flex
solutions

payroll
solutions

career
solutions

hospitality
solutions

digital
solutions

international
International
solutions
Solutions

inhouse
solutions

legal
solutions

Sociaal Jaarverslag
2020

international
solutions
hospitality
solutions

legal
solutions

payroll
solutions

“Een gezond bedrijf kan alleen langdurig
succesvol zijn als haar omgeving dat ook is.”
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Voorwoord
Ook in het bijzondere jaar 2020 heeft Wiertz Company haar sociale hart laten
spreken en haar voorkeur voor partnerships vormgegeven. Wij geloven in het
aangaan van relaties met oog voor de lange termijn. Of dat nu met klanten,
medewerkers, flexmedewerkers of leveranciers is. Over hoe we de daad bij het
woord voegen brengen we elk jaar een jaarverslag uit.
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Wiertz Company is een sterk groeiende organisatie, met naast haar
digitale oplossingen, 19 fysieke vestigingen in zowel Nederland,
Duitsland als Polen. Bij Wiertz Company werken dagelijks 120 vaste
medewerkers en ruim 4000 flexmedewerkers bij ruim 700 werkgevers,
een zorgvuldig samengestelde mix van ervaring en talent. Het
bedrijf wordt gekenmerkt door een professionele governance met
aandeelhouders, toezichthouders en bestuurders. Wiertz Company
biedt oplossingen voor de brede wereld van mens en werk: Wiertz Flex
Solutions, Wiertz Payroll Solutions, Wiertz Career Solutions, Wiertz
Hospitality Solutions, Wiertz Digital Solutions, Wiertz International
Solutions, Wiertz Inhouse Solutions en Wiertz Legal Solutions.
Voor 2021 koerst Wiertz Company op een begroting van ruim 92 miljoen
euro. De komende jaren wil de organisatie haar omzetniveau minimaal
vervijfvoudigen. Wiertz Company wordt bestuurd door Roger Holtus (CEO),
Luc Prevoo (CFO) en Edith Hageman (CCO).
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Momenteel heeft u het Sociaal Jaarverslag van Wiertz Company over 2020
in handen. Het is met zorg samengesteld en geeft u, geheel in lijn met de
aangescherpte positionering van Wiertz Company als één sterk merk, inzicht in
de diverse oplossingen die we in huis hebben. Oplossingen waarmee we u in de
volle breedte van de markt van mens en werk kunnen ontzorgen. Van Groningen
tot Maastricht.
Aan de hand van diverse casussen en interviews krijgt u een goed beeld van
onze maatschappelijke betrokkenheid enerzijds en de betrokkenheid bij onze
partners anderzijds. Vanuit de overtuiging dat iedereen een baan verdient én
dat iedereen meer kan dan hij of zij zelf denkt, brengen we talent bij elkaar
en voegen we gezamenlijk waarde toe aan onze maatschappij. Ook via Wiertz
Foundation dragen we uiteraard bij met raad, daad en middelen.
Dat alles vanuit de overtuiging dat een gezond bedrijf alleen langdurig
succesvol kan zijn als haar omgeving dat ook is. En dat brengt de
verantwoordelijkheid met zich mee om aan het succes van die omgeving
bij te dragen.
Namens al mijn collega’s bied ik u met trots dit document aan en ik hoop dat
we elkaar het komend jaar weer met regelmaat persoonlijk mogen ontmoeten.
Roger Holtus
CEO Wiertz Company
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Edith Hageman-Wolters
nieuwe CCO Wiertz Company

Succesvol maatschappelijk
verantwoord ondernemen

Gezamenlijk tot een
succesvolle strategie komen

Meerwaarde bieden
wanneer het nodig is

Wiertz heeft de smaak
van Mexma Food te pakken

Inspelen op een snel
veranderende wereld

Wiertz Legal Solutions gaat
altijd voor het best haalbare
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Wiertz Company werkt mee
aan bestrijding COVID-19pandemie

Edith Hageman-Wolters is woonachtig in Didam en geen onbekende in de
uitzendbranche. Ze beschikt over ruime branche-ervaring, opgedaan bij diverse
uitzendorganisaties. Met die berg aan ervaring gaat Edith Hageman-Wolters de
organisatie de komende jaren naar een nog hoger niveau tillen.

Groeiambities waarmaken

Wiertz Company koestert
haar flexmedewerkers

24

Harmonie in
de samenleving

Ruime ervaring in de branche

Het beste nastreven
voor elk individu

Wiertz Company in cijfers

Wiertz Company kleurt heel
Nederland oranje

Op 1 augustus 2020 werd Edith Hageman-Wolters door de Familieraad
van Wiertz Company benoemd tot nieuwe Commercieel Directeur (CCO).
Samen met CEO Roger Holtus en CFO Luc Prevoo vormt zij vanaf dat
moment de statutaire directie van de toonaangevende marktleider op het
gebied van mens en werk.

Match made in heaven
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Samen bouwen aan een
succesvolle toekomst

Edith Hageman-Wolters
nieuwe CCO
van Wiertz Company

Actuele inzichten
in de arbeidsmarkt

Edith Hageman-Wolters
CCO Wiertz Company

“Met de komst van Edith beschikken we over een daadkrachtig persoon die
zeer waardevolle kennis en ervaring meeneemt vanuit haar verleden bij diverse
organisaties in de markt van mens en werk”, geeft Roger Holtus, CEO van
Wiertz Company, aan. “Wij zijn ervan overtuigd dat we samen met haar onze
groeiambities waarmaken en een mooie toekomst tegemoet gaan.”
De portefeuille van Edith Hageman-Wolters heeft de focus op acquisitie en
relatiebeheer. Hiertoe geeft ze sinds 1 augustus 2020 direct leiding aan de
Commercieel Managers en National Salesmanagers van Wiertz Company.

Wiertz Foundation stelt fonds in
voor getroffenen coronacrisis

“Wij zijn ervan overtuigd dat we samen
met haar onze groeiambities waarmaken
en een mooie toekomst tegemoet gaan.”
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Geen woorden,
maar daden
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Succesvol maatschappelijk
verantwoord ondernemen
Wiertz Company wordt gekenmerkt door een professionele governance
met rollen voor aandeelhouders, dagelijks bestuur en toezichthouders. Het
toezicht wordt vormgegeven door een Raad van Commissarissen, door ons
Familieraad genoemd.

De huidige Familieraad kent zes leden. Naast Harm
en Dionne Wiertz hebben Constant Jurgens, Vivian
Mengelers, Willemien de Jong en Ronald Lancée zitting
in de raad. Zij voorzien de directie van advies en geven
invulling aan hun statutaire taken.

van mijn carrière en in het verlengde daarvan te groeien
als persoon.
Ik ben in die periode in contact gekomen met een
organisatie die door middel van Natuurtrails in Zuid-Afrika
dit soort ‘afscheidsprocessen’ goed kon begeleiden en
heb daardoor andere energie gekregen met meer focus op
natuurbehoud en bescherming van onze planeet. Je wordt
dan volledig uit je comfortzone gedropt in de natuur
en ontdekt de diepere relatie tussen jezelf en je eigen
oorsprong, zonder alle ballast van opvoeding, beroep en
maatschappelijke positie. Daarna ben ik in 80 dagen naar
Santiago de Compostella gegaan (per fiets door Frankrijk
en te voet door Noord-Spanje). Ook dat is een pad om veel
ballast achter je te laten.

