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Samenvatting
In opdracht van Tempo-Team Uitzendbureau heb ik een onderzoek uitgevoerd hoe TempoTeam het Westland optimaal kan bewerken. De aanleiding van het onderzoek is, dat op dit
moment het Westland niet op een goede en duidelijke manier wordt bewerkt. Voor de
bedrijven en tevens voor de flexwerkers liggen de vestigingen van Tempo-Team fysiek gezien
te ver van het Westland vandaan. Het Westland wordt op dit moment bewerkt door de drie
dichtstbijzijnde Tempo-Team vestigingen Den Haag, Rijswijk en Delft.
Bij de aanpak van mijn onderzoek heeft de volgende probleemstelling als uitgangspunt
gediend: Is een @office-vestiging het juiste middel om het Westland optimaal te bewerken?
Om deze probleemstelling te kunnen beantwoorden, heb ik verschillende onderzoeken
verricht die betrekking hadden op het bewerken van het Westland.
Als eerste heb ik een onderzoek gedaan naar de demografische gegevens van het Westland.
De gemeente Westland bestaat uit 11 kernen en heeft een grondoppervlakte van 9.074 ha. De
gemeente Westland heeft bijna 100.000 inwoners waarvan 61,5% tot de doelgroep van
Tempo-Team behoort. Het merendeel van de Westlanders zit in de leeftijdscategorie 30 tot en
met 44 jaar. Verder is in ´s-Gravenzande en Naaldwijk het aantal inwoners van de
desbetreffende doelgroep het hoogst.
Wat betreft de werkloosheid in het Westland kan er geconcludeerd worden dat maar 2,6% van
de totale beroepsbevolking in het Westland, werkzoekend is. De werkloosheid ligt in het
Westland dus erg laag. Binnen 6 maanden heeft 35% van de werkzoekenden een baan
gevonden.
De meeste vacatures die bij het CWI worden ingediend zijn in de bedrijfstakken; landbouw,
bosbouw en jacht, de groothandel, metaal-, machines- en apparatenindustrie en bouwinstallatie.
De behoefte van de doelgroep aan Tempo-Team Uitzendbureau in het Westland is gemeten
aan de hand van een enquête. Deze enquête is afgenomen bij 110 mensen die woonachtig zijn
in het Westland, waarvan bijna de helft van de Westlanders op dit moment een fulltime baan
heeft. Uit de enquête is gebleken dat het merendeel van de geënquêteerden niet voor een
uitzendbureau zou willen werken, het percentage hiervan is 50,9%. Hiervoor hebben zij
diverse redenen, onder andere dat zij dan voor hun gevoel te weinig zekerheid/vastigheid
hebben. Zij hebben dan ook een verkeerd beeld van een uitzendbureau, want dit kan echter
wel het geval zijn.
De meeste Westlanders vinden dat er voldoende uitzendbureaus zijn gevestigd in het
Westland. Tevens is uit de enquête af te leiden dat het merendeel van de ondervraagden niet
meer bekende uitzendbureaus wil in het Westland, dit percentage is 54,5% en 45,5% zou wel
meer bekende uitzendbureaus willen in het Westland. Hierbij moet wel rekening gehouden
worden met het feit dat het merendeel van de geënquêteerden al een baan heeft en dus ook
geen directe behoefte heeft aan nog een uitzendbureau in het Westland.
Wat vervolgens weer opvallend is uit de enquête, is het feit dat de meeste geënquêteerde
Westlanders het wel een goed idee vinden wanneer Tempo-Team zich zou vestigen in het
Westland (63,6%). De voornaamste reden hiervoor is dat Tempo-Team een zeer bekend
uitzendbureau in Nederland is en veelbelovende reclames heeft. Er zijn ook maar weinig
bekende uitzendbureaus in het Westland gevestigd die landelijk actief zijn.
Tevens is er nog een aantal intercedentes van de vestigingen Den Haag, Rijswijk en Delft
ondervraagd over de bewerking van het Westland. Naar hun mening gaat de bewerking van
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het Westland steeds beter. Toch zou het een goed idee zijn om een vestiging in het Westland
te starten waardoor Tempo-Team dichterbij haar klanten en flexwerkers komt te zitten.
Na onderzoek te hebben gedaan naar de bedrijven die in het Westland zijn gevestigd kan er
geconstateerd worden dat de meeste bedrijven werkzaam zijn in de volgende bedrijfstakken:
detailhandel, overige zakelijke dienstverlening (inclusief R&D, schoonmaak), groothandel,
bouwnijverheid, overige dienstverlening en landbouw, bosbouw en jacht. De bedrijfstak
landbouw, bosbouw en jacht scoort niet uitermate hoog, terwijl het Westland bekend staat om
de vele agrarische bedrijven. Dit komt omdat deze gegevens afkomstig zijn van het CWI en
niet alle bedrijven openstaande vacatures zullen melden bij het CWI.
Er zijn in het Westland 17 concurrerende uitzendbureaus. Doordat er in het Westland veel
agrarische bedrijven zijn gevestigd, zijn er veel uitzendbureaus die zich grotendeels op de
agrarische sector richten. Natuurlijk is er ook een aantal uitzendbureaus in het Westland dat
zich net als Tempo-Team op meerdere sectoren richt. De directe concurrenten van TempoTeam kunnen dus gesplitst worden in twee groepen. De eerste groep concurrenten richt zich
voornamelijk op de agrarische sector, deze concurrenten zijn; Green job uitzendbureau, Harry
van Heijningen B.V., Hpflex B.V., Inpaklijn B.V., LNG Dienstverlening, UKD
Uitzendbureau en Vedior Uitzendbureau. De tweede groep concurrenten die zich op meerdere
sectoren richt dan alleen de agrarische sector in het Westland zijn; Dactylo Uitzendbureau,
E.G. Personeelsdiensten, Impuls Wisselwerk, Luba Pay Roll Plus, Randstad Uitzendbureau,
Uitzendbureau Full-Time, Unal Uitzendbureau B.V., van der Meer, ViaWerk Uitzendbureau
en Westland Job.
Er kan geconcludeerd worden dat er maar weinig van de hier bovengenoemde concurrerende
uitzendbureaus landelijk actief zijn. In het Westland zijn er meer lokale uitzendbureaus te
vinden.
Een mogelijke oplossing om het Westland optimaal te bewerken is een @office-vestiging.
Een @office-vestiging is een virtuele vestiging waarbij een intercedent zelfstandig te werk
gaat met behulp van een laptop en een mobiele telefoon. De voordelen van een @officevestiging zijn enerzijds de lage kosten die zo´n vestiging met zich meebrengt. Anderzijds de
mogelijkheid tot het snel opstarten van deze @office-vestiging en wanneer deze vestiging
slechte resultaten boekt, kan het ook zo weer worden afgebroken. Een nadeel van een
@office-vestiging is dat mensen niet zomaar kunnen binnenlopen zoals bij een normale
vestiging.
Een @office-vestiging betreft veelal kleinere plaatsen of gebieden waar omzet te behalen is,
maar het hebben van een eigen vestiging riskant is wat betreft de continuïteit en het
rendement. Een groot deel van de betrokken intercedentes van de drie desbetreffende
vestigingen, vinden een @office-vestiging in het Westland een zeer goed idee om het
Westland optimaal te kunnen bewerken.
Op basis van de bovenstaande beweringen kan er geconcludeerd worden dat het beter voor
Tempo-Team zou zijn om geen vestiging te starten in het Westland. Het betreft hier zowel een
normale vestiging als een @office-vestiging. De voornaamste redenen hiervoor zijn het
werkloosheidscijfer wat in het Westland zeer laag is en omdat er al veel concurrerende
uitzendbureaus zijn gevestigd in het Westland. Daarentegen is een @office-vestiging snel
opgestart, kan het snel worden afgebroken en zijn de kosten laag. Toch is dit niet haalbaar,
aangezien het werkloosheidscijfer en de concurrerende uitzendbureaus in het Westland twee
belangrijke aspecten zijn voor een optimale bewerking van het Westland.
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Een mogelijke oplossing voor een betere bewerking van het Westland zou zijn om een
intercedente van één van de drie vestigingen Den Haag, Rijswijk of Delft alleen het Westland
te laten bewerken. Wanneer blijkt dat deze manier van het Westland bewerken zeer goed
verloopt, kan er altijd nog gekeken worden naar de mogelijkheid om een @office-vestiging te
starten of een Tempo-Team vestiging te starten op een centrale plaats in het Westland. Gezien
de omvang en de ligging komt Naaldwijk hiervoor het meest in aanmerking.
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1. Inleiding
De opleiding Management Economie & Recht aan de Haagse Hogeschool wordt in het vierde
jaar afgesloten met een afstudeeropdracht. Centraal bij deze opdracht staat dat de student een
praktijkprobleem onderzoekt, analyseert, hierover rapporteert en met onderbouwde
oplossingen komt.
In opdracht van de manager van Tempo-Team Uitzendbureau heb ik onderzoek gedaan naar
hoe Tempo-Team het Westland optimaal kan bewerken. De aanleiding van het onderzoek is,
dat op dit moment het Westland niet op een goede en duidelijke manier wordt bewerkt. De
bestaande vestingen van Tempo-Team liggen fysiek gezien te ver van het Westland vandaan,
zowel voor de bedrijven als voor de flexwerkers. De Tempo-Team vestigingen Den Haag,
Rijswijk en Delft hebben allen een bepaald gedeelte van het Westland om te bewerken.
Het doel van het adviesrapport is om een beeld te schetsen van de mogelijkheden en de
behoefte om in het Westland een @office-vestiging1 te starten, zodat Tempo-Team op basis
van het door mij gegeven advies een weloverwogen besluit kan nemen ten aanzien van de
eventueel nieuw te openen @office-vestiging in het Westland.
Bij de aanpak van mijn onderzoek heeft de volgende probleemstelling als uitgangspunt
gediend: Is een @office-vestiging het juiste middel om het Westland optimaal te bewerken?
Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is er een aantal
subprobleemstellingen opgesteld welke behandeld zullen worden in de diverse hoofdstukken.
De subprobleemstellingen luiden als volgt:
· Wat zijn de demografische kenmerken van het Westland?
· Is er behoefte aan nog een uitzendbureau?
· Welke bedrijven in het Westland zijn relevant voor Tempo-Team?
· Welke uitzendbureaus zijn directe concurrenten van Tempo-Team en waar zijn zij
gevestigd in het Westland?
In dit adviesrapport zal er als eerste in hoofdstuk 2 aandacht worden geschonken aan TempoTeam Uitzendbureau. Vervolgens zal in hoofdstuk 3 antwoord gegeven worden op de vraag:
“Wat zijn de demografische kenmerken van het Westland?”. In hoofdstuk 4 zal de behoefte
aan Tempo-Team Uitzendbureau worden gemeten aan de hand van een enquête. De
uitkomsten van de enquêtes, welke zijn afgenomen bij mensen die woonachtig zijn in het
Westland, zullen besproken worden. Tevens zullen in dit hoofdstuk de meningen van de
intercedentes van de vestigingen Den Haag, Rijswijk en Delft worden besproken. In
hoofdstuk 5 zal er kort worden ingegaan op de afzetmarkt in het Westland. De directe
concurrenten van Tempo-Team Uitzendbureau in het Westland zullen in kaart worden
gebracht in hoofdstuk 6. Daarna zal er in hoofdstuk 7 uitgebreid worden ingegaan op het
concept @office-vestiging. In hoofdstuk 8 is er een SWOT-analyse opgesteld voor de
bewerking van het Westland. Het adviesrapport wordt afgesloten met een conclusie en
aanbevelingen.

1

Een @office-vestiging is een virtuele vestiging waarbij een intercedent zelfstandig te werk gaat met behulp van
een laptop en een mobiele telefoon.
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2. Over Tempo-Team
Mutator BV is de voorloper van Tempo-Team en werd in 1932 opgericht. In 1969 werd de
naam Tempo-Team geïntroduceerd waarna Tempo-Team in 1983 overging naar de Randstad
Groep.
Tempo-Team heeft zich door jarenlange ervaring ontwikkeld tot een specialist op het gebied
van arbeidsmarktvraagstukken. De kernactiviteiten van Tempo-Team zijn uitzenden en
detacheren, werving & selectie, herplaatsing, reïntegratie en mobiliteit en als laatste het
aannemen van werk.
Tempo-Team uitzendbureau biedt bedrijven personeel aan, dat direct beschikbaar is en de
juiste kwaliteiten en ervaring in huis heeft. Tempo-Team heeft een dominante positie
opgebouwd in een aantal branches: Food, Horeca & Catering, Financiële Dienstverlening,
Call Centers, Overheid en Gezondheidszorg. Dit zijn sectoren waarin Tempo-Team bekend
staat als vakkundig, ervaren en deskundig. Tempo-Team positioneert zich als eigenzinnig,
daadkrachtig en duidelijk.
Tempo-Team Group beschikt over 250 vestigingen en 1750 medewerkers verdeeld over heel
Nederland. Tempo-Team maakt deel uit van de Randstad Holding en behoort tot de grootste
drie uitzendbureaus van Nederland. Dagelijks zijn er 25.000 flexwerkers aan het werk via
Tempo-Team.
Tot de afzetmarkt (klantenkring) van Tempo-Team behoren toonaangevende bedrijven en
overheidsinstellingen uit zowel het MKB als het grootbedrijf. Tempo-Team ziet eigenlijk alle
bedrijven en instellingen in Nederland als een potentiële klant. De manier waarop flexwerkers
in het arbeidsproces kunnen worden ingezet, hangt af van de situatie van elk individueel
bedrijf.
De inkoopmarkt bij Tempo-Team bestaat uit het werven van flexwerkers en het inschrijven
hiervan. Vervolgens kunnen de flexwerkers uitgezonden worden naar de afzetmarkt. Het
werven van flexwerkers kan op verschillende manieren gebeuren. Hierbij kan gedacht worden
aan een etalagesysteem, een stoepstaander, internet, vestigingsacties, het plaatsen van een
advertentie, het uitdelen van flyers, radiocommercials etc.
De missie van Tempo-Team is onderscheidend zijn in het samenbrengen van mens en werk.
Dit geeft aan dat Tempo-Team het net even anders wil doen dan de concurrenten. Dit
onderscheidende komt naar voren in de producten, maar vooral ook in de manier waarop het
werk wordt gedaan, op een eigenzinnige, daadkrachtige en duidelijke wijze.
Tempo-Team streeft naar optimaal tevreden klanten en flexwerkers door op betrokken wijze
professionele en innovatieve diensten te verlenen.
De doelstelling van Tempo-Team Group is om jaarlijks minimaal 3%-punten harder te
groeien dan het marktgemiddelde. Op deze wijze wil Tempo-Team de toonaangevende
marktpositie verstevigen. Daarnaast streven zij een gezond rendement na.
Elk jaar voert Tempo-Team een klanttevredenheidsonderzoek uit onder haar klanten en haar
flexwerkers. Daarnaast vinden diverse tevredenheidsonderzoeken plaats onder flexwerkers
van grote klanten van Tempo-Team. Elke twee jaar vindt tevens een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats binnen Tempo-Team.

Hoe kan Tempo-Team het Westland optimaal bewerken?

8

Het hoofdkantoor van de Tempo-Team Group is gevestigd te Diemen. Dit kantoor bestaat uit
service- en stafafdelingen en de (strategische) directie.
Vanuit vier BU´s (Business Units) vinden de activiteiten plaats. Drie regionale BU´s bieden
de labels Tempo-Team Uitzendbureau en Tempo-Team Werknet aan. Elke Business Unit
wordt aangestuurd door een Business Unit Directeur met ondersteuning van Business
Analisten en een Human Resource Manager.
Elke vestiging heeft werk in verschillende branches. Zo zijn Delft en Rijswijk relatief kleine
vestigingen die zich voornamelijk richten op de units kantoor, industrie en horeca/catering.
Daarentegen is de vestiging in Den Haag relatief groot en zij beschikken dan ook over
meerdere units op deze vestiging, zoals de units schoonmaak, overheid, gezondheidszorg en
dan ook de units kantoor, industrie en horeca/catering. Elke vestiging van Tempo-Team wordt
geleid door een vestigingsmanager en de operationeel manager staat weer boven de
verschillende vestigingsmanagers in de directe omgeving. Hieronder is dit te zien in een
organigram van Tempo-Team.
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3. De demografische gegevens van het Westland
Aan de hand van verschillende demografische gegevens van de gemeente Westland kan er een
beeld gegeven worden van de opbouw van de bevolking, de werkloosheid en de
werkgelegenheid (werkaanbod). De in dit hoofdstuk gepubliceerde gegevens zijn afkomstig
van de website van het CWI en opgevraagd bij de gemeente Westland. Hieronder zijn deze
gegevens schematisch te vinden. Als eerste zal in dit hoofdstuk het Westland in kaart worden
gebracht.
3.1 Het Westland
Op 1 januari 2004 is de gemeente Westland van start gegaan. Ontstaan uit 5 gemeenten met in
totaal 11 kernen. Deze 5 gemeenten met de bijbehorende kernen zijn; De Lier,
´s-Gravenzande (Heenweg), Monster (Poeldijk, Ter Heijde), Naaldwijk (Honselersdijk,
Maasdijk) en Wateringen (Kwintsheul).
De gemeente Westland is weliswaar een gemeente met bijna 100.000 inwoners, maar heeft
geen grote stad. Het grondoppervlakte van het Westland is zo´n 9.074 ha. Het gemeentehuis
van het Westland is in Naaldwijk te vinden. Naaldwijk is het op één na grootste dorp van het
Westland, wanneer er wordt gekeken naar het inwonersaantal. In ´s-Gravenzande is het
inwonersaantal het grootst. Wanneer wij kijken naar het inwonersaantal per gemeentekantoor,
dan is Naaldwijk verreweg de grootste. Dit omdat Honselersdijk en Maasdijk hier dan ook
onder vallen. Tevens ligt Naaldwijk zeer centraal in het Westland.
Hieronder is een plattegrond van het Westland te vinden met de daarbij behorende kernen. Op
deze plattegrond is te zien dat Naaldwijk een centraal punt aanneemt in het Westland.
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3.2 De bevolking
De leeftijdsopbouw per 1-1-2004 per gemeentedeel:
Gemeentedeel

Leeftijd in jaren
0-14

De Lier
´s-Gravenzande
Honselersdijk
Kwintsheul
Maasdijk
Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Ter Heijde
Wateringen
Totaal
Totaal in %

15-29

2.572 2.088
3.954 3.568
1.679 1.246
694
597
812
804
2.828 2.150
3.355 3.045
1.177
985
98
130
2.715 2.302
19.884 16.915
20,4
17,4

45-59

60-74

75-89 90 jaar en Totaal
ouder

2.899 2.241
4.437 4.157
1.758 1.359
826
730
895
835
3.343 2.956
3.763 4.056
1.332 1.252
136
155
3.236 2.610
22.625 20.351
23,2
20,9

1.442
2.432
782
495
501
1.823
2.217
760
94
1.588
12.134
12,5

463
946
342
130
184
661
1.057
430
98
706
5.017
5,2

30-44

40
70
14
4
11
38
123
42
10
52
404
0,4

11.745
19.564
7.180
3.476
4.042
13.799
17.616
5.978
721
13.209
97.330

Totaal in %
12,1
20,1
7,4
3,6
4,2
14,2
18,1
6,2
0,7
13,6
100

De doelgroep van Tempo-Team bestaat uit mensen uit het Westland in de leeftijdscategorie
15-59 jaar. Aan de hand van deze gegevens kan geconcludeerd worden dat 61,5% van de
totale bevolking die in het Westland woont tot de doelgroep van Tempo-Team behoort. Deze
categorie is vet gedrukt aangegeven in de tabel. Het merendeel Westlanders zitten in de
leeftijdscategorie 30 tot en met 44 jaar. Verder is in ´s-Gravenzande en Naaldwijk het aantal
inwoners van de desbetreffende doelgroep het hoogst. In ´s-Gravenzande is dit 20,3%
(12.162/59.891x100%) van de totale beroepsbevolking (de doelgroep) en in Naaldwijk is dit
18,1% (10.864/59.891x100%).
Inwoner naar geslacht:
Mannen
5.904

