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Wiertz Company bestaat inmiddels 23 jaar en is een krachtig euregionaal 
opererend familiebedrijf actief in de markt van mens en werk.

Sinds de start in 1997 is Wiertz Company uitgegroeid tot de toonaangevende 
marktleider op het gebied van mens en werk in Limburg en daarbuiten steeds 
nadrukkelijker actief met gespecialiseerde diensten.

Met labels zoals Wiertz Personeelsdiensten, ZUID recruiters, ZUID juristen, 
ZUID salarisverwerkers, Payroll Nederland en Contracting Nederland heeft  
de organisatie 26 filialen in Zuid-Nederland, Duitsland en Polen.
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Betrokken bij onze omgeving en dicht bij de mensen. Dat zijn belangrijke 
kenmerken van het karakter van Wiertz Company. Kenmerken die we kracht 
willen bijzetten met daden. 

In dit Sociaal Jaarverslag vindt u er een aantal voorbeelden van. Zo kunt  
u teruglezen hoe we ons dienstenpakket in de volle breedte beschikbaar 
stellen aan de markt van mens en werk. 

Over projecten op het gebied van kunst, over carrièrekansen. Over sociale 
partnerships en over groeiambities. Verhalen even kleurrijk als onze mooie 
organisatie. We hebben ze gebundeld in dit Sociaal Jaarverslag.  

Samen met mijn collega’s bied ik het u daarom graag aan. Ik hoop dat het  
u mag inspireren. 

Veel leesplezier!

Roger Holtus, CEO
Limburg, maart 2020

Voorwoord

4

Roger Holtus 
CEO Wiertz Company
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De uitzendmarkt kromp in 2018, maar de groei van Wiertz Company  
lijkt onstuitbaar. Luc Prevoo is sinds 1 augustus 2019 de CFO van Wiertz 
Company. Samen met CEO Roger Holtus vormt hij de statutaire directie. 
Aan hem de dankbare taak om de groei te faciliteren. 

Daadkrachtig
Luc Prevoo geeft als CFO sinds augustus 2019 samen met CEO Roger 
Holtus het statutaire bestuur van Wiertz Company vorm. Hij geeft leiding 
aan de interne organisatie en stuurt rechtstreeks de afdelingen Finance 
& Control en Business Control aan. Hij is intern en extern verantwoordelijk 
voor trajecten op het vlak van finance, control en het structureel volgen 
van de veranderingen in de wet- en regelgeving. Als CFO is hij daarnaast 
eindverantwoordelijk voor de inrichting en beheersing van de financiële 
organisatie, IT en de bedrijfsdata. 

Onverholen ambitie 
De nieuwe CFO vertaalt de visie en groeiambities van Wiertz Company naar 
financiële prognoses. Er was meteen een goede klik, vertelt Luc. “Wat me 
vanaf dag 1 aanspreekt, is de onverholen ambitie. De structuur van Wiertz 
Company biedt uitstekende mogelijkheden om verder te groeien. We hebben 
tenslotte alles in huis om de volledige markt van mens en werk te bedienen.”

Groei faciliteren
Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd onlangs de ambitie uitgesproken om in 
2030 tot de top van de Nederlandse uitzendorganisaties te behoren. “Ik zie 
het als mijn belangrijkste taak om voorwaarden voor groei te scheppen. Door 
te investeren in stuurinformatie ontstaat er beter inzicht in mensen, klanten 
en vacatures. Ook is de efficiëntie van de administratieve processen vergroot. 
Zowel aan de financiële als de commerciële kant zijn er nu KPI’s beschikbaar. 
Het is zaak om vanaf nu de beschikbare rapportages en stuurinformatie goed 
te gebruiken en aan te scherpen.”

Vertrouwen
Het vergroten van de schaalgrootte is voor Wiertz Company cruciaal in de 
strategie, legt Luc uit. “In Limburg zijn we al toonaangevend. De komende 
jaren gaan we versneld de rest van Nederland veroveren, om te beginnen  
met een vestiging in Eindhoven.” Wat hij daarbij belangrijk vindt, is de samen-
werking met de commerciële medewerkers. “Ik werk graag mee aan de omzet-
kant van onze organisatie. De tijd dat financials alleen over de uitgaven 
nadachten, is gelukkig voorbij.”

Groei faciliteren

“�Ik�zie�het�als�mijn�belangrijkste�taak��
om�voorwaarden�voor�groei�te�scheppen.”

Luc Prevoo
CFO Wiertz Company

6 7
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‘Groei is voor ons 
de rode draad’

In het voorjaar van 2017 droegen founders Dionne Wiertz-Bück en Harm 
Wiertz de dagelijkse leiding van Wiertz Company over aan Roger Holtus. 
Vanuit hun holding Wiertz Family die de eigenaar van Wiertz Company is, 
blijven ze hun familiebedrijf volgen. Daarnaast maken beiden deel uit van 
de Familieraad, de raad van commissarissen van Wiertz Company. 

Begeleid naar zelfstandigheid
Harm: “De laatste jaren hebben we onze organisatie vooral begeleid naar 
zelfstandigheid. Zoals kinderen uiteindelijk op eigen benen staan, geldt 
dat ook voor je bedrijven en de mensen die er werken. Sindsdien zijn wij 
actief binnen Wiertz Family.” Hier vervullen Harm en Dionne hun rol als 
aandeelhouders van Wiertz Company, oefenen ze toezicht uit en zijn ze 
op afstand beschikbaar voor raad en daad. Dionne: “Trots zijn we op de 
toegevoegde waarde die Wiertz Company heeft voor mens en werk in ons 
werkgebied. Onze missie slaagt telkens wanneer een werkzoekende een 
nieuwe werktoekomst vindt, en wanneer een werkgever een nieuwe  
collega welkom mag heten.”

Ondernemen is delen en geven
De founders van Wiertz Company zien het als hun missie om startende 
ondernemers, mensen en organisaties te helpen met innoveren, samen- 
werken en investeren. “Dat doen we graag en met veel plezier”, vertelt Harm.  
“Onze ervaring delen met anderen. Want ondernemen is delen en geven.”

Enorme groeipotentie
Harm vertelt: “Bewust hebben wij bij Wiertz Company ervoor gekozen om 
de aansturing over te dragen. Het heeft immers een enorme groeipotentie. 
Dan is het belangrijk dat er een professionele governance is. Hierbij zijn 
de bestuurdersrol, de aandeelhoudersrol en de rol van de toezichthouder 
specialismen die elk op hun eigen wijze goed ingevuld moeten worden.  
Je moet dan als ondernemer kiezen welke rol je neemt. Gelukkig mogen we 
constateren dat Roger Holtus als CEO de bestuurdersrol precies aanvoelt. 
Samen met zijn team bouwt hij een gezonde organisatie met groeiambities 
en een goed verdienmodel uit. Uiteraard blijft het ook een bedrijf dat inspeelt 
op maatschappelijke behoeften.” 

Bijdrage aan duurzaamheid
Met Wiertz Family helpen Harm en Dionne graag kansrijke ideeën om te zetten  
in geslaagde praktijkcases. Met inzet van de nodige projectondersteuning. 
Dankzij hun jarenlange ervaring, weten ze de weg naar alle nuttige kennis 
en contacten, intern en extern. “Wij staan voor groei”, zegt Dionne. “Meer 
economie, meer banen, meer winst, meer inkomen. Dat is goed voor de 
welvaart van Nederland.” Harm vult aan: “Groei betekent ook risico nemen. 
Doorgroeien? Wij helpen graag mee. We zetten daarvoor onze kennis, ons 
netwerk en ons kapitaal in. Groei is voor ons de rode draad.”

“�Ondernemen�is�delen�en�geven.”
Harm en Dionne Wiertz
Founders Wiertz Company
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Over Vivian Mengelers
Vivian Mengelers (60) is 
enerzijds een zelfstandige 
ondernemer met een bedrijf 
waar ze opdracht gevers op het 
gebied van HR en organisatie- 
 vraagstukken adviseert en 
anderzijds een Social Controller 
in loondienst, binnen het cluster  
wijkzorg centra van Meander-
groep in Landgraaf. Hier is ze  
verantwoordelijk voor het 
werkgeverschap van zo’n 1050 
medewerkers, verdeeld over tien 
ouderenzorg locaties. Vivian 
omschrijft zichzelf als iemand 
die oprecht geïnteres seerd is in 
mensen. Iemand die met haar 
open en spontane manier vaak 
de juiste snaar weet te raken, 
waardoor duurzame relaties 
ontstaan.

Wat is je specifieke rol binnen  
de Familieraad? 
Vivian Mengelers: “Binnen de 
Familieraad heb ik als lid, min of 
meer samen met Dionne Wiertz, 
het aandachtsgebied HR en maak 
ik deel uit van de remuneratie-
commissie. Deze commissie buigt 
zich jaarlijks over de beoordeling 
van de directie en maakt jaarlijks 
afspraken over de KPI’s en onze 
verwachtingen aan hen.”

