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‘Reken maar dat het vroeger anders was. Dan had je gewoon een baas en 
die nam jou serieus. En jij nam jouw baas serieus. En die betaalde gewoon 
je loon.’ Denk je dat die tijd beter was? ‘Die tijd was anders. Ik weet niet of 
die beter was, hij was wel anders. Op dit vlak was het anders, vooral 
minder complex.’ Ze zeggen dat alles tegenwoordig beter is. ‘Dat weet ik 
niet. Maar ik weet wel dat als jij nu een gemiddelde werkgever vraagt 
“Wat vind je nou van deze tijd?”, dat de meesten klagen over personeel.’

Interview door 
Kim van der Brugge

loon (WML), online publicaties van door de Inspectie SZW 
(voorheen Arbeidsinspectie) opgelegde boetes en betere 
samenwerking tussen de handhavende instanties beoogt de 
Was bonafide werkgevers beter te beschermen tegen 
oneerlijke concurrentie. 
De Was wordt sinds 2015 in fases uitgevoerd.  
Werknemers kunnen sinds 1 juli 2016 achterstallig loon 
opeisen bij werkgevers én opdrachtgevers.  
(Bron: website Rijksoverheid/aanpak schijnconstructies)

Waarom is transparantie een belangrijk  
en actueel thema?

Dat is heel simpel. Eén: de wetgeving, twee: alles wat er op 

het vlak van werkgever, werknemer maar ook b2b speelt is 

sneller, complexer en risicovoller geworden, drie: de 

tijdgeest. We zitten in een tijd dat zwart, wit, grijs en het 

onderscheid daartussen steeds moeilijker te zien is.  

“ We zitten in  
 een hele serieuze   
 overgangsfase.”
 Maarten de Jong  
 inspecteur Bureau Cicero
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Ik praat met Maarten de Jong, inspecteur bij Bureau Cicero, 
op het kantoor van de Interactief Groep. We hebben het 
over de huidige arbeidsmarkt, waar het belang van 
transparantie steeds duidelijker wordt. Daar waar werken 
conform wet- en regelgeving voor een arbeidsbemiddelaar 
een vast uitgangspunt is, is kennis van veel en complexe 
wetgeving, het werken met goed opgestelde werkprocessen 
en goede communicatie met de opdrachtgever hierover een 
must. Bureau Cicero is gespecialiseerd in NEN 4400-certifi-
ceringen en controleert ondernemingen of zij voldoen aan 
de vele eisen die tegenwoordig van overheidswege aan alle 
partijen in de keten worden gesteld. Waaronder de Was: 
Wet aanpak schijnconstructies.

De Wet aanpak schijnconstructies wil werknemers beter 
beschermen tegen onderbetaling en breidt de aansprake-
lijkheid voor het loon daarom uit voor de gehele keten.  
Door strengere handhaving rondom het wettelijk minimum 
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Ook bij de werkgevers? 

Ja. Dat heeft ook met die complexiteit te maken. Want die 

complexiteit is simpelweg heel groot. Zeker bij uitzenden. 

Dus één: het is heel complex, maar twee: ondanks het feit 

dat het complex is, zie je werkgevers die het goed doen. 

Maar ook werkgevers die het minder goed doen. En de 

gradatie tussen goed, minder goed en helemaal niet goed  

of gemaskeerd niet goed, dat is heel bepalend voor de vraag: 

is er nou sprake van onderbetaling vanuit een onbewuste 

reden, of is dat op basis van het bewust niet toepassen van 

de regels en dat proberen te maskeren? Dat heet dan een 

schijnconstructie. 

Maar ik neem aan dat er werkgevers zijn die wel meer 

ervaring hebben op dat gebied en hun zaakjes op orde 

hebben op het moment dat zij van plan zijn medewerkers in 

te huren van een uitzendbureau. 

Absoluut. Ja maar velen ervaren het als een last. Ik zou ze  

de kost niet willen geven. Er zijn, ik hoor het dagelijks, 

opdrachtgevers die gewoon nu nog zeggen: zeg het maar, 

het laagste tarief en voor de rest niet moeilijk doen.  

