoeding 
Wij vergoeden je reiskosten (indien je geen lease auto rijdt ����). We houden hiervoor dezelfde afspraken aan zoals in de 
Cao Huisartsenzorg. Wanneer je voor een bepaalde periode beduidend meer kilometers maakt, kunnen we in overleg met 
de praktijk de extra kilometers vergoeden. Daarnaast mag je de reiskosten voor een kennismaking declareren. Dit doe je via 
Flexportal.  
 

 Pensioenregeling 
Via Robin bieden wij je een goede pensioenregeling aan. Dit is de PlusPensioen regeling van StiPP. De aanmelding doen 
wij voor je. Je ontvangt vervolgens een persoonlijk bericht van StiPP. Meer informatie hierover kun je nalezen in je 
arbeidsovereenkomst.  
 

 Teamuitjes  
Die horen er natuurlijk ook bij! Tenminste eenmaal per jaar organiseren wij een personeelsdag voor alle collega’s van 
Robin. Deze staat in het teken van een informeel en gezellig samen zijn.  
 

 Diverse collectiviteitskortingen 
Denk hierbij aan een collectieve zorgverzekering en kortingen op producten, uitjes en/of diverse cursussen en opleidingen. 
Lees hierover meer op de website. 
  

 
 
 
 

 
 
 
  

Bekijk de video 

https://youtu.be/K9VU9DaYsJM
https://youtu.be/K9VU9DaYsJM
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De functionaliteiten van Robin Connect 
 
Robin Connect is vanaf nu jouw online werkomgeving, en is de plek waarin je alle relevante programma’s en documenten kunt 
vinden. Voordat je het weet, kun je niet meer zonder dit portaal. Wat vind je dan zoal in Robin Connect? Denk aan functionaliteiten 
zoals de Robin Academy, Flexportal, de Online bibliotheek en Robins Personeelsgids.  
 
 Robin Academy: het online opleidingsportaal  
 
Voor alle medewerkers van Robin hebben we een online opleidingsplatform ingericht. De knop en link naar dit platform vind je op 
je dashboard van Robin Connect. Op Robin Academy wordt op dit moment al een groot aanbod aan trainingen aangeboden die 
voor jou interessant kunnen zijn. En dit aanbod zal alleen maar groter worden. Mis jij nog een specifieke training op dit platform? 
Geef dit dan ook zeker aan ons door. We blijven het platform graag ontwikkelen.  
 
Welke trainingen biedt Robin Academy?  
 Micro learning: een microtraining bevat informatie, kennis of vaardigheden die je snel kan bekijken en/of leren. Deze gratis 

trainingen bedragen circa vijf minuten. De categorieën zijn erg uiteenlopend. Deze micro learnings zijn ongelimiteerd.  
 Online training: een online training gaat een stapje verder. Deze gratis trainingen duren vaak een aantal uur. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de training ‘omgaan met agressie in de zorg’ of de training ‘omgaan met tegenslagen’ gegeven door 
niemand minder dan Maarten van der Weijden.  

 Klassikale training: er is een uitgebreid aanbod aan klassikale scholingen die gefaciliteerd worden door verschillende 
opleiders zoals NCOI, Scheidegger of LOI welke ook een groot aanbod trainingen met een zorgthema aanbieden. De 
klassikale trainingen zijn samengebundeld en je kunt hier onder andere filteren op categorie, opleider, prijsklasse en 
opleidingsdata. 
 

Ontwikkeling die op de planning staat  
Over een tijdje kan je ook op Robin Academy terecht voor het online boeken van je bij- en nascholingen ten behoeve van de 
accreditatiepunten voor het kwaliteitsregister. Vanaf juni 2020 wordt het aanbod van de NVDA Academy in het portaal verwacht.  
 
Momenteel werken we ook hard aan diverse leerlijnen. Een leerlijn is een samengesteld pad van e-learnings, trainingen, en meer, 
om te komen tot jouw gewenste en optimale ontwikkeling. Hoe word je bijvoorbeeld een nóg betere doktersassistent? Of hoe kun 
je nog beter omgaan met gespreksvoering binnen de praktijken? Of wil jij juist oefenen met de diverse HIS-systemen? Ook hiervan 
verwachten wij vanaf juni 2020 het een en ander te kunnen aanbieden in Robin Academy.  
 
 Flexportal voor het declareren van uren  
 
Op het dashboard van Robin Connect vind je een button met daarop ‘Declaraties’, via deze button kom je uit bij Flexportal: het 
portaal waarin je je uren declareert.  
 
