
FAQ Instructeur 
 

Wij vragen je eerst de stappen te doorlopen of de antwoorden van de vragen door te nemen 

voordat je contact opneemt met Staffing MS. Wij vragen dit zodat wij ons kunnen richten op 

problemen die niet via de antwoorden en/of stappenplannen opgelost kunnen worden en zo onze 

dienstverlenging gericht kunnen inzetten. Wij gebruiker de afkortingen TL voor teamleiders en CL als 

clustermanagers. 

Inlogproblemen 
Vraag Antwoord 

Ik heb geen inloggegevens 
ontvangen 

Mocht je opdracht bij ons bekend zijn, maken wij een account 
voor je aan en sturen wij inloggegevens op. Is de opdracht niet bij 
ons bekend, zal de TL of CM eerst je (opdracht-)gegevens met 
Staffing MS moeten delen. Vraag eerst even bij je TL of CM na of 
zij jouw persoonsgegevens hebben doorgestuurd naar SMS. 
 
Mis je dan nog steeds je inloggegevens? Neem contact met ons op 

via basic-fit@staffingms.com en wij sturen je nieuwe 

inloggegevens toe. Gebruik in je mail het onderwerp “Ik heb geen 

inloggegevens ontvangen”. 

Let op: de mail met deze gegevens kan in je spam box terecht 
komen. Je hebt daarna 48 uur om met deze gegevens je account 
te activeren. Het wachtwoord dien je over te typen en niet te 
kopiëren en te plakken. 

Mijn inloggegevens werken 
niet 

Je dient de inloggegevens binnen 48 uur te gebruiken. Heb je dit 
niet gedaan, Neem contact met ons op via basic-
fit@staffingms.com en wij sturen je nieuwe inloggegevens toe. 
Het wachtwoord dien je over te typen en niet te kopiëren en te 
plakken. Gebruik in je mail het onderwerp “Reset inloggegevens”. 
 
Mocht dit niet werken, neem contact met ons op via basic-
fit@staffingms.com middels het onderstaande template en 
gebruik in je mail het onderwerp ”Mijn inloggegevens werken 
niet”: 
 
Template: 
 
Beste,  
 
Mijn inloggegevens werken niet, kan u even telefonisch contact met 
me opnemen. 
Mijn naam: 
Telefoonnr: 
Wanneer ben ik bereikbaar: (DATUM + TIJD): 

Hoe moet ik mij registeren 
via Staffing MS? 

Je hoeft jezelf niet te registeren voor de Inhuurdesk, dit doet 
Staffing MS. Staffing MS ontvangt jouw gegevens vanuit Basic-Fit. 
Schakel hiervoor met de TM of CM en geef hen bij voorkeur 
onderstaande gegevens ingevuld af: 
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- Voor- en achternaam:  
- Naam zzp-bedrijf:  
- KvK nummer:  
- Factuuradres: 
- Telefoonnummer: 
- E-mail: 
- Club(s) waar je les gaat geven: 
- Start- en einddatum: 
- Btw-verlicht ja of nee: 
- Btw-nummer indien van toepassing: 
- IBAN-nummer: 
- BIC nummer: 
- Naam bank: 
- Uurtarief: wordt door Basic-Fit ingevuld 

 

  



Opdrachten 
Vraag Antwoord 

Ik ben sinds kort btw-
plichtig/Ik ben sinds kort niet 
meer btw-plichtig, hoe kan ik 
dit aanpassen? 

Neem hiervoor direct contact op via basic-fit@staffingms.com  
middels het onderstaande template en gebruik in je mail het 
onderwerp ”Verandering btw-plicht”: 
 
Template 
 
Beste,  
 
Ik ben sinds kort (niet meer) btw-plichtig. Je kunt mijn btw 
aanpassen naar 21%/0% vanaf (DATUM) voor opdrachten bij 
(CLUB A, CLUB B, etc.). 
 