Hoe belangrijk is de Familieraad 
voor Wiertz Company?
“De Familieraad is naast de 
ondernemingsraad een formeel 
orgaan binnen Wiertz Company 
dat over de schouders van het 
bestuur/de directie meekijkt, hun 
van gevraagd en ongevraagd advies 
voorziet en de ambities en koers op 
de voet volgt. Een belangrijk orgaan 
binnen Wiertz Company. Een orgaan 
dat ook de professionele werkwijze 
van de organisatie onderschrijft 
en uitdraagt. Onze bijdrage doet  
er dus écht toe. We grijpen in  

daar waar nodig en genieten mee 
als alle ambities waargemaakt 
worden.”

In hoeverre ervaar jij het oranje 
familiegevoel van Wiertz?
“Ik ben apetrots dat ik onderdeel 
mag uitmaken van deze Familieraad. 
Van dit fantastische familiebedrijf 
met zo’n mooi ambitieniveau. Een 
organisatie die bij me past. Met 
gezonde realistische doelen, maar 
zonder de factor mens uit het oog 
te verliezen. Dat gevoel van familie 
ervaar ik bij elke activiteit die er 
wordt georganiseerd, of het nu een 
kwartaalborrel ergens ‘in het veld’ is, 
teambuildingsdagen of weekenden, 
bbq’s of het eindejaarsfeest. Al deze 
activiteiten geven mij een gevoel  
bij deze familie te horen, waar ik 
met plezier onderdeel van uitmaak 
en graag mijn toegevoegde waarde 
probeer te manifesteren. Dat alles 
in het belang van de gehele familie, 
niet uitsluitend voor ‘de ouders’, 
maar ook voor mijn ‘zussen en 
broers’, de ‘neven en nichten’.  

Ik wil via het directieteam een 
bijdrage leveren vanuit mijn rol voor 
elk afzonderlijk familielid, want elk  
lid van deze familie doet er voor  
mij toe.”

Als we terugkijken op 2019, wat 
heeft de Familieraad in dat jaar 
weten te bewerkstellingen?
“We hebben een mooi en dynamisch 
jaar mogen meemaken. We hebben  
een nieuwe CFO mogen verwelkomen 
in de persoon van Luc Prevoo. 
Daarnaast hebben we een aantal 
voornemens vanuit de directie 
voorzien van onze goedkeuring, 
mede omdat we geloof hebben in de 
ingeslagen weg en de voorgestelde 
aanpak. Ook hebben we eind 2019 
samen met de directie het besluit 
voorbereid om een derde directeur 
aan te gaan stellen. Iemand die nog 
meer dan we gewend zijn onze  
commerciële doelen samen 
met onze sales collega’s gaat 
concretiseren. 2020 wordt een  
mooi jaar geloof me.”

Opereren als de hoeders 
van het erfgoed

Binnen de vijfkoppige Familieraad van Wiertz Company is Vivian Mengelers  
één van de twee aanwezige dames. Een ware ambassadrice die haar 
functie als toezichthouder op waarde schat en onmisbaar ziet. “Ik ben  
apetrots dat ik onderdeel mag uitmaken van dit fantastische en 
ambitieuze familiebedrijf.”

11

Familieraad Wiertz Company 
Dionne Wiertz-Bück, Constant Jurgens, Vivian Mengelers, Harm Wiertz en Ronald Lancee

Wat kan Wiertz Company in 2020  
verwachten van de Familieraad?
“2020 wordt opnieuw een spannend, 
dynamisch, maar mooi jaar. Als 
iedereen kan doen waar zijn talent 
ligt, waar hij/zij sterk en goed in is,  
is er niets wat ons nog kan verrassen 
of zou kunnen tegenhouden. Het 
heet immers: wanneer passie en 
talent gaan samenwerken, maken  
we samen een meesterwerk.”

“Onze directie (CEO Roger Holtus 
en CFO Luc Prevoo, red.) heeft het 
gepresenteerd tijdens de kick off in 
januari 2020. De ‘10-20-30 strategie 
en visie’ gaat ons vast en zeker 
helpen om onze ambities in 2020 
weer een stap dichter bij het ultieme 

doel te brengen: binnen tien jaar 
tot de top 10 van de Nederlandse 
uitzendorganisaties behoren. En 
daar mag iedereen terecht trots op 
zijn die daaraan heeft bijgedragen.”

“Wij als Familieraad gaan de 
organi satie daarbij vanuit onze rol 
helpen door actief toezicht op onze 
doel stellingen te houden en toe te 
zien dat we met z’n allen waarmaken 
wat we beloven. Dat we succesvol 
blijven in wat we doen, maar ook 
nieuwe dingen gaan ontginnen. 
De opening van onze vestiging in 
Eindhoven en het opschalen van 
Payroll Nederland zijn daar maar 
slechts eerste concrete voor- 
beelden van.”
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Tom Bovens werkt als kantoormanager in de vestiging van Wiertz 
Personeels  diensten in Landgraaf. Sinds 2017 is hij ook actief als 
voorzitter van de Ondernemingsraad van Wiertz Company. 

Waarom wilde je lid worden van de OR?
Tom Bovens: “Eigenlijk heel eenvoudig: ik heb mij kandidaat gesteld, omdat 
ik betrokken ben bij de organisatie. Daarnaast leek het me geweldig om mee 
te praten over het beleid en op te komen voor collega’s. We hebben een 
ondernemings raad sinds 2017, dus het was ook pionieren en samen met  
de directie bouwen aan een nieuwe samenwerking.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Met de Ondernemingsraad heeft de directie een goede gesprekspartner 
voor belangenbehartiging van medewerkers en een verantwoorde bedrijfs-
voering. Er zijn de afgelopen jaren nogal wat zaken intern veranderd en 
verbeterd bij Wiertz Company en steeds zat de OR aan tafel. We zijn een 
volwassen overlegpartner.”

Waar ben je trots op?
“Ik ben trots op de invloed die we uitoefenen, maar net zo goed op het 
partnership dat er tussen de leiding van het bedrijf en de OR is ontstaan. Het 
is een wisselwerking, waarbij we ieder uiteraard een eigen rol hebben, maar 
hetzelfde doel: Wiertz Company en haar medewerkers helpen te groeien.” 

“Persoonlijk vond ik de rol die ik als voorzitter OR had bij de procedure voor 
de vacature van CFO erg interessant. Zo heb ik bij de sollicitatiegesprekken 
gezeten en alleen dat geeft al aan dat de OR er toe doet binnen Wiertz 
Company.”

En wat vond je lastig?
“Dan raak je eigenlijk meteen de kern van de functie van de OR: je kunt 
signaleren en adviseren, maar bent vervolgens niet betrokken bij de uitvoering. 
Dat doen anderen. En voor iedereen die al een tijdje in de uitzendbranche 
werkt, is dat vermoedelijk lastig. We zijn toch gewend meteen praktisch en  
snel aan een oplossing te werken.“

Hoe zie je de toekomst van de OR?
“Ook de komende periode wordt boeiend nu Wiertz Company blijft groeien 
en verandert van een regionale in een landelijke speler. Daar zit ook een 
uitdaging: hoe krijg je iedereen mee en bewaak je tegelijkertijd de familiaire 
cultuur? De OR speelt een belangrijke rol in de groeiplannen. We blijven echt 
samen met de directie optrekken om de groei vast te houden op een manier 
die bij ons bedrijf en de medewerkers past.”

Eigen rol, maar hetzelfde doel

“��De�OR�speelt�een�belangrijke�rol��
in�de�groeiplannen.”�

Tom Bovens
Voorzitter Ondernemingsraad Wiertz Company

12
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“�Medewerkers�moeten�hun�taken��
zowel�kunnen�als�willen�uitvoeren.”�

Nadine Drescher
HR Manager Wiertz Company

“Medewerkers moeten hun taken zowel kunnen als willen uitvoeren.”  
Na competentiemanagement, staat nu betrokkenheid centraal op  
de agenda van HR Manager Nadine Drescher. 

Eerst competenties, nu betrokkenheid
Succesvol personeelsbeleid stoelt volgens Nadine Drescher op de combinatie 
van competenties en commitment. “Mensen moeten niet alleen hun baan 
aankunnen en er de juiste kennis voor hebben, belangrijker is wellicht nog 
dat ze het ook daadwerkelijk willen en achter de bedrijfsdoelstellingen 
staan.” In 2017 implementeerde HR competentiegericht management.  
Nu richt Nadine en haar team zich op de medewerkersbetrokkenheid. 

Engagement³
Engagement³ vormt een belangrijk uitgangspunt van de bedrijfsvoering 
van Wiertz Company. Wanneer (flex-)medewerkers, klanten en de eigen 
medewerkers enthousiast over het bedrijf zijn, is een gezond resultaat  
het onvermijdelijke gevolg. Dat heeft ook zijn weerslag op het HR-beleid. 
Nadine: “Werken met de mensen van Wiertz Company is werken met mensen 
die denken in kansen, die verantwoordelijkheid pakken, durf tonen en altijd 
samenwerken.”