Makkelijk praten als je niet op de stoel van de uitzendonder-

nemer zit en marge moet maken om je overhead te betalen. 

Onderbuikgevoel zegt al: vijf rode zwaailichten. En dat klopt 

meestal ook. Maar je ziet dat er nog steeds uitzenders zijn 

die daar, ook weer door gebrek aan kennis en bewustzijn, 

nog steeds mee in zee gaan. Dus door nieuwe wet- en 

regelgeving, daarvan merk je nu, zeker de afgelopen twee 

jaar, dat je echt een duidelijk onderscheid in de markt krijgt. 

Tussen de bedrijven die het goed doen, het geregeld 

hebben, die het zich kunnen permitteren om dat bij te 

houden en mensen daarvoor aan te stellen om dat goed te 

doen. En bedrijven die eigenlijk nu zo overrompeld en 

overstelpt worden door wet- en regelgeving, die ze deels 

niet begrijpen of niet serieus nemen, dat daarin die ruimte 

die er nog steeds is, genomen wordt. 

En door de laatste wetgeving (Was, red*) zie je dat opdracht-

gevers zeggen: wacht even, nu zijn ook wij aan de beurt. 

Vandaar dat je bedrijven ziet die zeggen: je moet SNA 

gecertificeerd zijn. Dat betekent dat het vertrouwen wat die 

onderneming uitstraalt naar die opdrachtgever of te klein is, 

of het risico van de nieuwe wet- en regelgeving is te groot 

geworden. Beide is het geval, want er is veel nieuwe 

wetgeving en die zorgt ervoor dat met name de opdracht-

gever meer risico loopt.

Merken jullie dat de behoefte bij opdrachtgevers 
aan die certificaten ook echt significant stijgt? 

Ja absoluut. Zeker sinds 1 juli 2016, want toen is de wet Was 

actief geworden in het kader van de ketenaansprakelijkheid 

van de CAO lonen. Voorheen was het zo dat je als opdracht-

gever alleen aansprakelijk gesteld kon worden voor achter-

standen in loonbelasting of BTW bij de leverancier.  

Dus als die afdrachten correct waren dan had je voor de rest 

Maar dat er wel op basis van vertrouwen heel veel gedaan 

wordt. En als dat vertrouwen geschaad wordt, en dat is de 

laatste jaren behoorlijk vaak in het nieuws geweest op 

allerlei vlakken, dan heb je dus instrumenten nodig. Maar je 

hebt ook communicatie nodig, en kapstokken om te laten 

zien dat je aan de goede kant zit van de lijn. 

Als een soort houvast?

Ja, maar dus ook afspraken over wat nou de norm is.  

Wat verwacht je van elkaar? En in de factor arbeid is er in de 

laatste vijftig jaar ontzettend veel veranderd. Van het 

uitgangspunt: ik ga daar werken waar m’n vader werkte, of 

m’n moeder, of het overnemen van een familiebedrijf,  

naar de norm dat je, zeker in het begin van je carrière, om de 

misschien wel drie, vier maanden op een andere job zit.  

Plus de import van arbeidskrachten uit het buitenland en 

alles wat daarmee te maken heeft. Het speelveld van de 

norm, een goede werkgever, de vanzelfsprekendheid dat je 

je loon krijgt en het juiste loon, dat is compleet weggevallen. 

Dan moet je dus eigenlijk sturen op vertrouwen? 

Als werknemer moet je kunnen vertrouwen dat je op de 

juiste manier behandeld wordt. En dan is de vraag: wat is de 

juiste manier? Er is een heleboel wet- en regelgeving 

gekomen die dat heel complex heeft gemaakt. En aan de 

andere kant zie je dat er, door concurrentiestrijd en andere 

invloeden in de arbeidsmarkt, partijen zijn die bewust overal 

een loopje mee nemen. En ga daar maar als werknemer je 

weg in vinden.