In dit artikel maakt u nader kennis met Ronald Lancée, bij
wie zowel commercie als maatschappelijke betrokkenheid
hoog op de agenda staan. En dan met name de
succesvolle combinatie van die twee aspecten.
“Ik ben geboren op 17 juni 1954, als zesde in een gezin
van 10 kinderen. Ik ben inmiddels 44 jaar getrouwd met
Marianne en samen hebben we drie kinderen en drie
(binnenkort vier) kleinkinderen, waar ik zeer van geniet.
Na mijn studie Bouwkunde koos ik ervoor om aan de
Academie voor de Bouwkunst mijn architect-diploma te
behalen. Met enkele jaren werkervaring op zak startte ik
samen met een collega ons eigen bureau. Ruim dertig
jaar lang heb ik, samen met mijn compagnons en vele
medewerkers, bij mogen dragen aan onze bebouwde
omgeving. Die combinatie, van ondernemerschap,
werkgeverschap en fysiek bijdragen aan onze omgeving
heeft mijn maatschappelijke betrokkenheid vormgegeven.
Daaraan gaf ik tevens invulling als lid van een serviceclub
en als toezichthouder, bijvoorbeeld bij Rabobank. Na het
succesvol opheffen van mijn architectenbureau heb ik de
vrijgekomen tijd en ruimte gebruikt om te onthechten
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Ronald Lancée
Lid Familieraad

Ik bemerkte dat ik vanuit die ervaringen mensen in
mijn omgeving op een andere manier kon inspireren en
misschien door toeval of anderszins ben ik toen bij de
Familieraad betrokken geraakt. De Wiertz-organisatie was
bezig om een nieuwe toekomstvisie te ontwikkelen, Roger
Holtus werd aangetrokken als nieuwe directeur en de
Familieraad werd uitgebreid. In die fase en misschien wel
door de eerdere samenwerking met Harm Wiertz bij de
Raad van Commissarissen van Rabobank Parkstad ben ik
in de Familieraad opgenomen.

te functioneren bij vraagstukken op het gebied
van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Ik heb een aantal jaren de voorzittersrol vervult bij
het GaiaNatureFund, de niet-commerciële ideële
vrijwilligersorganisatie van GaiaZOO die zich inzet voor
dierprotectieprogramma’s en educatieprojecten. Verder
ben ik zijdelings betrokken bij de Stichting Kenchaan. Een
organisatie, voortgekomen uit de wilderness trails in ZuidAfrika waar in die regio’s ook beschermingsprogramma’s
worden opgezet voor jongeren.

Door mijn achtergrond en ervaringen ligt het accent
van mijn toezichtrol op de commerciële kant van de
organisatie maar zeker ook om als sparringpartner

In mijn functioneren in de Familieraad werkt dat door. Het
accent op het commercieel succesvol maatschappelijk
verantwoord ondernemen en de balans bewaken

tussen de gezonde bedrijfsvoering en de mensfactoren.
Dat uitgangspunt zoals in diverse beleidstukken
verwoord, is voor de Wiertz-organisatie een betere
toekomstgarantie dan enkel de focus op commerciële
resultaten. Steeds meer zie je in de organisatie dat de
algemene tevredenheidsfactor en goed met elkaar
omgaan leidend is voor de motivatie in alle managementen uitvoeringslagen. Uiteraard kan dat alleen maar als
ook de commerciële component gewaarborgd is. Open
en transparant met elkaar omgaan leidt ook tot zo’n
organisatie en daarop willen we samen toezicht houden.
Ik ben er dan ook trots op te mogen bijdragen aan het
succes van deze mooie organisatie en zie de komende
jaren vol vertrouwen tegemoet.”
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Gezamenlijk tot een
succesvolle strategie komen
Maud Reinders, werkzaam sinds 2018 binnen Wiertz Company als
processpecialist, is sinds 2020 de voorzitter van de Ondernemingsraad
(OR). De OR wordt gecompleteerd door Michelle Huver, Lisa Kleinjans,
Melvin Wolfs en Marc Gerards. De OR en directie werken samen om tot
een succesvolle strategie te komen, die juist in de tijden als deze ieders
betrokkenheid vereist. Hoe komt deze samenwerking tot stand?

Wat waren je drijfveren om lid te worden van de OR?

Welke uitdaging ben je tegengekomen?

Maud Reinders: “Binnen mijn huidige functie als
processpecialist ben ik met name bezig met het
optimaliseren van werkprocessen. Als voorzitter van de
OR ben je ook bezig met het menselijke aspect binnen
de organisatie. Het is daarbij niet altijd noodzakelijk
beslissingen te nemen die cijfermatig onderbouwd kunnen
worden, maar ook adviezen te geven en keuzes te maken
waarbij je een emotionele afweging moet maken. Het is
mooi dat mijn rol in de OR daarbij een goede aanvulling
geeft op mijn werk binnen Wiertz Company.”

“Het is in alle opzichten afgelopen jaar een uitdagend jaar
geweest. Corona heeft niet alleen van de organisatie een
hoge mate van flexibiliteit verwacht, maar ook van onze
medewerkers. Het is daarbij de uitdaging om beslissingen
te nemen die in balans zijn met zowel de gezondheid
van het bedrijf, als met de gezondheid van onze
medewerkers. Gelukkig zijn we als OR vanuit verschillende
posities vertegenwoordigd en blijven we, naast de vaste
overlegmomenten, elkaar opzoeken bij alle veranderingen
waar we als organisatie mee te maken hebben of krijgen.
Bovendien heeft Wiertz Company haar koers niet verlaten
en stellen we nog steeds de lange termijn boven de
korte termijn, waardoor er bijvoorbeeld geen gedwongen
ontslagen gevallen zijn en er gewoon door is geïnvesteerd
in de ontwikkeling van de medewerkers.”

Wat heeft de afgelopen periode je gebracht?
“Als nieuwe OR hebben we een training gevolgd rondom
de taken en regels voor een OR, bijvoorbeeld wanneer er
sprake is van advies- of instemmingsrecht en het opstellen
van een OR-reglement. Met deze kennis zijn we in staat om
een volwaardig gesprekspartner te zijn voor de directie.
Het is interessant om mee te mogen denken over de
belangen van Wiertz Company en samen in gesprek te
gaan met een gezamenlijke doelstelling: zorgen voor de
beste oplossingen voor iedereen op het gebied van werk.
Als ik daarop terugkijk kan ik zeggen dat we daar goed in
geslaagd zijn.”

Hoe zorg je ervoor dat je iedereen in een landelijke
organisatie meekrijgt?
“Binnen de groei van de organisatie vinden we het van
belang dat alle medewerkers binnen Wiertz Company onder
goede arbeidsomstandigheden aan het werk zijn en zich
‘thuis’ voelen. Ondanks het thuiswerk is het ons als bedrijf
gelukt om de betrokkenheid van onze collega’s te vergroten.
Ook als OR hebben we de taak om gedurende onze
zittingsperiode een proactieve houding aan te nemen en
niet af te wachten. Wat betekent dat? Continu op zoek gaan
naar kansen en kijken hoe wij het verschil kunnen maken!”

“Als voorzitter van de OR ben je
bezig met het menselijke aspect
binnen de organisatie.”
8

Maud Reinders
Voorzitter Ondernemingsraad Wiertz Company
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Wiertz Company
in cijfers
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“In 2030 staan we
in de top 10 van
Nederlandse
organisaties in de
markt van mens
en werk.’’

Verbinding maken met de regio
Wiertz Company is altijd dichtbij en goed bereikbaar. Door de nieuwste online
toepassingen kunnen werkzoekenden en werkgevers met één druk op de
knop vacatures melden en solliciteren, gegevens opvragen zoals facturen en
loonspecificaties of chatten en beeldbellen met onze consultants. Hoewel veel
organisaties in de markt van mens en werk hun deuren sluiten, blijft Wiertz
Company juist nieuwe vestigingen openen om de verbinding met de regio te
maken. De komende jaren wil de organisatie op die manier met vestigingen in
elke provincie zichtbaar zijn. CEO Roger Holtus: “Digitalisering is noodzakelijk en
iedereen vraagt er om, maar er zijn situaties waarbij je liever gebruikmaakt van
een echte vestiging met echte mensen.”

Eindhoven en Tilburg
Het jaar 2020 was een succesvol jaar voor Wiertz Company op het gebied
van nieuwe vestigingen. Op 1 maart werd een nieuwe vestiging geopend in
Eindhoven. Vanuit die vestiging hebben wij in 2020 reeds hele mooie klanten
mogen bedienen. Later in 2020 werd er een nieuwe vestiging in Tilburg
geopend. De keuze van Wiertz Company om zich in Tilburg te vestigen komt niet
uit de lucht vallen. De regio Tilburg behoort tot de hardst groeiende logistieke
hubs van Europa. De regio is zelfs uitgeroepen tot nummer 1 logistieke hotspot
van Nederland.

Top 10-positie

Wiertz Company kleurt heel
Nederland oranje
Sinds de start in 1997 is Wiertz Company uitgegroeid tot de toonaangevende marktleider op het gebied van mens en werk in Nederland. Het bedrijf
is steeds nadrukkelijker actief met een compleet dienstenpakket. Omdat
er bij Wiertz Company in oplossingen wordt gedacht, worden alle diensten
aangeduid als solutions.
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De opening van de vestigingen Eindhoven en Tilburg past naadloos in de
strategie om steeds meer marktaandeel te veroveren in heel Nederland. Via
online zichtbaarheid en met de uitbreiding van het vestigingennetwerk geeft
Wiertz Company hieraan concrete invulling. “In 2030 staan we in de top 10 van
Nederlandse organisaties in de markt van mens en werk’’, aldus Roger Holtus.
“Vooral rondom de grote steden willen we ontmoetingsplekken creëren in
bedrijfsverzamelgebouwen langs de snelwegen. Dat betekent overigens ook
dat we kleine traditionele vestigingen in de winkelstraten geleidelijk zullen
opgeven.”