Vrouwen
5.850

´s-Gravenzande
Honselersdijk
Kwintsheul
Maasdijk
Monster
Naaldwijk

9.692
3.656
1.754
2.071
6.913
8.731

9.872
3.524
1.722
1.971
6.886
8.885

49,5
50,9
50,5
51,2
50,1
49,6

50,5
49,1
49,5
48,8
49,9
50,4

Poeldijk
Ten Heijde
Wateringen

2.976
339
6.617

3.002
382
6.592

49,8
47
50,1

50,2
53
49,9

De Lier

% Mannen % Vrouwen
50,2
49,8

Het aantal mannen en vrouwen is in het Westland zo goed als gelijkmatig verdeeld over de
verschillende gemeentedelen, zoals in de bovenstaande tabel te zien is.
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3.3 Werkloosheid
Hieronder in de tabel zijn de cijfers over de werkloosheid in het Westland te vinden. Deze
meting is in februari 2004 gedaan. In de tabel is de afkorting NWW te vinden, deze afkorting
betekent Niet Werkende Werkzoekenden. Dit zijn personen van 16 tot 64 jaar die zich bij het
CWI hebben ingeschreven als werkzoekenden. Onder de werkzoekenden worden onder
andere verstaan de niet werkenden; totaal aantal ingeschreven personen welke bij inschrijving
geen werk hebben, of minder dan 12 uur per week werken. Hierbij is de voorwaarde dat de
personen werk zoeken voor meer dan 12 uur per week. Tevens wordt onder de
werkzoekenden verstaan de werkenden; totaal aantal ingeschreven personen welke bij
(her)inschrijving 12 of meer uur per week werken en die of vervanging of uitbreiding van
werk zoeken. Deze categorie omvat ook de ´met werkloosheid bedreigden´, waarvan de
ontslagdatum al bekend is.
Het CWI heeft uit privacy-overwegingen in de tabel geen cel-invullingen onder de 10
afgebeeld. Deze gevallen worden wel in de totaaltellingen meegenomen.
Totaal Langer dan een Etnische
NWW jaar werkloos minderheid
Duur werkloosheid
00-03 mnd
03-06 mnd
06-09 mnd
09-12 mnd
12-15 mnd
15-18 mnd
18-21 mnd
21-24 mnd
2 tot 3 jaar
> 3 jaar
Met werkloosheid
bedreigd
Overige werkenden
Totaal duur
werkloosheid
Geslacht
Man
Vrouw
Totaal geslacht
Herkomst
Nederlanders
Antillianen/Arubanen
Surinamers
Marokkanen
Turken
Overige niet
Nederlanders
Totaal herkomst

Jonger dan Ouder dan HBO
Totaal
23 jaar
39 jaar
WO Werkend werkzoekend

311
241
112
126
88
64
48
45
92
230

0
0
0
0
88
64
48
45
92
230

34
53
18
16
16
13
<10
<10
21
47

44
16
<10
<10
<10
0
0
0
<10
0

146
123
64
76
45
39
35
31
64
197

57
37
17
16
16
<10
<10
<10
14
26

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

311
241
112
126
88
64
48
45
92
230

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

35
169

35
169

1.357

567

235

77

820

205

204

1.561

640
717
1.357

282
285
567

127
108
235

36
41
77

418
402
820

128
77
205

94
110
204

734
827
1.561

1.100
<10
<10
101
24

442
0
<10
50
12

0
<10
<10
101
24

57
0
0
10
0

701
<10
<10
46
11

171
0
<10
<10
<10

186
0
0
10
<10

1.286
<10
<10
111
25

124
1.357

62
567

102
235

10
77

57
820

26
205

<10
204

131
1.561
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Totaal Langer dan een Etnische
NWW jaar werkloos minderheid
Opleidingsniveau
<vbo
vbo mavo
mbo havo vwo
hbo
wo
niet bekend
Totaal
opleidingsniveau

Jonger dan Ouder dan HBO
Totaal
23 jaar
39 jaar
WO Werkend werkzoekend

267
455
414
154
51
16

148
202
136
54
24
<10

113
49
41
14
18
0

<10
36
26
<10
0
<10

200
295
192
89
32
12

0
0
0
154
51
0

18
79
78
20
<10
<10

285
534
492
174
57
19

1.357

567

235

77

820

205

204

1.561

Uit deze tabel kan men verschillende conclusies trekken over de verdeling van de
werkloosheid in het Westland. Zo kan de werkloosheid bekeken worden aan de hand van de
werkloosheidsduur, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, geslacht en herkomst.
Als eerste is uit deze tabel op te maken dat 35% (311+241/1.561x100%) van de
werkzoekenden binnen 6 maanden een baan vinden. Het aantal werkzoekenden die langer dan
een jaar werkloos zijn is 36% (567/1.561x100%) van het totaal aantal werkzoekenden.
Een groot deel van de werkzoekenden onder de 23 jaar vindt binnen 3 maanden een baan,
namelijk 57% (44/77x100%). Wanneer men kijkt naar de duur van de werkloosheid in de
leeftijdscategorie ouder dan 39 jaar, kan er geconcludeerd worden dat maar 18%
(146/820x100%) van hen binnen 3 maanden een baan vindt. Hieruit blijkt dus onder andere
dat de leeftijd een grote rol kan spelen bij het vinden van een baan.
Wanneer er wordt gekeken naar het opleidingsniveau in het Westland is het aantal
werkzoekenden bij vbo/mavo het hoogst. Van het totaal aantal werkzoekenden met een
opleidingsniveau van vbo/mavo, is 38% (202/534x100%) van deze werkzoekenden langer dan
een jaar werkloos. Wanneer wij kijken naar de verhouding tussen de diverse
opleidingsniveaus en het aantal werkzoekenden, kan er geconcludeerd worden dat naarmate
men een hogere opleiding heeft gevolgd, de kans op werkloosheid daalt in het Westland.
De meeste werkzoekenden in het Westland zijn mensen met een Nederlandse herkomst, dit
percentage is 82% (1.286/1.561x100%). Dit percentage is zo hoog, doordat er in het Westland
voornamelijk Westlanders wonen met een Nederlandse herkomst.
Uit deze gegevens kan ook geconcludeerd worden dat maar 2,6% (1.561/59.891x100%) van
de totale beroepsbevolking in het Westland, werkzoekend is. De werkloosheid ligt in het
Westland dus erg laag.
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3.4 Werkgelegenheid/werkaanbod
De werkgelegenheid in het Westland is gemeten aan de hand van de ingediende vacatures bij
het CWI in de maand februari. In de tabel hieronder is informatie te vinden over het aantal
openstaande vacatures op peildatum, vacatures die op peildatum langer dan 3 maanden
openstaan, ingediende vacatures voorlaatste 12 maanden en ingediende vacatures laatste 12
maanden. Dit alles is onderverdeeld per bedrijfstak. Ook bij deze tabel zijn uit privacyoverwegingen geen cel-invullingen onder de 10 afgebeeld. Daarentegen worden deze gevallen
wel in de totaaltellingen meegenomen. Met de gegevens hieronder dient men wel rekening te
houden met het feit dat niet alle openstaande vacatures bij het CWI gemeld worden. Ondanks
dit kan men toch via de onderstaande tabel een goed beeld krijgen van de werkgelegenheid in
het Westland.
Op
peildatum Ingediende Ingediende
Openstaande langer dan vacatures vacatures
voorlaatste laatste 12
vacatures op 3 mnd
mnd
peildatum openstaand 12 mnd
Bedrijfstak
Landbouw, bosbouw en jacht
Metaal-, machines- en apparatenindustrie
Elektrische, optische en
instrumentenindustrie
Productietransportmiddelen
Meubel- en houtindustrie
Horeca
Bouwnijverheid
Bouwinstallatie
Vervoermiddelen(handel,reparatie,benzine)
Groothandel
Detailhandel
Transport, opslag, post en
telecommunicatie
Informatie- en communicatietechnologie
Overige zakelijke dienstverlening
(inclusief R&D, schoonmaak)
Gezondheidszorg
Welzijnszorg
Overige dienstverlening
Overige bedrijfstakken
Totaal bedrijfstak

160
10

119
<10

372
53

444
44

<10
<10
<10
<10
<10
15
<10
22
<10

0
0
0
0
0
<10
0
13
<10

<10
0
<10
46
47
35
<10
90
131

<10
<10
<10
18
48
65
13
83
69

<10
<10

<10
0

50
10

44
13

<10
<10
<10
<10
0
252

<10
<10
0
<10
0
152

98
24
24
43
32
1.066

80
37
28
32
20
1.050

Bovenstaande tabel geeft onder andere aan, wanneer wij kijken naar de openstaande vacatures
op peildatum, dat er in de volgende vier bedrijfstakken de meeste vacatures zijn ingediend bij
het CWI, namelijk landbouw, bosbouw en jacht, de groothandel, metaal-, machines- en
apparatenindustrie en bouwinstallatie. Een groot deel van deze vacatures staat na drie
maanden nog open. Wanneer er gekeken wordt naar de ingediende vacatures van de
voorlaatste 12 maanden scoren buiten de al genoemde bedrijfstakken ook de volgende
bedrijfstakken hoog: detailhandel, overige zakelijke dienstverlening (inclusief R&D,
schoonmaak) en transport, opslag, post en telecommunicatie. Dit geldt ook voor de
ingediende vacatures van de laatste 12 maanden bij het CWI.
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De werkgelegenheid in Nederland, die in het jaar 2002 nog groeide met 42.000 banen, is in
2003 met 22.000 banen gedaald en zal dit jaar met 12.000 banen dalen. De afname van het
aantal banen en de groei van de beroepsbevolking leidt tot een voortgaande groei van de
werkloosheid. Het verwachte verlies aan werkgelegenheid in Nederland is in 2003 en 2004
het grootst in de industriële sectoren en in de bouw: ruim 52.000 banen. Maar ook in de
sectoren transport, telecom, banken en verzekeringen is dit verlies aan banen naar
verwachting aanzienlijk (in totaal 28.000). In een aantal sectoren echter, zal dit jaar het aantal
banen naar verwachting toenemen, namelijk in de sectoren: gezondheidszorg en welzijn,
openbaar bestuur en onderwijs en als laatste in de sector overige zakelijke dienstverlening
(makelaardij, juridische dienstverlening, accountancy, beveiliging, incasso, schoonmaak,
e.d.). De arbeidsmarktprognose van het CWI geeft ook aan dat de vaart in het
personeelsbestand verder afneemt: minder mensen wisselen van baan en veel opengevallen
plaatsen worden niet meer herbezet. Dit draagt er extra aan bij dat het aantal vacatures in
vrijwel alle sectoren zal dalen.
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4. De behoefte aan Tempo-Team Uitzendbureau in het Westland
Als eerste zal in dit hoofdstuk de enquête worden besproken die is afgenomen bij 110
Westlanders. Deze enquête is zowel bij mijn familie- en kenniskring als op straat afgenomen.
Het merendeel van deze uitkomsten is verwerkt in kruistabellen, grafieken en
taartdiagrammen en per vraag is er tevens een toelichting en een conclusie opgenomen. Ten
tweede zal in dit hoofdstuk geschreven worden over de Westlandse uitzendkrachten en ten
derde zal de mening van de intercedentes van de vestigingen Den Haag, Rijswijk en Delft
over de bewerking van de Westlandse markt worden besproken.
4.1 De enquête
Wanneer Tempo-Team Uitzendbureau het plan heeft om een nieuwe Tempo-Team vestiging
te openen in het Westland, is het van te voren heel belangrijk om te weten of de doelgroep2
van Tempo-Team Uitzendbureau wel behoefte heeft aan een extra uitzendbureau.
De behoefte van de doelgroep van Tempo-Team Uitzendbureau in het Westland is gemeten
aan de hand van een enquête. Deze enquête is afgenomen bij 110 mensen die woonachtig zijn
in het Westland. De enquête bestaat uit open en gesloten vragen, die voornamelijk op werken
via een uitzendbureau zijn gericht. Deze enquête is in bijlage 1 te vinden. Hieronder zal in het
kort een deel van de indeling van de enquête worden besproken.
Als eerste worden er in de enquête persoonlijke vragen gesteld, zoals leeftijd, geslacht,
woonplaats en of de geënquêteerde op dit moment werk heeft. Dit om een duidelijk beeld te
krijgen van de leefsituatie van de geënquêteerde Westlanders.
Vervolgens wordt er in de enquête gevraagd of zij via een uitzendbureau zouden willen
werken of al via een uitzendbureau hebben gewerkt en hoe zij dit hebben ervaren. Bij veel
vragen wordt er gevraagd naar een motivatie. De verschillende motivaties van de Westlanders
kan een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke beslissing voor het wel of niet
opstarten van een Tempo-Team vestiging in het Westland.
Doordat zij hun mening kenbaar kunnen maken in de gesloten en voornamelijk in de open
vragen, kunnen er uiteindelijk verschillende conclusies worden getrokken. Met name waarom
zij wel of juist niet een extra uitzendbureau in het Westland willen hebben en wat de
doelgroep wel of juist niet verlangt van een uitzendbureau. Door gebruik te maken van deze
motivaties, kan Tempo-Team, indien zij een vestiging wil opstarten in het Westland, rekening
houden met een aantal factoren die bij de Westlanders hoog in het vaandel staat wat betreft de
uitzendbranche.
Als laatste wordt er in de enquête gevraagd of de Westlanders behoefte hebben aan een
Tempo-Team vestiging in het Westland. Ook hierbij kunnen zij hun motivatie geven, die
vervolgens in de enquête zal worden verwerkt.
Met behulp van het programma SPSS zijn de resultaten van de enquête verwerkt. Tevens is
van dit programma gebruik gemaakt om de gegevens te analyseren en op overzichtelijke wijze
te presenteren. Een aantal vragen zal samen in een kruistabel te vinden zijn. De uitkomsten

2

In het kader van dit onderzoek bestaat de doelgroep uit Westlanders in de leeftijdscategorie 15-59 jaar.
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per vraag zullen nu behandeld worden en aan het einde van de enquête zal er nog een korte
conclusie gegeven worden.
1) Wat is uw leeftijd?
2) Wat is uw geslacht?

1. Wat is uw
leeftijd?

2. Wat is uw
geslacht?
Man
Vrouw
11
45
16
10
2
6
5
5
3
7
37
73

16-23 jaar
24-31 jaar
32-39 jaar
40- 47 jaar
48 jaar en ouder

Totaal

Totaal
56
26
8
10
10
110

De eerste twee vragen van de enquête zijn hierboven in een kruistabel te vinden: het geslacht
versus de leeftijd van de geënquêteerden. Uit de tabel kunt u opmaken dat van de 110
geënquêteerde Westlanders, het merendeel vrouw is en de meeste geënquêteerde Westlanders
in de leeftijdcategorie van 16-23 jaar zitten, namelijk 51%.
3) In welke plaats woont u?
40

30

20

Aantal

10

0
De Lier

's-Gravenzande Honselersdijk
Monster

Naaldw ijk

Kw intsheul

Poeldijk

Maasdijk

Wateringen

Zoals uit het histogram is te lezen zijn de meest geënquêteerde Westlanders afkomstig uit
Wateringen. De andere kernen van het Westland, zijn allen redelijk gelijk vertegenwoordigd.
Om een goed beeld te kunnen creëren van de behoefte naar een Tempo-Team vestiging in het
Westland, is het belangrijk dat de geënquêteerden uit verschillende plaatsen komen. Per plaats
kunnen de meningen verschillend zijn. Iedere Westlander heeft een andere visie op het aantal
gevestigde uitzendbureaus in het Westland, dit doordat men vaak toch als eerste kijkt naar het
aantal uitzendbureaus in de eigen woonplaats en directe omgeving.
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4) Heeft u op dit moment werk?
5) Hoe bent u aan deze baan gekomen?
Totaal
5. Hoe bent u aan deze baan gekomen?
Via het
Via familie,
internet/
vrienden of
advertentie
Via een
in de krant uitzendbureau kennissen Anders
4. Heeft u Ja, fulltime
11
5
13
21
50
op dit Ja, parttime
5
6
7
18
moment Ja, parttime
werk?
(en zit nog
op school)
3
2
24
8
37
Nee
5
Totaal
19
7
43
36
105/110

Slechts 50 Westlanders waarbij ik de enquête heb afgenomen, hebben op dit moment een
fulltime baan. 37 Westlanders hebben op dit moment een parttime baan en zitten nog op
school en 18 Westlanders hebben op dit moment een parttime baan. Slechts 5 van de
ondervraagde Westlanders hebben geen werk. De meeste Westlanders zijn aan deze baan
gekomen via familie, vrienden of kennissen en op de tweede plaats komt de optie anders met
een frequentie van 36. Hierbij staat op nummer één dat zij via een stage aan hun baan zijn
gekomen en op de tweede plaats via een open sollicitatie. Slechts 7 van de geënquêteerde
Westlanders zijn via een uitzendbureau aan hun huidige baan gekomen.
6) Waarom heeft u op dit moment geen baan?
7) Heeft u op dit moment een uitkering?
7. Heeft u op dit moment een uitkering?
Nee
Ja
Ik ben
6.
werkzoekend
Waarom
heeft u op
Ik ben
dit
arbeidsongeschikt
moment Ik zit op school
geen
Anders
baan?
Totaal

Totaal

1

1

2

3

-

3

4

1

5

In de kruistabel hierboven ziet u de verdeling van de 5 personen van de vorige vraag die op
dit moment geen werk hebben. Hieruit is te lezen dat 3 Westlanders geen baan hebben, omdat
zij nog op school zitten. Slechts 2 Westlanders zijn werkzoekend op dit moment, waarvan één
een WW-uitkering heeft en de andere Westlander is werkzoekend maar heeft (nog) geen
uitkering.
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8) Zou u via een uitzendbureau willen werken?
9) Staat of heeft u zich ooit ingeschreven bij een uitzendbureau?

8. Zou u via een
uitzendbureau willen
werken?
Totaal

Nee
Ja

9. Staat of heeft u zich ooit ingeschreven bij
een uitzendbureau?
Nee
Ja
44
12
29
73

25
37

Totaal
56
54
110

Het merendeel van de geënquêteerden zou niet voor een uitzendbureau willen werken, het
percentage hiervan is 50,9%. Hiervoor hebben zij verschillende redenen. Als eerste vinden zij,
dat zij te weinig zekerheid/vastigheid hebben wanneer zij voor een uitzendbureau werken. Als
tweede dat het vaak gaat om een baan die voor een korte periode is. Uit deze twee redenen
blijkt dat veel mensen een verkeerde beeldvorming hebben van een uitzendbureau.
Uitzendbureaus kunnen namelijk ook banen aanbieden die voor een langere periode zijn,
bijvoorbeeld een jaar of langer. Het komt ook geregeld voor dat een uitzendkracht na
ongeveer 6 maanden door het desbetreffende bedrijf wordt overgenomen en van het bedrijf
een contract krijgt voor onbepaalde tijd.
Tevens worden de volgende redenen nog genoemd: zelf liever op zoek gaan naar een baan (en
dit ook beter op het CV staat), scheelt in geld en als laatste minder kans op
doorgroeimogelijkheden.
Verder kan er uit de bovenstaande tabel geconcludeerd worden dat ook het merendeel van de
geënquêteerde Westlanders zich nooit bij een uitzendbureau heeft ingeschreven, namelijk
66,4%.
Alleen de mensen die bij deze vraag ‘ja’ hadden geantwoord, moesten vervolgens de vragen
10, 11 en 12 nog beantwoorden. Het gaat hierbij om 37 geënquêteerde Westlanders.
10) Bij welk(e) uitzendbureau(s) was dit en in welke plaats?
Onder de 37 Westlanders die zich ooit hebben ingeschreven bij een uitzendbureau is Randstad
Uitzendbureau te Naaldwijk het meest genoemde uitzendbureau. Op de tweede plaats komt
Impuls Wisselwerk te Wateringen en op de derde plaats komt Vedior eveneens gevestigd in
Wateringen.
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11) Hoe vond u de bemiddeling van het uitzendbureau?
12) Heeft u ook via dit uitzendbureau gewerkt?

