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Waarschijnlijk heb je net te horen gekregen dat jouw opdrachtgever met Personeelscontrole op 
Locatie van Ohneuz werkt. Dat is mooi, maar wat is het en wat heb je er aan?  

Ohneuz is het personeelscontrole op locatie systeem voor de Bouw- en Infra sector. Alle sectoren 
moeten op verzoek van de arbeidsinspectie en belastingdienst ten alle tijde up to date 
presentielijsten kunnen aanleveren. Voor het gemiddelde kantoorpersoneel is dat niet zo 
moeilijk, iedereen zit toch elke dag op de zelfde plek. Voor de Bouw in Infra sector is de uitdaging 
daarentegen iets groter. Meerdere projecten, deelprojecten, nog geen adres bekend, aannemers, 
onderaannemers, ZZP’ers, eigen arbeidskrachten en ga dan nog maar eens een sluitende 
administratie opzetten.  
 
Ohneuz personeelscontrole op locatie laat de opdrachtgever op een digitale kaart zijn projecten 
aangeven. De uitvoerders krijgen elk hun project om te beheren en iedereen die op het project 
gaat werken installeert een app op zijn telefoon die zich automatisch aanmeld op het project.  

Hoe werkt het in de praktijk? 
Voor de werknemers is het zeer eenvoudig gehouden. Als de directe werkgever van de 
werknemers ze online invoeren dan kan met 1 druk op de knop een sms verstuurd worden met 
de link om de app te installeren. In deze SMS staat ook de gebruikersnaam en het wachtwoord. 
In de praktijk is het installeren en aanmelden binnen een minuut gebeurd en de werknemer 
hoeft alleen nog maar op start te drukken. 
 
Melden bij de uitvoerder  
Als de werknemer start op het project dient hij zich te melden bij de uitvoerder. Dit was in het 
verleden een papieren registratie, maar deze gebeurt nu digitaal. De uitvoerder controleert de 
identiteit van de werknemer en koppelt de werknemer aan zijn project als hij alles goed vindt. 
Daarna zal de uitvoerder in real time kunnen zien als deze werknemer op het project aanwezig is.  

Privacy van de werknemer  
Privacy is een groot goed en we hebben er dus alles aan gedaan om de privacy te waarborgen. 
Omdat een werknemer is gekoppeld aan een project weet de app van de werknemer op welke 
projectlocaties hij gegevens mag verzenden. Is een werknemer buiten een project dan verzendt 
de app dus geen informatie. Als de app aan staat kijkt deze wel waar je bent, maar dat doet hij 
om te bepalen of je je wel of niet binnen een project bevindt.
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Wat zijn de voordelen?  

- Geen wachtrijen meer voor het aan en afmelden op de bouwplaats. 
- Gezamenlijke ID controles. 
- Urenregistratie.  
- Altijd een up to date presentielijst voor de uitvoerder. 
- Calamiteiten meld-systeem voor de projecten. 
- Online inzage voor opdrachtgevers en aannemers. 
- Geen dubbele administraties meer.  
 
Checklist onderaannemer  
❏ Zijn alle werknemers die op het project gaan werken ingevoerd in Personeelscontrole op Locatie 
via de link die de werkvoorbereider heeft verstrekt.  
❏ Hebben alle werknemers een uniek e-mail adres. 
❏ Hebben alle werknemers de beschikking over een eigen mobiel telefoonnummer.  
❏ Zijn alle werknemers geïnformeerd.  
❏ Hebben alle werknemers een SMS gekregen met een gebruikersnaam en wachtwoord. 
❏ Hebben de werknemers de app geïnstalleerd en zijn ze ingelogd. 
 
Checklist uitvoerend personeel 
❏ Heb ik uitleg gekregen van mijn leidinggevende 
❏ Heb ik een sms gekregen met een gebruikersnaam en wachtwoord?  
❏ Heb ik de app gedownload en ben ik ingelogd.  
❏ Heb ik op start gedrukt voordat ik het project betreed. 

Zelf inzage?  
Wil je zelf ook inzage in de gegevens van jouw personeel op locatie dan is een eigen portaal een 
optie. Neem contact op voor de mogelijkheden. 
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