Online zichtbaarheid
Wiertz Company kijkt alweer verder naar potentiële nieuwe vestigingsplaatsen.
In 2021 staat de opening van een vestiging in Nijmegen en ’s-Hertogenbosch
op de planning. Daarnaast zet Wiertz Company dus volop in op zichtbaarheid
online. Met onze sterke online campagnes in combinatie met onze jarenlange
uitzendervaring, expertise en flexibiliteit is onze werkwijze gegarandeerd een
succes. Naar behoefte openen wij met alle plezier een inhouse-vestiging en
maken wij daar samen met de klant een groot succes van. Wiertz Company
heeft de harten van werkzoekenden en werkgevers inmiddels veroverd. Van
Groningen tot Maastricht.
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“We hebben een aanzienlijk aandeel geleverd
in het bemensen van het GGD-personeel.
Dat is onze kracht en wat we dagelijks doen;
mensen aan werk helpen.”

Wiertz Company
werkt mee aan
bestrijding COVID19-pandemie
flex
solutions

In 2020 stelde Wiertz Company via Wiertz Foundation een fonds van
€ 100.000,- beschikbaar voor getroffenen van de COVID-19-pandemie.
Ook werkte Wiertz Company volop mee aan de bestrijding van de crisis.
2020 stond in het teken van maatregelen die ervoor moesten zorgen
dat het aantal coronabesmettingen afnam. Zo moest de horeca de
deuren sluiten, was een kappersbezoek niet meer mogelijk en werd de
testcapaciteit flink uitgebreid om besmettingen te voorkomen en tijdig te
signaleren. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) draaide overuren.
Wiertz Company heeft haar bijdrage geleverd door geschikt personeel te
leveren voor onder andere het bron- en contactonderzoek dat de GGD
uitvoert. “Wij, actief in de markt van mens en werk, zijn van cruciaal belang”,
geeft Roger Holtus, CEO van Wiertz Company, aan.

Bron- en contactonderzoek
Indien iemand positief is getest op het coronavirus, voert de GGD een bronen contactonderzoek uit. Daarmee wil de GGD verdere verspreiding van het
coronavirus voorkomen. Er wordt in dat geval onderzocht waar de besmette
persoon het coronavirus mogelijk heeft opgelopen, waarna recente contacten
van de besmette persoon in kaart worden gebracht.
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Personeel leveren in heel Nederland
Wiertz Company onderstreept de belangrijke rol die de GGD speelt in dit geheel
en leverde voor een groot gedeelte van Nederland – de provincies Groningen,
Friesland, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg – medewerkers die vanuit thuis
de gesprekken voeren met mensen die (mogelijk) besmet zijn.

Landelijke aanwezigheid kracht bijzetten
Voor Wiertz Company was dit een mooi moment om haar landelijke
aanwezigheid kracht bij te zetten en om tegelijkertijd een bijdrage te leveren
aan de bestrijding van het coronavirus. “We hebben een aanzienlijk aandeel
geleverd in het bemensen van het GGD-personeel. Dat is onze kracht en wat
we dagelijks doen; mensen aan werk helpen”, benadrukt Roger Holtus.
“Flexibiliteit is juist in deze coronacrisis een groot goed, en als wij de GGD
helpen door geschikt personeel aan te leveren door het hele land, is dat
ontzettend dankbaar.”

Een blik op de toekomst
Ook in 2021 blijft Wiertz Company de GGD ondersteunen. De focus wordt dan
verlegd van het bron- en contactonderzoek en de teststraat, naar medewerkers
die vaccineren. Wiertz Company gelooft dat iedereen die impact wil maken een
bijdrage kan leveren aan het bestrijden van het virus. Alleen samen krijgen we
corona onder controle!
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The talent consultant!
Connecting Talent. Daar is Wiertz Company op ingericht, in alle aspecten.
Zo ook bij Wiertz Career Solutions, waar we zorgdragen voor werving &
selectie of detachering van hbo- en wo-geschoolde medewerkers. We
spreken met consultant Edmée Peters, over haar rol bij Wiertz Career
Solutions én over haar eigen ontwikkelpad.
Edmée: “Ik mag kandidaten begeleiden op een manier zoals ik dat zelf ook heb
ervaren. Binnen Wiertz Company is er veel aandacht voor je eigen groei. In 2008
startte ik in het uitzendvak bij de vestiging van Wiertz Company in Maastricht.
Ik haalde veel energie uit de hectiek en de snelheid die typerend zijn voor deze
rol. Het geeft veel voldoening als je continu kunt bijdragen aan zowel het succes
van de flexmedewerker als dat van de klant.”

career
solutions

“Het plezier dat ik had leidde tot successen en viel bovendien op in de
organisatie. En zo kwam ik terecht in het interne talentenprogramma. Dat in
combinatie met een persoonlijk ontwikkelplan waarin ik al had vastgelegd dat
ik steeds meer voldoening haalde uit een werving & selectie-opdracht of een
detacheringskans, leidde ertoe dat ik in 2020 de switch kon maken naar Wiertz
Career Solutions.”
“Ik vind het fijn om voor langere tijd in contact te zijn met een kandidaat en deze
ook het gehele traject te ondersteunen, na al die effort geeft het een kick om
daadwerkelijk een vaste baan aan te kunnen bieden.”
“Het liefst volgen we onze kandidaten gedurende hun hele carrière – we heten
niet voor niks Career Solutions – en helpen we bij ontwikkeling en doorgroei.
Omdat ik dat zelf precies zo ervaren heb binnen Wiertz Company weet ik wat
de waarde daarvan is en kan ik me extra goed inleven in zowel de kant van onze
klant als van de kandidaat.”
Op de vraag waar haar persoonlijke toegevoegde waarde ligt, antwoordt Edmée:
“Ik ren heel hard, ik ben dienstbaar en klantgericht. Ik denk dat ik voor een
opdrachtgever en een kandidaat een fijne gesprekspartner ben, dat ik het heel
serieus aanvlieg. Persoonlijk, het is niet alleen plaatsen van een kandidaat en
dan weer door, maar ook de nazorg na plaatsing, tussentijdse gesprekken voeren
en contact blijven houden.”
“Onze klanten blijven terugkomen. Als we een vacature hebben ingevuld op een
bepaalde afdeling, weten ze ons keer op keer te vinden om een andere functie
bij ons open te zetten. Dat maakt me trots en geeft me de drive om elke keer
weer de juiste talenten te ‘connecten’. Ik kijk uit naar alles wat de toekomst ons
gaat brengen!”

Edmée Peters
Consultant Wiertz Career Solutions
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Meerwaarde
bieden wanneer
het nodig is
payroll
solutions

Vertrouwen, ontzorgen, proactief meedenken en samen kijken naar de
beste oplossing; aspecten die essentieel zijn als het gaat om een gezonde
samenwerking. Stichting SCHUNCK weet hier alles van, zeker gedurende de
coronacrisis waar ze zich als culturele instelling midden in het oog van de
storm begaf. We spraken hierover met de directeur van SCHUNCK,
Kor Bonnema.

Groot hart voor cultuur

destijds afspraken over en weer over gemaakt, waar zowel
SCHUNCK als Wiertz Company de voordelen van genoot.
Dat is de juiste basis om te continueren in de toekomst.”

Iets meer dan twee jaar geleden vond SCHUNCK het
tijd om te vernieuwen en zaken te doen met een andere
partner. SCHUNCK voelde de urgentie om een partnership
aan te gaan met een partij die paste bij het grillige verloop
van haar culturele projecten.

Corona en Wet Arbeidsmarkt in Balans
Ook de culturele sector heeft enorm geleden onder de
coronacrisis. Terugkijkend op de coronacrisis geeft Kor
Bonnema aan dat SCHUNCK er redelijk goed vanaf is
gekomen. Mede dankzij de expertise en proactiviteit van
Wiertz Company. “We legden de vraag op tafel hoe we
vanuit de flexibele schil konden kijken naar creatieve
oplossingen. Onder meer door de hulp van Wiertz
Company hebben we ons daar goed doorheen geslagen.”