Talentenproject
Werken aan enthousiaste medewerkers is geen klus die ooit afgerond is, 
geeft Nadine aan. Het streven naar Engagement³ moet centraal staan in 
het dagelijks handelen van alle mensen binnen Wiertz Company. Ze maakte 
juist daarom gebruik van de input van een groep medewerkers die onderdeel 
uitmaken van een talentenproject. “Talentmanagement is bedoeld om ervoor  
te zorgen dat mensen het werk leuk gaan en blijven vinden. Dat ze er voldoening 
uithalen en er plezier aan beleven. Dat is goed voor henzelf, maar ook voor 
ons bedrijf.”

Toekomstige manager betrokken
De groep organiseerde eind 2019 een uitgebreid onderzoek onder hun eigen  
collega’s en werkt actief mee aan de opvolging. Het doel van het onderzoek  
is ideeën aandragen die leiden tot een nog hogere betrokkenheid. “Het is  
altijd goed als er niet over medewerkers, maar juist met hen gepraat wordt.  
Bovendien raakt een groep potentiele toekomstige managers van Wiertz  
Company zo doordrongen van het belang van Engagement³. En leiding-
gevenden zijn nou eenmaal essentieel voor betrokkenheid. Ze zijn de  
schakel tussen het dagelijkse werk en de mensen in de organisatie.”

Niet alleen kunnen, 
maar ook willen

15
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Wiertz Company 
in cijfers

vestigingen
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Basquiat als een symbool  
voor Heerlen
CEO Roger Holtus was trots bij te  
dragen aan het naar Heerlen halen  
van de tentoonstelling. “Ik zie een 
fraaie parallel tussen New York en  
Parkstad. De opkomst van Basquiat 
hangt sterk samen met de naar-
geestige toestand waarin New 
York eind jaren zeventig verkeerde. 
Het vormde de ideale broedplaats 
voor nieuwe en spannende vormen 
van kunst. Denk alleen eens aan 
hiphop en graffiti. Een vergelijkbare 
creatieve opleving is ook al jaren 
gaande in Heerlen. Je komt in 
Heerlen overal in aanraking met 
kunst: van murals op straat tot 
Cultura Nova. Basquiat voelt als  
een symbool voor Heerlen.”

De tentoonstelling bestond  
uit drie delen
SCHUNCK nam de bestaande 
tentoonstelling ‘Basquiat Before 
Basquiat: East 12th Street, 1979-1980’  
over van het Museum of Contempo-
rary Art Denver. De tentoonstelling 
toonde vroege werken, foto’s en 
documentatie van de vormende 

jaren van Jean-Michel Basquiat. 
Het tweede gedeelte richtte zich 
op de Times Square Show (1980), 
de doorbraaktentoonstelling van 
Basquiat. In het derde deel werd 
stilgestaan bij de Nederlandse 
receptie van Basquiat en de 
kunstenaars van de Times  
Square Show.

Jean-Michel Basquiat:  
van graffitikunstenaar naar 
internationaal befaamd 
kunstenaar
Jean-Michel Basquiat (1960-1988), 
geboren in Brooklyn als zoon van 
een Haïtiaanse vader en een Puerto 
Ricaanse moeder, is voortgekomen 
uit de New Yorkse scene van hiphop, 
postpunk, graffiti en straatcultuur. 
Deze voortijdige schoolverlater, 
die geen officiële kunstopleiding 
had gevolgd, gebruikte de muren 
van de stad als zijn doek. Basquiat 
kreeg voor het eerst bekendheid 
als een van de leden van SAMO©, 
een gelegenheidsduo van twee 
graffitikunstenaars die eind jaren  
zeventig de muren van de Lower  
East Side van Manhattan beschreven 

met raadselachtige teksten. Hij wist  
de New Yorkse scene te verbazen 
door in slechts enkele jaren de  
overstap te maken van graffiti-
kunstenaar naar internationaal 
befaamd kunstenaar. Tientallen 
jaren na zijn dood op 27-jarige 
leeftijd, als gevolg van een over-
dosis, blijven zijn werken en zijn 
artistieke taal het publiek over de 
hele wereld fascineren. Basquiat is 
nog altijd een van de belangrijkste 
en invloedrijkste kunstenaars van  
de moderne en hedendaagse kunst.

Wiertz Company ondersteunt 
Basquiat-tentoonstelling 
in Heerlen

Wiertz Company is in 2019 partner geweest van de tentoonstelling 
‘Basquiat, The Artist and His New York Scene’, de Europese première van 
de expositie over het vroege werk en leven van kunstenaar Jean-Michel 
Basquiat en zijn tijdgenoten. De tentoonstelling was van 2 februari t/m  
2 juni 2019 in SCHUNCK Glaspaleis Heerlen te zien.

18
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Wiertz22 Event: 
Ben Tiggelaar en 
Jean-Michel Basquiat 
in SCHUNCK

Wiertz Company viert ieder jaar haar verjaardag. Dinsdag 14 mei stond 
Wiertz22 op het programma. In SCHUNCK in Heerlen stond ontwikkeling 
en verandering centraal in de keynote van Ben Tiggelaar en vormde  
groei ook de rode draad in het verhaal van curator Fabian de Kloe over 
Jean-Michel Basquiat. Er werd afgesloten met een netwerkmoment en 
een rondleiding door de Basquiat-expositie.

In 2017 vierde Wiertz Company het 
20-jarig bestaan met onder andere 
een talkshow in Museumplein 
Limburg. Toen ontstond het idee 
om elke verjaardag te vieren door 
relaties te trakteren op een middag 
vol inspiratie. Wiertz Company 
is zowel een Rijnlandse, als een 
Bourgondische organisatie, gericht 
op verbinden en successen samen 
vieren. Beide aspecten kwamen op  
dinsdag 14 mei samen tijdens het 
Wiertz22 Event in SCHUNCK  
in Heerlen.

Jean-Michel Basquiat: 
The Artist and His New York Scene
De avond, die onder leiding stond 
van presentator Bart Storcken, 
begon met een bevlogen verhaal 
van Fabian de Kloe over de 
imposante expositie ‘Basquiat,  
The Artist and His New York Scene’, 
de Europese première van de 
expositie over het vroege werk en 

leven van kunstenaar Jean-Michel 
Basquiat en zijn tijdgenoten. De 
tentoonstelling was tot en met  
2 juni 2019 in SCHUNCK Glas- 
paleis Heerlen te zien.

Ben Tiggelaar: De Ladder
De hoofdspreker van de avond was 
niemand minder dan Ben Tiggelaar. 
Hij is onder meer bekend van zijn  
boeken, waaronder ‘Dromen, durven, 
doen’ en zijn meest recente uitgave 
‘De Ladder’. Daarnaast houdt 
Tiggelaar al jaren seminars (MBA 
in één dag) en schrijft hij ieder 
weekend een column in het NRC 
Handelsblad.

Tijdens zijn sessie ging Tiggelaar in 
op een aantal kernvragen op het 
gebied van verandering. Gebaseerd 
op gedegen gedragsonderzoek en 
tegelijk gericht op de praktijk. Hoe 
ga je realistisch aan de slag met 
verandering, ontwikkeling en groei? 

Wat zijn onze eigen mogelijkheden 
en beperkingen? En hoe kun je 
andere mensen helpen om boven 
zichzelf uit te stijgen?

Netwerkborrel en rondleiding
Uiteraard werd het bourgondische 
aspect niet vergeten met een 
netwerkborrel na afloop. Iedereen 
die het werk van Basquiat en de 
tentoonstelling met eigen ogen 
wilde zien, kreeg een speciale 
rondleiding onder begeleiding  
van medewerkers van SCHUNCK.
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Snel en persoonlijk communiceren met werkzoekenden
Het oprichten van de WhatsApp-service maakt onder andere het sollicitatie-
proces sneller en effec tiever. Zo kunnen werkzoekenden met één laagdrempelig  
bericht via WhatsApp hun interesse kenbaar maken voor een vacature. Of 
een prangende vraag stellen aan een intercedent of recruiter. 

De medewerkers van Wiertz Company zijn enthousiast aan het appen 
geslagen en de eerste gesprekken bij opdrachtgevers zijn al via WhatsApp 
geregeld. “WhatsApp is het meest persoonlijke online servicekanaal dat 
momenteel beschikbaar is. Je communiceert snel en persoonlijk met werk- 
zoekenden”, geeft Michèle Spijkers, kantoormanager van Wiertz Personeels- 
diensten in Venray aan. “We willen het vinden van een passende nieuwe 
baan voor iedereen zo eenvoudig mogelijk maken. Communiceren via 
WhatsApp draagt daar zeker aan bij.”

Laagdrempelig, persoonlijk én innovatief
CEO Roger Holtus ziet de introductie van deze service als een logische 
stap in het nog verder verbeteren van de dienstverlening van Wiertz 
Company. “Het zit in ons oranje ondernemersbloed om continu te zoeken 
naar de best mogelijke manier om dagelijks met onze klanten en krachten 
in contact te komen en te blijven”, benadrukt hij. “Onze WhatsApp-service is 
laagdrempelig, persoonlijk én innovatief. Onze medewerkers zijn de hele dag 
online en direct bereikbaar.”

Via webportaal overzichtelijk appen
Wiertz Company werkt met een webportaal waar medewerkers onder hun 
eigen naam kunnen inloggen. Elke vestiging heeft een eigen 06-nummer. 
Werkzoekenden kunnen eenvoudig een bericht sturen naar het nummer 
van de vestiging. Deze persoon wordt dan automatisch als contactpersoon 
geregistreerd. Via het portaal is het eenvoudig om via de diverse WhatsApp-
groepen en contactpersonen een bericht te versturen.

