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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 4500 flexmedewerkers bij ruim 750 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 2022 koerst Wiertz Company op een begroting van ruim 100 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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Wiertz Company 25 jaar

3

Voorwoord
Geachte relatie,
Met trots en plezier bieden wij u ons Sociaal Jaarverslag aan.
Een extra bijzondere uitgave dit jaar, omdat het 25 jaar geleden is dat Wiertz Company
werd opgericht, op 30 april 1997. Een jubileumjaar dus, dat we uiteraard niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
In dit sociaal jaarverslag nemen we u mee in een dwarsdoorsnede van onze organisatie,
gecombineerd met verhalen uit de praktijk, die vorm geven aan onze sociale
betrokkenheid van het afgelopen jaar.
4
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U leest verhalen terug van onze klanten, van carrièremakers binnen Wiertz Company,
over maatschappelijke projecten en Wiertz Company door de jaren heen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u veel lees- en kijkplezier en ik kijk er naar uit om u
snel weer persoonlijk te ontmoeten en het glas te heffen op gezamenlijke en toekomstige
successen.
Hartelijke groet,
Roger Holtus
CEO Wiertz Company

Roger Holtus, CEO

Aftellen naar 25 jaar Wiertz...

1997

Oprichting Wiertz
Personeelsadvies in
Kerkrade

Terugblik
“2021 bewees
eens te meer
het belang van
flexibiliteit in de
arbeidsmarkt.”

2021 was wederom een enerverend jaar. Niet alleen voor Wiertz Company,
maar voor ons allemaal. Het jaar waarin de maatschappij zich flexibel
vormde naar het nieuwe normaal. Met een versnelde acceptatie van
plaatsongebonden werken, online dienstverlening en een groots
aanpassingsvermogen.
Een jaar ook waarin we met Wiertz Company stevig terugveerden na een pas
op de plaats in 2020. Onze klanten maakten een flinke groei door waardoor
we met hen mee konden groeien in het bieden van onze totaaloplossingen
voor de markt van mens en werk. Ons omzetniveau groeide met maar liefst
35% ten opzichte van het jaar ervoor.
Bovendien konden we enkele mooie nieuwe partners aan ons portfolio
toevoegen. Allemaal extra mogelijkheden om zo veel als mogelijk mensen
van een baan te voorzien. 2021 bewees eens te meer het belang van
flexibiliteit in de arbeidsmarkt die het mogelijk maakt om mee te veren met
de economische ontwikkelingen en de kansen te pakken die zich aandienen.
Door het samenbrengen van alle vacatures en sollicitatiemogelijkheden
in onze app Wiertz Direct, inclusief digitale assistent Mister Watson,
maken we de match tussen arbeidsplaatsen en geschikte werknemers
nog laagdrempeliger. Daar waar Wiertz Company altijd al fysiek dichtbij
was hebben we die filosofie nu nog verder doorgetrokken waardoor we via
slimme oplossingen altijd binnen handbereik zijn.

6

We hebben onze organisatiestructuur enigszins aangescherpt waardoor we
nòg beter maatwerk in diensten kunnen leveren dan voorheen, met altijd de
meest passende gesprekspartner middels het kanaal van uw keuze.
Ook hebben we in 2021 de kwaliteit van onze dienstverlening geborgd en
geobjectiveerd middels het behalen van ISO-certificeringen 9001 en 14001,
voor duurzaamheid.
Al met al staan we goed voorgesorteerd om u ook in ons jubileumjaar 2022
te voorzien van de meest passende dienstverlening in de markt van mens
en werk. Op de manier zoals u van ons gewend bent. Met persoonlijke
aandacht, met een ondernemende geest en met een oplossingsgerichte
mindset. Laten we er samen een gedenkwaardig jaar van maken.

Luc Prevoo, Edith Hageman,
Roger Holtus

Roger Holtus

Luc Prevoo

Edith Hageman

CEO

CFO

CCO

1998

Opening eerste
kantoor Wiertz
Uitzenden in Kerkrade
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25 jaar
ondernemerschap
Vijfentwintig jaar geleden besloten Dionne en Harm
Wiertz dat het anders moest in de markt van mens
en werk. Na tien jaar ervaring te hebben opgedaan
concludeerde Harm dat de dienstverlening centraal
moet staan en niet de aandeelhouderswaarde.
Omdat zijn toenmalige werkgever dat uit het oog
verloren was besloot hij dat het tijd was om het zelf te
gaan doen. En Dionne was het met hem eens. Wiertz
Personeelsadvies was geboren.
8

Met een openingsborrel op Koninginnedag voor het
kantoor aan de Oranjestraat werd het startschot
gegeven voor de organisatie die dit jaar haar 25-jarig
bestaan viert. De combinatie van Koninginnedag met
het adres onderstreepte de keuze voor de huisstijl in
de kleur oranje. Een kleur ook die de warmte uitstraalt
die Dionne en Harm in hun werk legden.

Dat hun visie en werkwijze aansloeg blijkt uit het tempo
waarin de groei werd ingezet en die tot op de dag van
vandaag aan houdt. Inmiddels zijn ruim 120 collega’s
dagelijks in de weer om circa 4.500 flexmedewerkers te
ondersteunen en honderden klanten te helpen met het
realiseren van hun doelstellingen.
Al vijfentwintig jaar met hetzelfde DNA, met oprechte
aandacht, met oog voor partnerships gericht op de
lange termijn en met Rijnlands denken als basis. Dat
alles telkens met een koppeling naar het heden.
We behouden wat goed is, ons karakter is constant,
en tegelijkertijd past onze dienstverlening zich telkens
aan de marktomstandigheden en de technologische
mogelijkheden aan.

9

Vanuit dat vertrekpunt kijken we vol vertrouwen naar
de komende 25 jaar!

Harm en Dionne Wiertz,
Founders

1998

De Wet allocatie arbeid door
intermediairs (Waadi) maakt een
einde aan het vergunningstelsel

Ondernemingsraad

De OR als bewaker van
de cultuur binnen een
sterk groeiend bedrijf
Hoe creëer je gedragenheid binnen de organisatie en
bewaak je tegelijkertijd de familiaire cultuur?
De ondernemingsraad (OR) van Wiertz Company speelt
een belangrijke rol bij het ten uitvoer brengen van de
groeiplannen. De functie van de ondernemingsraad is
tweeledig. Enerzijds behartigt zij de belangen van de
in de onderneming werkzame werknemers, anderzijds
behartigt zij door middel van overleg met de directie
het belang van de onderneming als geheel.

Benchmark
In het begin van het jaar 2021 zijn er diverse HR
projecten van start gegaan waarbij de OR een rol heeft
gespeeld. Een van deze projecten was het bepalen van
de marktconformiteit van het beloningsbeleid.
Bij het realiseren van de groeiambities van de
organisatie speelt het behouden van de eigen
medewerkers en het aantrekken van nieuwe
medewerkers een belangrijke rol. Vandaar dat er een
benchmark is uitgevoerd waarbij alle elementen van
het beloningsbeleid zijn meegenomen. Denk hierbij
aan de salarisschalen maar ook aan aanvullende
arbeidsvoorwaarden als mobiliteitsvoorzieningen,
verzekeringen, representatievergoedingen en de
bonusstructuur.
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Op basis van de resultaten van de benchmark is in
goed overleg tussen de afdeling HR, de OR en de
directie een aantal salarisschalen aangepast. De
nauwe samenwerking heeft gezorgd voor een brede
gedragenheid van het aangepaste beleid binnen de
organisatie.

Wiertz 2.0
Door de groei die Wiertz Company de afgelopen jaren
heeft mogen doormaken, is de behoefte ontstaan aan
een nieuwe organisatiestructuur. De totale omzet van
Wiertz Company is in korte tijd meer dan verdubbeld.
Een belangrijk aandeel van deze groei is afkomstig
van opdrachtgevers met een grote en vaak sterk
fluctuerende inleenbehoefte. De specifieke behoeften
van deze zogenaamde large accounts vragen een
andere aanpak dan de klanten uit het MKB segment.
Om beter aan de vraag van beide klantsegmenten te
kunnen voldoen en om de eigen medewerkers nog
meer op hun kwaliteiten in te zetten, is besloten om
de organisatiestructuur aan te passen. Binnen de
uitzendoplossingen van Wiertz Company zijn een
tweetal business units gecreëerd, die elk hun eigen
specifieke klantsegment bedienen: Local accounts
en Large accounts.
Uiteraard heeft de aanpassing van de organisatiestructuur gevolgen voor de personele bezetting.
De specifieke behoeften van de beide klantsegmenten
en de daaraan gekoppelde dienstverlening, dient ook
tot uiting te komen in het profiel van de consultant.
Daarbij werd nauw samengewerkt met de OR om
de wijzigingen in de diverse functies te overleggen.
Vanuit HR en directie zijn gesprekken gevoerd met
de individuele medewerkers, waarbij zij hun voorkeur
hebben mogen uitspreken. Op basis van de gesprekken
zijn de Consultants, Business Unit Managers en
Operationeel Managers benoemd.
De voorbereidingen voor de nieuwe organisatiestructuur
zijn in het laatste kwartaal van 2021 afgerond, waarna
deze met ingang van het nieuwe jaar is geëffectueerd.