Naast de kwaliteit van de dienstverlening die Wiertz
Company dag in dag uit levert, woog het grote
hart voor cultuur absoluut mee in de keuze. Wiertz
Company beschikt met Wiertz Foundation over een
goededoelenstichting en verbindt zich aan mooie culturele
uitingen. “Er is ook een klik met de founders Harm en
Dionne Wiertz en CEO Roger Holtus. Dat zorgt voor een
stevige basis en vertrouwensband.”

Daarnaast kwam de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) om
de hoek kijken vanaf 1 januari 2020. Een enorme uitdaging
voor SCHUNCK waar de kennis en kunde van Wiertz
Company goed van pas kwam. “De samenwerking verloopt
uitstekend”, beaamt Kor. “Er is vanuit Wiertz Company
meegedacht over de financiële impact van de WAB en
we hebben elkaar – hoewel we aan budgetgrenzen zijn
gebonden – op een goede manier gevonden. Het gaat
ten slotte toch om werknemers, waarvan sommigen al
lang werkzaam zijn bij SCHUNCK. Daar wil je menselijk en
voorzichtig mee omgaan. Dat is gelukt, en daar mogen we
echt trots op zijn.”

‘Juiste basis voor de toekomst’
De samenwerking tussen SCHUNCK en Wiertz Company
stopt niet alleen bij het stukje payrolling en werving &
selectie dat Wiertz Company voor haar rekening neemt
met de specifieke oplossingen Wiertz Payroll Solutions
en Wiertz Career Solutions. Nee, de bedrijfsculturen
moeten ook passen bij elkaar en er moet sprake zijn van
een absolute meerwaarde. Wiertz Company slaagt op alle
aspecten met vlag en wimpel. “De tentoonstelling van
Basquiat in 2019 is daar een mooi voorbeeld van. Daar zijn
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Over SCHUNCK
Stichting SCHUNCK is een multidisciplinaire culturele
instelling die een architectuurinstituut, een collectie
hedendaagse beeldende kunst, een afdeling
presentaties, een openbare bibliotheek en een muzieken dansschool met elkaar verenigt. Huizend in het
Glaspaleis, een modernistisch Rijksmonument van
architect Frits Peutz en in vier andere vestigingen
in Heerlen.
Kor Bonnema
Directeur SCHUNCK
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Over Mexma Food
Mexma Food, onderdeel van Dossche Group en gevestigd in Kerkrade
te Nederland vlakbij de Duitse en Belgische grens, produceert een
uitgebreid assortiment tortilla’s. Naast de traditionele tarwetortilla’s
maakt Mexma ook tortilla’s met 100% volkoren, multigrain, groenten,
verschillende soorten kruiden en smaken die geëxporteerd worden naar
landen in heel Europa en zelfs daarbuiten! Mexma staat voor kwaliteit,
Mexma staat voor slim, Mexma staat voor consistentie. Sinds haar
oprichting in 2007 heeft Mexma Food slechts één doel voor ogen: de
beste tortilla maken voor haar klanten. Over de jaren heen is ze gegroeid
naar een echte specialist, en is ze een referentie-producent geworden
voor het huismerk van retailers.

Wiertz heeft de smaak van
Mexma Food te pakken
Mexma Food en Wiertz Company delen een rijke geschiedenis: beide partijen
werken inmiddels bijna vijftien jaar samen. Voor de tortillafabriek uit Kerkrade
draait het niet alleen maar om het invullen van de openstaande vacatures.
Nee, het gaat een stap verder: de flexmedewerkers moeten Mexma Food
‘ademen’. HR-manager, Carol Bemelmans, legt uit wat de samenwerking zo
bijzonder maakt.

inhouse
solutions

Mexma Food staat erom bekend dat ze altijd een flexibele schil nodig heeft,
waardoor de werving van personeel ook logischerwijs wordt uitbesteed. Wiertz
Company speelt hier passend op in met Wiertz Inhouse Solutions, waarin
opdrachtgevers van begin tot eind worden ontzorgd als het gaat om personele
behoeften. Wij bieden onze flexmedewerkers opleidingen, verzekeringen, een
goed salaris, verlofdagen en een goed geregeld pensioen.
Passen bij de cultuur en normen en waarden
Naast al deze zaken is het voor het productiebedrijf van essentieel belang dat de
flexmedewerkers passen bij de cultuur en normen en waarden die ze hanteert.
Dat betekent bij Mexma Food samenwerken, respect hebben voor elkaar,
verantwoordelijkheid dragen en positiviteit uitstralen. Of zoals Carol Bemelmans
aangeeft: “Je moet over de juiste instelling beschikken. Hard werken, goed
inspringen op wat er gebeurt en je verantwoordelijk voelen. Van begin tot eind.”
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“Je moet over de juiste
instelling beschikken.
Hard werken, goed
inspringen op wat
er gebeurt en je
verantwoordelijk
voelen. Van begin
tot eind.”

Dagelijks worden er één miljoen tortilla’s gemaakt in de tortillafabriek. Het is
volgens de HR-manager daarom onmisbaar om als flexmedewerker passie te
hebben voor het product. “Je moet ervan bewust zijn dat je met een foodproduct
bezig bent. Van het samenstellen van het deeg tot de tortilla uit de koeling komt
en naar de afdeling flowpack overgaat. Onze operators zijn eigenlijk gewoon
bijna bakkers. De tortilla moet zo goed mogelijk van de band komen, met zo min
mogelijk storingen.”
Geen corona
Het is bijna niet voor te stellen in deze coronacrisis, maar als je in 2020 de wereld
van Mexma Food binnenstapte was er geen sprake van corona. De HR-manager
kon het ook amper geloven. “We hebben daar totaal niet mee te maken gehad,
dus we hoefden ook niet continu op- of af te schalen. Nu is het wel al een
voordeel dat wij continu onze handen stuk wassen, en de diverse afdelingen
gescheiden houden.” Desondanks werd wel zo nu en dan contact onderhouden
met Wiertz Company om meer informatie te achterhalen. “We ontvangen wel
feedback van Wiertz Company over hoe er met corona werd omgegaan bij
andere organisaties. Dat is altijd zeer waardevol om te weten.”
Feeling met de organisatie
Via Wiertz Inhouse Solutions werken bijna dertig operators bij Mexma Food. Er
mag hardop gezegd worden dat de consultants van Wiertz de smaak van Mexma
Food te pakken hebben. “Jullie contactpersoon, Maud Paffen, zit op
één lijn met de managers, heeft nauw contact en is enorm betrokken. Zij weet
precies wie de Mexma-persona is en heeft een fantastische feeling met onze
organisatie”, geeft Carol aan. “Ze zit daarnaast kort op de bal en noodzaakt ons
tot het ondernemen van actie als er iets moet gebeuren. Bovenal staat ze open
voor feedback en wordt er direct iets mee gedaan. Dat maakt de samenwerking
enorm prettig, plus de open communicatie richting elkaar waarin we elkaars
verwachtingen uitspreken.”
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Inspelen op een snel
veranderende wereld
De steeds verdergaande digitalisering van de samenleving heeft een
grote impact op hoe wij leren, werken, communiceren en onze vrije tijd
besteden. Nieuwe generaties betreden de arbeidsmarkt met hun eigen
verwachtingen, dromen en kijk op de wereld. Wiertz Company speelt
hierop in door tools en businessmodellen te ontwikkelen die passen in de
snel veranderende wereld van mens en werk. Dit doet Wiertz Company
sinds 2020 met Wiertz Digital Solutions.

Unieke klantervaringen

digital
solutions

Voor Wiertz Digital Solutions is digitalisering nooit een doel op zich. De
mens is steeds het vertrekpunt en het creëren en optimaliseren van unieke
klantervaringen is het doel. Dit doen we door gebruik te maken van innovatieve
technologieën en het sluiten van strategische partnerships.
Luc Roos is als Start-up Manager verantwoordelijk voor de initiatieven van Wiertz
Digital Solutions. Luc: “Doordat we ons steeds meer richten op online platformen
en tools, sluiten we aan bij de belevingswereld van een jonge, met internet
en mobiele telefoon opgegroeide, generatie die momenteel de arbeidsmarkt
betreedt. Daarnaast zien we een steeds snellere acceptatie van online diensten
en platformen in onze samenleving. De ontwikkelingen rond COVID-19 hebben
daar zeker ook aan bijgedragen. Vandaar dat we juist nu de tijd rijp achten om
deze markt verder te betreden.”
Twee recente voorbeelden van tools die ontwikkeld zijn door Wiertz Digital
Solutions zijn de onboarding game All Aboard Now en Wiertz Talent Tool.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een online platform dat vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt aan elkaar koppelt: Mister Watson.
Stay tuned!