Je vult hier je gewerkte uren in en kunt extra kosten declareren 
Gewerkte uren dien je wekelijks in te vullen in je digitale urenbrief in Flexportal. Deze uren dienen vervolgens goedgekeurd te 
worden door de opdrachtgever, de plek waarvoor je die periode werkzaam bent. Op basis van jouw declaraties factureren wij 
vervolgens weer naar de opdrachtgever.  
 
Als medewerker van Robin ben je (mede)verantwoordelijk voor tijdig ingestuurde urenbrieven. Op deze manier kunnen we 
bijvoorbeeld ook de eventuele meer gewerkte uren uitbetalen. Zorg er dus ook voor dat bijvoorbeeld je opdrachtgever (de praktijk) 
de urenbrieven tijdig accordeert door hem/haar hieraan te herinneren. Om ervoor te zorgen dat de urenbrief tijdig bij de 
urenaccordeerder van de opdrachtgever aankomt, adviseren we je om direct na je laatste werkdag zelf alvast een urenbrief aan te 
maken in het Flexportal. In elke urenbrief heb je de mogelijkheid om declaraties mee te sturen. Wil je bijvoorbeeld reiskosten, de 
kosten van je VOG of je inschrijving van het kwaliteitsregister declareren, dan kun je dit via Flexportal indienen.  
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En verder vind je op deze plek… 
In Flexportal vind je ook je arbeidscontract en alle loonstroken terug. Hiernaast vind je voor eventuele vragen over Flexportal ook 
een prettige handleiding op je persoonlijke pagina in Flexportal. Weet dat je met vragen natuurlijk ook altijd even met ons mag 
bellen.  
 
 Online bibliotheek 
 
In Robin Connect vind je via het dashboard ook een button naar de Online Bibliotheek. In de online bibliotheek vind je alle 
(persoonlijke) documenten die belangrijk, leuk of interessant kunnen zijn voor jou. Denk hierbij aan de gespreksverslagen naar 
aanleiding van een functioneringsgesprek, maar ook aan een document met de medewerkersvoordelen of documenten waarin 
kennis wordt gedeeld.  
 
 Robins Personeelsgids 
 
Robin heeft een uitgebreide personeelsgids. Deze personeelsgids is als bijlage toegevoegd bij je arbeidsovereenkomst, hiernaast 
vind je de personeelsgids altijd terug in de online bibliotheek van Robin Connect. In de personeelsgids staan diverse afspraken 
opgenomen, onder andere wat je dient te doen bij verzuim of ziekte, maar ook standaard gedragsregels. Het is belangrijk dat je in 
het begin van onze samenwerking een keer de tijd neemt om dit document door te nemen. Het helpt je om alle processen en 
afspraken goed in beeld te krijgen.  
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Jouw contract en cao 
 
Je hebt van ons een arbeidscontract ontvangen en inmiddels (digitaal) ondertekend. Het getekende contract kun je altijd 
terugvinden in Flexportal, het portaal waar we in paragraaf 5.2. over schrijven.  
 
CAO voor Uitzendkrachten 
Bij Robin volgen we de CAO voor Uitzendkrachten (ABU). Vanuit deze cao zijn een aantal zaken goed voor je geregeld. Zo wordt je 
salarisinschaling bepaald op basis van de loonschalen bij je opdrachtgever. Dit betekent dat je het recht hebt op dezelfde beloning 
als medewerkers die rechtstreeks bij de opdrachtgever in dienst zijn. We hebben het hierbij over de plek waar je je werkzaamheden 
uitvoert. Naast je salaris heb je ook het recht op dezelfde toeslagen, onkostenvergoeding, initiële loonsverhoging, ADV en 
periodieken als je collega’s in de praktijk. Vanuit Robin zoeken we verdere aansluiting met de Cao Huisartsenzorg. Daarom regelen 
we hiernaast dat je de 6% eindejaarsuitkering ontvangt. Deze is niet verplicht vanuit de ABU, maar hierin trekken we je graag gelijk 
met alle andere medewerkers die werkzaam zijn in de huisartsenpraktijk.  
 
Scholingsuren vergoed 
Robin gaat echter nog een stapje verder, en vergoed tevens tien scholingsuren per jaar en er bestaat een budget om je na- en 
bijscholingen te financieren. Vraag bij ons naar de mogelijkheden.   
 
Pensioen 
Via Robin bouw je een Plus-pensioenregeling op bij StiPP. Het gespaarde kapitaal wordt wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd 
hebt bereikt aan je uitgekeerd. Voor actuele informatie over je pensioenregeling kun je kijken op de StiPP-website: 
www.stippensioen.nl. voor vragen over je persoonlijke pensioensituatie kun je via de website van StiPP een e-mailformulier 
invullen.  
 