Désirée Prudon, Marc Gerards, Jessie Vreuls,
Michelle Huver, Lisa Kleinjans, Sean Krings, Maud Reinders

1999

Opening tweede
kantoor in Heerlen
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Familieraad

Volgende generatie
Wiertz stelt erfgoed
familiebedrijf zeker
Sinds 2021 maakt Willemien de Jong deel uit van de
Familieraad van Wiertz Company. In dit interview
maken we kennis met Willemien en spreken met haar
onder andere over haar bijzondere rol in de Familieraad
waarbij zij haar eigen ervaringen uit het verleden
gebruikt om de toekomst van Wiertz Company als
familiebedrijf te waarborgen.
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Willemien de Jong is geboren Rotterdamse (1981) en
getogen in Teteringen, een klein dorpje nabij Breda.
‘Ik ben eigenlijk altijd beneden de rivieren gebleven’,
begint Willemien haar verhaal. ‘Ik heb eerst in Maastricht
gestudeerd en daarna mijn master in Vervoerseconomie
behaald in Rotterdam. Tijdens mijn studententijd heb
ik nog een uitstap gemaakt naar een bestuursjaar
bij een landelijke studentenvereniging in Utrecht’.
Haar meest recente ‘uitstap’ was naar Hillegom, het
noordelijkste puntje van Zuid Holland. Maar inmiddels
woont Willemien met haar man, twee kinderen en hond
in de buurt van Goes. ‘Mensen groeten elkaar nog
hier op straat en nemen de tijd om persoonlijk contact
te hebben. Ik voel mij prettig in een meer provinciale
setting.’, verklaart Willemien haar keuze.
Familiebedrijf
De keuze voor haar studierichting Vervoerseconomie
kwam voort uit haar achtergrond. ‘Wij hadden thuis
meerdere bedrijven, waar onder een busbedrijf,
verschillende reisbureaus en een touroperator.’
Na haar studie is Willemien na wat omzwervingen bij
het familiebedrijf gaan werken. Op 28 jarige leeftijd
was zij verantwoordelijk voor het busbedrijf en de
reisbureaus en gaf leiding aan 120 personeelsleden.

1999

‘Toen ik in 2009 directeur werd, was er net een
economische crisis uitgebroken. Het was een hele
lastige periode voor ons bedrijf. In 2013 bleek dat die
crisis ons uiteindelijk fataal werd en heb ik faillissement
moeten aanvragen.’ Een moeilijke periode waarin
Willemien aangeeft veel te hebben geleerd. ‘Het was
een fase waar alles door elkaar liep, emoties, zakelijke
en persoonlijke belangen. Maar als familie hebben we
deze periode weten te doorstaan.’, vertelt Willemien.
Milieu en leefbaarheid
Inmiddels is Willemien werkzaam als Teammanager
beleidsadvisering en projecten bij DCMR Milieudienst
Rijnmond. ‘DCMR houdt zich bezig met de
belangenverhouding van inwoners, bedrijven en
overheden met betrekking tot milieu en leefbaarheid.
Ik vind dat een belangrijk onderwerp. Het gaat er
uiteindelijk over hoe je de wereld achter laat voor de
volgende generaties en hoe je dat zo goed mogelijk
kunt doen.’, licht Willemien toe.
Haar uitspraak vormt een mooi bruggetje naar haar rol
in de Familieraad van Wiertz Company. ´Ik ben vorig
jaar in februari lid geworden van de Familieraad. Het
eerste contact is jaren geleden tot stand gekomen via
Wiel Wiertz (de broer van Harm Wiertz red.) die destijds
pastor was in Teteringen waar ik ben opgegroeid. Het
was voor mij een grote eer toen Harm en Dionne mij
vroegen om, vanuit mijn rol in de Familieraad,
de kinderen te begeleiden in het ontdekken wat het
betekent om aandeelhouder te zijn en hoe je daar
invulling aan geeft. Daarnaast begeleid ik de kinderen
bij het bepalen wat ze, naast de aandeelhoudersol, nog
binnen Wiertz Company zouden willen doen.
Je zou mij eigenlijk een vooruitgeschoven post namens
de kinderen in de Familieraad kunnen noemen. ’

Met de invoering van de Wet Flexibiliteit
en zekerheid, erkent de wet een
uitzendovereenkomst als arbeidsovereenkomst
en een uitzendbureau als werkgever
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Vivian Mengelers, Ronald Lancee, Constant Jurgens, Willemien de Jong, Dionne Wiertz, Edith Hageman, Roger Holtus,
Luc Prevoo, Harm Wiertz

2000

Opening Eurode Business
Center, Herzogenrath –
Internationale werving

Familieraad
Vergrootglas
Willemien kan in haar rol ruimschoots putten uit haar
eigen ervaring als ‘kind van’ in een familiebedrijf.
‘Ik weet uit eigen ervaring hoe ingewikkeld het kan
zijn om met de achternaam die ook op de gevel
staat, binnen het bedrijf te werken. Het maakt dat
je enorme kansen krijgt, maar je kunt ook onder een
vergrootglas komen te liggen. Ik help Niklas, Martijn
en Willeke in hun zoektocht naar de rol die, naast het
aandeelhouderschap, het beste bij hen past. Waar zij
zich prettig bij voelen èn wat past bij de organisatie.’
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Leerschool
In de voorbereiding naar de vergaderingen van
de Familieraad worden Niklas, Martijn en Willeke
betrokken bij de onderwerpen die aan de orde
komen. ‘Niet dat ze daarmee een inhoudelijke stem
hebben, maar om te leren hoe de governance van een
familiebedrijf werkt’, licht Willemien toe. ‘Daarnaast
hebben we 3 à 4 keer per jaar een bijeenkomst met
de directie waarbij we nader in gaan op een bepaald
onderwerp. Daarbij bespreken we ook de verschillende
rollen binnen de organisatie. Het is een extra
leerschool naast studie en het normale werk.’

Vestigingsstrategie
‘Het zijn hele leuke, echt heel verschillende individuen
en dat maakt het zo leuk. Ze hebben wezenlijk
andere capaciteiten en ambities en zijn nog volop in
ontwikkeling. Ze zijn jong volwassen, dus dat is een
hele leuke fase’, besluit Willemien.
Aandelenoverdracht
Op 1 januari 2021 hebben de founders Dionne en
Harm Wiertz het meerderheidsbelang in Wiertz
Company overgedragen aan hun kinderen Niklas,
Martijn en Willeke. Met deze stap doet de ‘next
generation’ haar intrede in het familiebedrijf dat in
1997 van start ging. De overdracht van de aandelen
waarborgt de continuïteit en maakt Wiertz Company
toekomstbestendig.
Over de Familieraad
De Familieraad functioneert als strategisch
toezichthouder en beleidsadviseur voor Wiertz
Company. De Familieraad houdt toezicht op het
gevoerde beleid en de algemene gang van zaken.
Daarnaast bepalen en bewaken zij samen de koers van
Wiertz Company. De Familieraad bestaat uit Constant
Jurgens (voorzitter), Vivian Mengelers, Ronald Lancée,
Willemien de Jong en de founders en aandeelhouders
Dionne en Harm Wiertz.

Online
zichtbaarheid
combineren
met lokale
aanwezigheid
Afgelopen voorjaar opende Wiertz Company een
nieuwe vestiging in Nijmegen. Daar waar veel
uitzendorganisaties zich steeds meer terugtrekken
uit het straatbeeld en hun dienstverlening
vooral online inrichten, blijft een fysieke (lokale)
aanwezigheid juist een belangrijk uitgangspunt van de
vestigingsstrategie van Wiertz Company.