“Doordat we ons steeds meer richten op online
platformen en tools, sluiten we aan bij de
belevingswereld van een jonge, met internet
en mobiele telefoon opgegroeide, generatie.”
Luc Roos
Start-up Manager Wiertz Company
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Samen bouwen aan een
succesvolle toekomst

hospitality
solutions

Voor Wiertz Hospitality Solutions was 2020 uiteraard een zeer bewogen
jaar. Toch kan er met trots teruggekeken worden op onder andere een
succesvolle samenwerking met BAVET. Deze collectie van restaurants,
die tot voor kort alleen in België actief was, betrad in september de
Nederlandse markt met de opening van haar eerste locatie in Maastricht.
We spraken met de HR-adviseurs van BAVET, Margot Rosseel en Leontien
Devos, over het enerverende jaar waarin ze in Wiertz Hospitality Solutions
de perfecte partner vonden.

Vervangend werk tijdens coronacrisis

Het Belgische BAVET en het Nederlandse Wiertz Company.
Een bijzondere combinatie die voor voldoende uitdagingen
kwam te staan op personeelsvlak. Wel was er continu sprake
van dezelfde insteek: samen groeien en een succesvolle
toekomst opbouwen. En groeien betekent automatisch
meer flexibiliteit gecombineerd met behoud van kwaliteit.
Laat uitgerekend dit laatste aspect de kracht zijn van Wiertz
Hospitality Solutions.

Na de succesvolle opening van BAVET Maastricht in
september 2020 kreeg het bedrijf in oktober een zware klap
te verduren toen de coronacrisis een nieuw hoogtepunt
bereikte en de horeca opnieuw de deuren moest sluiten.
Voor het personeel van BAVET in Maastricht betekende dit
dat er vervangend werk moest worden gevonden.
Wederom bood Wiertz Hospitality Solutions de helpende
hand. “We hebben ons restaurant moeten sluiten, maar
samen met Marc alles op alles gezet om iedereen in dienst
te houden. En dat is gelukt! Hier zijn we onwijs trots op en
dat was voor ons ook enorm belangrijk. Zonder de hulp van
Marc was dit niet gelukt”, aldus Leontien.

Wet- en regelgeving: van A tot Z ontzorgd
Een van de uitdagingen voor BAVET was de kennismaking
met de Nederlandse wet- en regelgeving. In België is
BAVET bekend met alle regels. In Nederland verandert de
arbeidsmarkt echter zo snel, dat BAVET een partner nodig
heeft om up to date zijn. Ontzorging vinden, op allerlei
vlakken, was zodoende een van de belangrijkste, zo niet dé
belangrijkste uitdaging voor de restaurantketen.

‘Juiste partner voor de Nederlandse markt’
De opening van BAVET in Maastricht was het startschot
voor de Nederlandse markt. De tweede stap is meerdere
locaties openen, verspreid over heel Nederland. Uiteraard
met de hulp van Wiertz Hospitality Solutions. “Gezien
de huidige samenwerking en doordat de verwachtingen
absoluut zijn overtroffen, zien we in Wiertz Hospitality
Solutions een partner waarmee we een langdurig
partnership willen aangaan”, geeft Leontien aan. “Zeker
gezien de landelijke groei die er vanuit beide kanten is.
Ik ben er dan ook van overtuigd dat we de juiste partner
hebben gekozen voor de Nederlandse markt.”

Van hoe om te gaan met contracten, ziekmeldingen
en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) tot het tijdig
op- en afschalen van medewerkers en een vlekkeloze
facturatie. Wiertz Hospitality Solutions bood uitkomst voor
BAVET en overtrof alle verwachtingen. “Er was sprake
van een optimale wisselwerking, waarbij Marc Schaefer
(Branchemanager Wiertz Hospitality Solutions, red.) altijd
met ons meedacht in creatieve oplossingen, waar zowel
BAVET als Wiertz baat bij had”, benadrukt HR-adviseur
Margot Rosseel van BAVET.

Ultieme test
De ultieme test voor Wiertz Hospitality Solutions kwam
in september 2020: vlak voor de opening van het eerste
restaurant van BAVET in Nederland, in Maastricht om
precies te zijn, meezoeken naar het horecapersoneel. Het
ging hierbij om bedienend personeel, keukenmedewerkers
en een restaurantmanager. Leontien: “Samen met Marc
hebben we een intensieve zoektocht opgezet, waarbij we
uiteindelijk drie dagen lang continu kandidaten hebben
gesproken. Hierdoor hebben we een personeelsbestand
opgebouwd dat bestaat uit een kern van vast personeel
en een groep van studenten. Zonder de hulp van Wiertz
Hospitality Solutions was dit niet mogelijk geweest.”

Margot Rosseel & Leontien Devos
HR-adviseurs BAVET
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Over BAVET
BAVET Made For Friends, kortweg BAVET, is een
collectie van restaurants met momenteel twaalf
locaties in België en sinds september 2020 een
locatie in Maastricht. Een jong, ambitieus bedrijf
dat toegankelijk is voor iedereen, van jong tot oud.
Lekker eten voor een goede prijs. In België is deze
collectie van restaurants alom bekend en na België
wil men Nederland gaan veroveren! Geen tijd om stil
te zitten, maar tijd om verder door te bouwen.
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Harmonie in
de samenleving
De philharmonie zuidnederland lanceert High Five! Music, een
online tool waarmee basisschoolleerlingen via korte video’s muzikale
boodschappen uitwisselen met musici van het orkest. Met dank aan
Wiertz Foundation, want zij vroegen philharmonie zuidnederland voor
een duurzame samenwerking op het gebied van talentontwikkeling.
Samenwerking Wiertz Foundation en philharmonie zuidnederland
Bijzonder aan deze samenwerking is, dat het orkest niet bij Wiertz voor
een sponsorschap aanklopte maar Wiertz Foundation philharmonie
zuidnederland benaderde. De reden: Wiertz wilde de vele aanvragen vanuit
verschillende muziekverenigingen steviger en duurzamer aanpakken: iets
substantieels doen. Daarom gaat Wiertz Foundation drie nieuwe projecten
van philharmonie zuidnederland ondersteunen. Het bovengenoemde
High Five! Music voor het basisonderwijs, Symphonic mob, één groots
evenement waarbij amateurmusici en muziekverenigingen samenspelen
met het orkest en een dirigentenworkshop voor dirigenten van HaFaverengingen. Zij krijgen les en doen óp de bok ervaring op bij philharmonie
zuidnederland. De liefde voor muziek en de focus op talentontwikkeling is
wat Wiertz en het orkest verbindt. Harmonie in de samenleving dus.

“Bijzonder aan deze
samenwerking is,
dat het orkest niet
bij Wiertz voor
een sponsorschap
aanklopte maar
Wiertz Foundation
philharmonie
zuidnederland
benaderde.’’

Wiertz Foundation
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. 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 Wiertz Foundation, 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 smeermiddel 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.
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philharmonie zuidnederland

High Five! Music
De speciale website van High Five! Music inspireert kinderen tot het maken van
een muzikale boodschap. Voor opa en oma, voor hun beste vriend, voor de hond
die overleden is: alles mag. Ze bedenken zelf de ingrediënten van de muziek,
zoals een korte melodie of een ritme, of de emotie die erin te horen moet zijn.
Kennis van muziek is niet nodig, want op de website ontmoeten ze musici die
hen verder op weg helpen. Als de kinderen hun muzikale boodschap op video
hebben vastgelegd, stuurt één van de musici van philharmonie zuidnederland
een unieke videoboodschap terug. Zo maken kinderen en musici sámen muziek:
High Five!
www.philharmoniezuidnederland.nl/highfivemusic
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Geen woorden,
maar daden
international
solutions

Wiertz International Solutions is binnen Wiertz Company de specialist
als het gaat om internationale werving. Hortiblue Logistics in Venlo weet
hier alles van. Het bedrijf, dat actief is in het verpakken en distribueren
van zachtfruit en met name blauwe bessen, was tijdens de coronacrisis
op zoek naar een extra partner en vond in Wiertz Company de geschikte
partij. Managing Director van Hortiblue, Timo Elbers, blikt terug op de
samenwerking: “We passen heel goed bij elkaar.”