11. Hoe vond u de
bemiddeling van
het
uitzendbureau?
Totaal

12. Heeft u ook via dit uitzendbureau
gewerkt?
Nee
Ja
2
2
5
12
7
7
2
16
21

Zeer goed
Goed
Voldoende
Onvoldoende

Totaal
4
17
14
2
37

Het aantal geënquêteerden dat ook daadwerkelijk voor een uitzendbureau heeft gewerkt is 21.
Allen geven aan de bemiddeling voldoende of beter te vinden. In het algemeen vonden de
meeste mensen de bemiddeling van het uitzendbureau goed.
Uit de kruistabel is ook af te lezen dat de beoordelingen van de bemiddelingen van de
uitzendbureaus lager zijn wanneer zij niet via het desbetreffende uitzendbureau hebben
gewerkt dan dat zij wel via het uitzendbureau hebben gewerkt. Deze uitkomst is dan ook
logisch, want wanneer het uitzendbureau geen baan voor diegene kan vinden, kan dit als een
teleurstelling voor diegene worden ervaren, waardoor hij/zij de bemiddeling een stuk lager
waardeert. Een andere reden waardoor de geënquêteerden niet via een uitzendbureau hebben
gewerkt is dat zij zelf een andere baan hadden gevonden.
13) Wat vindt u van de hoeveelheid uitzendbureaus die in het Westland zijn gevestigd?
70

60

50

40

30

20

Aantal

10

0
Zeer goed

Goed

Voldoende

Onvoldoende

Uit het histogram hierboven kan geconcludeerd worden dat de meeste Westlanders vinden dat
er voldoende uitzendbureaus zijn gevestigd in het Westland. Hierbij moet wel rekening
gehouden worden dat het merendeel van de geënquêteerden al een baan heeft en dan dus ook
geen directe behoefte hebben aan nog een uitzendbureau in het Westland. Slechts 8,2% vindt
de hoeveelheid uitzendbureaus in het Westland onvoldoende. Dit betekent dat 91.8% vindt dat
de hoeveelheid uitzendbureaus in het Westland voldoende, goed of zeer goed is.
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14) Zou u meer (bekende) uitzendbureaus willen in het Westland?

Ja

45,5%

Nee

5 54,5%

Uit dit taartdiagram is af te leiden dat het merendeel van de ondervraagden niet meer
(bekende) uitzendbureaus wil in het Westland. Zoals u kunt zien, liggen deze twee
percentages zeer dicht bijelkaar.
Er zijn verschillende redenen waardoor men geen behoefte heeft aan nog een uitzendbureau in
het Westland. Op de eerste plaats staat dat zij vinden dat er al genoeg uitzendbureaus zijn
gevestigd in het Westland en op de tweede plaats staat dat zij geen gebruik maken van
uitzendbureaus. Zij hebben er dus weinig tot geen baat bij wanneer er een bekend
uitzendbureau zou komen in het Westland.
De redenen waarom de ondervraagden juist wel meer (bekende) uitzendbureaus willen in het
Westland zijn onder andere dat door een bekende naam, mensen zich eerder willen
inschrijven doordat het vertrouwder klinkt dan een onbekend uitzendbureau. Tevens is er
meer keuze wat betreft uitzendbureaus voor de werklozen, dus ook meer kans op werk voor
hen.
Wanneer we uit het oogpunt van de bedrijven kijken is een bekend uitzendbureau bij
bedrijven vaak meer in trek dan een onbekend uitzendbureau. Het bedrijf gaat er vanuit dat er
eerder kwaliteit geboden en geleverd wordt. In het volgende hoofdstuk zullen de bedrijven in
het Westland aan bod komen.
De meeste geënquêteerden gaven de voorkeur aan Tempo-Team Uitzendbureau en verder
kwamen de namen Content, Start Uitzendbureau en Randstad ook een aantal keer naar voren.
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15) Als u via een uitzendbureau zou werken, waar zou u dan graag willen werken en/of
welke werkzaamheden zou u dan graag willen verrichten?

Anders

Horeca/catering
Data-entry

Gezondheidszorg

Productie-/magazijnw

Food
Sales/verkoop

Overheid
Verhuizer

Bij een winkelbedrijf

Receptioniste/telefo
Commercieel werk
Beveiliging
Secretaresse
Schoonmaak
Financiele dienstverlen
Postkamermedewerker

Administratief werk
Koeriersdiensten
Callcenterwerk

In het bovenstaande taartdiagram zijn alle werkzaamheden te vinden die men eventueel zou
willen verrichten, wanneer men via een uitzendbureau zou gaan werken. Met de uitkomsten
moet er rekening gehouden worden, met het feit dat men meerdere antwoorden mocht
invullen. Tevens moet men niet teveel waarde aan de uitkomst hechten omdat 105
geënquêteerden al een baan hebben en dus ook anders hier tegenaan kijken. De sector horeca/
catering scoort hierbij het hoogst, namelijk met 31 stemmen. Op de tweede plaats staat de
gezondheidszorg met 28 stemmen en met 22 stemmen komt commercieel werk op de derde
plaats te staan. Administratieve werkzaamheden, receptioniste/telefoniste en de optie anders
komen allen op de vierde plaats te staan met 21 stemmen. Onder de optie anders kan men
denken aan werkzaamheden in de kinderopvang, automatisering, bouw en in de agrarische
sector. In bijlage 2 zijn de frequenties van deze verschillende werkzaamheden te vinden.
Wanneer we kijken naar de werkgelegenheid in het Westland, wat in hoofdstuk 3 is
besproken, kan men zien dat de meeste vacatures bij het CWI worden ingediend in de
bedrijfstakken landbouw, bosbouw en jacht, de groothandel, metaal-, machines- en
apparatenindustrie en bouwinstallatie. Een aantal van deze bedrijfstakken komt ook naar
voren bij de werkzaamheden die de geënquêteerden graag zouden willen verrichten, deze zijn
te vinden onder de optie anders. Deze bedrijfstakken zijn; landbouw, bosbouw en jacht,
metaal-, machines- en apparatenindustrie en bouwinstallatie. Daarentegen komt de top 3 van
de werkzaamheden die de geënquêteerden graag willen verrichten, niet overeen met de
werkgelegenheid in het Westland. Het gaat hierbij om horeca/catering, gezondheidszorg en
commercieel werk.
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16) Hoeveel mag de maximale reisafstand in kilometers bedragen tussen uw woonplaats
en uw werkplaats?
De maximale reisafstand van de meeste Westlanders is 10 kilometer. Dit is wel afhankelijk
van het soort vervoer waarmee zij naar hun werk gaan. Met de fiets zullen zij minder
kilometers willen fietsen dan wanneer zij met de auto of openbaar vervoer zullen gaan. Vaak
gaat het hierbij dan ook om de reistijd. Ook wanneer men een goede reiskostenvergoeding
ontvangt, is men bereid om meer kilometers af te leggen naar hun werk. Wanneer er naar het
gemiddelde van de maximale reisafstand van een Westlander wordt gekeken, kan er
geconcludeerd worden dat de meeste Westlanders een baan in het Westland en omstreken
willen.
17) Wat verwacht u van een uitzendbureau?
Bij deze vraag kwam duidelijk naar voren dat men het zeer belangrijk vindt, dat een
uitzendbureau zich inzet voor het zoeken en vinden van een ´goede´ baan die bij hen past.
Verder vinden de Westlanders het belangrijk dat er vanuit het uitzendbureau een goede
begeleiding is. Hierbij kan gedacht worden aan het informeren bij een net gestarte
uitzendkracht of de baan bevalt en wanneer er problemen zijn, deze opgelost worden vanuit
het uitzendbureau. Een goede communicatie, bemiddeling en een goede organisatie staan ook
hoog in het vaandel bij de Westlanders en niet te vergeten dat een uitzendbureau snel werk
aanbiedt, dat zij goed zullen verdienen en dat de betalingen op een correcte manier verlopen.
18) Wat zou u ervan vinden als Tempo-Team Uitzendbureau zich zou vestigen in het
Westland?
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De meeste geënquêteerde Westlanders vinden het een goed idee wanneer Tempo-Team zich
zou vestigen in het Westland. Het percentage hiervan is 63,6% en 35,5 % heeft hier geen
mening over en slechts 0,9% vindt het een slecht idee. De voornaamste reden dat zij het een
goed idee vinden, is omdat Tempo-Team een zeer bekend uitzendbureau in Nederland is en
veelbelovende reclames heeft. Er zijn ook maar weinig bekende uitzendbureaus in het
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Westland gevestigd die landelijk actief zijn. Verder biedt Tempo-Team werk in verschillende
sectoren. Tevens heeft een uitzendkracht meer keus wat betreft het inschrijven bij
verschillende uitzendbureaus dus ook ´eerder´ kans op een baan.
De motivatie waarom zij kiezen voor de optie ‘geen mening’, is omdat zij nog nooit met
Tempo-Team te maken hebben gehad, dus ook niet weten wat Tempo-Team hen te bieden
heeft. Een andere reden is dat zij weinig over het aantal gevestigde uitzendbureaus in het
Westland weten, omdat zij reeds een vaste baan hebben en zich ook niet daarin verdiepen.
Men vindt het een slecht idee om Tempo-Team in het Westland te vestigen, omdat er al
genoeg uitzendbureaus in het Westland zijn. Ook bij deze uitkomst dient er rekening mee
gehouden worden dat de meeste mensen al een baan hebben.
19) Heeft u nog op- en/of aanmerkingen?
Hieronder volgt er een aantal op -en/of aanmerkingen die tijdens deze enquête naar voren zijn
gekomen:
- ‘Tempo-Team moet zorgen voor goed gemotiveerd personeel met
doorzettingsvermogen, daar is behoefte aan’;
- ‘Naaldwijk is de beste plaats voor een Tempo-Team vestiging’;
- ‘Tempo-Team moet ervoor zorgen dat de mensen veel geld verdienen, zodat ze
langer ergens blijven en zij met meer plezier daar werken’;
- ‘er zijn teveel uitzendbureaus uit Den Haag die onbekend zijn en vaak hebben
zij een buitenlandse naam en eigenaar. Hoe meer bekende uitzendbureaus in de
omgeving, hoe meer concurrentie, wat uiteindelijk tot betere resultaten leidt.
Het is gezonde concurrentie, waardoor andere uitzendbureaus extra hun best
gaan doen’;
- ‘uitzendbureaus schrijven in deze periode minder kandidaten in, vanwege de
werkloosheid, hierdoor ontstaat er een minder goede relatie tussen de
uitzendbureaus en de burgers’.
In bijlage 2 kunt u de statistische gegevens (frequentietabellen) vinden die betrekking hebben
op de gesloten vragen die in de enquête staan vermeld. Hierin vindt u informatie over het
aantal geënquêteerde Westlanders die gekozen hebben voor een keuzemogelijkheid per
gestelde vraag, het daarbij behorende percentage, het geldige percentage en het cumulatieve
percentage hiervan.
De uitkomsten van deze enquête hechten niet veel waarde aan het onderzoek. Van de 110
geënquêteerde Westlanders hebben namelijk 105 mensen op dit moment een fulltime of
parttime baan hebben. Zij hebben dan ook geen directe behoefte aan nog een uitzendbureau in
het Westland. Dit speelt een grote rol bij de uitkomsten van de enquête. Wanneer er meer
geënquêteerden werkloos waren, zouden de uitkomsten van een aantal vragen vervolgens
anders zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de volgende vragen:
- Wat vindt u van de hoeveelheid uitzendbureaus die in het Westland zijn
gevestigd?
- Zou u meer (bekende) uitzendbureaus willen in het Westland?
- Als u via een uitzendbureau zou werken, waar zou u dan graag willen
werken en/of welke werkzaamheden zou u dan graag willen verrichten?
- Wat zou u ervan vinden als Tempo-Team Uitzendbureau zich zou vestigen
in het Westland?
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Wat opvallend is bij de uitkomsten van deze enquête is het feit dat de meeste Westlanders
vinden dat er voldoende uitzendbureaus zijn gevestigd in het Westland en dat het merendeel
van de ondervraagden niet meer bekende uitzendbureaus willen in het Westland. Daarentegen
vinden de meeste geënquêteerde Westlanders het wel een goed idee wanneer Tempo-Team
zich zou vestigen in het Westland.
4.2 Westlandse uitzendkrachten
Op dit moment heeft Tempo-Team geen uitzendkrachten in het Westland werken die tevens in
het Westland wonen. Helaas is het dus onmogelijk om de behoefte naar een Tempo-Team in
het Westland van deze Westlandse flexwerkers te meten.
Er is wel een aantal uitzendkrachten dat in het Westland werkt, maar die uit Delft, Den Haag
of Rijswijk komen. Doordat Tempo-Team niet in het Westland is gevestigd, is het ook
moeilijker om Westlanders aan te trekken om voor Tempo-Team te komen werken.
Westlanders die op zoek zijn naar werk gaan toch vaak eerst naar de dichtstbijzijnde
uitzendbureaus om zich in te laten schrijven. Wanneer zij merken dat het vinden van een baan
te lang duurt, zullen zij zich bij zoveel mogelijk verschillende uitzendbureaus willen
inschrijven. Zij zullen dan naar één van de drie vestigingen van Tempo-Team komen om zich
in te laten schrijven.
De makkelijkste manier om aan Westlandse uitzendkrachten te komen, is dus wanneer
Tempo-Team zich in het Westland zou vestigen.
4.3 Intercedentes over de bewerking van het Westland
Er is een vijftal intercedentes van de drie verschillende vestigingen ondervraagd over de
bewerking van het Westland. Zij geven aan dat er verbetering is, wat betreft de
marktbewerking in het Westland. Doordat er vanuit Tempo-Team een aantal jaar geen actieve
bewerking is geweest, kenden veel bedrijven Tempo-Team niet goed. De bedrijven in het
Westland worden nu regelmatig door de intercedentes bezocht. Zij reageren dan ook erg
enthousiast en verschillende bedrijven beginnen Tempo-Team nu langzamerhand ook te
kennen. Tempo-Team krijgt nu ook regelmatig aanvragen vanuit het Westland binnen.
Doordat Tempo-Team niet in het Westland is gevestigd, lopen de intercedentes tegen
verschillende problemen aan. Als eerste wordt er door bedrijven in het Westland vooral
gewerkt met goedkopere uitzendbureaus uit het Westland zelf. Zij rekenen lage tarieven, die
Tempo-Team niet kan hanteren en vaak worden er veel Poolse uitzendkrachten bij tuinders
aangeboden. Veel tuinders zijn van mening dat Polen erg hard kunnen werken, niet zeuren en
nog goedkoop zijn ook.
Veel bedrijven werken al jaren met hetzelfde uitzendbureau en zij zullen dan ook niet snel
met een ander uitzendbureau in zee gaan. Het is dan ook erg moeilijk om met deze
uitzendbureaus te concurreren die al een jarenlange relatie hebben met verschillende bedrijven
uit het Westland.
Het vertrouwen winnen bij de bedrijven speelt ook een grote rol, wat tevens veel tijd zal gaan
kosten. Dit doordat Tempo-Team zich een aantal jaar niet in het Westland heeft laten zien.
Bedrijven zullen eerst Tempo-Team beter moeten ‘leren kennen’. Volgens een intercedent
vragen bedrijven zich soms af waarom Tempo-Team uit Den Haag, Rijswijk of Delft komt
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om het Westland te bewerken. De bedrijven hebben hierbij vragen als: Is dit tijdelijk, omdat
Tempo-Team dan niet voldoende aanvragen binnenkrijgt vanuit Den Haag, Rijswijk en Delft?
Hoe gaat het straks als de markt in deze plaatsen erg aantrekt, blijft Tempo-Team dan nog
steeds komen in het Westland? Dit zijn redenen waarom vele bedrijven vertrouwen op lokale
contacten/contracten.
Volgens een intercedent van Tempo-Team geven de meeste bedrijven uit het Westland de
voorkeur aan mensen die uit het Westland komen en willen liever geen mensen uit
bijvoorbeeld Den Haag. Dit omdat zij de ´cultuur´ kennen van het Westland. Vaak zijn de
bedrijven in het Westland ook moeilijk bereikbaar met het openbaar vervoer, zodat het ook
belangrijk is dat men daar in de buurt woont.
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5. Bedrijven in het Westland
In dit hoofdstuk zullen de bedrijven in het Westland onderzocht worden. Om hier een
duidelijk beeld van te krijgen, kan men het beste een bestand bij de Kamer van Koophandel
aankopen. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel kan men de meest actuele
bedrijfsgegevens vinden van de bedrijven in het Westland, dit kan op diverse manieren wat
betreft de selectie van deze bedrijven. Er zijn geen aanmeldkosten, maar men betaalt alleen
voor de gegevens die men afneemt. Dit is de reden waarom ik geen gebruik heb gemaakt van
de Kamer van Koophandel maar wel vervolgens gebruik heb gemaakt van het CWI, waarin
gegevens te vinden waren over het aantal verschillende bedrijfsvestigingen in het Westland.
5.1 Aantal bedrijfsvestigingen in het Westland en de grootteklasse hiervan
De hieronder gepubliceerde gegevens zijn afkomstig van het CWI. Hieronder kan men
informatie vinden over het aantal bedrijfsvestigingen in het Westland per bedrijfstak en over
de grootteklasse van de bedrijfsvestigingen over het jaar 2003. Hieronder in deze tabel zijn
deze gegevens schematisch te vinden.
Bedrijfsvestigingen Werkzame personen
Bedrijfstak
Landbouw, bosbouw en jacht
Voeding-en genotmiddelenindustrie
Textiel-en leerindustrie
Papier-en grafische industrie
Chemie-, rubber-en apparatenindustrie
Glas-, aardewerk-en bouwmaterialenindustrie
Metaal-, machines-en apparatenindustrie
Elektrische,optische en instrumentenindustrie
Productie transportmiddelen
Meubel-en houtindustrie
Elektriciteit, aardgas, water (nutsbedrijven)
Horeca
Toerisme en recreatie
Bouwnijverheid
Bouwinstallatie
Vervoermiddelen (handel, reparatie, benzine)
Groothandel
Detailhandel
Transport, opslag, post en telecommunicatie
Banken
Verzekeringswezen
Informatie-en communicatietechnologie
Overige zakelijke dienstverlening (inclusief R&D, schoonmaak)
Openbaar bestuur
Onderwijs
Gezondheidszorg
Welzijnszorg
Overige dienstverlening
Totaal bedrijfstak

212
16
30
13
130
14
32
140
97
386
140
156
401
573
128
56
72
52
453
13
103
127
74
213
3.658
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1.016
275
48
257
330
21
1.741
88
143
696
286
936
611
2.519
1.214
1.014
5.695
4.095
1.655
784
382
364
5.467
779
1.654
2.536
1.365
968
36.944
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Bedrijfsvestigingen Werkzame personen
Grootteklasse
1 werkzame persoon
2 t/m 4 werkzame personen
5 t/m 9 werkzame personen
10 t/m 19 werkzame personen
20 t/m 49 werkzame personen
50 t/m 99 werkzame personen
100 t/m 199 werkzame personen
200 t/m 499 werkzame personen
500 t/m 999 werkzame personen
1000 of meer werkzame personen
Onbekend
Totaal grootteklasse