CEO Roger Holtus: “Naast de kansen die digitalisering
biedt en die we ook volop omarmen, geloven we
onverminderd in het belang van persoonlijk contact.
Daarom blijven we vestigingen openen op zorgvuldig
gekozen, strategische locaties.” Met de opening van de
vestiging in Nijmegen onderstreept Wiertz Company
bovendien haar nationale propositie.
Innovatieve stad en kweekvijver voor
high tech startups
De keuze om zich in Nijmegen te vestigen, komt niet
zomaar uit de lucht vallen. Nijmegen is een levendige
universiteitsstad met een rijke historie; het is de oudste
stad van Nederland. Nijmegen is ook een dynamische
stad, volop in ontwikkeling. Een kennisrijke stad door
de vele opleidingsinstituten, een innovatieve stad
en kweekvijver voor veel high tech startups en een
bedrijvige stad met een gunstig ondernemersklimaat.
De nieuwe vestiging van Wiertz Company bevindt
zich in het Goffertstadion van de voetbalclub N.E.C.
Nijmegen.

2001

Marktaandeel vergroten
De opening van de vestiging past naadloos in de
strategie om het marktaandeel in Nederland flink te
vergroten. Via online zichtbaarheid en de uitbreiding
van het vestigingennetwerk richting Gelderland geeft
Wiertz Company hieraan concrete invulling. “Vooral
rondom de grote steden willen we ontmoetingsplekken
creëren. Vestiging Nijmegen is dus zeker niet de
laatste vestiging die we openen. Vanuit deze locatie,
het brede huis van mens en werk, verovert Wiertz
Company de nationale harten.”
Online zichtbaarheid
“Naast het continu zoeken naar potentiële nieuwe
vestigingsplaatsen zet Wiertz Company volop in op
online zichtbaarheid en bereikbaarheid”, benadrukt
de CEO. Holtus: “Door onze sterke social campagnes,
zoekmachine marketing en gebruik van jobboards
zijn we online overal goed zichtbaar en vindbaar.
Daarnaast is onze online vestiging Wiertz Direct 24/7
geopend en bereikbaar. In combinatie met onze
jarenlange uitzendervaring, expertise en flexibiliteit is
deze werkwijze onze basis voor succes.”

De ABU (Algemene Bond
Uitzendorganisaties)
viert haar 40 jarig
jubileum
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Klantcase

“De toegevoegde
waarde van
Inhouse
Solutions is
voor de operatie
erg prettig.’’
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Over Broekman Logistics
Broekman Logistics is een full service logistiek
bedrijf gespecialiseerd in vervoer over zee,
de weg, het spoor, door de lucht en
multimodaal vervoer.
Tim Gruhn,
HR Business Partner

www.broekmanlogistics.com

De toegevoegde
waarde van inhouse
voor Broekman Logistics

inhouse
solutions

Tim Gruhn is als HR Business Partner divisie
Warehousing Nederland werkzaam voor Broekman
Logistics. In deze rol is hij verantwoordelijk voor het
tactisch en strategisch HR beleid in de vestigingen
Born, Venlo en Rotterdam. We spreken Tim in de
locatie Born, een grote warehouse vestiging waar meer
dan 160 mensen aan het werk zijn.

kritische blik en hoort hij graag welke signalen de
Inhouse Consultants van Wiertz Company oppakken
vanuit de flexmedewerkers. ‘Wij willen graag een
gezonde en leuke werkgever zijn en jullie kunnen ons
daarin begeleiden. Bovendien zijn jullie de specialist
op het gebied van uitzenden en wij willen daar graag in
worden meegenomen.’

De samenwerking met Wiertz Company dateert uit
2021 en komt voort uit een tender die Broekman
Logistics uitschreef naar aanleiding van een
strategisch plan voor de divisie Warehousing.
‘Hierbij waren wij nadrukkelijk op zoek naar partnership
dat staat voor kwaliteit’, aldus Tim. ‘Wiertz Company
was voor mij geen onbekende. Ik ben opgegroeid en
woonachtig in Limburg en daar kom je Wiertz Company
regelmatig tegen.’ vervolgt Tim. ‘Ik ben toen in contact
gekomen met één van jullie accountmanagers, Michèle
Spijkers. In de gesprekken die volgden merkte ik dat er
veel raakvlakken waren tussen beide organisaties, met
name op het gebied van bedrijfsvoering. Hoe dieper we
vervolgens op de materie ingingen, hoe meer voor ons
duidelijk werd dat jullie als organisatie een zelfde groei
doormaakten als wij met onze divisie Warehousing.
Hierdoor was er direct een klik en vertrouwen.’

Momenteel werkt Broekman Logistics met twee
uitzendpartners. In de vestiging in Venlo is Wiertz
Company ‘in the lead’ en zijn de consultants van Wiertz
Inhouse Solutions full time aanwezig. ‘Dat loopt heel
goed, de contacten zijn prima en de toegevoegde
waarde van Inhouse Solutions is voor de operatie erg
prettig. Daar zijn we heel blij mee.’ Inmiddels is Wiertz
Company ook actief op de vestigingen van Broekman
Logistics in Born en Alblasserdam.

Partnership
In het partnership dat zich heeft ontwikkeld is een
proactieve houding voor Tim heel belangrijk. ‘We
vinden het belangrijk dat onze HR-partner ons
adviseert over de arbeidsmarkt. Welke ontwikkelingen
er gaande zijn, maar ook of onze arbeidsvoorwaarden
in lijn liggen met ‘de markt’.
Het vroegtijdig signaleren van zaken waarmee wij in
de nabije toekomst rekening dienen te houden en
meedenken over mogelijke oplossingen, is voor ons
ook heel belangrijk.’ Daarbij staat Tim open voor een

2003

Wiertz opent kantoren
in Sittard, Landgraaf,
Roermond en Venlo

Open en eerlijke communicatie is voor Tim heel erg
belangrijk in een partnership. ‘Ook als het een keer
niet lukt of als wij iets vragen dat onmogelijk is, dan
stellen wij een eerlijk antwoord zeer op prijs. Dat is
altijd beter dan iets beloven dat je later niet kunt
nakomen.’ Gelukkig heeft de relatie tussen Broekman
Logistics en Wiertz Company zich dusdanig ontwikkeld
dat er sprake is van een open communicatie waarbij de
verwachtingen over en weer goed gemanaged worden.
Meedenken
Tot slot, hoe typeert Tim Gruhn Wiertz Company
als organisatie? ‘Ik zie Wiertz Company als een
uitzendpartner met een hands-on mentaliteit die
oplossingsgericht denkt en handelt. De ervaring die wij
afgelopen jaar met Wiertz Company hebben opgedaan
is dat er altijd gedacht wordt in wat er wèl kan, in
plaats van in problemen. Er wordt meegedacht en jullie
schetsen een realistisch beeld van de oplossing.
Dat waarderen wij zeer.’

2004

Arboconvenant
Uitzendbureaus leidt tot
minder ziekteverzuim
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Corporate marketing

Één sterk merk
“Een verhaal dat niet alleen
vertelt wat we doen, maar
vooral hoe en waarom we het
doen.’’

international
solutions
hospitality
solutions

legal
solutions

payroll
solutions

De keuze voor een ‘single brand’ strategie heeft tot
gevolg dat de merknamen Wiertz Personeelsdiensten,
Payroll Nederland, ZUID recruiters en ZUID juristen
verder gaan onder de merknaam Wiertz Company.
Omdat er bij Wiertz Company in oplossingen wordt
gedacht, worden alle diensten voortaan aangeduid
als solutions.
digital
solutions

CEO Roger Holtus licht de nieuwe merk strategie
verder toe: “We beschikken over een prachtige
organisatie met krachtige solutions. Daar hoort een
sterk merk bij met een stevig verhaal. Een verhaal
dat niet alleen vertelt wat we doen, maar vooral hoe
en waarom we het doen”, benadrukt Roger Holtus.
“Daarom zijn we teruggegaan naar de tekentafel en
hebben we gekozen voor een sterke positionering
die ons DNA blootlegt. Al sinds de start in 1997
verkent Wiertz Company continu nieuwe wegen in
de wereld van mens en werk. Nieuwsgierigheid zit in
alle haarvaten van ons bedrijf en in de medewerkers.
Daaruit is de nieuwe huisstijl en pay-off ontstaan.
Dit helpt ons om, naast een duidelijke strategie,
ons nog beter te onderscheiden ten opzichte van
de concurrentie en vanuit één duidelijk merk te
communiceren met alle doelgroepen.”
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flex
solutions

Het merk ‘Wiertz’ heeft tijdens haar 25 jarig bestaan
een sterke reputatie en bekendheid opgebouwd in
met name zuid Nederland. Bij de ambitie om ook de
rest van Zuid-Nederland kennis te laten maken met
de dienstverlening van Wiertz Company hoort één
sterk merk. Om die reden wordt de markt vanaf 2021
vanuit één merknaam bedient: Wiertz Company.

career
solutions
inhouse
solutions

De single branding van Wiertz Company is volledig
doorgevoerd in een nieuwe huisstijl en pay-off en
vertaalt zich in de website, social media kanalen en
alle offline uitingen.