Meer weten over de cao? Ga dan naar onze website:  
www.robinzorg.nl/werken-bij/cao 
 
 
  

http://www.stippensioen.nl/
http://www.robinzorg.nl/werken-bij/cao
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Wij zijn trotse sponsor van…  
 
Micro-Care Nepal  
Micro-Care Nepal zet zich in voor het ondersteunen van de bevolking in Nepal. Door twee aardbevingen waardoor het toch al arme 
land en haar bevolking zwaar is getroffen, is alle hulp welkom en nodig. 
 
Micro-Care Nepal richt zich met name op de meest noodzakelijke hulp, vaak in de vorm van kleinschalige projecten. Denk hierbij 
aan hulp bij het organiseren van (tijdelijk) onderdak, voeding, kleding, educatie en gezondheid. Dit alles gebeurt op een duurzame 
manier. 
 
Waarom sponsort Robin het goede doel Micro-Care Nepal? 
Robin is als onderdeel van PRO Groep sponsor van Micro-Care Nepal. Door deze sponsoring kan Micro-Care Nepal kleinschalige, 
maar effectief hoogwaardige lokale hulp bieden op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. 
 
Al sinds het allereerste begin krijgt Micro-Care Nepal ondersteuning van PRO Groep. In 2015 maakte PRO Groep de oprichting van 
Micro-Care Nepal mede mogelijk. Sindsdien hebben we ons voor langere tijd verbonden als één van de belangrijke sponsoren. 
 
In Nederland is PRO Groep met ruim 200 professionals dagelijks actief op de eerdergenoemde deelgebieden: gezondheidszorg, 
onderwijs en werkgelegenheid. Door deze overeenkomst in werkgebieden en de duurzame werkwijze van Micro-Care Nepal staat 
PRO Groep achter dit goede doel! 
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Praktische weetjes  
 
Wat als je ziek bent? 
Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat je een keer ziek bent en niet kunt gaan werken. We vragen je om bij ziekte contact op te 
nemen met de praktijk waar je op dat moment werkzaam bent. Dit doe je voor of uiterlijk op het tijdstip dat je normaal gesproken 
zou beginnen met je werkdag. Vervolgens bel je ook naar Robin, liefst per direct maar uiterlijk voor 10.00 uur. Ook als je ziek naar 
huis gaat is het belangrijk dat je Robin informeert. Als je ziek bent dienen we de wettelijke regels te volgen. De verdere uitleg 
alsmede de rechten en plichten die je als medewerker hebt, staan verder beschreven in de personeelsgids.  

 

Hoe kun je verlof aanvragen?  
Verlof aanvragen doe je bij je contactpersoon van Robin. Je kunt dit doen door op de knop ‘nieuwe vakantie aanvragen’ te klikken 
in Flexportal. Vul je verlofaanvraag in, en je contactpersoon van Robin keurt deze vervolgens wel of niet goed. Mocht je aanvraag 
niet goedgekeurd worden, ontvang je hier een e-mail van. Het is ook belangrijk om je verlofaanvraag af te stemmen met de 
opdrachtgever waar je op dat moment werkzaam bent. 
 
Hoeveel vakantiedagen krijg ik?  
Volgens de CAO voor Uitzendkrachten krijg je 25 vakantiedagen op jaarbasis bij een fulltime dienstverband (40 uur per week). 
 
Hoeveel vakantiebijslag krijg ik? 
Volgens de CAO voor Uitzendkrachten krijg je 8,33% vakantiebijslag over het aantal contracturen. Het vakantiegeld dat je opbouwt, 
wordt gereserveerd en kan maximaal twee keer per jaar worden uitbetaald. Indien je tussendoor het vakantiegeld niet laat 
uitbetalen, betalen wij het vakantiegeld begin juni uit. Indien je jouw vakantiegeld eerder wilt ontvangen kun je dit vragen aan de 
HR-adviseurs van Robin. 
 
Hoe verzamel ik accreditatiepunten?  
Je kunt accreditatiepunten verzamelen door onder andere bij- en nascholingen te volgen. We verwachten dat we je op korte 
termijn via Robin Academy een ruim aanbod aan scholingen kunnen bieden waarmee accreditatiepunten te behalen zijn. Zelf ben 
je verantwoordelijk voor het bijhouden van de accreditatiepunten in PE-online. PE-online is het register waar je zowel 
accreditatiepunten als bij- en nascholingen bijhoudt. Uiteraard kijken we wel met je mee,  en zullen we je ook adviseren welke bij- 
en/of nascholingen het beste aansluiten. De facturen van de opleidingen, het kwaliteitsregister en de branchevereniging kun je 
declareren via Flexportal (vanaf juni 2020 kan dit via de Robin Academy). 
 