Wiertz Company heeft in januari 2019 een nieuwe WhatsApp-service 
gelanceerd. Daarmee is de allround HR-dienstverlener één van de eerste 
bedrijven in de uitzendbranche die dit communicatiemiddel op grote 
schaal inzet om in contact te komen en blijven met kandidaten op  
de arbeidsmarkt.

Wiertz Company introduceert 
WhatsApp-service
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“�De�flexbranche�heeft�zijn�toegevoegde�
waarde�allang�bewezen.”

Roger Holtus
CEO Wiertz Company

“De behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers verandert natuurlijk niet”, 
stelt Roger Holtus. De CEO van Wiertz Company ziet de invoering van 
de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met vertrouwen tegemoet: “Wiertz 
Company heeft alles in huis om ook na 1 januari 2020 de wereld van 
mens en werk volledig te bedienen.”

Roger Holtus: 
‘Dit is hét moment voor  
een visie op flex’

Het doel van de Wet Arbeidsmarkt 
in Balans is duidelijk: het verschil 
tussen flex en vast op het gebied 
van arbeidsvoorwaarden moet 
worden verkleind. Daartoe zijn er 
allerlei maatregelen die werkgevers 
moeten verleiden na 1 januari 2020 
medewerkers sneller in vaste dienst 
te nemen.

Flexbehoefte blijft
“De WAB doet natuurlijk niets af 
aan de behoefte die Nederlandse 
organisaties hebben aan een 
flexibele schil in hun bedrijfsvoering”, 
begint CEO Roger Holtus. “De 
flexbranche heeft bovendien 
zijn toegevoegde waarde allang 
bewezen. Bedrijven zullen nu gaan 
zoeken naar een alternatieve 
manier om wendbaar te blijven. De 
dienstverlening van flex organisaties 
beweegt daarin mee.”

Medewerkers in vaste dienst
Door het complete dienstenpakket 
van Wiertz Company voorziet Holtus 
geen problemen. Als belangrijkste 
voorbeeld noemt hij het fenomeen 
payrolling. Vanaf 1 januari hebben  
payrollkrachten recht op dezelfde  
arbeidsvoorwaarden als mede-
werkers die in vaste dienst zijn. 
“De flexibiliteit die payroll nu ook 

vertegenwoordigt, kunnen wij als 
Wiertz Company blijven bieden. 
Naast Payroll Nederland, maken 
namelijk ook ZUID recruiters en 
Wiertz Personeelsdiensten deel 
uit van ons bedrijf. Wij kunnen 
payrollkrachten een vaste 
overeenkomst bieden en op een 
passende functie elders plaatsen als 
omstandigheden bij een payrollklant 
wijzigen. Wij voorzien dus ook in 
2020 structureel in de flexbehoefte 
van bedrijven.”

Partnership vereist
Er moet wel nauw moet worden 
samengewerkt met opdrachtgevers, 
benadrukt Holtus. “Om op deze 
manier flexibiliteit te waarborgen, 
moeten we uiteraard goede 
afspraken maken met onze 
opdracht gevers. Het vereist 
betrokkenheid en partnership. Laten 
dat nou net twee zaken zijn die bij 
Wiertz Company altijd hoog in het 
vaandel hebben gestaan.”

Detacheren als nieuwe norm
Poolmanagement wordt dus nog 
belangrijker in de flexbranche. 
“Goed voor flexmedewerkers zorgen, 
persoonlijke groei faciliteren en  
vakkundige begeleiding bij arbeids-
ongeschiktheid: dat is de kern van 

succesvol poolmanagement”, aldus 
Holtus. Hij ziet het met vertrouwen 
tegemoet: “Het zijn zaken waar we 
ons van oudsher in onderscheiden 
op de flexmarkt. Opdrachtgevers 
van Payroll Nederland beloonden de 
begeleiding bij arbeidsongeschikt-
heid in september 2019 nog met een 
9,08. Daar zijn we bijzonder trots 
op omdat met name de beheersing 
van ziektekosten het verschil gaat 
maken. Daarbij geloven wij oprecht 
dat iedereen meer kan dan hij of 
zij zelf denkt. Onze koers blijft dus 
ongewijzigd en wordt eigenlijk zelfs 
bevestigd door de WAB.”

Hét moment voor een Visie op Flex
Wiertz Company is eind 2019 
begonnen met het organiseren van 
seminars over de gevolgen van de 
Wet Arbeidsmarkt in Balans. “Dit is 
voor werkgevers hét moment om 
een visie op flex te ontwikkelen. Dat 
begint met goed op de hoogte zijn 
van de mogelijkheden en wettelijke 
kaders.” Wie verder wil praten 
over flexi biliteit, is bij Holtus aan 
het goede adres. “Sterker nog: ik 
kom graag langs om met wie dan 
ook verder te praten. Wie denkt 
in mogelijkheden, is ook in 2020 
succesvol. En daar draagt Wiertz 
Company graag aan bij.”
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Wiertz Personeelsdiensten 
opent nieuwe vestiging 
in Panningen

Op 1 juni 2019 opende Wiertz Personeelsdiensten in het centrum van 
Panningen haar 16de filiaal in Limburg. Daar waar grote landelijk 
opererende uitzendorganisaties zich terugtrekken en hun dienstverlening 
vooral online regelen, blijft een fysieke aanwezigheid juist een belangrijk 
uitgangspunt van het Limburgse familiebedrijf. 

“Onze dienstverlening draait helemaal om mensen. Naast onze online  
kanalen geloven wij daarom sterk in persoonlijk contact met onze flex-
krachten en opdrachtgevers”, legt Wouter Knippenbergh, kantoormanager 
van de nieuwe vestiging in Panningen uit. “Alleen op die manier leer je 
mensen namelijk pas echt kennen, weet je wat hun drijfveren zijn en kun  
je je dienstverlening hierop aanpassen.”

Gelegen in het hart van Noord-Limburg
Het nieuwe filiaal van Wiertz Personeelsdiensten is gevestigd in Passage de 
Pit in het centrum van Panningen. Wouter Knippenbergh: “Gelegen in het 
hart van Noord-Limburg zorgt het voor een nog betere verbinding tussen 
onze vestigingen in Weert en Venlo, Venray en Horst. Het is een ideale 
uitvalsbasis die veel potentie heeft.”

Nieuw team
Het team in Panningen wordt gevormd door kantoormanager Wouter 
Knippenbergh en intercedente Cathalijne van Weert. Wouter Knippenbergh: 
“Onze nieuwe vestiging ligt midden in het centrum van Panningen. Tussen al 
die bezoekers bevinden zich altijd mensen die op zoek zijn naar een andere 
baan. Wat wij gaan doen is al die mensen in contact brengen met vacatures 
en onze opdrachtgevers.”

Officiële opening op 13 juni 
Tijdens de officiële opening voor genodigden op 13 juni hield wethouder 
Paul Sanders van de gemeente Peel en Maas een kort openingswoord. 
Aansluitend vond er een netwerkbijeenkomst plaats. De feestelijke opening 
werd op een later tijdstip afgesloten met een borrel voor werkzoekenden die 
op deze manier met Wiertz Personeelsdiensten konden kennismaken.

“��Onze�dienstverlening�draait�helemaal��
om�mensen.”�

Wouter Knippenbergh
Kantoormanager Wiertz Personeelsdiensten
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Sinds april 2019 zit Wiertz Company inhouse bij Michael Kors. Het Ameri-
kaanse modemerk beschikt over een distributiecentrum in Venlo, en kan 
op logistieke krachten en de HR-diensten van Wiertz Personeelsdiensten 
rekenen. “Wiertz gaat net een stap verder dan dat je zou kunnen en mogen 
verwachten”, geeft Rob Hanraets (Senior HR Manager Michael Kors) aan.

Kwantiteit én kwaliteit 
bieden als het moet

Dilemma tijdens piekperiodes
Michael Kors zat met een dilemma; 
haar huidige leverancier was niet 
in staat om in haar eentje zowel de 
kwantiteit als kwaliteit te bieden 
qua krachten die het wereldbekende 
modemerk voor ogen had tijdens 
piekperiodes. 

Op basis daarvan werd de zoek-
tocht gestart naar een tweede 
leverancier, waarbij Wiertz Company 
in april 2019 als winnaar uit de 
bus kwam. “We zochten een ander 
soort dienstverlener. We weten 
dat Wiertz een sterk netwerk en 
groot marktaandeel heeft in het 
Limburgse. Daar wilden we  
graag mee samenwerken”,  
aldus Hanraets.

‘Juiste dynamiek’
Zijn eerste indruk is zeer positief te 
noemen. De Senior HR Manager  
omschrijft Wiertz als ‘jonge 
organisatie’ qua inhouse 
intercedenten. Maar dat bevalt 
hem wel. “Er  heerst momenteel de 
juiste dynamiek onderling.” 