2005

NEN 4400-1
Norm ontwikkeld voor
uitzendorganisaties

19

Business Control

Wiertz Company gecertificeerd
volgens de kwaliteitsnorm
ISO 9001 en 14001
De klantenportefeuille van Wiertz Company is
uitermate divers. Variërend van lokale MKB bedrijven
tot internationaal opererende multinationals.
Met name door de groei van de zogenaamde Large
Accounts ontstond de behoefte aan een ISOkwaliteitsmanagementsysteem om te kunnen voldoen
aan de hoogste (internationale) kwaliteitseisen.
Met het behalen van de ISO certificering zet Wiertz
Company een belangrijke stap in een volgende fase
van professionele bedrijfsvoering.
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Tum Nievergeld is als Manager Business Control
onder andere verantwoordelijk voor het inrichten en
bewaken van de werkprocessen van Wiertz Company.
In die hoedanigheid is hij ook verantwoordelijk voor
het bewaken van de kwaliteit van de dienstverlening.
‘Uiteraard beschikken we al over de nodige certificeringen
en lidmaatschappen.’ begint Tum zijn verhaal. ‘Zo zijn we
lid van de ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
en zijn we SNA (Stichting Normering Arbeid)
gecertificeerd door middel van halfjaarlijkse NEN4400-1
inspecties. Verder zijn wij in het bezit van het VCUcertificaat (Veiligheid en Gezondheid) en voldoen we
aan het SNF-keurmerk voor de huisvesting voor onze
internationale flexmedewerkers. Toch was er nog ruimte
voor verbetering.’, vervolgt Tum zijn verhaal.
Continue focus op het verbeteren van de kwaliteit
‘Met een ISO certificaat tonen we aan dat we volgens
vastgestelde procedures werken en een kwalitatief
hoogwaardige dienstverlening kunnen aanbieden.
Een ISO-systeem zorgt voor een continue focus op het
verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening,
gericht op de tevredenheid van opdrachtgevers en
flexwerkers.

2006

We zijn betrokken bij alles wat we doen en houden
wij rekening met de milieu-impact en proberen deze
zo ver mogelijk te beperken in bijvoorbeeld ons
energieverbruik op onze kantoren en de uitstoot van
CO₂. Eigenlijk is het heel eenvoudig: zeg wat je doet,
doe wat je zegt en bewijs het. Dat is kort samengevat
waar ISO voor staat.’, aldus Tum.
Kwaliteitsmanagementsysteem
Binnen Wiertz Company is het
kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) aantoonbaar
binnen ieder proces en alle werkzaamheden
geïntegreerd. In het dagelijkse werk vormt de Wiertz
Way of Working daarvoor de basis. Processen
worden continu en structureel beoordeeld op
de van toepassing zijnde eisen uit de wet- en
regelgeving, maar ook op functionaliteit en op
bijdrage aan de performance van Wiertz Company.
De Wiertz Experience Tool is daarbij een belangrijk
meetinstrument. Daarmee wordt de tevredenheid
bij zowel flexmedewerkers als relaties structureel
gemonitord.
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Alert op kansen en risico’s
De kracht van ISO is zichtbaar binnen de gehele
organisatie. Met behulp van de Plan-Do-Check-Actcyclus wordt continu gewerkt aan het verbeteren van
de interne organisatie, terwijl er nieuwe klanten worden
aangetrokken én bestaande klanten tevredengesteld.
Door middel van een intern en extern klachtensysteem
is de organisatie alert op risico’s en (verbeter)kansen.
Hierdoor is Wiertz Company in staat sneller in te
spelen op veranderingen in de markt. ‘En dat is precies
waarmee een professionele uitzendorganisatie een
leidende positie verwerft.’, besluit een enthousiaste
Tum zijn verhaal.

Goede doelenstichting
Wiertz Foundation
opgericht

Tum Nievergeld,
Manager Business Control

2007

Wiertz 10 jaar!

Arbeidsmarkt

Krappe arbeidsmarkt leidt
tot bijzondere belofte
“Iedere werkzoekende krijgt
binnen 24 uur twee banen
aangeboden.’’

De economie groeide afgelopen jaar enorm en
is momenteel zelfs alweer groter dan vóór de
coronacrisis. Dat merk je op de arbeidsmarkt: er is
een enorme vraag naar werknemers, zelfs zoveel
dat er sprake is van krapte op de arbeidsmarkt. In de
loop van 2021 waren er voor elke 100 werklozen 126
vacatures beschikbaar. Dit gegeven verleidde Wiertz
Company begin mei tot het doen van een belofte:
Iedere werkzoekende krijgt binnen 24 uur twee banen
aangeboden.

Deze bijzondere belofte doet Edith Hageman, CCO
van Wiertz Company in het voorjaar van 2021 als
zij constateert dat het aantal flexmedewerkers dat
dagelijks via Wiertz Company aan het werk is explosief
is gestegen. “Dat komt enerzijds doordat we steeds
nadrukkelijker landelijk actief zijn en partnerships
aangaan met grote werkgevers tussen Groningen en
Maastricht. Anderzijds komt het vooral doordat alle
werkgevers samen schreeuwen om personeel. Onze
klanten schalen de vacatures iedere dag op met
tientallen tegelijkertijd. We hebben momenteel zo’n
1000 vacatures beschikbaar, er is voor ieder wat wils.”,
aldus Edith Hageman in een interview.
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Opnames EditieNL in vestiging Lan

dgraaf

“Vanaf dag 1 heb
ik aangegeven
dat ik mijzelf
wil blijven
ontwikkelen en
doorgroeien.
Hier had ik dan
ook mijn pijlen
op gezet.”

De bijzondere belofte wordt opgepikt door de
landelijke media en leidt tot een nieuwsitem dat wordt
uitgezonden door RTL4 tijdens het veel bekeken
nieuwsprogramma Editie NL. De opnames voor het
nieuwsitem vonden plaats in de vestiging in Landgraaf
en Roger Holtus, CEO Wiertz Company, mag de
spraakmakende belofte voor een landelijk publiek
verder toelichten.
In de dagen na de uitzending meldden zich regelmatig
werkzoekenden bij Wiertz Company en wordt de
belofte ‘Twee banen binnen 24 uur’, tientallen keren
ingelost.
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Carrièremaker
Geroni Sanfilippo (30)
Wiertz Direct
3,5 jaar werkzaam
Van Consultant naar Inhouse Consultant
naar Platform Moderator

2008

Opening kantoor Parkstad
Limburg Stadion

Klantcase

Sterke groei
leidt tot nieuwe
uitdagingen
“Aan de voorkant van
het proces werden de
verwachtingen over en
weer goed uitgesproken.’’
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career
solutions

Stel jezelf en het bedrijf kort voor.
Sinds vijf jaar run ik mijn eigen adviesbedrijf Adequaat
Personeelsadvies dat zich beweegt op het gebied van
Personeel en Organisatie en dat in die hoedanigheid
eigenaren van MKB-bedrijven adviseert. Daarbij maak
ik gebruik van mijn kennis en ervaring op het gebied
van bedrijfskunde, bedrijfspsychologie en hospitality.
MKB-ondernemers die behoefte hebben aan het
maken van een professionaliseringsslag kunnen mij
inschakelen. Via deze weg ben ik werkzaam voor
Vaessen Creative. De afgelopen jaren hebben ze flinke
stappen gemaakt, en niet alleen op personeelsgebied.
Mede als gevolg daarvan zijn zij in twee jaar tijd
gegroeid van 23 naar ruim 70 medewerkers.
Wat was jullie HR vraagstuk?
Door de groei van Vaessen Creative ontstonden er
nieuwe functies maar ook groeipijnen en daarmee
nieuwe uitdagingen. Er ontstond een behoefte aan
een inhoudsdeskundige HR-afdeling. Daarnaast
ontstonden er vacatures voor teamleiders en
marketingmedewerkers. Mijn expertise ligt op P&Ogebied en niet specifiek op recruitment. De behoefte
aan dit specialisme was er, en daarmee kwam Wiertz
Career Solutions in beeld.