Merk je dat er bij werknemers weinig know-how is? 
Dat er weinig wordt gedaan om ze daar wegwijs in 
te maken? 

Dat is heel afhankelijk van de branche en het opleidingsniveau. 

Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe gespecialiseerder de 

opleidingseisen om je job te vervullen, hoe minder je ziet dat 

er misstanden zijn. Maar dat heeft ook puur te maken met 

dat de kennis over rechten en plichten bij de werknemer een 

niveau hoger ligt. En aan de andere kant is daar veel meer 

concurrentie. Dus er is weinig mogelijkheid om werknemers 

uit te wisselen. Hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer 

ongeschoold werk er is, en hoe kleiner de noodzaak voor 

Nederlandse taalbeheersing, hoe groter de kans is dat er 

misbruik gemaakt wordt van te weinig kennis of afhankelijk-

heid. Dus een vorm van onderbetaling of uitbuiting, of alles 

wat ertussen ligt, zie je eerder in die branches. Heel duidelijk.

Maar daar is toch ook wet- en regelgeving voor?

Die regelgeving is er voor iedereen.

En daar wordt niet aan gehouden?

Er is een onderscheid tussen bewust of onbewust iets niet 

goed doen. Onbewust betekent gewoon te weinig kennis. 
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niet zoveel te vrezen. Wat is er dan makkelijker dan als 

opdrachtgever tegen je leverancier te zeggen: als je er nou 

niet tien procent afhaalt dan ben je weg. En er is altijd wel 

een gek te vinden die het doet. Een nieuwe. Nou sinds die 

wet Was is daar bij die belastingverlegging ook loonverleg-

ging gekomen. 

  Dertig 
  potentiële
  bommetjes
Maar de marges in deze categorie werk zijn niet zo groot. 

Dus moet je wat aan de loonkosten doen. Dat betekent dat 

jij een leverancier hebt die gewild of ongewild een te laag 

salaris betaalt. Als dan een medewerker, of een vakbond,  

of een andere belangenbehartiger die die medewerker 

representeert zegt: ik heb recht op x maar ik had eigenlijk y 

moeten krijgen en die gaat naar het uitzendbureau en het 

uitzendbureau zegt: niets mee te maken, geldt niet,  

of: ik doe het niet, dan kan die medewerker nu direct naar de 

klant gaan. En dat betekent dat als jij dertig man van een 

leverancier inhuurt die dertig keer onderbetaald worden,  

jij dertig potentiële bommetjes hebt rondlopen. Dat is 

helemaal niet fijn. Dus wat zie je, opdrachtgevers die in die 

markten zitten en die deels ook misschien wel weten dat ze 

een leverancier hebben die het misschien niet helemaal 

netjes doet, die willen zich indekken. En die gaan dus nu dat 

certificaat vragen. 

 Het blijft 
  mensenwerk

Als je als bedrijf een uitzendbureau inschakelt die 
die certificering heeft, besteed je een heleboel 
know-how uit. Dan hoef je die know-how zelf niet 
te hebben? 

Met die wet Was is er dus een dusdanige complexiteit 

bijgekomen dat het niet onverstandig is af en toe een keer 

een derden-check te doen van die lonen. Dat is geen plicht, 

je doet niet iets ingewikkelds, maar het is iets dat er wel 

bijgekomen is aan risico’s. Dus als jij het idee hebt: ik heb 

een heel goed uitzendbureau, die is gecertificeerd, ik ken de 

ondernemer heel goed, ik heb geen signalen, ik praat ook 

met m’n mensen, ik controleer ook wel eens een loonstrook, 

er zijn ook nooit klachten over uitbetalingen, noem het maar 

op, dan is de kans groot dat het goed geregeld is. Dat wil 

niet zeggen dat er nooit fouten zijn, het blijft mensenwerk. 

Alleen is er een verantwoordelijkheid bijgekomen en die kan 

je wel of niet nemen. Zo simpel ligt het eigenlijk. En op het 

moment dat je hem wel neemt, weet je dat je wat extra 

werkzaamheden zult moeten doen. 