1.088
1.064
677
422
262
66
36

32
3.658

1.088
2.976
4.452
5.751
7.842
4.486
4.862
2.189
1.354
1.944
36.944

Uit de bovenstaande tabellen kan geconstateerd worden dat de meeste bedrijven in het
Westland werkzaam zijn in de volgende bedrijfstakken: detailhandel, overige zakelijke
dienstverlening (inclusief R&D, schoonmaak), groothandel, bouwnijverheid, overige
dienstverlening en landbouw, bosbouw en jacht.
Wanneer er wordt gekeken naar het aantal werkzame personen per bedrijfstak, dan werken bij
de volgende bedrijfstakken de meeste mensen: groothandel, overige zakelijke dienstverlening
(inclusief R&D, schoonmaak), detailhandel, gezondheidszorg, bouwnijverheid en metaal-,
machines- en apparatenindustrie. Bij de hiervoor besproken bedrijfstakken, zijn de daarbij
behorende getallen in de tabel vet gedrukt.
Uiteraard komt hierboven een aantal bedrijfstakken tweemaal voor, bij de top 6 van het
meeste aantal vestigingen per bedrijfstak in het Westland en bij de top 6 van het meeste aantal
werkzame personen per bedrijfstak. Het gaat hier om de bedrijfstakken detailhandel,
groothandel, overige zakelijke dienstverlening (inclusief R&D, schoonmaak) en de bedrijfstak
bouwnijverheid. De bovengenoemde bedrijfstakken zijn dus volgens de gegevens van het
CWI het meest aanwezig in het Westland.
Wat betreft de grootteklasse van de bedrijfsvestigingen in het Westland kan gezegd worden
dat naarmate het aantal werkzame personen toeneemt, het aantal bedrijfsvestigingen afneemt.
Kort samengevat zijn er 1.088 bedrijven, waar 1 persoon werkzaam is, 422 bedrijven waar er
10 t/m 19 personen werkzaam zijn en als laatste 36 bedrijven in het Westland waar er tussen
de 100 t/m 199 mensen werkzaam zijn.
De meeste bedrijven in het Westland zijn dus klein tot middelgroot (t/m 49 werkzame
personen), wanneer wij kijken naar het aantal werkzame personen.
De bedrijfstak landbouw, bosbouw en jacht scoort niet uitermate hoog in de tabel hierboven,
terwijl er veel agrarische bedrijven zijn gevestigd in het Westland. Dit komt omdat deze
gegevens afkomstig zijn van het CWI en zij niet over een compleet beeld beschikken van de
bedrijfsvestigingen in het Westland. Dit doordat niet alle bedrijven openstaande vacatures
zullen melden bij het CWI. Dit zal waarschijnlijkheid regelmatig voorkomen bij de agrarische
bedrijven. Een reden hiervan zou kunnen zijn, dat veel agrarische bedrijven vaak vrij
gemakkelijk aan mensen kunnen komen. Vaak gaat dit eerst via familie, vrienden en
kennissen. Wanneer zij dan nog steeds niemand kunnen vinden, zullen zij andere stappen
moeten ondernemen. Hierbij kan gedacht worden aan het plaatsen van advertenties, de
vacature melden bij het CWI, een uitzendbureau inschakelen etc. Tevens dienen mensen die
in de agrarische sector willen werken aan minder eisen te voldoen dan wanneer een bedrijf
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iemand zoekt voor bijvoorbeeld een administratieve functie. Dit maakt het vinden van
geschikte werknemers voor de agrarische bedrijven gemakkelijker.
Tempo-Team werkt of heeft samengewerkt met verschillende Westlandse bedrijven en heeft
met veel Westlandse bedrijven regelmatig conctact. Dit zou een kans voor Tempo-Team
kunnen zijn wanneer zij zich zou gaan vestigen in het Westland. Hieronder volgt een aantal
bedrijven in het Westland waar op dit moment flexwerkers van Tempo-Team werkzaam zijn:
Bos Brothers Fruit&Vegetables, Rainbow Sales Beheer B.V. en Rainbow KLeinpak B.V.
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6. De concurrentieanalyse
Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Als eerste zullen de uitzendbranche en de economische
ontwikkelingen aanbod komen. Vervolgens zal in het tweede gedeelte van dit hoofdstuk
uitgebreid de concurrentieanalyse worden besproken.
6.1 Perspectief van de uitzendbranche
De vraag naar uitzendkrachten is nog steeds dalend en ook de markt voor werving en selectie
is gedaald, terwijl die voor outplacement3 juist is gestegen.
Het gemiddelde uitzendbureau heeft ook in 2003 zijn omzet scherp zien dalen. Naar
verwachting zal het jaar 2004 weer een voorzichtig economisch herstel laten zien. De
uitzendbranche zal daar volop van profiteren. Bedrijven zullen namelijk voorzichtig zijn met
het aantrekken van vast personeel en eerder een beroep doen op uitzendbureaus.
Door verbreding van het dienstenpakket kan een uitzendbureau minder conjunctuurgevoelig
worden. Niet alle activiteiten zijn even succesvol. Doordat de overheid bezuinigt op
budgetten, krimpt bijvoorbeeld de markt voor reïntegratie. De verslechtering van de
arbeidsmarkt zorgt daarbij voor extra moeilijkheden om mensen te plaatsen, zeker als zij al
een tijd niet meer gewerkt hebben. Verbreding van het dienstenpakket bij werving- en
selectiebureaus kan bijvoorbeeld met outplacement, loopbaanbegeleiding en mobiliteit.4
Zoals al in hoofdstuk 2 is genoemd, zijn de kernactiviteiten van Tempo-Team uitzenden en
detacheren, werving & selectie, herplaatsing, reïntegratie en mobiliteit en als laatste het
aannemen van werk. Aan deze kernactiviteiten is te zien dat Tempo-Team over een zeer ruim
dienstenpakket beschikt.
6.2 Trends binnen de uitzendbranche
·
·
·

De grote uitzendbureaus proberen de concurrentie en opmars van kleine bureaus te
stoppen door overnames van kleine, vaak gespecialiseerde uitzendbureaus of door
samenwerkingsverbanden aan te gaan met andere uitzendbureaus en grote bedrijven.
Het werven via internet komt steeds meer in de belangstelling te staan. Het is een
goede aanvulling op bestaande kanalen als advertenties in bladen.
Ruim 60 % van de opdrachtgevers verkiest een gespecialiseerd werving- en
selectiebureau boven een algemeen bureau.

6.3 Ontwikkelingen in de externe omgeving
De macro-economische ontwikkelingen in Nederland zijn van grote invloed op de
bewegingen in de flexmarkt. De flexmarkt is een cyclische markt, wat betekent dat
meebewogen wordt met de schommelingen in de economie. In feite loopt de flexmarkt zelfs
iets vooruit op de economische ontwikkelingen. Onderwerpen die momenteel van grote
invloed zijn op onze economie zijn bijvoorbeeld buitenlandse invloeden op de Nederlandse
economie, de ontwikkeling van het Midden- en Klein bedrijf in Nederland, de ontwikkeling
van de Overheid en haar bijdrage in nationale bestedingen, de ontwikkeling van de

3
4

Begeleiding bij verandering op de werkplek.
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beroepsbevolking, de ontwikkelingen in vacatures op de arbeidsmarkt en de ontwikkelingen
omtrent werkloosheid in Nederland.
6.4 Verwachtingen economie

Regelmatig worden door diverse instanties verwachtingen rondom de economische
ontwikkelingen
gepresenteerd.
De
ABU
Omvang Uitzendmarkt
1998=100
(Algemene Bond voor Uitzendondernemingen) 120
heeft het een en ander over de economie geroepen 100
80
in haar jaarlijkse ABU-bijeenkomst.
60
53%

o Economische groei blijft tot en met 40
2005 onder de 2%, daarna wat 20
0
hoger: 2,5% tot 3,5%.
o Tegelijk meer nadruk op de
arbeidsproductiviteit.
Bron: NIPO, ABU
o Werkloosheid stijgt naar 6,0% in 2007, waarbij de grootste stijging in 2004 zal
plaatsvinden.
o De krapte op de arbeidsmarkt neemt dus af, maar kan met toenemende
economische groei snel weer omslaan.
Gelet op de hierboven vermelde verwachtingen voor de flexmarkt kan gesteld worden dat
vanaf 2005 een voorzichtig herstel van de flexmarkt tot de mogelijkheden behoort, wat uit
bovenstaande grafiek is af te leiden.
Deze grafiek laat ook zien dat in 1998 de omvang van de uitzendmarkt 100% was, de
prognose van de ABU voor 2004 is ongeveer 54%.5
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Intranet Delphi: Macro-economische verkenning van de flexmarkt.
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6.5 De concurrentieanalyse
De mogelijkheid bestaat dat Tempo-Team Uitzendbureau zich in het Westland zal gaan
vestigen. Hierbij is het belangrijk dat er van tevoren wordt gekeken naar de mogelijkheden die
er voor Tempo-Team zijn, om vanuit ´een vestiging´ in het Westland, het Westland optimaal
te bewerken. Hoeveel en wat voor soort uitzendbureaus er zijn gevestigd in het Westland, is
hierbij een belangrijke vraag. Deze vraag kan beantwoord worden door middel van een
concurrentieanalyse.
Een concurrentieanalyse is het proces waarin de belangrijkste concurrenten worden
vastgesteld, hun doelstellingen, strategieën, sterke en zwakke punten en reactiepatronen
worden geëvalueerd, en ten slotte wordt beslist welke concurrenten men aanvalt en welke
men uit de weg gaat.
Om een concurrentieanalyse op te stellen moet er onderzoek gedaan worden naar het aantal en
soort uitzendbureaus, die in het Westland zijn gevestigd.
Dit is uitgevoerd met behulp van verschillende internetsites, zoals de site van de Kamer van
Koophandel, de Gouden Gids en De Telefoongids. Om meer informatie over deze
uitzendbureaus te achterhalen heb ik telefonisch contact opgenomen met de verschillende
uitzendbureaus.
Uit het onderzoek is vervolgens naar voren gekomen, dat er verschillende uitzendbureaus in
het Westland zijn gevestigd. Hierbij kan gedacht worden aan zeer kleine uitzendbureaus, waar
maar één persoon werkzaam is en uitzendbureaus waar meerdere personen werkzaam zijn. Dit
zegt ook iets over de grootte van verschillende uitzendbureaus. Doordat er meer mensen bij
een uitzendbureau werkzaam zijn, kan dit betekenen dat het uitzendbureau een groter
marktaandeel heeft. Sommige uitzendbureaus hebben gemiddeld dagelijks tussen de 5 à 20
mensen via hen werken bij bedrijven. Zo zijn er ook grotere uitzendbureaus in het Westland
die dagelijks tussen de 50 à 200 mensen uitzenden naar bedrijven. Bij veel uitzendbureaus
hangt het ook vaak van het seizoen af hoeveel mensen via hen werken, dit doordat veel
uitzendbureaus zich richten op de agrarische sector. In de agrarische sector is het meestal in
de zomer drukker dan in de winter.
De agrarische sector is zeer populair bij de uitzendbureaus in het Westland. Dit komt doordat
veel agrarische bedrijven zijn gevestigd in het Westland. Wat dan ook opvalt is dat veel
uitzendbureaus in het Westland zich alleen richten op deze agrarische sector en maar zelden
op meerdere sectoren.
In de gemeente Westland bevinden zich in totaal zo´n 30 uitzendbureaus. Helemaal precies
kan dit aantal niet bepaald worden, doordat er in het Westland ook veel kleine uitzendbureaus
zijn te vinden, die wellicht niet op te sporen zijn via het internet. In het Westland zijn meer
lokale uitzendbureaus te vinden, dan uitzendbureaus die landelijk actief zijn.
Om de concurrenten van Tempo-Team vast te stellen zal er onder andere gekeken worden
naar de sectoren waarin de concurrerende uitzendbureaus werkzaam zijn (het werkaanbod) en
naar de grootte (het marktaandeel) van de desbetreffende uitzendbureaus. Op deze wijze zal
dus een aantal uitzendbureaus afvallen die niet tot een concurrent van Tempo-Team behoren.
Dit kan zijn doordat zij te klein zijn of andere diensten verlenen aan hun klanten.
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Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de diverse uitzendbureaus in het Westland
die een directe concurrent zullen zijn voor Tempo-Team. Verder zal in het overzicht
informatie te vinden zijn in welke sectoren zij werkzaam zijn en eventuele andere relevante
informatie over deze uitzendbureaus.
Naam
uitzendbureau

Werkzaam in de
sector(en)

Dactylo Uitzendbureau
Gravenzande
E.G. Personeelsdiensten
Poeldijk

Voornamelijk administratief,
industrieel en technisch werk,
van alles wat.
Agrarisch, techniek,
inpakwerkzaamheden, bouw,
industrie, hoveniers.

Green job uitzendbureau
Poeldijk

Agrarisch

Harry van Heijningen
B.V.
Naaldwijk

Agrarisch

Verdere relevante informatie
Dactylo Uitzendbureau maakt deel uit van de
Vedior groep, die lid zijn van de ABU.
Het aantal uitzendkrachten per dag is erg
seizoensgebonden.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 80 à
100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 5 en nog een
aantal chauffeurs
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 20
Aantal medewerkers uitzendbureau: 7

Dit uitzendbureau bewerkt het Westland en het
omliggende gebied.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 200
Aantal medewerkers uitzendbureau: 4
Voornamelijk agrarisch, verder Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 22
Aantal medewerkers uitzendbureau: 1
bloemenexport, technisch
werk.
Kandidaten en opdrachtgevers komen
Administratief, secretarieel,
voornamelijk uit het Westland, maar ook
commercieel en een beetje
omstreken. Het functieniveau is voornamelijk
financieel.
Mbo-niveau.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 50
Aantal medewerkers uitzendbureau: 8
(parttimers)
Agrarisch
Zij bewerken voornamelijk het Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 5
Agrarisch, productie
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 100

Hpflex B.V.
Honselersdijk
Impuls Wisselwerk
Wateringen

Inpaklijn B.V.
Poeldijk
LNG Dienstverlening
Monster

Zij bewerken voornamelijk het Westland, maar
ook eromheen. Zij nemen door het bedrijf zelf
geworven en geselecteerde- medewerkers op
payroll en verzorgen de administratie.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 60
Aantal medewerkers uitzendbureau: 3

Luba Pay Roll plus
Bloemenveiling Holland
Honselersdijk

Voornamelijk agrarisch, ook
overheid, schoonmaak,
techniek, eigenlijk van alles.

Randstad Uitzendbureau
Naaldwijk

UKD Uitzendbureau
Wateringen

Van alles wat, maar
voornamelijk administratief,
commercieel, productie en
agrarisch.
Uitzendbureau Full-Time regelt vervoer voor
Gespecialiseerd in lager en
middelbaar opgeleid personeel uitzendkrachten en doet payrolling.
voor horeca, catering,
administratie, productie,
techniek en tuinbouw.
Voornamelijk agrarische sector Zij bewerken het Westland en Bleiswijk.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 100

Unal Uitzendbureau
B.V.

Gespecialiseerd in de
tuinbouw, schoonmaak en

Uitzendbureau FullTime B.V.
Gravenzande

Zij bewerken voornamelijk het Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 60
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Poeldijk

beveiliging, verder ook andere Aantal medewerkers uitzendbureau: 4
branches.
Technisch, industrieel, groente, Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 100
fruit, fabriek

Van der Meer
Uitzendbureau B.V.
Monster
Vedior Uitzendbureau
Wateringen

Agrarisch

ViaWerk uitzendbureau
's-Gravenzande

Westland Job
Uitzendbureau
´s-Gravenzande

Zij bewerken voornamelijk het Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 50
tot 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 2
Zij bewerken alleen het Westland.
Voornamelijk actief op het
gebied van administratief werk, Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 50
Aantal medewerkers uitzendbureau: 3
verder industrie, techniek,
logistiek, transport,
secretarieel, horeca en
schoonmaak.
Voornamelijk agrarisch, verder Westland Job bewerkt voornamelijk het
Westland en omstreken.
veiling, administratief,
gezondheid, technisch, receptie Aantal uitzendkrachten gemiddeld per dag: 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 4
en nog veel meer.

Tabel 1 Concurrerende uitzendbureaus in het Westland

Zoals in tabel 1 te zien is, zijn er 17 concurrerende uitzendbureaus in het Westland. Dit is een
groot aantal maar daarbij moet niet vergeten worden dat deze uitzendbureaus verspreid zitten
over een grondoppervlakte van 9.074 ha met bijna 100.000 inwoners.
Uit de diverse telefoongesprekken met de uitzendbureaus is gebleken dat het werkaanbod bij
de diverse bureaus zeer uiteenloopt. In het Westland zijn zeer veel agrarische bedrijven
gevestigd, zodat het werkaanbod in deze sector dan ook zeer groot is. Dit is een reden voor
veel uitzendbureaus om zich grotendeels op de agrarische sector te richten. Zoals uit de
bovenstaande tabel blijkt zijn er tien concurrerende uitzendbureaus die zich niet voornamelijk
op de agrarische sector richten.
De uitzendbureaus die zich voornamelijk met de agrarische sector bezighouden zijn de
volgende: Green job uitzendbureau, Harry van Heijningen B.V., Hpflex B.V., Inpaklijn B.V.,
LNG Dienstverlening, UKD Uitzendbureau en Vedior Uitzendbureau. Deze uitzendbureaus
zijn dus wel een concurrent voor Tempo-Team, ondanks dat zij zich voornamelijk op de
agrarische sector richten.
De tien uitzendbureaus die zich op meerdere sectoren richten dan alleen de agrarische sector
in het Westland zijn: Dactylo Uitzendbureau, E.G. Personeelsdiensten, Impuls Wisselwerk,
Luba Pay Roll Plus, Randstad Uitzendbureau, Uitzendbureau Full-Time, Unal Uitzendbureau
B.V., van der Meer, ViaWerk Uitzendbureau en Westland Job. Deze uitzendbureaus zijn op
verschillende sectoren concurrenten van Tempo-Team.
Deze bovengenoemde uitzendbureaus zullen niet allemaal even concurrerend zijn voor
Tempo-Team. Dit komt doordat ieder uitzendbureau zich toch weer op verschillende sectoren
richt en in verschillende mate.
Er kan geconcludeerd worden dat er maar weinig van de hier bovengenoemde concurrerende
uitzendbureaus landelijk actief zijn. Hier in het Westland zijn er meer lokale uitzendbureaus
te vinden. Veel grote namen van uitzendbureaus die landelijk actief zijn, zijn in het Westland
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niet te vinden. Hierbij kan gedacht worden aan Adecco, Start Uitzendbureau, Content, Unique
en Manpower.
In bijlage 3 is een tabel te vinden van alle gevestigde uitzendbureaus in het Westland met de
daarbij behorende adresgegevens. Deze bijlage geeft een totaalbeeld van welke
uitzendbureaus wel of niet als concurrent van Tempo-Team worden aangemerkt. Tevens is in
deze tabel nog meer relevante informatie over deze uitzendbureaus te vinden.
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7. Een @office-vestiging
Het doel van dit rapport is om een beeld te schetsen van de mogelijkheden en de behoefte om
in het Westland een @office-vestiging te starten, zodat Tempo-Team op basis van het door
mij gegeven advies een weloverwogen besluit kan nemen ten aanzien van de eventueel nieuw
te openen @office-vestiging in het Westland.
Als eerste zal er in dit hoofdstuk besproken worden wat een @office-vestiging inhoudt en
vervolgens wat de motivatie van Tempo-Team is, om misschien in het Westland een
(@office-)vestiging te starten om het Westland optimaal te kunnen bewerken.
Om over het concept @office-vestiging voldoende informatie in te winnen, heb ik een drietal
interviews gehouden met twee @office-intercedentes en de manager van de @officevestigingen. Deze interviews zullen hieronder ook voor een deel worden besproken.
Als laatste zullen de meningen van verschillende intercedentes van de Tempo-Team
vestigingen Den Haag, Rijswijk en Delft besproken worden.
7.1 Het concept @office-vestiging
Een @office-vestiging is een virtuele vestiging waarbij een intercedent zelfstandig te werk
gaat met behulp van een laptop en een mobiele telefoon. De intercedentes hebben geen vaste
vestiging waar zij hun werkzaamheden verrichten. De @office-intercedentes hebben allen
thuis een speciale ruimte waar zij hun werk kunnen doen.
Zij bereiken de mensen via de website van Tempo-Team, door middel van voldoende
vacatures op de site te zetten en verder door vacatures door te sturen naar het CWI. Wanneer
een intercedent zelf in het gebied woont, kan men ook via vrienden, familie en kennissen aan
mensen komen, doordat de intercedent een netwerk heeft opgebouwd in dit gebied. Wanneer
intercedentes bij een spoedvacature geen geschikte kandidaten hebben gevonden, maken zij
gebruik van de omliggende vestigingen.
De intakegesprekken vinden altijd op een vaste locatie plaats en dit is altijd een openbare
gelegenheid. Voorbeelden hiervan zijn onder andere een grand café, het lounge gedeelte van
een hotel, een theaterzaal etc. De enige kosten die hieraan verbonden zijn, zijn de kosten van
een kopje koffie of thee. Het voordeel van deze intakegesprekken is dat deze te allen tijde
kunnen plaatsvinden, zelfs ´s avonds. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen doordat iemand
vanwege zijn huidige baan niet overdag kan afspreken voor een intakegesprek. De
intercedentes zijn erg kritisch voordat zij iemand daadwerkelijk gaan inschrijven. Dit doen zij
pas, wanneer zij zeker weten dat zij diegene aan werk kunnen helpen.
De verschillende gegevens die door een uitzendkracht moeten worden ingevuld
(belastingverklaring, algemene voorwaarden) worden bij het intakegesprek gedaan of de
intercedent gaat op de eerste werkdag bij de uitzendkracht langs. Een kopie van het
legitimatiebewijs wordt ook vaak op deze momenten gemaakt of de uitzendkracht heeft zelf al
een kopie hiervan gemaakt. Deze gegevens en alle andere belangrijke gegevens van een
uitzendkracht worden in een dossier bewaard, evenals bij een vestiging, alleen worden deze
gegevens bewaard bij de intercedent thuis. De uitzendkrachten leveren hun werkbriefjes in via
de fax of via de post. Faxen, uitprinten en kopiëren (via de fax d.m.v. een kopieerfunctie)
kunnen de intercedentes thuis doen en wanneer zij veel moeten kopiëren gaan zij naar een
copyshop of naar de dichtstbijzijnde Tempo-Team vestiging. Ook de bestellingen komen bij
de dichtstbijzijnde vestiging binnen, zoals bijvoorbeeld werkschoenen.
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De intercedentes hebben regelmatig contact met de flexwerkers. Zij bezoeken hen regelmatig
en wanneer er iets aan de hand is of als zij vragen hebben, kunnen de flexwerkers altijd
bellen, sms-en of mailen. Wanneer er problemen zijn die niet telefonisch kunnen worden
opgelost, gaat de intercedent langs op de werkplek of de intercedent spreekt af bij een
openbare gelegenheid.
De bedrijven worden op dezelfde manier bewerkt als bij een normale vestiging. De bedrijven
merken zelf weinig verschil van het feit dat een @office-vestiging hen aan kandidaten helpt.
De bedrijven kunnen gewoon bellen, faxen, mailen etc. en de intercedentes bezoeken
regelmatig deze bedrijven. Het verschil is dat de intercedent beter bereikbaar is. Een bedrijf
kan een intercedent ook buiten de werktijden om bereiken.
De voordelen van een @office-vestiging zijn enerzijds de lage kosten die zo´n vestiging met
zich meebrengt. Anderzijds de mogelijkheid tot het snel opstarten van deze @office-vestiging
en wanneer deze vestiging slechte resultaten boekt, kan het ook zo weer worden afgebroken.
Een nadeel van een @office-vestiging is dat mensen niet zomaar kunnen binnenlopen zoals
bij een normale vestiging.
Een @office-vestiging betreft veelal ´kleinere plaatsen of gebieden met kansen´, met andere
woorden: markten waar omzet te behalen is maar het hebben van een eigen vestiging riskant
is wat betreft continuïteit en rendement. De enige eis voor een @office-vestiging is ´kansen
op de markt´.
Voor een A, B, C-vestiging6 zijn hardere eisen geformuleerd in termen als aantal
arbeidsplaatsen, aantal bedrijven (groter dan 5 werknemers) en de aanwezigheid van de
branches waarin Tempo-Team een dominante positie heeft opgebouwd. Tevens wordt er bij
deze vestigingen een risico-analyse gemaakt. Hierbij wordt onder andere gekeken naar
bijvoorbeeld de concurrentiekracht van Tempo-Team ten opzichte van de concurrentie in het
betreffende gebied.
Als op basis van voorgaande punten geen A, B, C-vestiging kan worden opgezet, mag altijd
een @office-vestiging worden opgezet. Een @office-vestiging is voor Tempo-Team
ondernemersvrijheid. Wanneer de manager van een @office-vestiging toch een ´vestiging´
wil openen, omdat hij/zij kansen ziet, dan kan dat ook. Ook al voldoet deze beslissing niet aan
de criteria voor één van de eerder genoemde vestigingsvormen. De toetsing van een @officevestiging vindt achteraf plaats. Achteraf blijkt wel of de manager de juiste keuze heeft
gemaakt. De schade hiervan zal dan vrij beperkt zijn omdat een @office-vestiging maar een
kleine investering is.
7.2 De bewerking van het Westland
Op dit moment ligt Tempo-Team fysiek gezien te ver van het Westland vandaan, zowel voor
de bedrijven als voor de flexwerkers.
De Tempo-Team vestigingen Den Haag, Rijswijk en Delft hebben allen een bepaald gedeelte
van het Westland om te bewerken. Zij nemen regelmatig telefonisch contact op met bedrijven
uit het Westland en gaan geregeld bij hen op bezoek. Dit om de relatie te onderhouden en
eventuele nieuwe relaties op te bouwen. Wanneer bedrijven uit het Westland een vacature
voor Tempo-Team hebben, willen zij het liefst een uitzendkracht met de Westlandse
6