Hoe ben je in contact gekomen met
Wiertz Career Solutions?
Vaessen Creative werkte al samen met Wiertz Flex
Solutions bij het invullen van logistieke vacatures.
Onze contactpersoon binnen Wiertz Company heeft
ons in contact gebracht met consultant Edmée van
Wiertz Career Solutions.
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Hoe heeft Wiertz Career Solutions jullie geholpen?
Na een oriënterend gesprek met jullie consultant
Edmée over Vaessen Creative en haar vacatures,
werd besloten tot samenwerking. Na afstemming
over profielen en functie-eisen werden door Wiertz
kandidaten voorgesteld. Wat ik prettig vond, was dat
aan de voorkant van het proces de verwachtingen
over en weer goed werden uitgesproken. Dat was erg
behulpzaam omdat dit leidde tot een soepel wervingen selectieproces. Dit heeft geresulteerd in het vinden
van de juiste kandidaat.
Hoe zou je Wiertz Company omschrijven?
Ik volg Wiertz al jaren en heb gezien hoe het bedrijf
zich ontwikkelde. Ik zie het als een familiebedrijf dat
zich goed inzet voor haar klanten. Het is een bedrijf
met een breed aanbod aan diensten.

Over Vaessen Creative
Vaessen Creative is de totaalleverancier van
hobbyartikelen en is al meer dan 40 jaar een
gerenommeerde naam in de hobbywereld.
Nicole Ehlers,
Adequaat Personeelsadvies

2009

Opening Wiertz
Company House,
nieuwe hoofdkantoor
in Kerkrade

www.vaessen-creative.com

Wiertz Foundation

Wiertz Company stelt hulp
beschikbaar voor getroffenen
wateroverlast in Limburg
In de zomer van 2021 werden delen van Limburg
getroffen door enorme wateroverlast als gevolg van
extreme regenval en hoge waterstanden. Huizen,
winkels en bedrijven kwamen onder water te staan,
auto’s raakten zwaar beschadigd en grote aantallen
mensen dienden uit voorzorg hun huis te verlaten. Het
water verdween na enkele dagen weer uit de straten
en huizen. Wat achterbleef was verwoesting, wanhoop
en een enorme puinhoop.

Wiertz Company toonde haar enorme betrokkenheid
bij de regio en de slachtoffers van deze ongekende
ramp door direct hulp beschikbaar te stellen.
Zij stelde 100 medewerkers gedurende een week
beschikbaar voor getroffenen die hulp nodig hadden.
De werkzaamheden varieerden van opruimen,
schoonmaken, huisraad drogen en afval afvoeren.
Elke vorm van hulp was mogelijk.

26

Via een speciaal gebouwde website konden
getroffenen en hulpkrachten zich melden en werden
partijen samen gebracht. Wiertz Company zorgde
voor een correcte verloning van de hulpkrachten
met geld dat door Wiertz Foundation ter beschikking
was gesteld. Het initiatief werd met enthousiasme
ontvangen door zowel de getroffenen als de
hulpkrachten.

27

Over Wiertz Foundation
Teruggeven aan de samenleving waarin
Wiertz Company opereert. Dat is de missie
van Wiertz Foundation sinds haar oprichting
in 2006. Wiertz Foundation ondersteunt
lokale goede doelen, biedt financiële
ondersteuning aan vrijwilligersprojecten
en werkt samen met verschillende lokale
partners.

Wateroverlast Gemeente
Valkenburg a/d Geul

2010

Harm Wiertz 25
jaar werkzaam in
uitzendbranche

Wiertz Company in cijfers

40%

Score
tevredenheidsonderzoek

60%

3,09%

Ziekteverzuim

4500

Flexmedewerkers
Man/vrouw
verdeling

8,4
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8,3

25

Flexmedewerkers

120

Interne medewerkers

750

Relaties

Relaties

Jarig jubileum

Gemiddelde
Leeftijd
Gemiddeld

9

dienstjaren

2011

50 jarig bestaan ABU

8

Jubilarissen
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Klantcase

Bij Mexma Food
gaan groei en
MVO hand in hand
Mexma Food in Kerkrade produceert dagelijks zo’n
850.000 tortilla’s (wraps) met verschillende smaken,
granen en diameters. Dankzij de sterk toegenomen
populariteit van dit veelzijdige product en de focus
op innovatie en kwaliteit heeft Mexma de afgelopen
jaren een enorme groei kunnen doormaken. We praten
met HR Manager en eindverantwoordelijke van de HR
afdeling, Carol Bemelmans.
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Carol werkt nu zo’n 2,5 jaar bij Mexma Food en heeft
het bedrijf de afgelopen jaren enorm zien groeien.
‘In de tijd dat ik hier werkzaam ben zijn we als bedrijf
verdubbeld. Daarnaast hebben we sinds kort een
nieuw pand erbij, naast het bestaande pand.
We gaan komende jaar een stuk nieuwbouw neer
zetten en de twee panden met elkaar vinden.
Om deze sterke groei in goede banen te leiden zijn
we binnen de totale organisatie bezig met een verdere
professionaliseringsslag’, aldus Carol Bemelmans.
Tortilla’s dé food trend van 2021
Volgens een rapport van het Amerikaanse
trendwatchbedrijf Carbonate zijn tortilla’s dé trend
van 2021. Dat komt onder andere door het hoge
comfortfood-gehalte, een trend die al een tijdje
gaande is, maar nu een extra boost krijgt vanwege
de onzekere tijd. ‘Klopt helemaal’, bevestigt Carol
Bemelmans, ‘Tijdens corona is de vraag naar tortilla’s
sterk toegenomen. Met name de groente tortilla’s zijn
enorm populair.’

flex
solutions

Samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Mexma Food werkt al meer dan 15 jaar samen met
Wiertz Company. Door de groei van Mexma Food en de
uitbreiding van het aantal productielijnen, is men
continu op zoek naar medewerkers die passen binnen
het Mexma DNA. ‘Mede door de juiste koppeling van
de juiste intercedent weet Wiertz goed in te springen
op de vraag die wij hebben voor ons personeelsbestand aldus een tevreden Carol Bemelmans. De
jarenlange samenwerking heeft geresulteerd in een
samenwerkingsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
Een mooi voorbeeld van een partnership waar beide
partijen trots op mogen zijn.
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Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De groei van Mexma en MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen) gaan hand in hand. MVO is
een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering van de
food producent. ‘Ook voor onze klanten en leveranciers
is MVO een belangrijk thema, vandaar dat wij er veel
aandacht aan besteden’, licht Carol toe. ‘Het is ook goed
dat Wiertz Company sinds 2021 in het bezit is van haar
ISO certificeringen, hierdoor kunnen wij bij onze klanten
en leveranciers aantonen dat niet alleen wij maar ook
onze strategische partners kwaliteit hoog in het vaandel
hebben staan’, aldus Carol Bemelmans.

Over Mexma Food
Mexma Food onderdeel van Dossche Group
en gevestigd in Kerkrade 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.
www.mexmafood.eu

2012

Wiertz 15 jaar

Klantcase

Gaia for life
hospitality
solutions

Met veel trots tekende Wiertz Company in 2021
een contract voor onbepaalde tijd met GaiaZOO.
Edith Hageman, Kim Heerings en Rob Huppertz
toosten op dit bijzondere moment.
‘’GaiaZOO voegt jaarlijks prachtige nieuwe elementen toe
en zijn steeds bezig met de volgende stap.
Dat is de reden waarom wij een perfecte match zijn:
ook wij kijken altijd vooruit. Verder groeien vraagt om
flexibiliteit en dat is de rol die wij invullen” aldus Edith
Hageman, CCO Wiertz Company.
150 Flexmedewerkers
Kim Heerings, Business Unit Manager: ‘’Tijdens
piekperiodes werken er ongeveer 150 flexmedewerkers
die onder meer in de horeca, dierverzorging, groenvoorziening, winkel en kassa worden ingezet. De inhouse
constructie (een kantoor van Wiertz Company in de
dierentuin) is een zeer sterk concept dat ook echt opvalt!’’
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Visitekaartje
‘’Klantcontact is heel belangrijk in de horeca en leisure.
Werk je bij GaiaZOO, ongeacht welke afdeling, dan sta je
altijd in contact met de bezoeker. Je bent dan ook altijd
het visitekaartje van GaiaZOO. Daarom is het blijven
sturen op communicatie en klantvriendelijkheid heel
belangrijk.”