Hanraets is ook content over 
de dienstverlening die er werd 
geboden in het eerste jaar van 
de samenwerking. “De inhouse 
intercedenten zijn enorm open in 
het delen van de informatie. Er is 
sprake van een écht verantwoor-
delijkheidsgevoel. Dat spreekt mij 
erg aan. Wiertz gaat net een stapje 
verder dan dat je zou kunnen en 
mogen verwachten.”

‘Grote mate van 
verantwoordelijkheid’
Als voorbeeld haalt de Senior HR 
manager het grote aantal no shows 
en ziekmeldingen aan tijdens de 
piekperiode, waarin op zondagen 
gewerkt moest worden. “We zagen 
dat er ontzettend veel uitstroom was 
op de zondagen en maandagen. 
Door Wiertz werd toen door de 
inhouse intercedente aangegeven 
dat ze gewoon beschikbaar zou 
zijn in de weekenden, omdat ze een 
grote mate van verantwoordelijk 
voelde voor de krachten en ons. 
Zoiets kun je niet verwachten  
van iemand.”

Zo werd op de vrijdagen voor het 
weekend het gesprek aangegaan 
door de inhouse intercedente met 
de flexkrachten en erop toegezien 
dat ze de zondagen zouden werken. 
Hanraets: “Dat grijze gebied werd  
op een gegeven moment zwart-wit. 
Ik vond dat er op correcte wijze  
veel controle op het proces werd 
uitgeoefend. Dat is prima opgepakt.”

Kwantiteit en kwaliteit 
opschroeven
De plannen voor 2020 zijn ook 
helder. Intensiever samenwerken, 
de kwantiteit en kwaliteit van flex-
krachten nog méér opschroeven, en 
daarnaast hét verlengstuk zijn als 
sparringpartner voor de HR-afdeling 
van Michael Kors. Hanreats: “We zijn 
bezig om samen de tevredenheid 
van medewerkers te meten, en gaan 
ook aan de slag met de introductie 
van een nieuw planning- en tijd-
registratiesysteem. Het is een prima 
keuze geweest van Michael Kors  
om Wiertz Company aan boord  
te halen.”

“�Wiertz�gaat�net�
een�stap�verder�
dan�dat�je�zou�
kunnen�en�mogen�
verwachten.”

Rob Hanraets
Senior HR Manager Michael Kors
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“�Het�zit�in�ons�DNA�om�anders�te�denken�
dan�de�concurrentie.”

Rob Schneider
Commercieel Manager Wiertz Company

30

‘Ik geloof ergens in 
en wil altijd de beste zijn’

Toen Rob Schneider in 2010 als intercedent aan de slag ging bij  
Wiertz Personeelsdiensten, had hij nooit gedacht dat hij in oktober 2019 
Commercieel Manager van Wiertz Company (regio Midden-Limburg) zou 
worden. De 34-jarige Schneider is de belichaming van een echte Wiertz’er 
en leeft de ‘Orange Dream’. “Wiertz heeft me aangegrepen. Het is een warm 
bad, met een echt familiegevoel.”

In 2010 begon de prille loopbaan van Schneider als intercedent in Brunssum  
en vervolgens Kerkrade, om vijf jaar later door te stromen naar kantoor-
manager van het kantoor in Sittard. Sinds oktober 2019 is hij Commercieel 
Manager, waarbij hij verantwoordelijk is voor de kantoren Sittard, Stein, 
Roermond en Weert. “Ik ben steeds meer gaan houden van het spelletje.  
Op klant niveau groei je uit van leverancier tot sparringpartner, op krachten-
niveau kom je er steeds meer achter dat je een echte bijdrage levert aan 
iemand zijn carrière. Dankbaar werk.”

Parallelle groei
De persoonlijke ontwikkeling van Schneider loopt parallel aan de groei 
die Wiertz Company de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. Toen hij in 
2010 begon, werkten er circa dertig medewerkers, nu is Wiertz Company 
uitgegroeid tot een organisatie waarin bijna honderd collega’s werkzaam zijn. 
“Prachtig om dat van dichtbij mee te mogen maken en daar onderdeel van 
te mogen zijn. Door de kansen die Wiertz Company mij heeft geboden, heb 
ik ook de stappen kunnen maken die ik heb weten te maken. Hoe ik dat voor 
elkaar heb gekregen? Door mijn verantwoordelijkheid altijd te nemen en mijn 
hoofd boven het maaiveld uit te steken.”

Betaamt als een echte Wiertz’er, zit Schneider boordevol ambities en is hij er 
heilig van overtuigd dat je meer kunt dan je denkt. “Ik geloof altijd ergens in en 
wil de beste zijn. Dat was zo toen ik intercedent en kantoormanager was, en 
dat heb ik nu ook als commercieel manager. Zo wil ik binnen tien jaar de omzet 
van regio Midden verdrievoudigen. Ik ben ontzettend competitief.”

Anders denken dan concurrentie
Dat is volgens hem de basiseigenschap van een echte Wiertz’er. “Je krijgt 
binnen Wiertz Company de ruimte en vrijheid om te ondernemen en eigen-
handige beslissingen te maken. Die cultuur past enorm bij mij. Ik zoek de 
grenzen op en probeer het maximale uit iedere situatie te halen. Waar andere 
bureaus stoppen met zoeken, zet ik juist een extra stap door met creatieve 
oplossingen te komen. Het zit in ons DNA om anders te denken dan  
de concurrentie.”
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De patiëntencatering van het MUMC+ maakt gebruik van een pool van 
tussen de 90 en 100 medewerkers. Daarvoor werkt groepsleider Jeroen 
Lambriex samen met Wiertz Personeelsdiensten: “Ze handelen adequaat 
en leveren snel goede mensen.”

Nieuwe planning
Jeroen Lambriex begon op 1 
november 2017 als groepsleider 
patiëntencatering bij het MUMC+ 
in Maastricht. Zijn eerste opdracht 
was het doorvoeren van een nieuwe 
planning waarin nieuwe teams 
werden geformeerd. “Het ging 
om 100 medewerkers en had dus 
de nodige impact. We voorzagen 
ziekmeldingen en schakelden onder 
andere Wiertz Personeelsdiensten 
in om te ondersteunen mocht dat 
onverhoopt nodig zijn. Inmiddels 
is dat project afgerond en werken 
er diverse flexkrachten uit die tijd 
gewoon in de reguliere planning.”

Zwaar, maar betekenisvol werk
De omvang van de pool beweegt 
tussen de 90 en 100 mensen, maar 
bestaat uit ‘slechts’ 42 FTE. “Het 
vak van voedingsassistent is in 
het ziekenhuis aangemerkt als 
zwaar beroep. Het zijn dus kortere 
diensten. Dan heb je veel meer 
mensen nodig om alle diensten in  
te vullen.” Desondanks is het 
verloop erg laag. Het verbaast 
Jeroen niet: “We gaan altijd voor 
een langdurige samenwerking. 
Daarbij is het werk weliswaar zwaar, 
maar betekenisvol. Als wij een 
kamer ingaan, voelt een patiënt zich 
even niet meer ziek.”

Binding
Er wordt veel gedaan aan binding 
en dat heeft een gunstig effect 
op de kwaliteit. Daarbij wordt 
er volstrekt geen onderscheid 
gemaakt tussen eigen medewerkers 
en flexkrachten. Volgens Jeroen kun  
je tien medewerkers op een rij 
zetten en dan is er niet te zien  
wie de flexkracht is en wie er al  
40 jaar werkt. “We streven naar 
kwaliteit en zoeken naar een 
duurzame relatie. We nodigen dus 
iedereen uit voor werkoverleggen en 
steken tijd in coachingsgesprekken.  
Ook voor flexkrachten.”

Zwaar, maar betekenisvol werk
Jeroen Lambriex

Groepsleider Patiëntencatering MUMC+

Streven naar hoger niveau
De invoering van de Wet Arbeids-
markt in Balans zorgde voor de 
uitstroom van veel payrollkrachten. 
“We hebben een aantal payroll-
krachten een contract aangeboden, 
maar er stroomden ook mensen 
uit. We streven continu naar een 
hoger niveau, naar meer kennis 
en hospitality. Een aantal van de 
payrollers kon daarin vermoedelijk 
niet mee, dus we hielden toch  
heel wat vacatures over.”

Een dag als voedingsassistent
Jeroen vervolgt: “Daar heeft  
Wiertz Personeelsdiensten erg 

goed op gereageerd. Ze handelden 
adequaat en leverden snel goede 
mensen.” Intercedenten die  
voedingsassistenten werven voor 
het MUMC+ lopen eerst een dag  
mee als voedingsassistent. “Dat  
zie ik terug in de kandidaten die 
worden voorgesteld. Zelf mee-
maken wat een voedingsassistent 
tegenkomt op een werkdag, helpt 
bij het maken van de selectie. Als er 
toch iets mis loopt, dan baalt mijn 
contactpersoon daar zelf stevig van. 
Maar goed, dat kan gebeuren. Je 
kunt nou eenmaal niet bij mensen 
in het hoofd kijken.” Hij heeft ver-
trouwen in de samenwerking:  

“Ik zie geen enkele reden waarom 
we niet nog jaren samen zouden 
optrekken.”