Van een grote tot een kleine Tempo-Team vestiging.
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mentaliteit. Doordat Tempo-Team niet in het Westland is gevestigd, wordt het een stuk
moeilijker om Westlandse uitzendkrachten te plaatsen bij bedrijven die gevestigd zijn in het
Westland. Bij de drie Tempo-Team vestigingen die het Westland bewerken, komen
voornamelijk mensen langs die in Den Haag, Rijswijk of Delft wonen. Maar zelden komen
Westlanders zich inschrijven bij deze vestigingen. Wanneer Tempo-Team in het Westland
zou zijn gevestigd zou dit aantal meer zijn.
Het Westland zou waarschijnlijk beter bewerkt kunnen worden, wanneer Tempo-Team zich
dichterbij het Westland zal gaan vestigen. Hierdoor zal Tempo-Team makkelijker bereikbaar
zijn voor de flexwerkers en de werkzoekenden in het Westland, doordat er een Tempo-Team
vestiging bij hen in de buurt is. Zij hoeven dan niet meer naar de vestigingen in Den Haag,
Rijswijk en Delft te komen om zich te laten inschrijven of andere redenen, zoals vragen over
salaris, werk, vakantiedagen etc. Verder kan een Tempo-Team vestiging in het Westland
ervoor zorgen, dat de intercedenten eerder aan de wensen van de Westlandse bedrijven
kunnen voldoen. Dit door een personeelsbestand te creëren van Westlandse uitzendkrachten.
Alle aspecten die een rol spelen bij de haalbaarheid van een Tempo-Team vestiging in het
Westland, zullen in hoofdstuk 8 worden besproken.
7.3 Mening van @office-medewerkers over een @office-vestiging
Tijdens mijn afstudeeropdracht heb ik een drietal @office-medewerkers geïnterviewd. Esther
Holtkamp, senior intercedente @office-vestiging betreffende het gebied Lochem en Goor en
Heleen Stoevelaar, tevens senior intercedente @office-vestiging van het gebied Epe,
Nunspeet en Heerlen. Als derde heb ik Heidi Peters geïnterviewd en zij is senior manager van
de @office-vestigingen.
De @office-medewerkers vinden voornamelijk de vrijheid en de verantwoordelijkheid die zij
hebben bij een @office-vestiging leuk. Zij kunnen hun eigen tijd indelen en zijn
verantwoordelijk voor hun eigen gebied. Alles wat goed gaat, is hun eigen verdienste maar
wanneer het slecht gaat, moeten zij het ook zelf oplossen. Verder voelen zij zich eigen
ondernemer en mogen zij alles zelf bepalen, zoals acties en advertenties.
De @office-medewerkers zijn al tegen verschillende problemen aangelopen waar vervolgens
weer aan gewerkt kan worden. In het begin hadden zij veel te maken met verschillende
kinderziektes op het gebied van automatisering. Verder zijn er veel alledaagse problemen.
Zoals wanneer er iets is, waarover zij willen praten en zij kunnen niemand bereiken om het
mee te delen. Ook wanneer zij met een klant niet goed kunnen opschieten, kunnen zij niet een
collega erop afsturen. Het is dan gewoon afgelopen met die klant, terwijl dit bij een vestiging
anders zou zijn. Op dit moment wordt er ook aan verschillende technieken gewerkt om een
laptop te krijgen die kan faxen. Doordat dit goed beveiligd moet zijn, moet het hoofdkantoor
hiervoor de toestemming geven. Verder heeft een @office-vestiging geen adres, dit kan lastig
zijn wanneer je dingen moet bestellen, zoveel mogelijk moet digitaal gebeuren. Verder komen
de @office-medewerkers problemen tegen die men bij een normale vestiging ook tegenkomt.
Tempo-Team probeert voor elk probleem een goede oplossing te vinden en er worden dan
ook veel dingen uitgeprobeerd bij een @office-vestiging.
Ook ziek worden kan wel eens problemen met zich meebrengen. De intercedent voelt zich
verantwoordelijk en is verantwoordelijk voor het gebied dat hij/zij bewerkt. Tijdens ziekte
neemt een collega de werkzaamheden over. Het probleem is dat de collega het gebied niet
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goed kent. Het is moeilijk om goed op aanvragen in te spelen, de collega kent het gebied en
het bestand niet, waardoor het snel mis kan gaan.
Volgens de @office-medewerkers moet een gebied voor een @office-vestiging voldoen aan
de volgende punten om het goed te kunnen bewerken:
- er moeten zich in het gebied voldoende daadkrachtige bedrijven bevinden;
- in het gebied voldoende werkgelegenheid zijn;
- er moet goed worden gekeken naar de concurrerende uitzendbureaus in het gebied;
- er moet een intercedent in het gebied zitten die een echte ondernemer is;
- een fulltimer moet minimaal €500.000 à €600.000 op jaarbasis kunnen draaien.
Verder vinden zij het belangrijk dat degene die het gebied gaat bewerken, ook daarin moet
wonen. Zo moeten sommige @office-intercedentes ongeveer drie kwartier à een uur reizen
voordat zij in hun gebied zijn. Men verdoet op deze manier gewoon veel tijd, al kan de
intercedent wel eventueel in de auto bellen, maar dit is toch anders. Wanneer zij met de
Tempo-Team auto in het gebied rijden, worden zij tevens herkend. Ook het netwerk dat
diegene heeft opgebouwd, kan gebruikt worden voor het bewerken van het gebied.
De grootste verschillen tussen een @office-vestiging en een normale vestiging zijn dat men
tijdens het werk veel minder gestoord wordt en dat een intercedent meer vrijheid heeft en
haar/zijn dag zelf kan bepalen. Verder speelt de mentaliteit ook een belangrijke rol. Wanneer
het bijvoorbeeld 16.00 uur is en er is weinig werk te doen, gaan de @office-intercedentes
vaak op zo´n moment spontaan bezoeken. Dit zal bij een vestiging minder snel gebeuren. Ook
kan een intercedent bij een vestiging zichzelf verschuilen achter collega’s, bij een @officevestiging kan dit niet. Bij een @office-vestiging is het allemaal heel puur, je hebt succes of je
hebt het niet. Bij een @office-vestiging moet een intercedent alles alleen doen en regelen.
De voordelen van een @office-vestiging zijn de vrijheid en de verantwoordelijkheid die de
intercedentes hebben en het persoonlijk succes. Ook de lage kosten bij het opstarten van een
@office-vestiging zijn een groot voordeel.
Een nadeel van een @office-vestiging is onder andere dat de intercedent zich wel eens alleen
kan voelen. Wanneer men als intercedent iets leuks of iets goed heeft gedaan, wil men dit met
iemand delen. De @office-intercedent kan zich soms erg eenzaam voelen. Een ander nadeel is
dat de @office-intercedentes 24 uur per dag bezig zijn met hun werk. Hierbij is het belangrijk
om goed de balans te kunnen vinden tussen werk en privé.
De onstabiliteit speelt ook een grote rol, want wanneer er iemand wegvalt heb je hier niet snel
een oplossing voor. Als laatste het nadeel dat een @office-vestiging geen vestigingsadres
heeft. Het kan namelijk wel eens voorkomen dat zij vergeten worden met bepaalde acties
vanuit het hoofdkantoor. Zij moeten het dan ook zelf goed in de gaten houden op Delphi
(intranet).
Er zijn nog vele dingen die veranderd of verbeterd moeten/kunnen worden aan een @officevestiging. Veel is al opgelost, want wanneer er iets aan de hand is binnen het concept, wordt
het ook zo snel mogelijk opgelost.
Wel zou er een soort van ´blauwdruk´ moeten komen, over hoe een @office-vestiging werkt,
zodat het overal op dezelfde manier wordt gedaan. Hier wordt dan ook hard aan gewerkt.
Verder hangt het succes nog teveel af van de personen. Als iemand zich goed voelt en veel
inspanningen verricht, dan is het succesvol. Wanneer iemand zich niet goed voelt, krijgt men
het tegenovergestelde effect. Er is te weinig structuur, het is te klein en te wankel.
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Door jaarlijks de gang van zaken te evalueren, worden de problemen eruit gehaald, zodat het
niet nog een keer hoeft voor te komen. Op deze manier wordt het concept alleen maar
verbeterd. Het belangrijkste is dat het concept @office gaat groeien, op dit moment is het nog
kwetsbaar. Hoe groter het concept @office wordt hoe minder snel @office ooit wordt
opgeheven.
De @office-medewerkers zien de toekomst van de @office-vestigingen rooskleurig.
Belangrijk hierbij is dat Tempo-Team wel in staat is om uit te breiden met @officevestigingen in Nederland, zij moeten stabieler worden. Wanneer het concept @office groeit
gaat het goed, anders niet. Tempo-Team is op dit moment het enige uitzendbureau dat gebruik
maakt van dit concept. Er zijn wel geruchten dat randstad dit concept wil kopiëren. TempoTeam is in ieder geval wel het eerste uitzendbureau dat gebruik maakt van een @officevestiging. In het verleden is het ook een beetje geweest door middel van mobiele bussen, maar
dit was altijd tijdelijk (mobiele plekken).
7.4 Mening van de intercedentes over een @office-vestiging
Bijna alle intercedentes die betrokken zijn bij het bewerken van het Westland, vinden een
@office-vestiging de beste oplossing om het Westland optimaal te kunnen bewerken. Zij
hebben hiervoor verschillende redenen. Ten eerste is het Westland een groot uitgestrekt
gebied. Om echt markt binnen te halen is het belangrijk om te gaan prospecteren7, maar hier
hebben de intercedentes niet altijd tijd voor. Dit omdat zij ook al bedrijven in Den Haag,
Rijswijk of Delft hebben die zij moeten bezoeken en niet altijd een eind kunnen gaan rijden
om een andere plaats te bewerken. Een @office-vestiging zou een goede optie zijn om het
heen en weer gereis te vermijden van de intercedentes. Een @office-vestiging kan dan eigen
aanvragen binnenhalen en mensen werven. Op deze manier kan Tempo-Team goed aan
Westlandse flexwerkers komen en wordt het Westland duidelijker bewerkt. Er kan meer tijd
in het gebied worden gestoken, waardoor de kans groter wordt om meer omzet te behalen.
Tevens is een @office-vestiging een vrij nieuw concept, wat weer goed is voor de
naamsbekendheid van Tempo-Team. Mensen zullen nieuwsgierig zijn naar het concept
@office en willen weten hoe het allemaal in zijn werk gaat. Het is wat anders dan al die
uitzendbureaus die zijn gevestigd in het Westland.

7

Acquisitie
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8. SWOT-analyse voor de bewerking van het Westland
Voordat er keuzes worden gemaakt op basis van het optimaal bewerken van het Westland,
moet de strategische positie van Tempo-Team in beeld gebracht worden. Het vaststellen van
de strategische positie gebeurt op basis van een aantal te analyseren aspecten. Deze aspecten
zijn in twee groepen te verdelen:
A. De sterkten en zwakten van Tempo-Team
In een concurrerende omgeving is het nodig te weten wat de positie is ten opzichte van
klanten, leveranciers, potentiële toetreders, substituut-producten/diensten, maar vooral ten
opzichte van concurrenten.
B. De kansen en bedreigingen uit de markt
Het is nodig te weten wat er in de markt gebeurt. Het aantal te analyseren onderwerpen is hier
ook vrij groot.
Deze aspecten worden hieronder besproken.
Sterk:

· Een @office-vestiging is goedkoop.
· Een @office-vestiging kan snel worden opgestart en worden afgebroken.
· Door middel van een @office-vestiging of een normale vestiging zit Tempo-Team

dichterbij de flexwerkers en bedrijven in het Westland.
· Tempo-Team heeft al ervaringen met het concept @office.
· Tempo-Team is op dit moment het enige uitzendbureau in Nederland dat gebruik
maakt van het concept @office-vestiging.
Zwak:
·
·
·
·

Uit de enquête is gebleken dat er maar weinig mensen uit het Westland via een
uitzendbureau aan een baan zijn gekomen.
Veel mensen hebben een verkeerd beeld van een uitzendbureau, hierbij kan gedacht
worden aan geen zekerheid/vastigheid, minder kans op doorgroeimogelijkheden en
mindere verdiensten.
Bij een @office-vestiging kan men niet zomaar een vestiging binnenlopen.
Het opstarten van een normale vestiging kost Tempo-Team veel geld en is dan ook
een groot risico.

Kans:
·
·
·

De naamsbekendheid van Tempo-Team.
Tempo-Team werkt of heeft samengewerkt met verschillende Westlandse bedrijven en
Tempo-Team heeft met veel Westlandse bedrijven regelmatig contact.
Tempo-Team zou zich kunnen gaan richten op werklozen ouder dan 39 jaar en
werklozen met een opleidingsniveau vbo/mavo. Dit omdat uit onderzoek is gebleken
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·

dat deze categorieën minder snel een baan vinden in het Westland, zie hoofdstuk 3.3
Werkloosheid.
In het Westland zijn veel grote en bekende bedrijven te vinden. De bedrijfstakken en
de grootteklasse van de verschillende bedrijfsvestigingen in het Westland zijn erg
divers.

Bedreiging:
·
·
·
·

Het werkloosheidscijfer is in het Westland zeer laag (2,6%).
Veel concurrerende uitzendbureaus in het Westland.
Veel agrarische bedrijven geven de voorkeur aan Poolse uitzendkrachten, zij zijn
goedkoop en werken hard.
Veel bedrijven in het Westland hebben al een jarenlange relatie opgebouwd met de
concurrerende uitzendbureaus.