Beleving
“Daarnaast zie je dat bezoekers steeds hogere
verwachting hebben. Namen ze een aantal jaren geleden
genoegen met een broodje knakworst op de vuist,
nu gaan ze voor een volledige beleving. Dit vergt ook
steeds meer flexibiliteit van de medewerkers omdat ze
moeten kunnen anticiperen op het steeds veranderende
verwachtingspatroon van de bezoeker’’,
aldus Kim Heerings.
Over GaiaZOO
GaiaZOO biedt een adembenemende wereld van dier
en natuur. De Zuid-Limburgse dierentuin werd vanwege
een nieuw en uniek dierentuinconcept meerdere malen
gekroond tot ANWB’s ‘Leukste Uitje van Nederland’.
www.gaiazoo.nl

“Bezoekers hebben steeds
hogere verwachtingen en
gaan voor een volledige
beleving.’’

Edith Hageman, CCO
Rob Huppertz, Directeur

2013

Prins Willem Alexander
wordt Koning der
Nederlanden
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Klantcase

Comtree kiest voor
persoonlijke aanpak
Jean Eurelings (49) is al meer dan 30 jaar ondernemer met
passie en lef. Als telg van een echte ondernemersfamilie
is hem dit met de paplepel ingegoten. Zijn eerste bedrijf
was een call center en later heeft hij meerdere bedrijven
geleid in diverse branches. Toen hij 1,5 jaar geleden aan
de slag kon als Algemeen Directeur bij Comtree was voor
hem de cirkel rond. Comtree is voor consumenten al meer
dan 15 jaar de specialist in het voorzien van bespaaradvies
op de vaste lasten.
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‘Mensen en veranderprocessen vormen de rode draad
in mijn carrière’, begint de in Valkenburg a/d Geul
geboren en getogen Jean Eurelings zijn verhaal,
‘Daar haal ik veel energie uit’, vervolgt hij.
‘De organisatiestructuur binnen ons bedrijf is plat met
een informele cultuur. Bij ons werken mensen met
zowel veel als weinig levenservaring en dat zorgt voor
een zeer fijne dynamiek. We bieden onze medewerkers
ontwikkelmogelijkheden om samen met ons te groeien.’
Lokale binding
Jean Eurelings: ‘Tijdens diverse evenementen en
bijeenkomsten kwam ik Wiertz Company regelmatig tegen.
Voor ons is het een voordeel dat Wiertz Company goed
verankerd is in de regio. Niet alleen in het straatbeeld,
maar ook online heeft Wiertz Company de afgelopen
jaren flinke stappen vooruit gezet. De professionaliteit
die de organisatie uitstraalt in combinatie met de lokale
binding maakt Wiertz Company voor ons een krachtige en
betrouwbare partner.’
Daarnaast spreekt de filosofie van het familiebedrijf
Eurelings erg aan: ‘Het feit dat er een nieuwe generatie
Wiertz klaar staat om het bedrijf voort te zetten biedt
toekomstperspectief.’ Maar ook de betrokkenheid bij
de samenleving en het iets terug willen doen voor die
samenleving met de Wiertz Foundation zijn zaken die
Jean Eurelings belangrijk vindt.

2014

payroll
solutions

Wiertz Payroll Solutions
Comtree maakt gebruik van de dienstverlening van
Wiertz Payroll Solutions. ‘Op het gebied van payrolling
is Wiertz Payroll Solutions onze preferred supplier en
dat willen we graag in de toekomst nog verder gaan
uitbouwen. Daarnaast werken we ook samen met
Wiertz Flex Solutions. Ook wij worden geconfronteerd
met de krapte op de arbeidsmarkt, daarom vinden we
het fijn om te sparren met een partner over het vinden,
binden en boeien van onze medewerkers.
We vullen elkaar daarin goed aan.’

“Het is fijn
dat er bij jullie
nog mensen
achter de
dienstverlening
zitten.’’

Persoonlijke benadering
Het centraal stellen van de mens en een persoonlijke
benadering zijn voor Jean Eurelings belangrijke
kernwaarden in de samenwerking. Aangevuld met
open, eerlijk en direct zijn. ‘Het is belangrijk dat je
voortdurend met elkaar in gesprek blijft, maar ook
eerlijk bent als het een keer niet lukt.’, vult Jean
Eurelings aan.
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Vaste contactpersoon
Het dagelijkse contact met de consultants van Wiertz
Payroll Solutions ervaart Eurelings als zeer prettig.
‘Onze vaste contactpersoon Lisa Kleinjans is een echte
topper! Zij ontzorgt niet alleen ons volledig, maar
ook de mensen die bij Wiertz Payroll Solutions op de
payroll staan en bij ons werkzaam zijn. Die spelen een
hele belangrijk rol. En niet geheel onbelangrijk:
de salarissen worden correct en tijdig uitbetaald.’

Over Comtree
Comtree is een veelzijdig en professioneel
callcenter met vestigingen in Heerlen en
Geleen. Met meer dan 15 jaar ervaring beschikt
Comtree over een stevige en solide basis,
waarin zij zeer gespecialiseerd zijn in het
proactief benaderen van consumenten; zowel
voor commerciële doeleinden als ook voor
minder commerciële doeleinden.

Tot slot maakt Jean Eurlings nog een belangrijke
opmerking: ‘Het is fijn dat er bij jullie nog mensen
achter de dienstverlening zitten. Dat persoonlijke
contact is niet alleen fijn voor ons, maar vooral voor
de medewerkers die voor ons werken. Zij waarderen dit
enorm’, besluit hij zijn verhaal.
Jean Eurelings,
Algemeen Directeur

Wiertz lanceert labels
voor Payrolling en Legal

www.comtree.nl

2014

Wiertz ‘’werkie’’
actie groot succes

Juridisch advies
op maat
legal
solutions

De steeds grotere toename van het belang van
recht en regels leidt tot een sterk toegenomen
vraag naar juridisch advies in het MKB.´ Aan het
woord is Dorena Gulpers, jurist bij Wiertz Legal
Solutions.
´De ´juridisering´ van de samenleving is het gevolg van
een toenemende complexiteit en diversiteit van de
samenleving´, licht Dorena toe. ´De overheid grijpt steeds
meer en vaker in op vrijwel elk terrein van de samenleving.
Deze toegenomen regeldruk zorgt vaak voor spanning
en verwarring tussen partijen. Daarnaast zien we ook
nog eens dat mensen in het algemeen steeds minder
geduld met en voor elkaar hebben. Tel je deze twee
ontwikkelingen bij elkaar op, dan kun je je voorstellen dat
er steeds vaker een beroep wordt gedaan op een juridisch
specialist.´
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MKB abonnement
Om tegemoet te komen aan deze behoefte ontwikkelde
Wiertz Legal Solutions het MKB-abonnement. ‘Het MKBabonnement is vooral interessant voor ondernemers
die structureel behoefte hebben aan juridisch advies of
-sparringspartner. Het tijdig en structureel overleggen
met een jurist kan veel problemen voorkomen of in
de kiem smoren. Bij Wiertz Legal Solutions krijgen
ondernemers een vaste jurist die het bedrijf kent,
zonder dat ze hiervoor een jurist in dienst hoeven
te nemen.’

De omvang van het abonnement wordt in onderling
overleg bepaald, op basis van de behoefte. Een
abonnement afsluiten kan al vanaf 5 uur juridische
ondersteuning per maand. ‘Zo verzekert de ondernemer
zich van doorlopend juridisch advies voor een vast bedrag
per maand’, aldus Dorena.
Wiertz Legal Solutions behandelt met name zaken
op het gebied van arbeidsrecht, ontslagrecht,
ondernemingsrecht, huurrecht en begeleiding bij
aanbestedingen en tenders, zowel incidenteel als op
structurele basis door middel van een aantrekkelijke
abonnementsvorm.

Over Dorena Gulpers
In 2020 startte mr. Dorena Gulpers als jurist bij Wiertz
Legal Solutions. Zij beschikt over een ruime juridische
ervaring en was gedurende 11 jaar zelf ondernemer.
In 2002 voltooide Dorena haar rechtenstudie aan de
Universiteit van Maastricht. Hierna startte zij haar
loopbaan in de advocatuur. Via Wiertz Legal Solutions
biedt Dorena allround commerciële juridische diensten
aan ondernemers aan.

Dorena Gulpers,
Jurist

2015

Wet Werk en
Zekerheid is in werking
getreden

2015

Harm Wiertz 30 jaar in
het uitzendvak

2015

Nominatie
aantrekkelijkste
werkgever
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Klantcase

Mateusz droomt
van een eigen
bedrijf in Polen
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international
solutions

Mateusz Gromek is 24 jaar oud en geboren in Polen. Vier
maanden geleden besloot hij, samen met zijn vriendin
en hond, naar Nederland te komen om te gaan werken.
Op aanraden van vrienden, die al ervaring hadden met
werken in Nederland, besloten zij de stap te zetten en het
avontuur aan te gaan.