35

Grenzeloos verliefd

Hoe is het om vanuit Polen te 
werken voor een Nederlandse 
uitzendorganisatie?
Ignacy Cieslik: “Zeer fijn, en eigenlijk 
niets nieuws voor mij. Ik werk sinds 
het eerste jaar van mijn studie al 
met Nederlanders. Daar kan ik het 
altijd goed mee vinden.”

Wat vind je zo bijzonder aan 
Nederland?
“Er bestaat een buitenlandse 
uitspraak over Nederlanders: 
‘God schiep de aarde, maar de 
Nederlanders schiepen Nederland’. 
Deze metafoor staat symbool voor 
het gevecht dat de Nederlanders 
hebben gehad tegen het water 
om landwinning. Voor mij is dit de 
perfecte opsomming van wat ik 
bijzonder vind aan Nederlanders en 
hun mentaliteit. Blijven doorgaan 
totdat je hebt bereikt wat je wilt 
bereiken.”

Je bent zelfs zo verliefd op het 
land dat je er een studie in hebt 
gevolgd? 
“Tijdens mijn studententijd heb ik 
Nederlandse filologie gestudeerd. 
Waarom? Ik wilde een nieuwe taal 
leren. De Nederlandse taal vond 
ik interessant en was nog niet zo 
populair in Polen. Tijdens mijn  
studie heb ik niet alleen de taal,  
maar ook de Nederlandse cultuur, 
geschiedenis en literatuur mogen 
ontdekken. Het meest interessante 
vond ik de geschiedenis en 
literatuur. In 2019 heb ik deze  
studie afgerond. Ik hoef alleen  

nog maar mijn masterscriptie in 
juni te verdedigen.”

Hoe ben je bij Wiertz 
terechtgekomen?
“Per toeval. Een vriend van me 
stuurde me een bericht met dat er 
een Nederlands uitzendbureau een 
kantoor ging openen in Wrocław 
en zocht naar een intercedent. 
Waarom ook niet, dacht ik. Eenmaal 
op sollicitatie, merkte ik direct dat 
Wiertz Company in familiewaarden 
gelooft en dat er ontzettend veel 
potentieel is. Ik wil er alles aan doen 
om ervoor te zorgen dat Wiertz 
Company in 2020 een groot succes 
wordt in Polen. The best is yet  
to come!”

Wat vind je het meest dankbare 
aan het werk dat je doet voor 
Poolse uitzendkrachten?
“Als flexkrachten, die we vanuit 
Wrocław hebben aangeworven,  
ons bellen na een tijdje en aangeven 

dat ze enorm tevreden zijn over de 
werk- en woonomstandigheden  
die we voor ze hebben gecreëerd.  
Ik geniet van het persoonlijke 
contact met mijn krachten en vind 
ook dat wederzijds vertrouwen 
daarin de sleutel tot succes is.”

“Ik krijg er enorm veel energie van 
om mensen aan een baan te helpen. 
Alleen dat gegeven op zich is al 
fantastisch, maar het zorgt ook voor 
een stukje verantwoordelijkheid 
in ons geval. Wij zijn voor Poolse 
krachten die in Nederland hun  
heil zoeken om een nieuwe start  
te maken vaak hun enige houvast. 
In de meeste gevallen laten ze vaak 
hun families en hele hebben en 
houden achter. Ik ben altijd weer  
blij als alles goed is gegaan, en ik 
weet dat mensen de kans krijgen  
om zich te ontwikkelen. Dat betekent 
voor ons dat we nieuwe en tevreden 
ambassadeurs aan het werk hebben 
geholpen.”

Naast Nederland en Duitsland is Wiertz Company ook (daad)krachtig 
in Polen. In Wrocław welteverstaan, onder de naam Wiertz Rekrutacja. 
Ignacy Cieslik is één van de Poolse intercedenten, en voelt een immens 
grote connectie met Nederland. “Ik kan mezelf heel goed vinden in hun 
onverwoestbare mentaliteit.”

Over Wiertz Rekrutacja
Wiertz Rekrutacja is een logische stap van het uitbouwen van het 
specialisme Wiertz International Recruitment. Dit specialisme legt zich  
toe op de begeleiding van werkgevers bij het aantrekken van gemoti-
veerde en bekwame medewerkers in het Europese buitenland, met het 
zwaartep unt in Polen. Vanuit het kantoor in Wrocław vindt de werving 
en infor matievoorziening plaats. Omdat Wiertz al jarenlang actief is op 
de open Europese arbeidsmarkt is er een betrouwbaar netwerk van 
contactpersonen en wervingskanalen opgebouwd. De focus van Wiertz 
Rekrutacja ligt op het zo goed mogelijk invullen van de vacatures en dat 
de Poolse uitzendkrachten goed geïnformeerd in Nederland aan de  
slag gaan.
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“�The�best�is�yet�to�come!”

Ignacy Cieslik
Intercedent Wiertz Rekrutacja
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Klantbinding creëren staat 
steeds vaker hoog op de agenda. 
Om succesvol te worden in de 
horeca zijn bepaalde kwaliteiten 
en eigenschappen nodig. 
Competenties waar werkgevers 
naar op zoek zijn en die klanten 
verwachten.

Als basis voor verbetering
Branchemanager Wiertz Gastvrij 
Taco van der Bijl ziet de Hospitality 
Test als een fraaie aanvulling op 
ervaring en expertise: “Dienst-
verlening in de horeca werkt vaak 
op basis van vertrouwen: begrijpt 
mijn gesprekspartner werkelijk wat 
er nodig is om een horecazaak te 
laten floreren en welk personeel 
daar bij past?” 

Deze test voegt daar een volstrekt 
objectief instrument aan toe. “De 
uitkomsten van de Hospitality Test 
bieden een uitstekend vertrekpunt 
als een horecaondernemer serieus 
van plan is de kwaliteit van zijn 
of haar personeel naar een hoger 

plan te tillen. Je wilt ten slotte eerst 
weten waar je bent, voordat je aan 
een reis begint.”

Gratis en vrij toegankelijk
De Hospitality Test is onderdeel 
van de Wiertz Talent Tool, 
de testomgeving van Wiertz 
Personeelsdiensten. Met de 
uitkomsten van deze testen krijgen 
medewerkers een beter beeld over 
hun eigen kennis en vaardigheden. 
Het invullen van alle testen is gratis 
en er zit geen maximum aan het 
aantal dat wordt ingevuld.

De resultaten bespreken 
Als u meer wilt weten over de 
Hospitality Test en wat deze voor 
uw organisatie kan betekenen, 
kunt u uiteraard contact opnemen 
met onze specialisten van Wiertz 
Gastvrij of bezoek onze website: 
www.wiertzgastvrij.com.

Word succesvol in de horeca 
met de Hospitality Test
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9 competenties in 90 stellingen
De Hospitality Test meet in welke  
mate iemands eigen schappen 
overeenkomen met de eigen-
schappen die in hospitality 
essentieel zijn. De test bestaat  
uit 90 stellingen. 

De negen competenties  
die centraal staan, zijn:

1. Stressbestendig

2.  Flexibiliteit

3.  Aanpassingsvermogen

4.  Teamgericht

5.  Proactief

6.  Servicegericht

7.  Structuur

8.  Nauwkeurig

9.   Communicatieve 
vaardigheden

Wiertz Gastvrij is in het bezit van een heuse Hospitality Test. Deze test 
meet in hoeverre een horecakracht beschikt over negen essentiële 
competenties op het gebied van gastvrijheid. De test is eenvoudig  
online te maken en voor iedereen gratis beschikbaar.
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De payrollbedrijven Payroll Limburg.nl en Payroll Nederland.nl gaan  
sinds de zomer van 2019 samen verder onder de naam Payroll Nederland.  
Hiermee zijn de twee organisaties verweven tot één grote payrolldienst-
verlener. De samenvoeging is een gevolg van de groeiende vraag van 
opdrachtgevers om ook buiten Limburg payrolldiensten af te nemen.

Persoonlijke aanpak
Gemakkelijk, zonder risico’s, voordelig én betrouwbaar, werknemers in goede 
handen. Dát is waar Payroll Nederland voor staat. Natuurlijk gebeuren alle 
administratieve handelingen grotendeels online, maar de kracht schuilt 
in de persoonlijke aanpak. Payroll Nederland wordt gekenmerkt door een 
menselijke, persoonlijke, ondernemende en familiaire cultuur. In de vaak 
onpersoonlijke wereld van payroll is dat onderscheidend: met Payroll 
Nederland beginnen organisaties daadwerkelijk een nieuwe dag.

Groeiende vraag buiten Limburg
Roger Holtus, CEO van moederbedrijf Wiertz Company licht toe: “Ik ben trots 
dat we deze stap zetten als gevolg van de groeiende vraag van onze huidige 
opdrachtgevers. Nu gaan twee labels als één krachtig bedrijf verder. Ik ben 
er zeker van ook buiten Limburg van toegevoegde waarde te zijn, dus zie de 
toekomst van Payroll Nederland met vertrouwen tegemoet.”