Met welke sterke punten kan Tempo-Team de kansen benutten?
Kansen voor Tempo-Team zijn onder andere de naamsbekendheid die zij hebben in
Nederland (dus ook in het Westland) en de samenwerking die zij reeds hebben of hebben
gehad met bedrijven uit het Westland. Deze kansen kan Tempo-Team pakken door een
@office-vestiging of een normale vestiging te starten in het Westland, waardoor Tempo-Team
ook dichterbij de flexwerkers en bedrijven uit het Westland komt te zitten.
Een @office-vestiging heeft een aantal voordelen. Als eerste kan het snel worden opgestart en
wanneer het slechte resultaten boekt, kan het ook zo weer worden afgebroken. Tevens brengt
een @office-vestiging weinig kosten met zich mee in tegenstelling tot een normale vestiging.
Een ander voordeel is dat Tempo-Team al bekend is met het concept @office. Dit zal
vervolgens minder problemen met zich mee brengen, wanneer Tempo-Team zou kiezen om
op deze manier het Westland te bewerken.
Doordat Tempo-Team een bekend uitzendbureau is voor de meeste bedrijven in het Westland
en tevens een aantal bedrijven bekend is met de activiteiten van Tempo-Team, kan dit het
werven van klanten gemakkelijker maken. Tevens zijn er in het Westland veel grote en
bekende bedrijven te vinden.
De werklozen in het Westland die ouder dan 39 jaar zijn en een vbo/mavo opleiding hebben
gedaan, vinden minder snel een baan in het Westland dan Westlanders die jonger zijn en een
hogere opleiding hebben gedaan. Tempo-Team zou zich dan ook voornamelijk op deze
categorieën kunnen gaan richten, wanneer zij een @office-vestiging of een normale vestiging
zou gaan starten in het Westland.
Met welke sterke punten kan Tempo-Team de bedreigingen verminderen?
Bedreigingen voor Tempo-Team zijn onder andere het zeer lage werkloosheidscijfer en de
vele concurrerende uitzendbureaus in het Westland. Door een @office-vestiging te starten in
het Westland zou Tempo-Team in de praktijk kunnen kijken hoe dit concept zal gaan lopen,
ondanks het lage werkloosheidscijfer en de vele concurrenten. Een @office-vestiging is
goedkoop en kan tevens weer snel worden afgebroken wanneer het slechte resultaten boekt.
Een andere bedreiging waar Tempo-Team mee te kampen heeft is het feit dat veel agrarische
bedrijven de voorkeur geven aan Poolse uitzendkrachten, omdat zij goedkoop zijn en hard
werken. Wanneer Tempo-Team zich in het Westland zal gaan vestigen, zit Tempo-Team
dichterbij de flexwerkers uit het Westland. Door vervolgens streng te selecteren kan Tempo-
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Team op deze manier de juiste flexwerkers (hardwerkende en met ervaring) die tevens jong
en dus goedkoop zijn aanbieden bij de agrarische bedrijven in het Westland.
De bovenstaande bevindingen zijn over het algemeen positief voor Tempo-Team, maar de
zwakke punten en bedreigingen moeten hierbij niet vergeten worden. De zwakke punten zijn
onder andere dat uit de enquête is gebleken, dat er maar weinig mensen uit het Westland via
een uitzendbureau aan een baan zijn gekomen en dat ook veel Westlanders een verkeerd beeld
hebben van een uitzendbureau. Een zwak punt van een @office-vestiging is, dat niemand
zomaar kan binnenlopen. Het laatste zwakke punt is dat het opstarten van een normale
vestiging, Tempo-Team erg veel geld zal gaan kosten.
De bedreigingen die de belangrijkste rol spelen tijdens dit onderzoek zijn het lage
werkloosheidscijfer en de vele concurrerende uitzendbureaus in het Westland.
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9. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden de conclusies en aanbevelingen uiteengezet. De conclusies zijn
gebaseerd op de uitwerkingen van de diverse subprobleemstellingen. Tevens zijn de
conclusies een uitwerking van de SWOT-analyse voor de bewerking van het Westland in het
vorige hoofdstuk. Aan de hand van de conclusies zullen de aanbevelingen te lezen zijn in het
tweede gedeelte van dit hoofdstuk.
9.1 Conclusies
In het adviesrapport heeft u reeds de uitwerkingen van de diverse probleemstellingen, welke
ik aan het begin van het onderzoek heb opgesteld, kunnen lezen. Uit deze bevindingen kunnen
de volgende conclusies getrokken worden.
Allereerst kan er gesteld worden, met betrekking tot de demografische gegevens van het
Westland, dat het werkloosheidscijfer in het Westland vrij laag ligt. De meeste werklozen
vinden vrij snel een baan. Uit onderzoek is gebleken dat werklozen ouder dan 39 jaar en
werklozen met een opleidingsniveau vbo/mavo minder snel een baan vinden dan Westlanders
die jonger zijn en een hogere opleiding hebben gedaan. Dit zou dan ook een doelgroep voor
Tempo-Team kunnen zijn wanneer zij een @office-vestiging of een normale vestiging zou
gaan starten in het Westland.
Met betrekking tot de behoefte aan nog een uitzendbureau in het Westland kan er als eerste
geconcludeerd worden dat uit de enquête is gebleken dat er maar weinig mensen uit het
Westland via een uitzendbureau aan een baan zijn gekomen en veel mensen een verkeerd
beeld hebben van een uitzendbureau. Wat opvallend is bij de uitkomsten van de enquête is het
feit dat de meeste Westlanders vinden dat er voldoende uitzendbureaus zijn gevestigd in het
Westland en dat het merendeel van de ondervraagden niet meer bekende uitzendbureaus
willen in het Westland. Daarentegen vinden de meeste geënquêteerde Westlanders het wel een
goed idee wanneer Tempo-Team zich zou vestigen in het Westland. De reden van deze
opvallende uitkomsten is dat van de 110 geënquêteerde Westlanders, slechts vijf personen
werkloos zijn. De meeste van de geënquêteerden hebben dan ook geen directe behoefte aan
nog een uitzendbureau in het Westland. Een aantal uitkomsten van de enquête hechten
daarom dan ook niet veel waarde aan het onderzoek.
In het Westland zijn veel grote bedrijven te vinden die in verschillende bedrijfstakken
werkzaam zijn. Een voordeel voor Tempo-Team is dat zij al samenwerken of hebben
samengewerkt met een aantal Westlandse bedrijven of regelmatig contact hebben met een
aantal bedrijven. Een nadeel is echter dat veel bedrijven de voorkeur geven aan Poolse
uitzendkrachten omdat zij goedkoop zijn en hard werken. Verder zijn er in het Westland
bedrijven die al een jarenlange relatie hebben opgebouwd met een uitzendbureau, waardoor
het voor Tempo-Team moeilijk zal zijn om hier tussenin te komen.
De meeste bedrijven zijn werkzaam in de volgende bedrijfstakken; detailhandel, overige
zakelijke dienstverlening (inclusief R&D, schoonmaak), groothandel, bouwnijverheid,
overige dienstverlening en landbouw, bosbouw en jacht.
Verder kan er gesteld worden dat Tempo-Team Uitzendbureau in het Westland redelijk wat
concurrentie kan verwachten maar daarbij moet niet vergeten worden dat deze uitzendbureaus
verspreid zitten over een grondoppervlakte van 9.074 ha. Zo zijn er 7 uitzendbureaus die zich
alleen op de agrarische sector richten en een tiental uitzendbureaus dat zich op meerdere
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sectoren richten, net als Tempo-Team. De uitzendbureaus die zich alleen op de agrarische
sector richten zijn daarom niet een mindere concurrent voor Tempo-Team.
Verder kan er nog geconcludeerd worden dat er maar weinig concurrerende uitzendbureaus
landelijk actief zijn. Hier in het Westland zijn er meer lokale dan landelijke uitzendbureaus te
vinden. Tempo-Team heeft naamsbekendheid en wanneer we uit het oogpunt van de bedrijven
kijken is een bekend uitzendbureau bij bedrijven vaak meer in trek dan een onbekend
uitzendbureau. Het bedrijf gaat er vanuit dat er eerder kwaliteit geboden en geleverd wordt.
Dit zal alleen het geval zijn wanneer een bedrijf nog geen jarenlange relatie heeft opgebouwd
met een uitzendbureau. Wanneer dit wel het geval is, kiest het bedrijf toch voor het
vertrouwde, ´lokale´ uitzendbureau.
Het doel van dit rapport is om een beeld te schetsen van de mogelijkheden en de behoefte om
in het Westland een @office-vestiging te starten. Een @office-vestiging heeft het voordeel dat
het lage kosten met zich meebrengt en tevens kan een @office-vestiging snel
opgestart/afgebroken worden. Verder heeft Tempo-Team al ervaring met dit concept en is tot
nu toe nog het enige uitzendbureau in Nederland dat gebruik maakt van het concept @officevestiging. Een nadeel is echter dat mensen niet zomaar kunnen binnenlopen zoals bij een
normale vestiging.
Bijna alle intercedentes van de drie verschillende vestigingen, die betrokken zijn bij het
bewerken van het Westland, vinden een @office-vestiging de beste oplossing om het
Westland optimaal te kunnen bewerken.
Ondanks een aantal positieve uitkomsten voor het opstarten van een (@office-)vestiging in
het Westland, kan er op basis van de bovenstaande beweringen geconcludeerd worden dat het
beter voor Tempo-Team zou zijn om geen vestiging te starten in het Westland. Het betreft
hier zowel een normale vestiging als een @office-vestiging. De voornaamste redenen
hiervoor zijn het werkloosheidscijfer wat in het Westland zeer laag is en omdat er al veel
concurrerende uitzendbureaus zijn gevestigd in het Westland. Daarentegen is een @officevestiging snel opgestart, kan het snel worden afgebroken en zijn de kosten laag. Toch is dit
niet haalbaar, aangezien het werkloosheidscijfer en de concurrerende uitzendbureaus in het
Westland twee belangrijke aspecten zijn voor een optimale bewerking van het Westland.
Een @office-vestiging is dus niet het juiste middel om het Westland optimaal te bewerken.
9.2 Aanbevelingen
Mijn aanbevelingen aan Tempo-Team uitzendbureau zijn dat ik geen mogelijkheden zie voor
Tempo-Team Uitzendbureau, om een vestiging op te starten in het Westland.
Waarom er niet gekozen is voor een normale vestiging is vanwege het feit dat dit veel geld zal
gaan kosten en het tevens niet haalbaar is wegens het lage werkloosheidscijfer en de vele
concurrerende uitzendbureaus in het Westland. De laatste twee redenen zijn tegelijkertijd ook
de redenen, waarom een @office-vestiging niet haalbaar is.
Om het Westland toch beter te bewerken zou een oplossing kunnen zijn om een intercedente
van één van de vestigingen Den Haag, Rijswijk of Delft volledig het Westland te laten
bewerken. Een nadeel hiervan is dat Tempo-Team dan niet dichtbij de flexwerkers en
bedrijven in het Westland zal gaan zitten.
Wanneer Tempo-Team na een jaar of meerdere jaren ziet dat er toch kansen liggen voor een
@office-vestiging of een normale vestiging, kan Tempo-Team altijd nog overwegen om één
van deze oplossingen te gebruiken om het Westland te bewerken. Wanneer er dan sprake zou
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zijn van een normale vestiging, zou de beste locatie hiervoor Naaldwijk zijn, omdat
Naaldwijk het centrale punt van het Westland is.
Op deze manier kan Tempo-Team eerst een aantal jaar aankijken hoe de markt reageert op
een intensievere bewerking van Tempo-Team Uitzendbureau in het Westland en wanneer dit
spoedig verloopt kan men altijd overwegen om een @office-vestiging of een normale
vestiging te openen in het Westland. Een @office-vestiging is dus op dit moment niet het
juiste middel om het Westland optimaal te bewerken.
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Bijlage 1: De enquête
1) Wat is uw leeftijd?
……jaar
2) Wat is uw geslacht?
O Man
O Vrouw
3) In welke plaats woont u?
O De Lier
O ´s-Gravenzande
O Honselersdijk
O Kwintsheul
O Maasdijk

O
O
O
O

Monster
Naaldwijk
Poeldijk
Wateringen

4) Heeft u op dit moment werk?
O Ja, fulltime
O Ja, parttime
O Ja, parttime (en zit nog op school)
O Nee, ga verder met vraag 6
5) Hoe bent u aan deze baan gekomen?
O Via het internet/ advertentie in de krant
O Via een uitzendbureau
O Via familie, vrienden of kennissen
O Anders, namelijk………………………………………………………………...
Ga verder met vraag 8
6) Waarom heeft u op dit moment geen baan?
O Ik ben werkzoekend
O Ik ben arbeidsongeschikt
O Ik zit op school
O Anders, namelijk……………………………………………………………...…
7) Heeft u op dit moment een uitkering?
O Ja
O Nee
Zo ja, wat voor soort uitkering heeft u?………………………………………………..
8) Zou u via een uitzendbureau willen werken?
O Ja
O Nee
Zo nee, waarom niet?…………………………………………………………………...
……………………………………………………………….………………………….
.………………………………………………………………………………………….

9) Staat of heeft u zich ooit ingeschreven bij een uitzendbureau?
O Ja
O Nee, ga verder met vraag 13
10) Bij welk(e) uitzendbureau(s) was dit en in welke plaats?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
11) Hoe vond u de bemiddeling van het uitzendbureau?
O Zeer goed
O Goed
O Voldoende
O Onvoldoende
12) Heeft u ook via dit uitzendbureau gewerkt?
O Ja
O Nee
Zo nee, waarom niet?…………………………………………………………………...
13) Wat vindt u van de hoeveelheid uitzendbureaus die in het Westland zijn
gevestigd?
O Zeer goed
O Goed
O Voldoende
O Onvoldoende
14) Zou u meer (bekende) uitzendbureaus willen in het Westland?
O Ja
O Nee
Zo ja, heeft u een voorkeur voor een uitzendbureau?………………………………...
…………………………………………………………………………………………..
Zo nee, waarom niet?…………………………………………………….……………..
…………………………………………………………………………………………..
15) Als u via een uitzendbureau zou
werken en/of welke werkzaamheden
(meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O Horeca/catering
O Food
O Bij een winkelbedrijf
O Administratieve werkzaamheden
O Callcenterwerk
O Financiële dienstverlening
O Secretaresse
O Receptioniste/telefoniste
O Overheid
O Gezondheidszorg

werken, waar zou u dan graag willen
zou u dan graag willen verrichten?
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Data-entry
Sales/verkoop
Commercieel werk
Koeriersdiensten
Postkamermedewerker
Schoonmaak
Beveiliging
Verhuizer
Productie-/magazijnwerk
Anders, namelijk…………………

16) Hoeveel mag de maximale reisafstand in kilometers bedragen tussen uw
woonplaats en uw werkplaats?
…………………………………………………………………………………………..
17) Wat verwacht u van een uitzendbureau?
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………….……….
…………………………………………………………………………….…………….
18) Wat zou u ervan vinden als Tempo-Team Uitzendbureau zich zou vestigen in
het Westland?
O Goed idee
O Slecht idee
O Geen mening
Eventuele motivatie…………………………………………………………………...
19) Heeft u nog op-en/of aanmerkingen?
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Bedankt voor uw medewerking!

Bijlage 2: Frequentietabellen
Deze bijlage is niet digitaal beschikbaar.

Bijlage 3: Uitzendbureaus in het Westland
Naam
uitzendbureau

Werkzaam in Verdere relevante informatie
de sector(en)

AB Westland-De Kring
Rembrandtstraat 1
2678 AT De Lier
0174-540163

Voornamelijk
agrarisch

Curriculum Vitae Buro
Kampschoerstraat 57
2681 AB Monster
06-14699488
Dactylo Uitzendbureau
Marktplein 11
2691 BV
´s-Gravenzande
0174-422122
E.G. Personeelsdiensten
Arckelweg 11
2685 SL Poeldijk
0174-270946

Financiën

Voornamelijk
administratief,
industrieel en
technisch werk,
van alles wat.
Agrarisch,
techniek,
inpakwerkzaamheden,
bouw, industrie,
hoveniers.
Gerland B.V.
Agrarisch,
Van de Kasteelestraat 18 productie
2691 ZN ´s-Gravenzande
0174-445419
Green job uitzendbureau Agrarisch
Jupiter 35a
2685 LV Poeldijk
0174-281981
Agrarisch
Harry van Heijningen
B.V.
Molenstraat 48
2671 EZ Naaldwijk
0174-648805
Hpflex B.V.
Voornamelijk
Groenelaan 132
agrarisch, verder
2675 RS Honselersdijk
bloemenex-port,
06-22806299
technisch werk.
Administratief,
Impuls Wisselwerk
secretarieel,
Plein 8
commercieel en
2291 CC Wateringen
een beetje
0174-297641
financieel.

Inpaklijn B.V.
Nieuweweg 56 c
2685 AS Poeldijk
0174-281382

Agrarisch

LNG Dienstverlening
Hoogwerf 28
2681 RT Monster

Agrarisch,
productie

Bedrijfsverzorging bij ziekte en
payrolling. Zij hebben veel Poolse
werknemers met een Duits Paspoort.
Zij bewerken het Westland maar ook
Berkel, Bleiswijk en Waddinxveen.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 5
Aantal medewerkers uitzendbureau: 1
Dactylo Uitzendbureau maakt deel uit
van de Vedior groep, die lid zijn van
de ABU.
Het aantal uitzendkrachten per dag is
erg seizoensgebonden.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 80 à 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 5
en nog een aantal chauffeurs
Werken weinig mensen per dag via
hen.

Directe
concurrent
ja/nee
Nee

Nee

Ja

Ja

Nee
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 20
Aantal medewerkers uitzendbureau: 7
Dit uitzendbureau bewerkt het
Westland en het omliggende gebied.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 200
Aantal medewerkers uitzendbureau: 4
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 22
Aantal medewerkers uitzendbureau: 1
Kandidaten en opdrachtgevers komen
voornamelijk uit het Westland, maar
ook omstreken. Het functieniveau is
voornamelijk Mbo-niveau.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 50
Aantal medewerkers uitzendbureau: 8
(parttimers)
Zij bewerken voornamelijk het
Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 5
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 100

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

06-41856154
Luba Pay Roll plus
Bloemenveiling Holland
Kamer A137
Postbus 80
2675 ZH Honselersdijk
0174-631164
Mankracht
Uitzendbureau B.V.
Slachthuiskade 4a
2685 LN Poeldijk
0174-280801
Olympia Uitzendburo
Middel Broekweg 29
Lokatie B141
2675 KB Honselersdijk
0174-632221
Oranjevliet
Uitzendbureau
Oranjepolderweg 15
2676 CL Maasdijk
0174-527187

Voornamelijk
agrarisch, ook
overheid,
schoonmaak,
techniek,
eigenlijk van
alles.
Verlenen geen
medewerking.

Zij bewerken voornamelijk het
Westland, maar ook eromheen. Zij
nemen door het bedrijf zelf geworven
en geselecteerde- medewerkers op
payroll en verzorgen de administratie.

Productie

Dit uitzendbureau regelt alleen
uitzendkrachten voor de veiling.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 50

Alleen agrarisch

Portuned BV
Grutto 27
2295 PR Kwintsheul
Tel: 0174-298413

Agrarisch,
scherming en
kassenbouw.

Randstad Uitzendbureau
Rembrandtstraat 5
2671 GC Naaldwijk
0174-612280

Van alles wat,
maar
voornamelijk
administratief,
commercieel,
productie en
agrarisch.
Alle sectoren,
behalve in de
zorg en
administratief
werk.
Gespecialiseerd
in lager en
middelbaar
opgeleid
personeel voor
horeca, catering,
administratie,
productie,
techniek en
tuinbouw.
Kwekerijen

Syhari Naaldwijk B.V.
Hoge Geest 49
2671 LK Naaldwijk
0174-641571
Uitzendbureau FullTime B.V.
(hoofdkantoor)
Dresdenweg 3
2692 AA ´s
Gravenzande
0174-388899

Uitzendbureau Profiel
(hoofdvestiging)
Dr Schaepmanstraat 37
2291 SZ Wateringen
0174-298988
UKD Uitzendbureau
Kerklaan 51
2291 CE Wateringen
0174-270365

Voornamelijk
agrarische sector

Doen zaken met drie grote
tomatenkwekerijen en één
plantenkwekerij.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 300
Aantal medewerkers uitzendbureau: 4
Zij doen zaken met Westlandse
bedrijven.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 10
Aantal medewerkers uitzendbureau: 2
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 60
Aantal medewerkers uitzendbureau: 3

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Intermediair voor buitenlanders
Nee

Uitzendbureau Full-Time regelt
vervoer voor uitzendkrachten en doet
payrolling.
Ja

Uitzendbureau Profiel bewerkt alleen
het Westland en werkt in zijn eentje,
het is een klein bedrijf.
Zij bewerken het Westland en
Bleiswijk.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 100

Nee

Ja

Unal Uitzendbureau
B.V.
Wateringseweg 98
2685 SW Poeldijk
0174-212938
Van der Meer
Uitzendbureau B.V.
Herenstraat 8
2681 BG Monster
0174-281551
Vedior Uitzendbureau
Vleersteeg 1
2291 BG Wateringen
0174-293743
Vedior van Eijk
Middelbroekweg 29
2670 AE Naaldwijk
0174-635544
ViaWerk uitzendbureau
Kon. Julianaweg 106
2691 GG 'sGravenzande
0174 - 421882

V.O.F. Agrarisch
Aanneembedrijf Boka
Brederolaan 58
2692 DA ´sGravenzande
0174-414492
Werkstroom B.V.
Ambachtstraat 8
2671 CN Naaldwijk
0174-272040
Westland Job
Uitzendbureau
Van de Kasteelestraat 18
2691 ZN ´s-Gravenzande
0174-445414

Gespecialiseerd
in de agrarische
sector,
schoonmaak en
beveiliging,
verder ook andere
branches.
Technisch,
industrieel,
groente, fruit,
fabriek

Zij bewerken voornamelijk het
Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 60
Aantal medewerkers uitzendbureau: 4

Agrarisch

Zij bewerken voornamelijk het
Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 50 tot 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 2
Zij bewerken alleen Flora Holland, zij
zitten inhouse. Zij vervullen daar
diverse functies van productie tot
administratief werk.
Zij bewerken alleen het Westland.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 50
Aantal medewerkers uitzendbureau: 3

Alle sectoren

Voornamelijk
actief op het
gebied van
administratief
werk, verder
industrie,
techniek,
logistiek,
transport,
secretarieel,
horeca en
schoonmaak.
Voornamelijk
kassenbouw.

Ja

Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 100
Ja

Ja

Nee

Ja

Zijn veel in het buitenland bezig
(Frankrijk), niet zozeer in het
Westland, overal een beetje.
Nee

Alle sectoren

Voornamelijk
agrarisch, verder
veiling,
administratief,
gezondheid,
technisch,
receptie en nog
veel meer.