Ik heb eenmalig ingevallen. 
Hoe doe ik dit met de 
facturatie? 
 
Ik heb een les ingevallen voor 
een ander, wat moet ik 
doen? 

Staffing MS dient hiervoor gegevens ontvangen vanuit Basic-Fit. 
Schakel hiervoor met de TM of CL. Zij zullen deze gegevens met 
Staffing MS en Basic-Fit HR moeten delen. 
 
Je hoeft jezelf niet te registeren voor de Inhuurdesk, dit doet 
Staffing MS. Staffing MS ontvangt jouw gegevens vanuit Basic-Fit. 
Schakel hiervoor met de TM of CM en geef hen bij voorkeur 
onderstaande gegevens ingevuld af: 
 
- Voor- en achternaam:  
- Naam zzp-bedrijf:  
- KvK nummer:  
- Factuuradres: 
- Telefoonnummer: 
- E-mail: 
- Club(s) waar je les gaat geven: 
- Start- en einddatum: 
- Btw-verlicht ja of nee: 
- Btw-nummer indien van toepassing: 
- IBAN-nummer: 
- BIC nummer: 
- Naam bank: 
- Uurtarief: wordt door Basic-Fit ingevuld 

Het tarief in de opdracht 
klopt niet. Hoe kan ik dit 
aanpassen? 
 
Hoe kan ik mijn uurtarief 
aanpassen? 

Staffing MS past het uurtarief enkel aan op vraag van Basic Fit. 
Neem contact op met je TL of CM, zij maken een verzoek tot 
wijziging. 

Hoe kan ik een andere 
locatie toevoegen aan mijn 
opdracht? 
 
Ik vind niet de juiste club 

Voor elke club waar je lesgeeft moet er een aparte opdracht 
komen. Voor elke opdracht dient Staffing MS de gegevens te 
ontvangen vanuit Basic-Fit. Vraag bij je TL of CM na of zij voor jou 
de opdracht hebben doorgegeven aan Staffing MS en zo niet, of zij 
dit willen doen.  

Ik geef geen les op …. (club 
X) Kunnen jullie deze 
opdracht annuleren? 

Neem hiervoor direct contact op via basic-fit@staffingms.com 
middels het onderstaande template en gebruik in je mail het 
onderwerp ”Annuleren opdracht”: 
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Templates: 
 
Beste,  
 
Ik, (NAAM), geef geen les op club (CLUB NAAM). 
Kunnen jullie deze opdracht annuleren. 
 
OF 
 
Ik, (NAAM), geef geen les meer op club (CLUB NAAM), sinds 
(DATUM). Kunnen jullie deze opdracht vanaf die datum annuleren? 

Kan mijn opdracht verlengd 
worden? 

Basic-Fit dient verlengingen van opdrachten kenbaar te maken bij 
Staffing MS. Schakel hiervoor met de TL of CM. Zij zullen dit verzoek 
met Staffing MS delen. 

Wie is mijn 
teamleider/clustermanager? 

In je opdracht kun je zien wie TL of CM. Zie de naam van de TL in 
het vak ‘manager’ en de CM in het vak ‘budgetbeheerder’.  
 
Vind je deze informatie niet terug, neem contact met ons via basic-
fit@staffingms.com en gebruik in je mail het onderwerp ”Wie is 
mijn verantwoordelijke?”. 
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Urenstaten 
Vraag Antwoord 

Hoe vul ik mijn urenstaten 
in? 

1. Log in op de Inhuurdesk 
2. Klik op de tab ‘Urenstaten’ 
3. Selecteert de week waarin je hebt gewerkt, open deze door 

op de blauwe hyperlink te klikken 
4. Klik je rechtsboven op wijzig. Je kunt dan in de urenstaat 

aangeven welke les je op welke dag en hoeveel uur hebt 
gegeven. 

 
Zie ook de visuele handleiding via deze link:  
Video bestaat nog niet 

Waarom krijg ik elke week 
een email met een urenstaat 
terwijl ik geen les heb 
gegeven? 