Medewerkers in vaste dienst
Door het complete dienstenpakket van Wiertz Company denkt Holtus geen 
problemen te ondervinden van de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Daarin wordt 
voorzien in een strikte scheiding tussen uitzenden en payrolling. Sinds  
1 januari 2020 hebben payrollkrachten recht op dezelfde arbeidsvoor-
waarden als medewerkers die in vaste dienst zijn. “De flexibiliteit die payroll 
vertegenwoordigt, kunnen wij als Wiertz Company gewoon blijven bieden. 
Naast Payroll Nederland, maken namelijk ook ZUID recruiters en Wiertz 
Personeelsdiensten deel uit van ons bedrijf. Wij kunnen payrollkrachten een 
vaste overeenkomst bieden en op een passende functie elders plaatsen als 
omstandigheden bij een payrollklant wijzigen. Wij voorzien dus ook na  
1 januari 2020 structureel in de flexbehoefte van bedrijven.”

Structureel voorzien 
van flexibiliteit

“�Ik�ben�trots�dat�we�deze�stap�zetten...”

Roger Holtus
CEO Wiertz Company
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Marc Roemen: “Sinds de eerste 
kennismaking in 2016 was er direct 
een klik met de gesprekspartners 
van Wiertz Company. De mentaliteit 
‘doe maar normaal, dan doe je al gek 
genoeg’ past ook bij ons. Daarnaast 
is Wiertz Company (moederbedrijf 
van Payroll Nederland, red.) een 
Limburgs bedrijf, net als Polygarde. 
Laten we onze business in Limburg 
ook in Limburg houden, dacht ik. Los 
daarvan was het verhaal van Payroll 
Limburg.nl destijds, nu Payroll 
Nederland, ijzersterk. Het omvatte 
geen fratsen en was gebaseerd op 
datgene waarmaken wat je belooft. 
Dat is tot nu toe altijd het geval 
geweest.”

Dezelfde bloedgroep
“Het complete payrollconcept, 
waarbij het juridisch werkgeverschap 
en het verlonen van werknemers 
wordt uitbesteed, sprak ons altijd al 
aan. Dat betekent dat wij de vrijheid 
hebben om onze tijd te besteden 
aan onze core business.”

“Als wij namens Polygarde contact 
hebben met jullie, heerst er totaal 
niet het gevoel dat we met een 
externe organisatie zaken aan 
het doen zijn. Het voelt écht als 

het verlengstuk van onze eigen 
organisatie. Er zijn hele korte lijnen, 
we hebben een gezicht bij de 
contactpersonen en er heerst een 
prettige werksfeer. Jullie payroll  
specialisten zouden ook zomaar 
bij ons kunnen werken. We spreken 
dezelfde taal en zijn elkaars bloed-
groep. Onderling wordt jaarlijks 
ook een uitje georganiseerd tussen 
beide medewerkersgroepen. Die 
samenwerking verloopt uitstekend.”

Voorsorteren op WAB 
“Hetzelfde geldt als er issues 
zijn met onze beveiligers, boa’s, 
toezichthouders, et cetera. Payroll 
Nederland denkt altijd aan wat de 
beste oplossing is voor alle partijen. 
Er wordt geageerd, niet gereageerd. 
Continu constructief meedenken. 
Natuurlijk worden ook brandjes 
geblust, maar er wordt constant 
vooruitgekeken.”

“Zo ook met de komst van de Wet 
Arbeidsmarkt in Balans sinds 1 
januari 2020. We zijn gedurende 
2019 door Payroll Nederland 
meegenomen in het complete 
verhaal. Ze heeft speciale WAB-
sessies voor ons georganiseerd, 
waarin alles werd uitgelegd over 

wat de wijzigingen inhouden, 
waar rekening mee moet worden 
gehouden en wat we daarin het 
beste kunnen doen. Dan ben jij  
je klant op een hoog niveau aan  
het bedienen.”

Samen groeien
“Voor de komende jaren hebben 
we de samenwerking met Payroll 
Nederland verlengd, en willen we 
kijken in hoeverre ze meekan in 
onze expansieplannen. Gezien de 
landelijke ambities van Payroll 
Nederland moet dat helemaal 
goedkomen en zouden we samen 
moeten groeien daarin.”

“De samenwerking met Payroll 
Nederland is voor ons dan ook een 
keuze voor continue kwaliteit. Het 
is niet alleen maar uurtje factuurtje 
sturen. De juiste mensen zijn bezig 
met ons. We krijgen de aandacht die 
we graag zouden willen. En als je 
een lijn zou moeten trekken, neemt 
die exponentieel toe. Dat willen we 
graag zo doorzetten, en gaat ook 
gewoon gebeuren.”

Werknemers in goede handen, dat is het motto van Payroll Nederland. 
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar in het geval van de payrolltak  
van Wiertz Company geldt het ook écht zo. Dit is de rotsvaste opinie  
van Marc Roemen, Managing Director van Polygarde in Maastricht.  
“Ze zeggen wat ze doen, en doen wat ze zeggen.” Een monoloog van 
Marc Roemen over een succesvolle samenwerking.

‘Wij zijn elkaars bloedgroep’

“�We�krijgen�de�aandacht�die�we�graag�
zouden�willen.”

Marc Roemen 
Managing Director Polygarde
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‘Verder kijken dan cijfers’
BLG Wonen was naarstig op zoek 
naar hypotheekacceptanten. En 
niet zomaar hypotheekacceptanten. 
Nee, hypotheekacceptanten die in 
staat zijn om volgens de visie van 
BLG Wonen te werken. Wat betekent 
dat concreet? “Dat er verder wordt 
gekeken dan cijfers, rente, looptijd 
alleen”, aldus Wijnands. “Bij BLG 
Wonen wordt persoonlijk de tijd 
genomen voor de klanten en 
geluisterd naar alle wensen. Daarna 
komen pas de cijfers aan bod.”

Lokale aanwezigheid als 
onderscheidend vermogen
In de zoektocht naar een gedegen 
samenwerkingspartner voor 
dit vraagstuk, kwam Wijnands 
in september 2019 uit bij ZUID 
recruiters. “Voor menig landelijk 
opererende detacherende partij is 
Zuid-Limburg merkbaar een blinde 
vlek”, geeft het Afdelingshoofd 
Nieuwe Aanvragen Service Center 
Hypotheken aan.

Dit geldt niet voor ZUID recruiters. 
Integendeel. ZUID recruiters weet 
zich juist te onderscheiden door 
haar uitstekende kennis van de 
regionale arbeidsmarkt, sterke 

lokale aanwezigheid in Limburg, 
participatie en haar geloof in  
een persoonlijke aanpak en 
aandacht.

Snelle uitbreiding van capaciteit
Het voordeel van deze situatie 
is dat BLG Wonen sneller haar 
capaciteit wist uit te breiden met 
de juiste mensen. Zo gingen er in 
het laatste kwartaal van 2019 vijf 
hypotheekacceptanten succesvol 
aan de slag bij BLG Wonen. 
Compleet volgens de verwachtingen 
die Wijnands had bij het aangaan 
van de coöperatie met ZUID 
recruiters. “Ik hoopte dat ze meer en 
sneller kandidaten kon voorstellen. 
Dit blijkt ook daadwerkelijk zo te  
zijn. Dit legt de lat wel hoog voor  
de komende tijd.”

Daar waar 2019 een eerste 
succesvolle jaar is geweest in de 
samenwerking tussen BLG Wonen 
en ZUID recruiters, zijn de plannen 
voor de nabije toekomst ook helder 
als het aan Wijnands ligt. “Het 
meest ideale scenario is natuurlijk 
het bereiken van een stabiele en 
duurzame samenwerking. Alle 
ingrediënten lijken daarvoor in  
ieder geval aanwezig.”

ZUID recruiters  
legt de lat hoog

In september 2019 is een nieuwe samenwerking ontstaan tussen ZUID 
recruiters en BLG Wonen. Een pril partnerschap dat haar vruchten direct 
van meet af aan begon af te werpen. “Ik hoopte dat ZUID recruiters 
meer en sneller kandidaten kon voorstellen. Dit blijkt ook daadwerkelijk 
zo te zijn”, geeft Richard Wijnands van BLG Wonen (Afdelingshoofd 
Hypotheken) aan.

Over BLG Wonen
BLG Wonen is onderdeel van 
de Volksbank. Net als SNS, ASN 
Bank en RegioBank. BLG staat 
voor Bouwfonds Limburgse 
Gemeenten en is opgericht in 
1954. De centrale gedachte is 
om iedereen de kans te geven 
om een huis te kopen. Zo helpt 
ze mensen al ruim 65 jaar bij 
het vinden van een passende 
hypotheek.

“�Alle�ingrediënten�voor�een�stabiele�en�
duurzame�samenwerking�zijn�aanwezig.”

Richard Wijnands
Afdelingshoofd Hypotheken BLG Wonen
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“�Mooier�kun�je�het�niet�hebben.”

Dionne Wiertz-Bück
Voorzitter Wiertz Foundation

Samen consequent 
aan succes bouwen

Wiertz Company werkt vanuit een Rijnlandse visie. Met de blik op de 
toekomst. Daarbij hoort de overtuiging dat een bedrijf alleen op de lange 
termijn gezond kan zijn als de omgeving waarin ze opereert dat ook is. Eén 
van de manieren waarop Wiertz Company daar vorm aan geeft is middels 
Wiertz Foundation. 