Klein reïntegratiebureau, werkgevers
krijgen ondersteuning in het
begeleiden van werknemers bij
ziekteverzuim
Westland Job bewerkt voornamelijk
het Westland en omstreken.
Aantal uitzendkrachten gemiddeld per
dag: 100
Aantal medewerkers uitzendbureau: 4

Nee

Ja

Bijlage 4: Interviews met @office-medewerkers
Esther Holtkamp (senior intercedente @office-vestiging)
1. Hoelang ben je al werkzaam bij Tempo-Team?
Ik ben in mei 2000 begonnen bij Tempo-Team, ik ben er nu dus bijna 4 jaar
werkzaam.
2. Welke functie(s) heb je tot nu toe bij Tempo-Team gehad?
Ik ben begonnen als intercedente bij Tempo-Team. Dit heb ik twee jaar gedaan en ben
toen senior intercedente geworden. Dit heb ik een half jaar gedaan en ik ben toen
inhouse gegaan bij een groot bedrijf om een project op te starten.
3. Hoelang ben je al werkzaam bij een @office-vestiging?
Ik ben nu 1 jaar werkzaam bij een @office-vestiging.
4. Waarom heb je voor een @office-vestiging gekozen?
Toen ik bij een bedrijf inhouse zat, werd er een callcenter opgericht in samenwerking
met de ABN Amro. Er moest toen in een half jaar tijd 300 mensen geworven worden.
Ik had toen wel alle vrijheid, ik regelde erg veel omdat er niets was geregeld op het
gebied van P&O. Toen dit na een half jaar weer afgelopen was, zou ik eigenlijk in
december weer teruggaan naar de vestiging om daar weer de unit te draaien. De
districtsmanager had na 13 jaar Tempo-Team besloten om voor zichzelf te gaan
beginnen. Zij ging dan nog wel drie dagen in de week extern opdrachten voor TempoTeam doen, in de vorm van een @office-vestiging. Zij had mij gebeld of ik niet met
haar mee wilde. Ik heb hier toen tijdens de kerstvakantie over nagedacht en
uiteindelijk besloten om het te doen. Dit sloot goed aan bij de vrijheid die ik toen al
had en het was een nieuwe uitdaging. Het is weer een keer wat anders dus daarom heb
ik het ook gedaan. Het gebied wat ik bewerk met een @office-vestiging is Lochem en
Goor.
5. Wat vind je zo leuk aan een @office-vestiging?
De vrijheid die ik heb en dat ik mijn eigen tijd kan indelen. Ook ben je zelf
verantwoordelijk voor jouw gebied. Alles wat goed gaat, is echt jouw verdienste, de
verantwoordelijkheid is groter dan bij een normale vestiging. Bij een vestiging heb je
ook veel verantwoordelijkheid maar de combinatie met de vrijheid maak het juist zo
leuk, het is echt jouw winkeltje.
6. Ben je al tegen problemen aangelopen bij een @office-vestiging?
In het begin hadden wij veel te maken met verschillende kinderziektes op het gebied
van automatisering. Dit hebben wij nu nog steeds vanwege dit nieuwe concept binnen
Tempo-Team. Wij zijn dan ook eigenlijk proefkonijnen geweest. Ik ben al een jaar
intercedente van een @office en sinds twee weken heb ik pas een fax. Voorheen werd
er gefaxt via het internet met Tiscali. Er zijn veel dingen uitgeprobeerd, sommige
dingen lukten wel en andere weer niet. Dit was een groot probleem, maar het zal in de
toekomst alleen maar beter gaan. Tempo-Team bouwt ervaring op als organisatie.
Een ander ´probleem´ is dat je alleen werkt. Het is leuk maar het kan ook een nadeel
zijn. Wanneer je iets leuks of iets goed hebt gedaan wil je dit met iemand delen en
andersom ook. Bijvoorbeeld wanneer je een vervelende klant hebt gehad, moet je echt
iemand bellen om hierover te praten, je kan niet zomaar een vestiging binnenlopen. Je

kunt je soms dus erg eenzaam voelen. Ook ziek worden is erg lastig omdat je jezelf
erg verantwoordelijk voelt voor alles. Een collega neemt het dan over, de telefoon
wordt dan doorgeschakeld. Het lastige is dat die collega jouw gebied niet kent en dat
kan het lastig maken. Het is moeilijk om goed op aanvragen in te spelen, de collega
kent het gebied en jouw bestand niet. Diegene weet eigenlijk gewoon nergens van.
Hierdoor kan het snel misgaan.
7. Op welke manier bereik je de mensen om via Tempo-Team te werken? (Waar
selecteer je ze op en waar maak je een afspraak met deze mensen?)
De mensen bereik ik via de website van Tempo-Team. Ik zorg ervoor dat er
voldoende vacatures staan op de website en verder via het CWI. Wanneer ik een
vacature bij het CWI neerleg, krijg ik de volgende dag al geschikte kandidaten. Bij
een spoedvacature kijk ik eerst in mijn eigen bestand en wanneer ik geen geschikte
kandidaten heb dan benader ik de omliggende vestigingen. Van deze vestigingen
maak ik dus ook wel eens gebruik van.
8. Heb je telkens een vaste ruimte waar je deze mensen inschrijft?
Ja, ik spreek altijd af in openbare gelegenheden. Hierbij kan je denken aan een grand
café, een hotel, een theaterzaal etc.
9. Zo ja, zijn hier kosten aan verbonden?
Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden. In een hotel zit ik niet in bijvoorbeeld een
vergaderruimte maar gewoon in het lounge gedeelte van het hotel. Ik zit dus gewoon
in de hal zodra je een hotel binnenkomt. De enige kosten die hieraan verbonden zijn is
een kopje koffie of thee. Het bedrag wat hieruit voortvloeit, wordt opgespaard en deze
kan je uiteindelijk terugvorderen van Tempo-Team.
Deze ruimtes zijn vaak ook minder rumoerig dan op een vestiging. Voordat ik een
afspraak met iemand maak, vraag ik eerst of diegene zijn/haar CV wil mailen naar
mij.
10. Heb je vaste dagen en tijden dat je mensen gaat inschrijven?
Nee, ik heb geen vaste dagen en tijden dat ik mensen inschrijf. Maandagochtend ben
ik meestal met verlonen bezig en op vrijdagmiddag doe ik meestal administratieve
werkzaamheden. Verder is het erg verschillend wat ik in een week doe. Wanneer
iemand vanwege zijn werk niet overdag een afspraak kan maken voor een
intakegesprek dan spreek ik ‘s avonds met diegene af. Op zondag staat meestal ook
mijn mailbox aan en ik bereid mij dan af en toe alvast voor op maandag. In het begin
is het moeilijk om in je vrije tijd niet teveel met je werk bezig te zijn maar dit leer je
wel naarmate je hiermee langer werkt.
11. Hoe gaat het in de praktijk, omdat je alleen met een laptop werkt? (hoe wordt
de administratie gedaan, waar worden de gegevens van de uitzendkrachten
bewaard, zoals de algemene voorwaarden, kopie legitimatie,
belastingverklaring, contracten etc.) en waar kunnen zij hun werkbriefjes
inleveren?
Een kopie van hun legitimatie maak ik vaak bij hun eerste werkdag. Ik ga dan even
langs bij het bedrijf en zo doe ik tegelijkertijd een soort opkomstcontrole. Ik vraag dan
ook gelijk of alles goed gaat en wens diegene succes etc. Op deze manier gaat het ook
goed. De belastingverklaring en de algemene voorwaarden doe ik ook bij de eerste
werkdag en soms al bij de inschrijving. Soms nemen ze zelf al bij een inschrijving een

kopie van hun legitimatie mee of het wordt bijvoorbeeld opgestuurd. Al de gegevens
van de uitzendkrachten bewaar ik in een map, net als bij een vestiging alleen worden
ze dan uiteindelijk bewaard bij mij thuis. Alles staat netjes geordend in een speciale
werkruimte bij mij thuis. Deze ruimte moet ook groot genoeg zijn. Een voordeel is dat
ik ook alles erg makkelijk kan terugvinden doordat ik het zelf orden.
Werkbriefjes worden gefaxt naar mij en wanneer iemand niet kan faxen wordt dit per
post naar mij opgestuurd. Ik geef dan bij de werkbriefjes enveloppen met mijn adres
erop mee en met postzegels erop. Via de internetfax kun je faxen ontvangen en
verzenden maar je kunt geen word-documenten faxen, dus geen CV´s.
12. Hoe los je het op wanneer je dingen moet uitprinten, kopiëren of faxen?
Kopiëren kan via de fax door middel van een kopieerfunctie. Wanneer ik echt veel
moet kopiëren kan ik altijd naar een vestiging toe maar dit komt maar zelden voor.
13. Hoe onderhoud je de contacten met de flexwerkers?
Ik ga één keer in de 6 à 7 weken langs bij de flexwerkers. Dit doe ik alleen wanneer
zij een functie hebben voor langere tijd. Wanneer ik op bezoek ga bij de klant, kijk ik
ook vaak even hoe het met de flexwerkers gaat. Flexwerkers die kort werken bij een
bedrijf, heb ik ook minder binding mee. Elk jaar organiseer ik wel een kerstborrel in
een kroeg voor mijn flexwerkers.
14. Bezoek je de flexwerkers regelmatig, doordat zij niet altijd naar jou toe
kunnen komen voor eventuele vragen of problemen?
Zij raken snel aan de situatie gewend. Wanneer er iets aan de hand is bellen of sms-en
zij mij en wanneer het belangrijk is, maak ik een afspraak bij het bedrijf of in een
openbare ruimte om te praten. Het ligt eraan wat er aan de hand is want voor
werkbriefjes of werkschoenen ga ik bij het bedrijf langs om dit te brengen. Sommige
vragen of problemen kunnen ook telefonisch afgehandeld worden.
15. Hoe bereik je de bedrijven, hoe bewerk je ze?
Exact hetzelfde als bij een normale vestiging.
16. Wat is hun mening over een @office-vestiging?
De bedrijven merken geen verschil. Zij kunnen gewoon bellen, mailen of faxen
wanneer zij willen en ik bezoek de bedrijven regelmatig net als bij een vestiging.
17. Hoeveel actieve bedrijven heb je ongeveer in je bestand?
Op dit moment heb ik 5 actieve bedrijven en heb ik 7 mensen via Tempo-Team aan
het werk. Dit moeten er eigenlijk meer zijn. Per 1 april wil ik ongeveer 20 flexwerkers
hebben. Uiteindelijk gaat het om de omzet en voornamelijk de marge. Het aantal
mensen is niet zo belangrijk. De marge is bij een @office belangrijker dan bij een
vestiging. Je hebt je eigen omzet en je bent dan ook bewuster bezig met de marge.
18. Kan je het gemakkelijk alleen aan zo´n @office-vestiging?
Ik zou er niet iemand bij willen hebben. Ik red het wel om het werk in mijn eentje te
doen.

19. Wat voor soort bedrijven heb je voornamelijk als klant?
Voornamelijk wel grote bedrijven, zoals een hotel, voor vacatures in de horeca en zo
heb ik ook een productiebedrijf. Uiteindelijk krijg ik diverse functies binnen doordat
ik verschillende bedrijven als klant heb.
20. Hoe groot is ongeveer het gebied dat je bewerkt?
In het gebied zitten ongeveer 350 bedrijven.
21. Wat voor soort functies komen er zo nu en dan binnen?
Van alles wat, vroeger deed ik altijd de afdeling voor administratief werk dus daar heb
ik ook een beetje de voorkeur voor maar alles wat binnenkomt is welkom.
22. Waarop selecteer je mogelijke potentiële bedrijven?
Op precies dezelfde manier als bij een vestiging.
23. Hoe onderhoud je de contacten met de verschillende bedrijven?
Op precies dezelfde manier: bellen, faxen en bezoeken.
24. Bestaan er speciale acties voor @office-vestigingen?
Nee, precies hetzelfde. Af en toe plaatsen wij een speciale advertentie of mailing maar
verder doen wij ook gewoon mee met een DM-actie en het vakantiekrachtenproject.
Wij hebben alleen geen M-day.
25. Waar zit je wanneer je geen inschrijvingen of bezoeken hebt?
Dan zit ik thuis te werken.
26. Hebben de @office-vestigingen veel onderling contact?
Ja, tenminste met de één meer dan met de ander. Met één collega bel ik dagelijks en
met de andere collega´s heb ik wekelijks telefonisch contact. Wij hebben één keer in
de 4 à 5 weken een @office vergadering waarover van alles wordt gesproken.
27. Waar moet naar jouw mening een gebied voor een @office-vestiging aan
voldoen om het goed te kunnen bewerken?
Er moeten zich in het gebied voldoende daadkrachtige bedrijven (goede bedrijven)
bevinden en er moet goed naar de concurrerende uitzendbureaus worden gekeken in
het gebied.
28. Wat zijn naar jouw mening de grootste verschillen tussen een @officevestiging en een normale vestiging?
Je kunt je eigen dag bepalen, je wordt veel minder gestoord en je hebt veel meer
vrijheid.
29. Wat zie jij als de voor- en nadelen van een @office-vestiging?
De voordelen zijn de vrijheid en verantwoordelijkheden die je hebt en een nadeel is
dat je jezelf af en toe eenzaam voelt.
30. Wat zou er verandert of verbetert moeten/kunnen worden aan een @officevestiging?
Veel dingen zijn al opgelost. Op dit moment heb ik niets concreets, al hebben wij wat
dan wordt dat meestal direct opgelost.

31. Hoe zie je jouw toekomst bij Tempo-Team?
Ik ben deze functie nog lang niet zat, ik zou het nu niet weten, ik zie het allemaal wel.
32. Hoe zie je de toekomst van de @office-vestigingen?
Rooskleurig, al zijn we dan wel in staat om uit te breiden met @office-vestigingen in
Nederland.

Heleen Stoevelaar (senior intercedente @office-vestiging)
1. Hoelang ben je al werkzaam bij Tempo-Team?
Sinds april 2000, dus bijna 4 jaar.
2. Welke functie(s) heb je tot nu toe bij Tempo-Team gehad?
Intercedent en senior intercedent en nu dan @office.
3. Hoelang ben je al werkzaam bij een @office-vestiging?
Per 1 maart 2003, dus precies een jaar. Ik bewerk het gebied Epe, Nunspeet en
Heerlen. Eigenlijk Noordwest Veluwe, alles tussen Apeldoorn, Zwolle en Harderwijk.
Een erg groot en bosrijk gebied.
4. Waarom heb je voor een @office-vestiging gekozen?
Ik heb er niet echt voor gekozen. Ik zat een aantal jaar op een tweemansvestiging en
ik wilde graag sales manager worden maar om dit te bereiken moet je eerst bepaalde
wegen bewandelen. Dit was een mogelijkheid om veel ervaring in de sales op te doen.
Vestigingsmanager vind ik niets. Daarom doe ik het ook eigenlijk, ik vind het leuk, ik
ben er succesvol in, ik heb altijd een doel voor ogen, het is een goede tussenstap. Ik
was voor deze functie gevraagd en ik wist het eigenlijk meteen. Ik was mijn vorige
functie zat, ik wilde wat anders.
5. Wat vind je zo leuk aan een @office-vestiging?
De verantwoordelijkheid, eigen ondernemer en vooral de eigen successen en helaas
dan ook de dompers. Jij bepaald alles, verschillende acties, advertenties. Je hebt
gewoon alles in eigen beheer.
6. Ben je al tegen problemen aangelopen bij een @office-vestiging?
Ja, voornamelijk veel kinderziektes eruit moeten halen voordat je gaat groeien. Verder
zijn er veel alledaagse problemen. Zoals wanneer je iets hebt waarover je wilt praten
en je kunt niemand bereiken om het mee te delen. Wanneer je met een klant niet goed
kunt opschieten, kun je niet een collega erop afsturen. Het is dan gewoon afgelopen,
bij een vestiging is dit anders. Verder kom je problemen tegen die je bij een normale
vestiging ook tegenkomt.
7. Op welke manier bereik je de mensen om via Tempo-Team te werken? (Waar
selecteer je ze op en waar maak je een afspraak met deze mensen?)
Via het internet en het CWI. Verder woon ik zelf in het gebied dat ik bewerk.
Hierdoor heb ik ook een groot netwerk en kom ik ook vaak via via aan mensen.
8. Heb je telkens een vaste ruimte waar je deze mensen inschrijft?
In elke plaats heb ik weer een vaste locatie. Hierbij kan je onder andere denken aan
het AC restaurant. Ik spreek ook niets af met die bedrijven waar ik ga zitten voor een
intakegesprek. Ik ben voor hen gewoon een gast en niet iemand van Tempo-Team. Ik
weet de openingstijden en daar moet ik me aanhouden. Ze herkennen mij wel en al
ben ik bijvoorbeeld te laat zeggen zij tegen mijn afspraak dat ik er zo aankom.
Komt het vaak voor dat mensen hun afspraken niet nakomen?
Het komt wel eens voor maar het percentage is een stuk lager dan bij een vestiging.
Bij vestigingen komen vaak mensen zomaar binnen wandelen die zich willen
inschrijven maar bij ons kan dit niet. De eerste screening is via de telefoon. Er vallen

vaak al veel mensen af doordat zij niet hun CV mailen, terwijl ik dit wel aan hen had
gevraagd. Wanneer zij wel hun CV mailen bel ik vervolgens terug om een afspraak
met diegene te maken.
9. Zo ja, zijn hier kosten aan verbonden?
Hier zijn geen kosten aan verbonden, behalve de consumpties die genuttigd worden
tijdens een intakegesprek.
10. Heb je vaste dagen en tijden dat je mensen gaat inschrijven?
Nee, niet echt. Bij mij is het wel altijd zo dat ik iemand heel snel inschrijf.
Bijvoorbeeld dat ik iemand in de middag bel om een afspraak te maken voor een
intakegesprek en een uur later spreek ik dan vaak met diegene af. Omdat ik in het
gebied woon, kan dit ook heel snel. Ik kan ongeveer binnen 3 minuten overal zijn.
Thuis heb ik een speciale werkruimte waar alles staat wat ik nodig heb. Ik probeer op
zaterdag de computer niet op te starten. Zondag doe ik vaak even wat voorwerk. Ik
bereid me dan vaak voor op een afspraak die ik maandag heb. Maandagochtend doe ik
meestal administratief werk. Het komt ook regelmatig voor dat ik om 19.00 uur nog
een afspraak heb. Maar dit kan dan ook allemaal. Men moet niet denken dat wij alleen
maar keihard werken. Je pakt het daarentegen ook wel eens terug door bijvoorbeeld
tussendoor even boodschappen te doen.
11. Hoe gaat het in de praktijk, omdat je alleen met een laptop werkt? (hoe wordt
de administratie gedaan, waar worden de gegevens van de uitzendkrachten
bewaard, zoals de algemene voorwaarden, kopie legitimatie,
belastingverklaring, contracten etc.) en waar kunnen zij hun werkbriefjes
inleveren?
De werkbriefjes worden uitsluitend via de fax ontvangen. Ik vraag altijd voordat ik
iemand ga inschrijven of zij een kopie van hun legitimatie willen meenemen.
Wanneer zij vergeten een kopie te maken, controleer ik de legitimatie wel en maak ik
hier een aantekening van. Vervolgens nemen zij een kopie van hun legitimatie mee op
hun eerste werkdag. Dit komt eigenlijk ook maar zelden voor. De belastingverklaring
en de algemene voorwaarden laat ik ook tijdens het intakegesprek invullen. Ik schrijf
ook pas mensen in, wanneer ik zeker weet dat ik diegene aan werk kan helpen. Verder
bewaar ik alle gegevens van de uitzendkrachten thuis in mappen. Eigenlijk dus precies
hetzelfde als bij een vestiging.
12. Hoe los je het op wanneer je dingen moet uitprinten, kopiëren of faxen?
Uitprinten en faxen kan gewoon thuis en wanneer ik veel moet uitprinten dan ga ik
naar de copyshop in het dorp. Dit komt maar zelden voor, ongeveer eenmaal in de
twee weken. Op een vestiging ga je eerder dingen kopiëren, nu ga je er creatief mee
om. Ook ga ik regelmatig naar de vestiging in Apeldoorn. Hier komen ook mijn
bestellingen binnen, bijvoorbeeld werkschoenen. Wanneer ik aan klanten leuke
presentjes van Tempo-Team wil geven, haal ik die ook op bij de vestiging in
Apeldoorn. Verder heb ik de meeste spullen wel thuis zoals papier etc. Zodra iets op
is bestel ik het op mijn naam en kan ik het daar ophalen. Wanneer ik iemand uit
Harderwijk ga inschrijven, doe ik dit ook altijd op de vestiging in Harderwijk.
13. Hoe onderhoud je de contacten met de flexwerkers?
Doordat ik de enige in dat gebied ben en ook in dat gebied woon, rij ik vaak even
langs om te kijken bij mijn flexwerkers. Dit gaat dan ook vaak heel spontaan. Verder