Ontzorging en professionele aanpak

“We kwamen snel tot de conclusie dat we een vaste groep
mensen nodig hadden met ervaring in de AGF-sector en
die samen aan de slag konden gaan. Zeg maar gerust dat
we een bubbel moesten creëren binnen de coronabubbel”,
geeft Timo Elbers aan. Dat heeft volgens hem heel goed
uitgepakt. “Vanaf het eerste gesprek voelden we dat dit
mogelijk was en dat het niet alleen bij woorden bleef. We
hadden continu 15 tot 25 verpakkers aan het werk die twee
productielijnen up & running hielden.”

De Managing Director van Hortiblue is zeer te spreken
over het partnership met Wiertz Company. Zijn
tevredenheid zit hem voornamelijk in ontzorging en een
professionele aanpak. “De manier waarop Wiertz Company
en Anna Maria Slusarczyk (Commercieel Manager Wiertz
Company, red.) het hebben opgepakt, is uitstekend. Ze
hebben zich heel goed verdiept in onze business, zodat
ze de juiste mensen konden selecteren. Ze hebben zelfs
enkele consultants uit Polen naar Hortiblue over laten
vliegen, om ze kennis te laten maken met ons bedrijf om
gericht te kunnen werven.”

‘Samen uit, samen thuis’
Dit is geen vanzelfsprekendheid, volgens Elbers. “Het is
belangrijk om het juiste type flexmedewerker te vinden, die
past bij de AGF-mentaliteit”, geeft hij aan. Wat dit inhoudt?
“Dat zit hem in de flexibiliteit qua uren, maar ook in de
affiniteit en liefde voor het product, de blauwe bessen.
Verder is het werk zeer afwisselend, je weet soms niet wat
je de volgende dag gaat doen. En bovenal moet er sprake
zijn van een gezonde teamspirit, waarbij ‘samen uit, samen
thuis’ het credo is.”

Bubbel in bubbel creëren
Door de coronacrisis ontstond er bij Hortiblue vlak voor
de start van het hoogseizoen in september de behoefte
om risico’s te spreiden en aparte productiegroepen te
creëren die los van elkaar woonden en zo veel mogelijk
gescheiden van elkaar werkten.
De oriëntatiegesprekken met Wiertz Company liepen
destijds volop en de timing was uitstekend: Hortiblue
vond in Wiertz Company een partner die ervaring had
met het te werk stellen van arbeidsmigranten die voor het
hele seizoen beschikbaar zijn, en die óf lokaal woonachtig
zijn óf waarvoor de huisvestiging goed en coronaproof is
geregeld.

Over Hortiblue
Hortiblue Logistics is onderdeel van het Chileense
Hortifrut, de wereldleider op het gebied van blauwe
bessenproductie. Vanuit strategisch oogpunt
heeft Hortifrut in 2018 besloten om het verpakken
en de distributie van bessen in Noord-Europa in
eigen handen te nemen om zo dicht mogelijk bij
de consument pas te verpakken en een nog betere
service aan retailers te geven. Hiervoor is Hortiblue in
september 2018 gevestigd op Fresh Park Venlo, waar ze
een 6.000 m2 grote locatie heeft en investeerde in vier
nieuwe sorteer- en verpakkingslijnen met state-of-theart apparatuur. Hortiblue beschikt over een jong team
van fruitprofessionals, gespecialiseerd in het opslaan,
verpakken en distribueren van zachtfruit.

Als het aan de Managing Director van Hortiblue ligt, krijgt
de goede start met Wiertz Company een passend vervolg.
Hortiblue verwacht de komende jaren hard te groeien, en
ziet in Wiertz Company een samenwerkingspartner die
meegroeit. “We staan, net als Wiertz Company, bekend
om lange termijnpartnerships, waarbij we samen invulling
willen geven aan de groei”, besluit Timo Elbers.
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Timo Elbers
Managing Director Hortiblue
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Wiertz Legal Solutions gaat
altijd voor het best haalbare
In 2020 startte mr. Dorena Gulpers als jurist van Wiertz Legal Solutions.
Dorena beschikt over ruime juridische ervaring en staat klaar voor al uw
vragen. In 2002 voltooide Dorena haar rechtenstudie aan de Universiteit
Maastricht. Hierna startte zij haar loopbaan in de advocatuur waar zij met
name zaken behandelt op het gebied van arbeids-, contracten-, vastgoeden ondernemingsrecht. Via Wiertz Legal Solutions biedt Dorena allround
commerciële juridische diensten aan ondernemers aan.

Wat maakt het recht zo interessant?

Waarvoor kunnen de klanten van Wiertz Company
een beroep doen op jou?

Dorena Gulpers: “Met ‘recht’ komt vrijwel iedereen
dagelijks in contact. Denk aan iedere aankoop die je doet,
iedere overeenkomst die je aangaat, eigendommen die je
wil beschermen et cetera. Dit geldt zowel in je privé- als
zakelijke werkomgeving. Recht is nodig om deze zaken te
ordenen, te structureren en duidelijkheid te bieden over
gedragingen die niet gewenst zijn en andere afspraken te
bewaken over hoe we met elkaar omgaan en hoe niet.”

“Onze klanten kunnen een beroep doen op mij om te
sparren over alle juridische aangelegenheden. Dit kan
uiteenlopen van overeenkomsten die nog moeten worden
gesloten of nu net moeten worden beëindigd, een ongeval
op de werkvloer, een disfunctionerende (flex)medewerker
en vul maar verder aan. We bieden zowel incidenteel als
structureel juridisch advies waarbij een klant gebruik kan
maken van een aantrekkelijke abonnementsvorm!”

Waar ben je trots op in je werk?
Welke tips zou je onze klanten willen meegeven?

“Trots ben ik als ik iemand écht verder heb kunnen helpen.
Dit kan zijn met een kort gesprek of juridisch advies of
zelfs het doorlopen van een volledige procedure bij de
rechtbank. Het recht en zeker de toepassing ervan in de
rechtspraak is voor een niet-jurist niet eenvoudig te
doorgronden. De persoon die, of het bedrijf dat, er meestal
ongewenst mee te maken krijgt, heeft ook een eigen
emotie bij het geschil of de vraag die zich voordoet. Je
mag dit menselijke en emotionele aspect niet vergeten,
ook niet in de zakelijke dienstverlening. Ik word ‘blij’
wanneer ik mijn kennis kan overbrengen en samen met
de klant kan bepalen wat de best haalbare oplossing is.
Inlevingsvermogen is in mijn beroep bijna net zo belangrijk
als het hebben van kennis. Het allermooiste is het
vervolgens als die best haalbare oplossing wordt bereikt.”

Dorena Gulpers
Jurist Wiertz Legal Solutions
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“Zorg ervoor dat de basis van de afspraken die je maakt
met klanten, leveranciers en (flex)medewerkers klopt.
Denk goed na over wat voor het bedrijf van belang is
bij het opstellen van deze basis en put niet zomaar uit
standaarden. Dat laatste gaat namelijk goed totdat het
een keer goed fout gaat. Daarnaast is het essentieel om de
contracten en voorwaarden om de zoveel tijd te evalueren,
en waar nodig aan te passen. Niet alleen de wet, maar ook
de markt en de maatschappij zijn continu in beweging.”

Wat wil je bereiken in 2021?
“De doelstelling voor Wiertz Legal Solutions voor 2021
is, net als voor heel Wiertz Company, ‘groei’. In aanbod,
klanten en omvang. Ik vertrouw volledig in het juridische
product dat we neerzetten naast en bij de ondernemer.
Met Wiertz Legal Solutions kunnen we bedrijven ontzorgen
zodat zij hun focus kunnen behouden op de andere
aspecten van hun onderneming, want het is immers al
lastig genoeg.”
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Match made in heaven
De perfecte match vinden tussen de kandidaat en het bedrijf waar je voor
zoekt. Het klinkt zo makkelijk, maar is verre van een abc’tje. Heel veel
puzzelstukken moeten op de juiste plek worden gelegd. Voor Vera Vos van
Flash Europe, onderdeel van de Redspher Group, werd een match made in
heaven gecreëerd. “Er wordt echt geïnvesteerd in jou als professional. Die
persoonlijke aandacht is key.”

career
solutions

De Chief HR Officer - Europe van de Redspher Group zit absoluut op haar plek
dankzij het commitment van onze consultant Edmée Peters, die zich met Wiertz
Career Solutions dagelijks bezighoudt met het bemiddelen en begeleiden van
hbo- en wo-professionals naar een vaste of tijdelijke baan (ook op projectbasis).
“Ik zei letterlijk tegen haar: mocht je iets interessants en leuks tegenkomen,
denk dan vooral aan mij”, geeft Vera aan. “Nog geen drie weken later kwam er
een functie als HR-manager vrij bij Flash Europe, dat gevestigd is op Maastricht
Aachen Airport en ik had gelijk Edmée aan de telefoon.”