Bijdrage leveren aan omgeving
Wiertz Foundation streeft ernaar niet alleen met financiële middelen maar 
ook door tijdsinvestering, kennis- en netwerkdeling een stevige bijdrage te 
leveren aan haar omgeving. Dionne Wiertz-Bück, voorzitter van de goede-
doelenstichting van Wiertz Company, geeft aan: “Wij hechten er waarde aan 
om onze verantwoordelijkheid op maatschappelijk gebied te nemen. Zo zijn  
we in 2006 Wiertz Foundation gestart. Ik ben er bijzonder trots op dat we in  
de afgelopen jaren zo veel mooie projecten hebben mogen ondersteunen.”

Werk en cultuur
De reikwijdte van Wiertz Foundation rust op twee pijlers: ‘Werk’ en ‘Cultuur’. 
“Zo omarmen we initiatieven die de afstand tot de arbeidsmarkt of duurzame 
inzetbaarheid ondersteunen”, stelt Dionne. “Ook cultuur, als belangrijk smeer-
middel voor maatschappelijk welbevinden, is als vanzelfsprekend tot pijler 
gekozen.”

Met name op het gebied van muziek wordt veel ondersteuning geboden. Naar 
elkaar luisteren en samen spelen zijn belangrijke elementen voor een gelukkige 
samenleving. Zo wordt samen consequent aan succes gebouwd. 

Niet alleen vanuit Wiertz Foundation, ook commercieel draagt Wiertz Company 
nog vele verenigingen een warm hart toe middels sponsorbijdragen en 
bijvoorbeeld bestuurslidmaatschappen. Plekken waarop de medewerkers, 
klanten en flexcollega’s elkaar ook weer tegenkomen. Zo is de cirkel mooi rond 
en worden successen gevierd op zowel commercieel als maatschappelijk 
gebied. “Mooier kun je het niet hebben”, besluit Dionne.

Mocht u aanvragen hebben of aanvragers kennen voor een ondersteuning 
vanuit Wiertz Foundation, kijk dan op onze website voor het aanvraagformulier: 
www.wiertzfoundation.com.
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Wiertz Foundation 
in cijfers

gedoneerd

€ 7.500,-

aanvragen ingediend

42

bestuursvergaderingen

4

gehonoreerde projecten in 2019

16

‘Werk’ en ‘Cultuur’

2 thema’s
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Wiertz Company ondersteunt sinds mei 2019 Credo Huis actief  
en investeert daarmee in een nieuwe toekomst voor jongeren die 
thuisloos zijn. CEO Roger Holtus bekrachtigt met zijn handtekening de 
actieve bijdrage aan de begeleiding van jongeren in een Credo Huis.  
Het einddoel is een succesvolle re-integratie van de jongeren op  
de arbeidsmarkt.

In het Credo Huis doorlopen de thuisloze jongeren een programma om weer 
volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Het uitzendlabel van 
Wiertz Company, Wiertz Personeelsdiensten, gaat jongeren die klaar zijn 
voor een terugkeer op de arbeidsmarkt begeleiden. Daar horen scholing, 
assessments en persoonlijke gesprekken bij. Het uitgangspunt is vertrouwen 
in de jongeren. Daar wordt invulling aan gegeven in de vorm van een 
detachering. Werk, zo blijkt uit de Credo-aanpak, is een belangrijke basis  
voor een succesvol traject. Het Credo Huis gaat ook gebruik maken van  
All Aboard Now, de app die onboarding faciliteert in de vorm van een game.

Een veilige basis
Roger Holtus, CEO van Wiertz Company: “De uitgangspunten achter Credo 
Huis sluiten mooi aan bij de centrale gedachte in onze organisatie: iedereen 
kan meer dan hij of zij zelf denkt, maar heeft een veilige basis nodig. Credo 
Huis biedt een veilige thuishaven voor jongeren in de meest letterlijke zin  
van het woord.”

Nieuwe partners, nieuwe vaardigheden
Eric Casters, initiatiefnemer van Credo Huis, is enthousiast: “Wij geloven 
in een aanpak waarin betrokken partners bijdragen vanuit hun unieke 
kracht. Met iedere nieuwe partner voegen we nieuwe inzichten, tools en 
vaardigheden toe aan onze aanpak en de Credo-familie. Wij hadden 
bijvoorbeeld zelf nog nooit stil gestaan bij een onboarding app om onze 
jongeren te informeren. Dat we nu gebruik kunnen maken van All Aboard 
Now van Wiertz Company, is fantastisch. En het vertrouwen in onze jongeren 
is onbetaalbaar.”

Groeien naar 100 Credo Huizen
Eind 2019 opende een Credo Huis in Kerkrade. Daarnaast zijn er talrijke 
initiatieven in Nederland en ook in België om Credo Huizen te openen.  
“De nood is hoog, dat blijkt uit de initiatieven die zich regelmatig bij ons 
melden. We prijzen ons gelukkig dat we onze bewezen aanpak kunnen  
delen”, aldus Casters. Credo durft groot te denken en stelt zich tot doel  
om de komende jaren uit te groeien tot 100 Credo Huizen. “Dan helpen we 
jaarlijks 1000 jongeren om een waardevolle plek in de maatschappij in te 
nemen. Ze werken vanuit hun eigen talent aan hun toekomst en geluk en zijn. 
Daar zijn ze verantwoordelijk voor, maar Credo helpt en steunt ze daarbij. 
Een liefdevol thuis is cruciaal. Als een auto geen brandstof heeft, wat heeft 
hij dan nodig? Brandstof. Als een jongere geen gezin heeft, wat heeft hij dan 
nodig? Een gezinssituatie. En dat is de kern van wat we doen. Het Credo Huis 
is een thuis voor de jongeren, waar ze onder begeleiding kunnen werken aan 
een nieuwe toekomst.”

Casters is onder de indruk van de betrokkenheid van Wiertz Company.  
“Onze aanpak werkt, Wiertz Company gelooft daarin en wil als partner 
de aanpak versterken. Er is nog veel werk te verzetten, we kunnen alle 
ondersteuning gebruiken. Samen met onze partners gaan we onze doel-
stelling invullen. Dus die 100 Credo Huizen komen er. Sterker nog, er  
komen er net zoveel als er nodig zijn. Dat verdienen onze jongeren!”

Wiertz Company ondersteunt 
Credo Huis

V.l.n.r.: Leo Crombach, Roger Holtus, Jaap Feddes en Eric Casters
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Directeur/Bestuurder Nino Bellinzis van Stichting Relim en Commercieel 
Manager Igor Bück van Wiertz Company hebben in juni 2019 een samen-
werkingsovereenkomst getekend. Doel van de samenwerking is het 
succesvol begeleiden van de kandidaten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt naar een baan.

Relim biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt structuur en 
begeleiding om sociale, arbeids- en beroepscompetenties stap voor stap te 
ontwikkelen. Het doel is werk dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden 
en wensen. Wiertz Personeelsdiensten, het uitzendlabel van Wiertz Company, 
gaat daarin ondersteunen door mee te zoeken naar geschikte vacatures 
en het begeleiden van kandidaten bij hun eerste stappen terug op de 
arbeidsmarkt.

Persoonlijke aandacht centraal
De Directeur/Bestuurder Nino Bellinzis van Relim legt uit: “Wij geloven in 
de mogelijkheden van mensen. Het blijkt steeds weer dat iedereen die wij 
begeleiden over talenten en competenties beschikt die bij uitstek in onze 
werkomgeving naar voren komen. “Wij werken vervolgens aan het verder 
ontwikkelen hiervan in gerichte leerwerktrajecten.” Hij denkt dat door het 
partnership de mogelijkheden voor het vinden van passend werk aanzienlijk 

Stichting Relim en 
Wiertz Company slaan 
de handen ineen

worden vergroot: “Wiertz Company stelt net als wij persoonlijke aandacht 
centraal. Zo kan per kandidaat worden voorzien in echt passende banen bij 
betrokken opdrachtgevers in de regio. Uiteindelijk past dit perfect in onze 
doelstelling zowel richting onze cliënten/medewerkers maar ook richting 
werkgevers, namelijk: werk voor iedereen.”

Over Relim
Relim onderscheidt zich door een unieke werkgerichte aanpak in het 
versterken van competenties bij mensen in een kwetsbare positie. Door 
het bieden van de juiste tools en ondersteuning stelt Relim hen in staat 
zich te ontwikkelen en werk te maken van hun toekomst. Al meer dan 
30 jaar is Relim hierdoor een bijzonder sociaal leer/werkbedrijf in Zuid-
Limburg. Passie voor mensen en passie voor werk vormen een beproefde 
en solide basis waarop Relim, middels een breed aanbod aan eigen leer-
werkplaatsen haar diensten aanbiedt. Beter door werk is dan ook niet  
voor niets het credo.

V.l.n.r.: Igor Bück, Tim Dortants, Nino Bellinzis en Niklas Wiertz
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Wiertz Barometer 
2019
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Betrokken bij onze omgeving 
en dicht bij de mensen
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