ben ik altijd wel op tijd wat betreft de evaluatiegesprekken en de scholingsbehoefte
gesprekken. Nadat iemand ongeveer vier weken bij een bedrijf werkt, hou ik een
evaluatie met de flexwerker en het bedrijf. Ook gaan veel contacten via de mail, ik
vraag dan hoe het gaat en wanneer zij ergens tegenaan lopen ga ik even langs. Ik heb
dus regelmatig contact met al mijn uitzendkrachten. Af en toe bel ik een flexwerker
om half 8 s´avonds op hoe zijn/haar eerste werkdag is geweest. Bij een vestiging zou
dit niet kunnen, maar ik werk in principe niet tot 17.15 uur.
14. Bezoek je de flexwerkers regelmatig, doordat zij niet altijd naar jou toe
kunnen komen voor eventuele vragen of problemen?
Wanneer er problemen zijn dan ga ik langs bij de werkplek of spreek ik af bij een
openbare gelegenheid.
15. Hoe bereik je de bedrijven, hoe bewerk je ze?
Precies hetzelfde als bij een vestiging. Je hebt een bestand en daar ga je vervolgens op
af.
16. Wat is hun mening over een @office-vestiging?
Ik denk dat mijn klanten bijna geen verschil merken. Het grote verschil zit in de
bereikbaarheid. Eén klant belt ´s ochtends om half 8 voor de planning. Dit zou bij een
vestiging niet kunnen, hier kan je ze vaak pas na 8 uur bereiken. Bedrijven kunnen
vrijdagmiddag nog een aanvraag doen voor maandag, zaterdag heb je dan nog om de
aanvraag te voorzien. Maar al heb ik wat op zaterdag gepland dan zeg ik dat ook
gewoon tegen het bedrijf. Dit zal het enige verschil zijn voor de bedrijven, de rest gaat
gewoon hetzelfde.
17. Hoeveel actieve bedrijven heb je ongeveer in je bestand?
Ik heb op dit moment 7 actieve bedrijven. Er zijn nu 18 mensen werkzaam bij deze
bedrijven. Zij werken niet allemaal fulltime, gemiddeld zit ik rond de 520 a 530 uur
per week. Dit is ook wel het meest succesvol sinds een jaar. Ik neem in principe alle
aanvragen aan, behalve schoonmaak, deze sector levert vaak niet veel op terwijl het
wel veel tijd kost. Ik let er wel op dat de vijf speerbranches van Tempo-Team
duidelijk naar voren komen, anders sta je nergens voor. Tempo-Team staat niet voor
niets voor een aantal keuzes.
18. Kan je het gemakkelijk alleen aan zo´n @office-vestiging?
Ik zit af en toe wel een beetje in de stress. Al ben je op vakantie, vraag je jezelf toch
regelmatig af hoe het gaat. Jij bent verantwoordelijk voor deze @office-vestiging. Je
moet ook echt gedisciplineerd zijn, want om half 9 moet je computer echt aanstaan. Je
moet zorgen dat je regelmatig bedrijven bezoekt, zodat je uren niet dalen. Je moet
gewoon de basis dingen doen, waarvoor je bent aangenomen.
19. Wat voor soort bedrijven heb je voornamelijk als klant?
De grootste opdrachtgever is defensie, zij vragen regelmatig horecapersoneel. Verder
ook veel productiemedewerkers of productietechnisch personeel. Ik heb één kort
cyclisch bedrijven en de rest is allemaal voor lange termijn.
20. Wat voor soort functies komen er zo nu en dan binnen?
Van alles en nog wat, maar voornamelijk horeca en productiewerk.

21. Waarop selecteer je mogelijke potentiële bedrijven?
Klein of groot, het maakt niet uit.
22. Hoe onderhoud je de contacten met de verschillende bedrijven?
Precies op dezelfde manier als bij een normale vestiging.
23. Bestaan er speciale acties voor @office-vestigingen?
Nee, die zijn er niet. Maar je bepaalt verder alles zelf. Je doet dingen wat je denkt dat
goed is. Zo sponsor ik binnenkort een sponsorloop, dit doe ik omdat ik dit leuk vind.
Ik mag en kan zulk soort dingen allemaal zelf bepalen.
24. Waar zit je wanneer je geen inschrijvingen of bezoeken hebt?
Dan zit ik thuis.
25. Hebben de @office-vestigingen veel onderling contact?
Wij hebben ongeveer eenmaal in de 5 a 6 weken een vergadering. Verder spreek ik
één collega dagelijks via de telefoon en sommige spreek ik bijna nooit. Je hebt ook
weinig gemeen met die andere @office-vestigingen, ieder heeft zijn eigen gebied. Dit
is weer anders bij een vestiging, daar bewerk je allen hetzelfde gebied.
26. Waar moet naar jouw mening een gebied voor een @office-vestiging aan
voldoen om het goed te kunnen bewerken?
Ik vind dat diegene die het gebied bewerkt, ook daarin moet wonen. Zo moeten
sommige collega´s ongeveer drie kwartier à een uur reizen voordat zij in hun gebied
zijn. Naar mijn mening is dit niet haalbaar. Je verdoet op deze manier gewoon veel
tijd, al kan je wel in de auto bellen, maar dit is toch anders. Het scheelt zoveel tijd
wanneer je ongeveer een kwartier moet reizen.
Verder moet er voldoende handel (werkgelegenheid) zijn en natuurlijk ook
werkloosheid. Als laatste zijn de concurrenten belangrijk in het gebied. Het moet geen
grote plaats zijn waar al tien uitzendbureaus zijn gevestigd, dit zal teveel concurrentie
zijn. Er moeten ongeveer 1 of 2 uitzendbureaus in het gebied zitten, anders moet daar
geen @office komen. Er moet een intercedente in het gebied zitten die een echte
ondernemer is.
27. Wat zijn naar jouw mening de grootste verschillen tussen een @officevestiging en een normale vestiging?
Als eerste speelt de mentaliteit een rol. Op een vestiging gaan ze vaak wanneer zij om
16.00 uur niets meer te doen hebben, dingen bijvullen zoals werkbriefjes, melk, suiker
etc. Wij zullen dan op zo´n moment spontaan gaan bezoeken. De vrijheid wordt
vertaald in dingen die je zelf leuk vindt om te doen in combinatie met je werk en met
die vrijheid kan je weer kansen bereiken.
28. Wat zie jij als de voor- en nadelen van een @office-vestiging?
Voordeel: Eigen kansen creëren staat absoluut op nummer 1.
Nadeel: 24 uur per dag bezig zijn. Af en toe heb ik gewoon slapeloze nachten gehad,
je bent er heel erg mee bezig en daar moet je goed voor waken dat het niet te erg
wordt. Je moet de balans kunnen vinden.

29. Wat zou er verandert of verbetert moeten/kunnen worden aan een @officevestiging?
Ik zou het niet weten, hoe succesvoller je bent, hoe minder je hebt te klagen. Als je
stilstaat ga je over van alles zeuren. Het belangrijkste is denk dat het concept @office
gaat groeien, op dit moment zijn we nog zo kwetsbaar. Hoe groter het concept
@office wordt des te minder snel @office ooit wordt opgeheven.
30. Hoe zie je jouw toekomst bij Tempo-Team?
Die is al redelijk uitgestippeld. Ik ga een traject in de richting van sales doen als
salesmanager binnen nu en anderhalf jaar.
31. Hoe zie je de toekomst van de @office-vestigingen?
Wanneer wij groeien, dan gaat het goed, anders niet.

Heidi Peters (senior manager @office-vestigingen)
1. Hoelang ben je al werkzaam bij Tempo-Team?
Ik ben nu 9 jaar werkzaam bij Tempo-Team.
2. Welke functie(s) heb je tot nu toe bij Tempo-Team gehad?
Ik ben begonnen als intercedente in Wageningen. Vervolgens ben ik senior
intercedente geworden en manager van verschillende vestigingen en nu dan manager
van de @office-vestigingen.
3. Hoelang ben je al werkzaam bij een @office-vestiging?
Per 1 januari 2004. Ik hoefde niet echt te wennen. Na 6 à 7 jaar manager te zijn
geweest van verschillende vestigingen, wilde ik wel iets anders. Ik ben toen getest
voor de functie als operationeel manager waarvan de uitslag positief was. Het was
alleen niet echt een functie die ik ambieerde, maar toen kwamen ze met dit voorstel en
kon ik geen ‘nee’ zeggen. Ik ben goed in dingen opzetten en dan weer weg te gaan en
niet zozeer om door te bouwen. Er moeten nog heel veel nieuwe dingen verzonnen
worden, uitgestippeld worden en uiteindelijk gebeuren. Dat is dan ook hartstikke leuk,
het bevalt mij tot nu toe prima.
Was er hiervoor ook al een manager voor de @office-vestigingen?
We hadden iemand die operationeel manager was en diegene was voor zichzelf
begonnen. Dit was voor diegene een interim klus, maar je merkte dat diegene steeds
verder van Tempo-Team kwam te staan, zodat het een apart iets werd en dat is
natuurlijk niet de bedoeling.
4. Waarom heb je voor een @office-vestiging gekozen?
Ik was toe aan iets anders en dit is gewoon weer een nieuwe uitdaging.
5. Wat vind je zo leuk aan een @office-vestiging?
Dat je alleen verantwoordelijk bent voor het resultaat maar dit is tegelijkertijd ook het
negatieve van een @office-vestiging. Wanneer het slecht gaat moet je het zelf
oplossen, maar als het goed gaat is het ook weer je eigen succes. Je balanceert zeg
maar op winst en verlies. Je hebt veel vrijheid, dat kan ik wel aan, niemand die over je
schouder meekijkt.
6. Wat zijn precies jouw taken als manager van een @office-vestiging?
Mijn taken zijn onder andere het uitbouwen van het concept, stabieler maken.
Wanneer er iemand wegvalt, heb je al heel snel een probleem. Ook de omzet
uitbouwen valt onder mijn taken, dit is hetzelfde als bij een normale vestiging. Zo zijn
er nog wel meer taken die overeenkomen met de taken van de manager van een
normale vestiging. Ik kijk ook naar nieuwe @office-locaties en ik doe de interne en
externe communicatie, ik doe van alles eigenlijk. Je begint eigenlijk met een nieuw
concept, omdat het nog uit de grond gestampt moet worden. Je houd je ook bezig met
alles wat daar verder bij komt kijken, werven van nieuwe mensen, door laten groeien
van de bestaande mensen enz.
7. Waar verricht je jouw werkzaamheden? Is dat gewoon op een vestiging of net
als de @office-intercedentes?
Ik werk net als de intercedenten vanuit huis. Ik doe dan ook veel meer thuis dan op
een vestiging. Je wordt bijna niet gestoord alleen door de telefoon, maar die kan je

eventueel ook uitzetten. Ik ben constant bezig met @office, heel de week door. Ik ga
ook regelmatig bedrijven bezoeken, het is dan ook bijna precies hetzelfde als een
manager van een normale vestiging.
8. Ben je al tegen problemen aangelopen bij een @office-vestiging?
Ja, al tegen verschillende problemen. Hier kan dan vervolgens weer aan gewerkt
worden. Op dit moment werken we aan verschillende technieken om een laptop te
krijgen die kan faxen etc. Het moet allemaal goed beveiligd zijn en we moeten dan
toestemming krijgen van het hoofdkantoor. Wij zijn nu pas een jaar bezig dus dat
komt allemaal vanzelf wel. Dit kan ik weer onderzoeken en zorgen dat het verder
groeit. Bovenaan staat dat er handel gehaald moet worden, dat is ons doel.
Zijn er nog meer uitzendbureaus die van dit concept gebruik maken?
Ik hoorde dat randstad dit concept wilt kopiëren. Wij zijn wel het eerste uitzendbureau
die dit hebben. In het verleden is het ook wel een beetje geweest door middel van
mobiele bussen, maar dit was tijdelijk (mobiele plekken). Een @office-vestiging
wordt nu echt serieus genomen tot aan de directie, dus we moeten het nu echt gaan
neerzetten. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal kan, alleen loop je tegen veel
problemen aan, bijvoorbeeld dat een @office-vestiging geen adres heeft. Dit is lastig
wanneer je dingen moet bestellen, zoveel mogelijk moet digitaal gebeuren. We blijven
zoeken naar wat goed is voor het concept.
9. Bestaan er speciale acties voor @office-vestigingen?
Wij doen mee met de centrale activiteiten, wij moeten wel in de toekomst
specialistische wervingacties voor @office gaan doen, maar zover zijn we nog niet.
Het enige verschil is dat een uitzendkracht niet zomaar een vestiging binnen kan
lopen, verder is een @office bijna precies hetzelfde als een normale vestiging.
Hoe ziet jouw week eruit? Werk je veel ´s avonds en in het weekend?
Ik word niet geleid door klanten of wat dan ook. In het begin is het moeilijk om je
week goed te organiseren. Thuis heb je een werkplek en daardoor ga je eerder meer
dan minder werken. Je bent niet gebonden aan werktijden, dus dat is soms ook wel
makkelijk. Je moet zelf een goed ritme zien te vinden en je moet gedisciplineerd
werken. Wanneer je alles goed georganiseerd hebt, zal je minder snel over moeten
werken. Wanneer je door een paar uur overwerken succes hebt, vind je het ook
minder erg. Zo nu en dan kan je ook wel eens een uurtje uitslapen.
10. Hebben de @office-vestigingen veel onderling contact?
Je hebt eigenlijk geen collega´s maar af en toe bel je elkaar wel even om te vragen hoe
het gaat. Ook wanneer iemand problemen heeft, worden deze vaak telefonisch
besproken. De gebieden liggen ver uit elkaar dus helpen kan niet, dan heb je meer aan
de omliggende vestigingen. Om de 5 à 6 weken houden wij meestal een vergadering
met alle @office-vestigingen waar van alles besproken wordt.
11. Waar moet naar jouw mening een gebied voor een @office-vestiging aan
voldoen om het goed te kunnen bewerken?
Als eerste moet er genoeg potentie zitten binnen een gebied. We zijn op dit moment
ook bezig om het land in kaart te brengen. Op deze manier kan je heel snel een gebied
scannen. Wanneer je een fulltimer erop wilt zetten, moet je minimaal €500.000 à
€600.000 op jaarbasis kunnen draaien, dat moet haalbaar zijn. Het liefste ook één op
één aanvragen, want wanneer je bedrijven krijgt met hele grote planningen, dan heb je
geen tijd meer om je risico te spreiden. Zulke bedrijven pakken we te allen tijde en

kunnen we ze altijd overdragen aan bijvoorbeeld een vestiging of werknet. Over het
algemeen zijn het wat kleinere gebieden waar getwijfeld wordt over een vestiging of
ooit heeft bestaan maar nu gesloten is. Je hoeft ook niet in een bepaalde branche te
beginnen. Je begint het gebied te scannen en te kijken of er potentie is in het
betreffende gebied. Een @office-vestiging is zo gestart, dat is een groot voordeel.
Belangrijk is of er nog genoeg over is om te bewerken vanwege de concurrenten. Je
moet jezelf afvragen of je de aanvragen die je kunt krijgen ook kunt vervullen en
tegen welke prijs.
De @office-intercedenten krijgen een auto, laptop en mobiel van Tempo-Team en alle
andere middelen die zij verder nog nodig hebben. Wanneer zij met de Tempo-Team
auto in het gebied rijden, worden zij ook herkend. In principe is het voor een @officevestiging het beste wanneer de intercedente zelf in het gebied woont, wat betreft het
netwerk dat diegene heeft opgebouwd.
Je moet een @office-vestiging als een uitdaging zien en niet als van dat je het moet.
12. Wat zijn naar jouw mening de grootste verschillen tussen een @officevestiging en een normale vestiging?
Bij een vestiging kan je jezelf schuilen achter collega’s, nu wel minder met de KPI´s,
maar het kan nog wel. Bij een @office-vestiging is het allemaal heel puur, je hebt
succes of je hebt het niet. Jij bent het alleen, je moet alles alleen regelen en doen. Bij
een vestiging is het zo dat wanneer je met z´n tweeën op een unit zit, de één het beter
kan doen dan de ander.
Je bent bij een @office-vestiging toch wel een beetje als een team bezig. Ook ben je
niet echt alleen omdat je ook veel telefoon krijgt. Ook kan je bij een @officevestiging je eigen structuur maken in tegenstelling tot een normale vestiging.
Wanneer je in een dip zit, zal je bij een @office je collega´s kunnen bellen, bij een
vestiging zijn je collega´s dichtbij en heb je dus ook sneller contact.
13. Wat zie jij als de voor- nadelen van een @office-vestiging?
Voordelen zijn de lage kosten, de vrijheid, het persoonlijk succes en het is leuk om
aan de ´wieg´ te staan van het succes van een @office.
De nadelen zijn wanneer je in een dip zit, je jezelf eruit moet zien te halen. Ook de
onstabiliteit speelt een grote rol, want wanneer er iemand wegvalt heb je hier niet snel
een oplossing voor. Dit geldt ook bij ziekte, iemand anders moet het dan overnemen
maar in principe wordt dan alleen de telefoon opgenomen voor diegene en verder
weinig. Het is een probleem al valt iemand weg. Ook weet je bij een vestiging meer
over die klanten doordat je dan regelmatig over die klanten wat hoort. Bij een
@office-vestiging is dit niet het geval, ieder heeft zijn eigen gebied en dus ook zijn
eigen klanten.
Ook een nadeel is dat je geen vestigingsadres hebt, dus je wordt wel eens vergeten
met bepaalde acties vanuit het hoofdkantoor. We moeten dan ook Delphi (intranet)
goed in de gaten houden, opletten dat je alles krijgt wat je hoort te krijgen. Bij een
vestiging komt dit allemaal automatisch binnen.
Hoe zit het met vrije dagen opnemen?
Net als bij een vestiging kan je bij een @office-vestiging ook niet allemaal tegelijk op
vakantie gaan, het moet in overleg gebeuren. Wanneer iemand op vakantie gaat, moet
in principe altijd de centrale persoon het overnemen, maar vaak nemen ze het voor
elkaar waar.
Onderling moet er ook beter afgesproken worden, dat alles op dezelfde manier wordt
gearchiveerd, zodat je alles sneller kan vinden. Hier zijn we nu ook hard mee bezig.

14. Wat zou er verandert of verbetert moeten/kunnen worden aan een @officevestiging?
Heel veel, met name de stabiliteit. Ook moet er een soort van ´blauwdruk´ komen,
over hoe een @office-vestiging werkt, zodat het allemaal op dezelfde manier wordt
gedaan. Hier wordt dan ook hard aan gewerkt.
Door jaarlijks te evalueren over de gang van zaken, worden de problemen eruit
gehaald, zodat het niet nog een keer hoeft voor te komen. Op deze manier wordt het
concept alleen maar verbeterd.
15. Wat zijn jouw ervaringen als manager van een @office-vestiging?
Dat het succes nog teveel afhangt van de personen. Als iemand goed in z´n vel zit en
veel inspanningen doet dan is het succesvol. Wanneer iemand niet goed in z´n vel zit,
krijg je het tegenovergestelde effect. Er is te weinig structuur, het is te klein en te
wankel. In die zin is er nog heel veel te doen, wat ook alleen maar weer leuk is. Het
hangt gewoon nog teveel van de personen af.
16. Hoe zie je jouw toekomst bij Tempo-Team?
Ik ben niet zo van de toekomst. Zolang ik maar plezier heb in mijn werk en voorlopig
zal ik deze functie nog wel blijven doen. Voorlopig kan ik nog dingen opbouwen en
blijft het een uitdaging voor mij.
17. Hoe zie je de toekomst van de @office-vestigingen?
De komende tijd zijn het zware periodes. Al is iets klein en er gebeurt iets dan lig je al
gelijk om. Het is belangrijk om meer body te krijgen om snel door te kunnen groeien.
De @office-vestigingen moeten snel stabieler worden. Dit is mogelijk door te groeien
door middel van uitbreidingen. Daarbij is het wel moeilijk om de juiste mensen
hiervoor te vinden.