Verschil maken
De oprechte persoonlijke aandacht voor jou als professional, is volgens Vera
de kracht van Wiertz Company. Zij kwam van KPN en had nog nooit gehoord
van Flash Europe. “Daarin verschilt Wiertz Company écht met andere bureaus.
Er wordt de tijd genomen om zowel het bedrijf in kwestie als de kandidaat
te doorgronden om er zo achter te komen of er sprake is van een match. De
bedrijfscultuur is daarbij het belangrijkste instrument voor succes, naast
uiteraard de harde skills die worden gevraagd.”
En wat bleek? Het was direct een match made in heaven tussen Vera en Flash
Europe. “Ik voelde direct de dynamiek tijdens het eerste sollicitatiegesprek.
Dat, in combinatie met de aanwezigheid van het ondernemerschap dat heerst
bij Flash Europe, past perfect bij mij als persoon. Ik ben zelf ook iemand die het
initiatief neemt en projecten wil oppakken. Bij Flash wordt het gestimuleerd dat
je ondernemer bent in je eigen functie. Dat heeft mij over de streep getrokken
om ‘ja’ te zeggen. Dat blijkt ook uit de stappen die ik gemaakt heb: via HRmanager Nederland naar HR-manager Northern Europe tot Chief HR Officer van
de Redspher Group. Het loont. Als je ondernemend bent en initiatief toont, krijg
je kansen om door te groeien.”

Over Flash Europe
Flash Europe is een internationale aanbieder van
spoedvervoer die wereldwijde en Europese klanten in
de auto-industrie, lucht- en ruimtevaart, industriële
productie, gezondheidszorg, elektronica en andere
OEM-markten en hun toeleveranciers bedient. Flash
Europe is Europees marktleider en staat bekend om
haar kwaliteit en betrouwbaarheid als het aankomt op
transportoplossingen op maat, zowel op de weg als in
de lucht.

No-brainer

“Er wordt echt
geïnvesteerd in jou
als professional.”

Naast haar eigen plaatsing doet Vera met Flash Europe ook nog steeds zaken
met Wiertz Company voor andere profielen. Een absolute no-brainer als je het
haar vraagt. “Ik ontvang van andere bureaus niet de juiste kandidaten. Wiertz
Company weet zich te onderscheiden dankzij de lokale aanwezigheid en kennis
van de lokale arbeidsmarkt en creativiteit die er is met de grensregio. Dat is een
absolute meerwaarde waar ik ook in de toekomst graag gebruik van blijf maken.”
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Vera Vos
Chief HR Officer Flash Europe
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Het beste nastreven
voor elk individu
De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) en
Wiertz Company hebben in 2020 de handen in elkaar geslagen en
met elkaar de samenwerking opgezocht. Dat het onderwijs en de
arbeidsbemiddeling ontegenzeggelijk veel raakvlakken hebben, is bijna een
vanzelfsprekendheid. Hoog tijd om de bestuursvoorzitter van SVO|PL, John
Monsewije, in gesprek te laten gaan met onze CEO Roger Holtus.

Blik op de toekomst

flex
solutions

Zet John Monsewije en Roger Holtus samen aan één tafel en je weet dat je een
gezond gesprek krijgt over diverse onderwerpen waar men dagelijks mee in
aanraking komt. Van sociale problematieken, laaggeletterdheid, automatisering
en robotisering, de docent / leerling / flexmedewerker van de toekomst en
economische krimp tot aan de vergrijzing en ontgroening van de samenleving
én de samenwerking met grensgemeenten. Beide heren spreken er vol passie
over en hebben er allerlei ideeën over, waarbij het duidelijk is dat ze niet te
lang willen hangen in het verleden of heden, maar de blik altijd gericht is op de
toekomst. Dát is wat telt.
“De flexibiliteit van de toekomstige werknemer is ontzettend belangrijk”, trapt
John Monsewije af. “Het is weliswaar nog niet top-of-mind bij iedereen, maar
flexibiliteit is essentieel. Je moet meegroeien, aanpassen. Of het nu met de
opdrachtgever is in het geval van Wiertz Company, of de leerlingen in ons geval.
We kunnen daarbij niet meer uitgaan van het gemiddelde, maar moeten juist
meer naar specifieke oplossingen zoeken. Elk kind verdient het beste onderwijs
voor hem of haar. Die kans moeten wij ze niet ontnemen. Daar zijn wij nu al druk
mee bezig”, aldus John Monsewije.
Roger Holtus knikt instemmend en betoogt dat Wiertz Company hier continu op
inspeelt. “Wij geloven dat iedereen meer kan dan hij denkt. En dat talent moet
worden ontplooid. Wij helpen daar graag aan mee. Niet alleen door middel van
opleidingen, maar ook door iedereen de mogelijkheid te bieden om in allerlei
verschillende keukens te kijken. Het is onze taak om talent bij elkaar te brengen.”

Automatisering zorgt voor individueel maatwerk
De coronacrisis en de effecten daarvan in het onderwijs en de
arbeidsbemiddeling komen uiteraard ook uitgebreid aan bod in het gesprek
tussen beide heren. Zo zijn er volgens John Monsewije nieuwe inzichten
ontstaan door corona. Het conservatieve imago waar het onderwijs mee heeft te
kampen is door corona in een enorme flow gekomen en gekenterd. Progressief
denken is hierbij noodzakelijk. “Als je, zoals wij bij SVO|PL, nastreeft om elk
John Monsewije
Bestuursvoorzitter SVO|PL
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kind het beste onderwijs te bieden, moet je je afvragen wat voor elk kind ‘het
beste’ is. Je ontkomt er niet aan om op individueel niveau te kijken hoe iemand
intellectueel en karakterologisch in elkaar steekt en wat daarbij het beste past.”
Dit is mogelijk dankzij de huidige technologieën en automatisering. Zo zijn
er tegenwoordig systemen, waarbij tentamens worden afgenomen en de
uitkomst wordt bepaald op basis van een ranking. De ranking geeft aan of de
leerling het tentamen heeft begrepen, niet heeft begrepen, het uit het hoofd
heeft geleerd of heeft gedaan op basis van inzicht. “Door de intrede van deze
systemen maak je een andere schifting tussen groepen leerlingen en krijg je als
leerkracht/docent veel meer tijd om individueel maatwerk te leveren”, geeft de
bestuursvoorzitter van SVO|PL, die in juli 2021 vanwege het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd afscheid neemt van het onderwijs, aan.
Als concreet voorbeeld noemt hij een pilot bij SVO|PL voor leerlingen die als
advies vmbo-havo meekrijgen. Hoe ziet dat uit in de praktijk? Deze leerlingen
komen in een tweejarige brugklas te zitten, waarin ze zich waar kunnen maken
en extra aandacht krijgen om te ontdekken waar hun talenten liggen. “Dat is een
van de onderdelen van ‘het beste onderwijs’. Leerlingen krijgen twee jaar de tijd
om het hoogste advies waar te maken”, benadrukt John Monsewije. “Lukt het
niet, kun je gefundeerd uitleggen waarom het bijvoorbeeld niet is gelukt.”

Wiertz Company koestert
haar flexmedewerkers
Flexmedewerkers zijn van alle werkenden het minst tevreden met hun
werk, inkomen en opleidingsmogelijkheden. Dit bleek uit het ‘Profiel
van flexmedewerkers in Nederland 2003-2019’ dat het CBS in 2020
publiceerde. Wiertz Company hecht veel waarde aan de tevredenheid
van haar flexmedewerkers en monitort deze realtime met haar Wiertz
Experience Tool. De dienstverlening van Wiertz Company werd in 2020
beoordeeld met een ruime 8. “Onze werkwijze staat al bijna 24 jaar garant
voor hoge tevredenheidscijfers”, bevestigt CEO Roger Holtus.

