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WORKID: 
DE UITZENDSECTOR, PIONIER IN 
DATABEHEER EN ADMINISTRATIEVE 
VEREENVOUDIGING

Wat is WorkID?
WorkID is een door de uitzendsector aangeboden 
platform dat kandidaten op een eenvoudige manier 
de kans biedt om relevante persoonlijke gegevens ter 
beschikking te stellen aan door henzelf geselecteerde 
uitzendbureaus. 

WorkID moet het voor werkzoekenden gemakkelijker 
maken om een job te vinden. Op 1 platform vinden ze alle 
informatie die nodig is om een job te vinden en om een 
contract te krijgen.

WorkID is een universeel en neutraal paspoort naar 
werk.

De kandidaat blijft eigenaar van de eigen data  
en kan steeds aanpassen met welke partijen  
die wel of niet mogen worden gedeeld. 

WorkID is een sectorplatform uitsluitend gericht op 
algemene en objectieve data. Het is de ambitie om 
op korte termijn door te linken met overheidsdiensten, 
scholen en universiteiten.
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Waarom een 
WorkID-platform?
Het doel van WorkID is de “candidate experience” te optimaliseren, 
de kwaliteit van de data te garanderen en de administratieve last te 
verminderen. Dit zal het imago van de uitzendsector ondersteunen bij 
kandidaten, klanten en eigen medewerkers.

Het doel van WorkID voor de kandidaat is een gebruiksvriendelijke 
en laagdrempelige sollicitatie- en werkbeleving te kunnen bieden, 
ongeacht de HR-dienstverlener of werkgever.

Voordelen voor de kandidaat:

• vermijden van de noodzaak tot  
herhaaldelijk ingeven van dezelfde 
informatie in telkens andere systemen.

• duidelijke en laagdrempelige  
procedures, ook toegankelijk voor 
doelgroepen voor wie dit soms minder 
vanzelfsprekend is. 

• permanente toegang tot de eigen data, 
met mogelijkheid om aan te passen en 
aan te vullen indien nodig.

• eigen keuze met welke uitzendbedrijven 
de data worden gedeeld.

• sneller aan het werk door een vlotter 
administratief proces.

Voordelen voor de uitzendbureaus:

• volledige en correcte data over elke 
kandidaat is snel beschikbaar.

• sterk verminderde administratieve  
workload en dus lagere kost.

• vlot toegankelijke documenten  
garanderen snelle opstart.

• overzichtelijkheid vermindert kans  
op administratieve fouten.

• rechtszekerheid met betrekking tot 
privacy-wetgeving.

• ICT technisch veilige data omgeving.

WorkID – hoe werkt het? 
WorkID is een neutraal en gecentraliseerd platform dat via een 
duidelijke informatieflow een vlotte uitwisseling van informatie 
garandeert tussen de kandidaat en de door de kandidaat 
geselecteerde uitzendbureaus.
INVITATION – REGISTRATION – CONSENT – DATA EXCHANGE
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CONSULENT

KANDIDAAT

1. 
UITNODIGING

2.
REGISTRATIE/ 
AANMELDEN

3.
CONSENT- 

VERLENING

4. 
DATA-UITWISSELING

5. 
VERLOPEN 
CONSENT



WorkID – de kost 
Het WorkID-project is een door de sector gelanceerd project 
waarvoor een sectoraal tarief is overeengekomen. 

Er is een tarief per gecontracteerde uitzendkracht bepaald  
dat afhankelijk is van het IT-instrument van het uitzendbureau 
(zie hieronder).

De kost stijgt naargelang het instapmoment in het WorkID-project. 
Hoe sneller, hoe voordeliger het tarief:

2023 2024 2025 2026 2027

Per uitzend-
kracht

Pixid- 
platform 100% 130% 150% 175% 175%

1 € Pixid UI 1,00 € 1,30 € 1,50 € 1,75 € 1,75 €

1,1 € API/Integratie 
via Minggo 1,10 € 1,43 € 1,65 € 1,925 € 1,925 €

Dit tarief wordt vastgesteld rekening houdend met het aantal eerste 
arbeidsovereenkomsten per uitzendkracht gedurende het jaar N-1 
en laat een onbeperkt gebruik van het WorkID-platform toe. 

WorkID – de volgende 
stappen
Het WorkID-platform zal operationeel zijn vanaf januari 2023, maar er is 
al een soft launch voorzien in november 2022. 

Wie als “early bird” wil instappen, kan contact opnemen met Federgon 
via legal@federgon.be 

In de eerste fase zullen de basisgegevens beschikbaar zijn. 
Nadien wordt er een connectie met de RSZ-databanken en sociale 
secretariaten voorzien. Het is de ambitie om het WorkID-platform op 
termijn ook open te stellen voor andere Federgon-sectoren.
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Kiezen voor het WorkID-platform 
is kiezen voor een centraal 
toegankelijk en neutraal platform 
waar zowel de kandidaat als de 
uitzendbedrijven baat bij zullen 
hebben.

Federgon, Network for work  
Tour & Taxis – Royal Depot / Havenlaan 86c b.302 – 1000 Brussel

T +32 2 203 38 03 / E legal@federgon.be / www.federgon.be

! Hou naast de gebruikerskost ook rekening met een 
eenmalige setup- en authenticatiekost.