Promotie
Door hard te werken en zich steeds weer te bewijzen
viel Mateusz positief op bij Clipper. Dit leidde
uiteindelijk tot een contract direct bij Clipper Logistics.
Bovendien maakte hij promotie, waardoor hij nu meer
verantwoordelijkheden heeft.

Mateusz is in Polen universitair opgeleid en werkzaam
geweest in de vliegtuigindustrie. Op aanraden van
vrienden in Polen is hij bij Wiertz Company terecht
gekomen. Deze vrienden hadden goede ervaringen
met Wiertz Company en zodoende besloten Mateusz
en zijn vriendin zich in te schrijven. Tijdens de
inschrijving bleek dat er mogelijkheden waren bij
Clipper Logistics in Venray. ‘Via vrienden hadden we
al over Clipper gehoord. Het bedrijf heeft een goed
imago en het is een fijne werkplek. Dus hebben we
tijdens onze inschrijving direct aangegeven dat we
graag bij Clipper zouden willen werken.’,
aldus Mateusz.

Hypotheek
Daar bleef het niet bij. Vier weken geleden sloten
Mateusz en zijn vriendin een hypotheek af voor hun
eigen koopwoning in Nederland. ‘We zijn niet over één
nacht ijs gegaan en hebben ons van tevoren goed
geïnformeerd over de mogelijkheden en alle voor- en
nadelen op een rijtje gezet. Uiteindelijk hebben we de
knoop doorgehakt. Zonder de kansen die Wiertz en
Clipper ons hebben gegeven was dit nooit mogelijk
geweest’.

Appartement
‘In eerste instantie hebben we gebruik gemaakt van
de huisvesting die werd aangeboden door Wiertz
Company. Dat was voor de eerste weken heel handig.
Tijdens mijn werk leerde ik veel Poolse collega’s
kennen die al langere tijd in Nederland werkzaam
waren. Doordat ik op een gegeven moment beschikte
over de juiste connecties, konden we binnen 4 weken
verhuizen naar een appartement in Duitsland. Het is
toch fijner om over een eigen plek te beschikken als je
ergens langere tijd verblijft.”, vervolgt Mateusz.
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Eigen bedrijf
Mateusz had een goede baan in Polen als laborant
in de vliegtuigindustrie. Hij wil graag na verloop van
tijd terug naar zijn vaderland om er een bedrijf op te
gaan zetten. ‘De lonen in Nederland zijn nog altijd een
stuk hoger als in Polen, waardoor we nu flink kunnen
sparen om onze droom te verwezenlijken.’ De komende
jaren willen hij en zijn vriendin zoveel mogelijk werken.
‘We zijn nu nog jong, dus waarom niet? En mocht het
uiteindelijk niet lukken om een bedrijf op te zetten dan
hebben we niets verloren. Maar wel een geweldige
ervaring opgedaan in Nederland! Voorlopig zitten we
hier goed en zijn we gelukkig met deze kans.”

Over Clipper
Clipper Logistics is een gerenommeerde
logistieke dienstverlener die gespecialiseerd
is in de e-commerce sector met meerdere
vestigingen in Europa.
Mateusz Gromek,
Flexmedewerker

2015

Wiertz lanceert label
voor Hospitality

www.clippergroup.nl

2016

Rebranding voor Wiertz Company
en haar labels

international solutions
Burgerservicenummer
Een ander voordeel dat Mateusz benoemt is dat Wiertz
Company de aanvraag van een burgerservicenummer
(BSN) regelt voor haar medewerkers. ‘Zonder BSN
kun je in Nederland niet aan het werk. Bij andere
uitzendbureaus moet je dat zelf regelen en dat is nog
best ingewikkeld. Toen mijn vriendin vanuit Polen naar
Nederland kwam heeft Wiertz binnen één dag haar
BSN geregeld. Hierdoor kon zij ook direct bij Clipper
aan de slag.’
Mateusz omschrijft Clipper als een fantastische
werkgever. ‘Ze zijn heel goed voor hun mensen, het
werk is heel divers en daardoor gaat de tijd snel. Het is
een fijne werkomgeving met leuke collega’s.’
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Pauze
Het regelmatig nemen van pauzes is iets waar Mateusz
in eerste instantie wel aan moest wennen. ´In Polen
werken we gewoon door, maar dat mag in Nederland
niet, omdat je verplicht bent om pauze te nemen.
Maar ik begrijp dat het nodig is om die pauze te
pakken. Alles is hier goed geregeld, maar ik werk liever
door en ben dan eerder klaar met werken.’

“Alles is mogelijk, als
je maar durft en het
voldoende tijd geeft.
Ontwikkelen
begint bij jezelf!”

Nederland
Als we vragen wat Mateusz het leukste vindt aan
Nederland, heeft hij niet direct een antwoord.
´Dat is een moeilijke vraag… Ik heb nog niet veel van
Nederland kunnen zien. Maar ik ben wel een keer in
Amsterdam geweest en daar kon ik mijn hond mee het
café in nemen. Dat vond ik wel bijzonder. Iedereen is
hier heel vriendelijk, gastvrij en beleefd. Dat maakt dat
wij ons hier in Nederland heel welkom voelen. Maar
uiteindelijk wil ik terug naar Polen want dat is en blijft
mijn ´thuis´, daar ligt mijn hart.’
Mateusz heeft tot slot nog een tip voor andere
arbeidsmigranten die werkzaam zijn in Nederland:
‘Leg contacten met mensen die al langere tijd in
Nederland werkzaam zijn, vraag naar hun ervaringen
en wees vooral niet bang om hulp te vragen!’

“Zonder de kansen die
Wiertz en Clipper ons
hebben gegeven was dit
nooit mogelijk geweest.’’
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Carrièremaker
Tom Bovens (36)
Business Unit Manager
12 jaar werkzaam
Van Consultant naar
Business Unit Manager Large Accounts

2017

Start CEO Roger Holtus

Blog Roger

Masterclass

42

Een van de partnerships van Wiertz Foundation waar
ik bijzonder trots op ben is die met philharmonie
zuidnederland. Onderdeel daarvan is een masterclass
orkestdirectie. Zo dragen we bij aan het verspreiden
van de liefde voor muziek en harmonie. Vorig jaar
was het zover. Een aantal geselecteerde, talentvolle
dirigenten kreeg de kans om onder leiding van Karel
Deseure hun praktijkkennis weer een stapje verder
te brengen. Ik mocht toeschouwer zijn. Wat een
bijzondere ochtend werd dat!

“Ik zie dat je een deel
van je talenten niet
benut, mag ik je daarbij
helpen?’’

Stravinsky en Mozart passeerden de revue.
Prachtige muziek, maar nog boeiender vond ik de
manier waarop Karel Deseure omging met zijn rol als
leraar. Het was niet alleen een masterclass directie,
maar ook een masterclass feedback en leiderschap.
Scherp, to the point, maar altijd opbouwend en vol van
respect. Nooit klonk er ‘dit is niet goed’ of ‘dat moet
beter’. Het was eerder: ‘Ik zie dat je een deel van je
talent niet benut, mag ik je daarbij helpen?’.
En vervolgens precies duiden en soms zelfs voordoen,
waar het ’m dan in zat. Waarbij het dan meestal was,
doe minder, stuur minder. In al hun enthousiasme
kwam het voor dat een dirigent heel actief het orkest
ging helpen. Karels feedback: ‘Je bent heel energiek
en vol van goede bedoelingen, maar daardoor straal je
onbewust wantrouwen in het orkest uit.’
Vanuit de overtuiging dat iedereen zijn rol kent,
professioneel is en goed geoefend heeft is proactief
dirigeren niet nodig. In Karels woorden:
‘Je moet het pad effenen, niet de weg wijzen.’

randvoorwaarden geregeld zijn, waarna ieder zijn rol
kan pakken en doen waar hij of zij goed in is.
En om het grote geheel te bewaken, zodat het
samenspel klopt. De individuele muzikanten horen
elkaar niet continu, de dirigent wel. Die hoort het
totaalgeluid én weet hoe hij of zij het wil doen klinken.
‘Het frappante’, zei Karel, ‘is dat hoe beter je naar
het orkest luistert, hoe beter het orkest naar elkaar
en naar jou luistert.’ Al met al was het niet alleen
voor de muzikale talenten een mooie ochtend, ook
ik heb weer veel opgestoken over echt leiderschap.
Het pad effenen en de bestemming boeiend maken.
Opbouwend coachen en naar grote hoogte brengen
door vertrouwen uit te spreken. En niet bij de hand
pakken, de weg wijzen en ongewild wantrouwen
uitstralen. Karel bedankt!