Kwaliteit leveren door te differentiëren
Ook hierin ziet Roger Holtus overeenkomsten met hetgeen Wiertz Company
dag in dag uit mee bezig is. “Door mensen de kans te geven zich waar te maken
en ontwikkelen, neemt het geloof in eigen kunnen toe. Dat is iets waar wij als
organisatie voor staan en waar onze consultants dagelijks prioriteit aan geven.
Iedereen verdient de juiste baan.” John Monsewije haakt hierop in. “Waar we
dan automatisch mee moeten stoppen is denken in containerbegrippen, in
gemiddelden. Zolang we dat doen, is het einde zoek. Die tijd is er niet meer.
Dat moet een van de belangrijkste strategieën zijn. Zowel van SVO|PL als
van Wiertz Company, als dit niet al gebeurt. Door de werknemer niet meer
‘de werknemer’ te noemen, maar meer te kijken naar wat de beste omgang is
voor de werknemers en klanten. Oftewel: hoe ga je om met het kapitaal dat je
binnenkrijgt? Erken dat ieder individu anders is. Als je kwaliteit wilt leveren,
moet je differentiëren.”
Roger Holtus is het daarmee eens en concludeert ten slotte terecht:
“We ervaren dus dezelfde opdracht. Aan de slag ermee!”

Over SVO|PL
De Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVO|PL) is
het bevoegd gezag van negen locaties voor voortgezet onderwijs in
Parkstad Limburg. SVO|PL is het grootste onderwijsbestuur in de regio
met ruim 6100 leerlingen en bijna 800 medewerkers. SVO|PL-scholen
voorzien in elke vorm van voortgezet onderwijs, van gymnasium tot
praktijkonderwijs. Leerlingen en medewerkers worden gestimuleerd om
hun talenten optimaal te benutten en ontwikkelen.
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Wiertz Experience Tool
Wiertz Company meet via Wiertz Experience Tool continu
de tevredenheid van haar flexmedewerkers én klanten.
“Daarmee krijgen ze gedurende ons partnership op diverse
momenten de mogelijkheid om onze dienstverlening te
beoordelen. Op die manier zijn we continu in gesprek en
kunnen we voortdurend aan verbetering werken”, geeft
CEO Roger Holtus aan.

voor onbepaalde tijd vanuit Wiertz Company. Op die
manier heeft de flexmedewerker meer zekerheid en neemt
de baantevredenheid toe.
Kwaliteitseisen op orde
Ook als het aankomt op certificeringen en kwaliteitseisen
voldoet Wiertz Company aan alle vereisten. Zo beschikt
Wiertz Company uiteraard over de SNA- en ABU-certificering. Daarnaast hebben wij ook voor onze internationale
flexmedewerkers de zaken goed geregeld. In 2020 publiceerde het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten
het rapport ‘Geen Tweederangsburgers’ over de woon- en
werkomstandigheden van arbeidsmigranten. De misstanden
waar het team onder leiding van SP’er Emile Roemer over
spreekt, zijn onderbetaling, slechte en dure huisvesting en
het niet verzekerd zijn tegen zorgkosten.

In de publicatie van het CBS wordt door flexmedewerkers
onder meer een gebrek aan werkzekerheid en
opleidingsmogelijkheden als reden voor ontevredenheid
genoemd. Zaken waar Wiertz Company passende
oplossingen voor in huis heeft. Roger Holtus: “Dankzij
Wiertz Academy kunnen onze flexmedewerkers werken én
leren tegelijk. We bieden diverse opleidingen en cursussen
aan, waardoor doorgroeimogelijkheden aanwezig zijn.
Daarnaast nemen we flexmedewerkers steeds vaker in
vaste dienst, waarbij ze vanuit Wiertz Company werken op
basis van een fase C-contract.”

“Wij koesteren onze flexmedewerkers enorm”,
benadrukt Roger Holtus. “We opereren vanuit
vestigingen in Nederland, Duitsland en Polen en
beschikken uiteraard over Pools- en Duitssprekende
consultants, zodat de flexmedewerkers in hun eigen taal
benaderd en ondersteund kunnen worden. We nemen
de werkgeversverplichting voor onze rekening, geheel
conform de voorschriften van de EU. En wanneer een
flexmedewerker gebruikmaakt van huisvestiging voldoet
die huisvesting altijd aan de eisen van Stichting Normering
Flexwonen (SNF).”

Goed werkgeverschap
De allround HR-dienstverlener, actief in de wereld van
mens en werk, staat voor goed werkgeverschap en wil
zoveel mogelijk flexmedewerkers en professionals aan het
werk houden in hun huidige werk of in werkzaamheden
bij andere opdrachtgevers. Bij fase C werkt de
flexmedewerker op basis van een arbeidsovereenkomst
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Actuele inzichten
in de arbeidsmarkt
Werven begint met kennis van uw doelgroep. Sinds 2020 biedt Wiertz
Company met Wiertz Job Insight ieder kwartaal actuele inzichten in veel
gezochte functieprofielen. In een krappe arbeidsmarkt is het vinden van
voldoende gekwalificeerd personeel een uitdaging. Wiertz Company
gaat deze uitdaging graag samen met u aan.
Kennis van uw doelgroep
Om effectief te werven, is het verstandig u eerst te verdiepen in uw doelgroep.
Als u niet weet wat de ideale kandidaat belangrijk vindt en waarmee u hem of
haar een goed aanbod doet, doet u uzelf tekort. Investeer in de juiste kennis en
in een recruitmentpartner die meedenkt en uw organisatie voorziet van de juiste
inzichten.

Ieder kwartaal nieuwe cijfers
In Wiertz Job Insight staan ieder kwartaal de kerncijfers van veel gezochte
profielen centraal. Uiteraard is er veel meer informatie voorhanden. Denk
daarbij bijvoorbeeld aan de grootte van de doelgroep, arbeidsmarktactiviteit,
wervingshaalbaarheid, sourcingsdruk en aantrekkingsfactoren. Dat zijn zaken
die de doelgroep belangrijk vindt bij het zoeken naar een (andere) baan.
Onmisbaar bij het formuleren van een passend aanbod en de basis voor iedere
vacaturetekst. Wiertz Company deelt haar kennis graag met u en voorziet u van
de juiste inzichten.

Bestuur Wiertz Foundation
Roger Holtus, Harm Wiertz, Dionne Wiertz-Bück,
Michiel Dijkman, Jessie Vreuls

Wiertz Foundation stelt
fonds in voor getroffenen
coronacrisis
De hele wereld heeft in 2020 te maken gekregen met de COVID-19pandemie. Het heeft ons voor moeilijke tijden geplaatst en het beperkte
onze bewegingsvrijheid. Daardoor was het niet mogelijk het 23-jarig
bestaan van Wiertz Company op 30 april 2020 op de voor ons gebruikelijke
wijze te vieren. Om ons jaarlijkse motto ‘wie jarig is trakteert’ toch overeind
te houden stelde Wiertz Foundation een coronafonds van €100.000,- in.
Luc Prevoo, CFO van Wiertz Company: “Dit fonds heeft Wiertz Foundation
beschikbaar gesteld om zwaar getroffenen te helpen. Het fonds staat naast de
ruim half miljoen euro die we gealloceerd hebben om onze flexmedewerkers te
ondersteunen. We zijn er trots op dat we middels onze goededoelenstichting
deze bijzondere bijdrage mogen doen.”

Advies op maat
Heeft u behoefte aan inzicht in de lokale arbeidsmarkt en wilt u meer weten
over wat kandidaten belangrijk vinden? We komen graag langs om de
beschikbare data te bespreken. Dat is uiteraard niet beperkt qua functies of
vestigingsplaatsen. Alles is mogelijk!

Met het coronafonds hielp Wiertz Foundation een grote verscheidenheid aan
bedrijven, stichtingen en personen. Zo werd er gedoneerd aan een actie tegen
eenzaamheid, droegen we bij aan de organisatie van een online concert en
werden horecaondernemers in nood financieel ondersteund.

Over Wiertz Foundation
Wiertz Foundation is de goededoelenstichting van Wiertz Company. De
stichting is opgericht in 2006. Teruggeven aan de samenleving waarin Wiertz
Company opereert. Dat is de missie van Wiertz Foundation. Dit gebeurt door
het ondersteunen van goede doelen, door financiële ondersteuning te bieden
aan vrijwilligersprojecten en door de samenwerking met verschillende lokale
partners op te zoeken.
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