Wat moet ik weten van arbeidsomstandigheden? 
De regels die gelden op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn vastgelegd in de zogenaamde Arbowet. Hierin worden de 
regels beschreven die de veiligheid en de gezondheid op de werkplek waarborgen. Voor jou is het van belang om te weten dat de 
praktijk waar je werkt verplicht is om je te informeren over de eventuele risico’s op de werkplek. Je dient er zelf voor te zorgen dat je 
de instructies ook daadwerkelijk opvolgt. 
 
Hoe zit het wat betreft de identificatieplicht? 
Iedereen in Nederland is verplicht zich te kunnen identificeren op de werkplek. Daarom dien je altijd een identiteitsbewijs mee te 
nemen en bij te dragen op het werk. Bij het identificeren op de werkplek dien je één van de volgende, originele en geldige, 
identiteitspapieren te kunnen laten zien: 
 Paspoort 
 Identiteitskaart 

 Rijbewijs 
 Vreemdelingendocument en eventuele bijbehoren 

 
Kan ik nieuwe collega’s aandragen bij Robin?  
Zeker weten! Graag zelfs. Zodra je als medewerker van Robin een geschikte kandidaat aandraagt voor één van de vacatures die op 
onze website staat (www.robinzorg.nl), deze kandidaat wordt aangenomen én de proeftijd succesvol is afgerond, ontvang je een 
verhoging op je opleidingsbudget. Lees meer over deze regeling in de online bibliotheek in Robin Connect.  
 

http://www.robinzorg.nl/
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Jouw contactpersonen 
 

 

Eline Delhez 
HR-adviseur 
e.delhez@progroep.nl 

 

Simone Maas 
HR-adviseur 
s.maas@progroep.nl 

 

Jarra Langeslag 
HR-adviseur 
j.langeslag@progroep.nl 

 

Sanne van Houtert 
Operationeel manager 
s.vanhoutert@progroep.nl 

 

Mirna Tijssen 
HR-adviseur 
m.tijssen@progroep.nl 

  

 
 
Meer weten over ons team? Ga dan naar onze website: 
www.robinzorg.nl/ons-team 
 
 
  

mailto:e.delhez@progroep.nl
mailto:s.maas@progroep.nl
mailto:j.langeslag@progroep.nl
mailto:s.vanhoutert@progroep.nl
mailto:m.tijssen@progroep.nl
http://www.robinzorg.nl/ons-team
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Tot slot 
 
Veel informatie tot nu toe. Goed om nu ook stil te staan bij het proces na het doorlezen van dit handboek.   
 
Via Robin ga je werken op diverse locaties. Dit betekent dat we elkaar niet dagelijks zullen zien en spreken, maar het houden van 
contact vinden we zeker wel belangrijk. Hoe gaat dit er dan uitzien?  
 Na deze introductie hebben we na de eerste of tweede werkdag telefonisch contact met elkaar. We bespreken dan samen 

je eerste indruk.  
 Een week later bellen we je nogmaals, wederom om even stil te staan bij je eerste ervaringen. Wellicht zijn er dan 

belangrijke zaken waar we mee aan de slag moeten of willen gaan. 
 Vervolgens hebben we minimaal één keer per twee maanden contact. Dat kan telefonisch, maar afhankelijk van de wensen 

en behoeften, kan dit ook een videogesprek zijn. We staan dan specifiek stil bij jou én jouw ontwikkelingen. Naast deze 
zogenoemde 1-op-1 gesprekken, hebben we tussendoor ook contact als het gaat om nieuwe opdrachten, verlofaanvragen 
en allerlei andere zaken.  

 Minstens tweemaal per jaar spreken we persoonlijk (face-to-face) af. Tijdens deze persoonlijke gesprekken kunnen we 
namelijk nog beter met elkaar bespreken hoe het nu met je gaat en waar je ontwikkelbehoeften liggen. Uiteraard, wanneer 
wenselijk is het ook mogelijk om vaker dan tweemaal per jaar een persoonlijk gesprek in te plannen.  

 
 

Veel werkplezier namens Robin  
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Contact 
 
Hofstraat 167 
5641 TD Eindhoven 
 
088 - 201 38 40 
info@robinzorg.nl  
www.robinzorg.nl  
 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/robinzorg/ 
Facebook: www.facebook.com/robinzorg/ 
 
 
 

 

mailto:info@robinzorg.nl
http://www.robinzorg.nl/
http://www.linkedin.com/company/robinzorg/
http://www.facebook.com/robinzorg/
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