Ook zo’n mooie vond ik dat het hem opviel dat de
meeste mensen de melodie dirigeren, in plaats van
het klanktapijt. ‘Je moet zorgen dat de rest van het
orkest het doek vormt waarop de solist zijn stuk kan
brengen.’ Mooie lessen die ook in het management
gelden. Ga nou niet precies vertellen wat de mensen
moeten doen, want dan gaan ze de volgende keer
afwachten. Het is beter om er voor te zorgen dat de

2017

Eerste Wiertz
Ondernemingsraad
opgericht

2018

En als ik u dan toch wellicht even de weg mag wijzen,
tegen al die lessen in. We mogen weer naar theaters
en concertzalen. Mijn tip, philharmonie zuidnederland.
Gaat dat zien!

Roger Holtus
CEO

Krapte op
arbeidsmarkt raakt ook
de uitzendbranche
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Recruitment Marketing

De vraag naar arbeid was
nog nooit zo groot
Afgelopen jaar stond het voortdurend in het
nieuws: de vraag naar arbeid was nog nooit zo
groot. Tegelijkertijd is het aanbod van actieve
baanzoekers nog nooit zo laag geweest. Zelfs
tijdens de lockdowns in de corona crisis bleef
de vraag naar personeel hoog. Toch slaagde
Wiertz Company er in een ongekend groot aantal
flexmedewerkers te werven en te plaatsen bij haar
opdrachtgevers. Ook een krappe arbeidsmarkt in
crisistijd biedt volop kansen!
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Om het proces van het werven en plaatsen van
kandidaten bij onze opdrachtgevers nog efficiënter
en effectiever te laten verlopen, is er sinds een aantal
maanden nog meer focus gelegd op recruitment.
Een focus die in 2022 verder wordt uitgebreid en
geoptimaliseerd. De afdeling Sales, Marketing en
Communicatie (SMC) is sinds het najaar van 2021
versterkt met Jesse Jevsinak, die als Recruitment
Marketeer verantwoordelijk is voor een zo hoog mogelijke
instroom van kandidaten voor de vacatures van onze
opdrachtgevers. Hij houdt zich onder andere bezig met
het optimaliseren van het gebruik van jobboards door
middel van ‘programmatic advertising’. Verder zal Jesse
zich bezig houden met het introduceren van´marketing
automations´ in het recruitmentproces om zo efficiënter
te werk te gaan. Daarnaast bewaakt hij de kwaliteit van de
vacatureteksten.
Centraal Recruitmentteam
Naast de versterking op SMC, is Recruitment sinds kort
(gedeeltelijk) gecentraliseerd in de organisatie van Wiertz
Company.

De organisatie beschikt nu over een centraal
Recruitmentteam dat ondersteunt bij de invulling
van vacatures van klanten. Het team richt zich op
flexmedewerkers uit de Nederlandse en Europese
arbeidsmarkt. Zo worden steeds meer kandidaten uit
landen zoals Polen, Litouwen, Estland, Letland, Tsjechie,
Hongarije, Bulgarije, Portugal en Spanje geworven om te
voldoen aan de behoefte van klanten. Door te werken met
forecasts en een goede afstemming tussen de operatie,
recruitment en marketing is de organisatie nog beter in
staat om zowel kwantitatief als kwalitatief aan de vraag
van de opdrachtgevers te voldoen.

Applicant Tracking System
Niklas Wiertz is als Recruitment & Bid Manager
verantwoordelijk voor Recruitment binnen de
organisatie. Samen met de afdeling SMC is hij
voortdurend bezig om de laatste ontwikkelingen op het
gebied van recruitment zo goed mogelijk te evalueren
en te implementeren binnen Wiertz Company.
Zo staat voor 2022 de implementatie van een
Applicant Tracking System (ATS) op de planning.
Een ATS is een aanvulling op het huidige
backoffice systeem waarmee het totale werving- en
selectieproces kan worden gemonitord en beheerd.
De software stelt de organisatie in staat het kandidaat
managementproces te versnellen en de tijd totdat
een vacature wordt ingevuld (Time-to-Hire) aanzienlijk
te verkorten. Met al deze ontwikkelingen zet Wiertz
Company een belangrijke volgende stap in het
digitaliseren van haar recruitmentproces met als
uiteindelijke doel haar opdrachtgevers zo optimaal
mogelijk te bedienen.
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Jesse Jevsinak,
Recruitment
Marketeer

2019

Wiertz Company
presenteert Luc
Prevoo als CFO

2020

Opening Kantoor
Eindhoven, hiermee zet
Wiertz een stap buiten
de Limburgse grenzen

Wiertz Direct
De wereld digitaliseert in een hoog tempo.
Een trend die zelfs versnelde door alle maatregelen
als gevolg van Covid. Wij merken het uiteraard ook:
ruim 80% van alle sollicitanten bereiken ons via het
web. Zowel klanten, werkenden en werkzoekenden
willen direct contact met onze organisatie, plaats
en tijd onafhankelijk en volledig mobiel. Dat
leidt ertoe dat het belang van het in de loop der
jaren opgebouwde vestigingennetwerk aan het
veranderen is.
Onze voornaamste vestiging is wiertz.com.
Bij wiertz.com brandt altijd licht en kan men 24/7
terecht. Via het webportal vindt een eerste oriëntatie
plaats en kiest men vervolgens de reis van zijn of haar
voorkeur. Via chat met onze digitale assistent Mister
Watson of middels persoonlijk contact met een recruiter
of consultant. Een afspraak inplannen kan online en is
een fluitje van een cent.
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Naast de webportal biedt de Wiertz Direct app mobiele
toegang tot het volledige dienstenaanbod van Wiertz
Company. In de app vindt u onder andere het volledige
vacature aanbod onder één knop. We zeggen dan ook
niet voor niets:

Jouw nieuwe job
in je broekzak!

2020

Wiertz Company
presenteert Edith
Hageman als CCO

2020

Kantoor Tilburg opent
haar deuren

2020

Invoering Wet
arbeidsmarkt in balans
(WAB)

Feedback

Wiertz Experience Tool
“Zeer tevreden over de
informatieverstrekking.
Vriendelijk, meedenkend
personeel. Vlotte
dienstverlening.’’

Niet alleen klanten maar ook flexmedewerkers krijgen
op diverse momenten in hun customer journey de
mogelijkheid om hun ervaring met de dienstverlening
van Wiertz Company te beoordelen. Op deze manier
blijft Wiertz Company voortdurend in gesprek met haar
klanten en Flexmedewerkers.

Wiertz Company is als HR-dienstverlener actief in
de wereld van mens en werk en staat voor goed
werkgeverschap. De organisatie wil zoveel mogelijk
Flexmedewerkers en professionals aan het werk helpen
èn houden. Door middel van de Wiertz Experience
Tool worden de Flexmedewerkers en klanten meerdere
keren per jaar gevraagd om zijn of haar tevredenheid
over verschillende aspecten van de dienstverlening
aan te geven.
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Marlies Snijder

“Outstanding service.
Highly recommended.’

Aan de hand van de verzamelde data worden
rapportages gemaakt die ervoor zorgen dat mogelijke
afwijkingen vroegtijdig worden gesignaleerd om zo de
tevredenheid op peil te houden en de juiste match
te waarborgen. Uiteraard wordt er ook positieve
feedback gedeeld. Dit zorgt voor extra enthousiasme
in de organisatie. Door middel van de feedback krijgt
de organisatie de mogelijkheid zichzelf te blijven
ontwikkelen door net weer dat stapje extra te zetten
voor haar klanten en flexmedewerkers. Komend jaar zal
Wiertz Company er opnieuw naar streven om binnen
alle labels, door zowel klanten als flexmedewerkers,
minimaal met een 8 beoordeeld te worden.

Josip Magdic
“Ik ben altijd super
tevreden over Wiertz
en haar werknemers
geweest! Net altijd dat
beetje meer voor je
doen!’’
Pascalle Helmig

2021

Wiertz Company stelt
100 werknemers ter
beschikking om te helpen
bij de wateroverlast

2021

Opening nieuw
kantoor in Nijmegen

2021

Lancering werkplatform
Wiertz Direct
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Wiertz Company
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25
jaar
2022

Wiertz 25 jaar!
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wiertz.com