Dit is helaas niet tegen te houden. Wanneer je niet hebt gewerkt 
kun je de urenstaat leeg laten en hoef je deze niet in te dienen ter 
accordering. 
 

Moet ik voor elke locatie een 
aparte urenstaat invullen? 

Ja, dit moet omdat er verschillende TL’s en CM’s zijn die de 
urenstaten dienen goed te keuren. 
 

Wat betekent het als er 
staat: “urenstaat verzonden 
naar manager”? 

Dit betekent dat je de urenstaat hebt ingevuld en dat deze nu ter 
accordering ligt bij de TL. Jij hoeft geen actie meer te ondernemen. 
 

Wat betekent het als er 
staat: “urenstaat verzonden 
naar budgetbeheerder”? 

Dit betekent dat je de urenstaat hebt ingevuld, dat deze 
goedgekeurd is door de TL en nu ter accordering ligt bij de CM. 
 

Wat betekent het als er staat: 
“urenstaat verzonden naar 
leverancier”? 
 
Wat betekent het als er staat: 
“urenstaat verwerkt door 
leverancier”? 

Dit betekent dat je urenstaat door de TL en de CM goedgekeurd is. 
De urenstaat is nu klaar voor facturatie. Jij hoeft geen actie meer te 
ondernemen.  
 
Mocht je toch het blauwe vlak ‘Verwerken’ drukken rechtsboven, 
zal dit geen verdere gevolgen hebben. De status van de urenstaat 
wordt dan ‘Verwerkt door leverancier’. Ook dan is de urenstaat 
klaar voor facturatie. 

Ik kan de bewuste urenstaat 
niet invullen en dus mijn uren 
niet invullen 
 
Ik vind niet de juiste club om 
mijn urenstaat voor in te 
vullen 

Dit kan verschillende redenen hebben. Gebruik het onderstaande 
stappenplan om vast te stellen wat de oorzaak is. 
 

1. Is de opdracht van de bewuste urenstaat geldig tot de 
datum van de urenstaat? Zo nee, neem contact op met de 
teamleider of clustermanager om je opdracht te laten 
verlengen. 

2. Kun je de opdracht of club terugvinden onder de tab 
‘Opdrachten’ Zo nee, neem contact op met de TL of CM om 
je opdracht te laten verlengen. 

 
Mocht het probleem niet duidelijk zijn, neem contact met ons via 
basic-fit@staffingms.com en gebruik in je mail het onderwerp 
”Urenstaten”. 

Hoe kan ik mijn reiskosten 
declareren? 

Reiskosten declareren is doorgaans niet toegestaan. Mocht het een 
uitzondering betreffen, zal Basic-Fit dit kenbaar maken bij Staffing 
MS. Schakel hiervoor met de TL of CM. Zij zullen dit verzoek met 
Staffing MS delen. 
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Hoe kan ik zelf een urenstaat 
aanmaken? 
 
Ik kan de bewuste urenstaat 
niet terugvinden en dus mijn 
uren niet invullen 
 
 
 

Urenstaten worden aan het einde van de week gegenereerd. Je 
kunt zelf ook urenstaten toevoegen via het onderstaande 
stappenplan. 
 

5. Log in op de Inhuurdesk 

6. Klik op de tab ‘Urenstaten’ 

7. Klik linksboven op ‘Urenstaat aanmaken’ 

8. Selecteer de bewuste opdracht en vervolgens de week 

9. Staat deze week er niet tussen? Het kan zijn dat je opdracht 

niet geldig is op deze datum. Wanneer een verlenging nodig 

is, neem contact op met je TL of CM. 

Mocht je na het doornemen van deze stappen nog problemen 
hebben, neem contact met ons via basic-fit@staffingms.com en 
gebruik in je mail het onderwerp ”Urenstaten”. 

Mijn urenstaten worden niet 
(op tijd) goedgekeurd. Wie is 
mijn 
teamleider/clustermanager? 

In je opdracht kun je zien wie teamleider of clustermanager. Zie de 
naam van de TL in het vak ‘Manager’ en de CM in het vak 
‘Budgetbeheerder’.  
 
Vind je deze informatie niet terug, neem contact met ons via basic-
fit@staffingms.com en gebruik in je mail het onderwerp ”Wie is 
mijn verantwoordelijke?”. 
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Facturen 
Vraag Antwoord 

Waar kan ik mijn factuur 
vinden? 

1. Log in op de Inhuurdesk 

2. Klik op de tab ‘Facturen’ 

Wanneer wordt de factuur 
opgemaakt? 

Wij maken twee keer per maand de facturen op. Dit gaat volgens 
de betaalkalender. Klik hier voor de betaalkalender van 2022.   

Hoe kan ik mijn 
factuurnummer wijzigen? 

1. Log in op de Inhuurdesk 
2. Klik op de tab ‘Facturen’ 
3. Klik op de factuur dat je wilt wijzigen 
4. Klik je rechtsboven op wijzig en vervolgens kan je je eigen 

nummer toekennen en opslaan voor eigen administratie 
 
Let op: Je hebt enkel 3 dagen de tijd om een factuurnummer aan te 
passen. Hierna is dit niet meer mogelijk omdat de factuur dan klaar 
wordt gezet voor betaling. 

Waarom kan ik mijn 
factuurnummer niet 
aanpassen? 

Nadat de factuur in de Inhuurdesk staat, heb je drie dagen de tijd 
om deze aan te passen.  
 
Let op: hierna is dit niet meer mogelijk omdat de factuur dan klaar 
wordt gezet voor betaling. 
 
Mocht dit niet lukken en zijn de drie dagen nog niet verstreken?  
Neem contact met ons via basic-fit@staffingms.com en gebruik in 
je mail het onderwerp ”Factuurnummer wijzigen”. 
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Betalingen 
Vraag Antwoord 

Waar kan ik de 
betaalkalender vinden? 

Klik hier voor de betaalkalender van 2022.   

Wanneer word ik uitbetaald? Wij betalen volgens de betaalkalender. De betaling kan pas 
plaatsvinden wanneer Staffing MS de gelden vanuit Basic-Fit heeft 
ontvangen. Klik hier voor de betaalkalender van 2022.   

Mijn factuur is niet 
uitbetaald. Waarom is deze 
niet uitbetaald? 

Dit kan verschillende redenen hebben. Gebruik het onderstaande 
stappenplan om vast te stellen wat de oorzaak is. 

 
- Zijn al je gegevens kloppend in de Inhuurdesk?  

Alle velden die met blauw en rood zijn gemarkeerd (NAW/e-

facturatie) moeten ingevuld en kloppend zijn. 

- Heb je je uren ingevuld en ter accordering verstuurd naar de  

TL (manager)? Zorg dat dit op zondag voor 23.59 gebeurd. 

- Zijn je urenstaten door de TL (manager) en CM 

(budgetbeheerder) goedgekeurd? Dit moet op de maandag 

gebeuren.  

- Wellicht is de betaaltermijn nog niet verstreken. Klik hier voor 

de betaalkalender van 2022.   

 
Mocht het probleem niet duidelijk zijn, neem contact met ons via 
basic-fit@staffingms.com en gebruik in je mail het onderwerp 
”Onbetaalde factuur”. 

Waarom is de 
betalingstermijn van Basic-Fit 
veranderd naar 30 dagen 
(i.p.v. 14 dagen)? 

In 2022 is er besloten om de betaaltermijn aan te passen naar 30 
dagen. De reden hiervan is dat Basic-Fit en Staffing MS kunnen 
garanderen dat de betalingen op tijd uitgevoerd worden. In praktijk 
kan het voorkomen dat betalingen eerder gedaan worden dan deze 30 
dagen. 
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