Wie is Maarten de Jong?

Maarten de Jong is vijftien jaar lang werkzaam 
geweest in de uitzendbranche voordat hij ruim vier 
jaar geleden inspecteur werd bij Bureau Cicero.  
Met zijn liefde voor de dynamiek van het uitzendvak 
en zijn ervaring en kennis op het gebied van arbeid 
toetst hij vandaag de dag of ondernemingen voldoen 
aan de NEN 4400 norm van SNA.
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inwerken. Die moet je bepaalde dingen laten aanleren door 

iemand. Dat kost ook geld. Met andere woorden, ook al heb 

je het over flex, hoe meer continuïteit hoe beter. Niet alleen 

voor de inlener maar ook voor het uitzendbureau en ook 

voor de medewerkers, flex én vast. En hoe meer continuïteit 

hoe makkelijker je kunt praten over marges. Maar dat 

betekent wel dat je moet plannen. En dat betekent ook dat  

je commitment moet hebben naar elkaar toe, dat je keuzes 

moet maken. En dat je afspraken moet maken en ze ook 

moet nakomen. 

Dan kan het meer een geoliede machine worden 
in plaats van dat je iedere keer weer moet opstarten. 

Exact. Als je alleen maar ad-hoc werkt dan krijg je ook een 

ad-hoc product. En dan wordt het dus ook duurder.  

Want dan zie je namelijk dat die kracht die je inhuurt een 

extra kostenfactor is op je normale loonsom en niet een 

onderdeel van je bedrijfsproces. En dat is nou precies het 

verschil. Dan is het altijd te duur. 

Maar wat wij wel vaststellen is dat van een bepaalde groep 

uitzenders de kwaliteit toch wat minder is. Wat je daar ziet is 

dat bij initiële eerste inspecties het aantal afwijkingen veel 

groter is dan gemiddeld.

Maar doordat ze jullie inschakelen verbetert dat 
dan vrij snel? Kunnen jullie dat vrij snel voor 
elkaar krijgen? 

Ja en nee. Primair is het natuurlijk zo: een inspectie-instel-

ling toetst de norm. En een inspectie-instelling is geen 

adviesbureau. Een inspectie-instelling houdt zich niet bezig 

met de operatie. Een inspectie-instelling zit niet op de stoel 

van de onderneming. Wij houden puur een spiegel voor. 

Maar wat bij ons als bureau wel heel hoog in het vaandel 

staat is de onderneming met betrekking tot kennis op een 

hoger platform brengen. Want doordat je inspecteert praat 

je met de onderneming. Doordat je met de onderneming 

praat weet je meer over de onderneming. Wie is de onder-

nemer? Wat doen ze? Welke tools hebben ze? Waarom doen 

ze dingen? Waar het niet conform de norm is geven wij wel 

altijd, als er te weinig kennis is, duiding aan de wet- en 

regelgeving en het belang ervan.

En, spelen jullie daar ook een rol in, aan de  
opdrachtgeverskant? Of zie je daar wel mogelijk-
heden om ook een rol te kunnen spelen?  
Zodat het aansluit? 

Je hebt de grote bedrijven die heel veel inhuren. Die heel 

veel risico’s hebben. Of die ook over de grens inhuren waar 

heel veel complexe soorten van inlening, uitbesteding, 

extern gebeurt. En daar zie je dat men zich heel nadrukkelijk 

afvraagt: maar wordt het juiste loon wel betaald? Dat kan je 

niet zien, zeker niet met een keten van uitleners. Je kan het 

wel op papier zetten, maar dat heeft weinig zin. Dat heeft zin 

in de zin dat je die afspraak maakt, maar het heeft geen zin 

En die extra werkzaamheden? Is dat bijvoorbeeld 
een steekproef?

Je kan een steekproef doen over de loonbetalingen die 

gedaan worden, over de mensen die jij inleent. 

Wat kan een opdrachtgever nog meer doen? 

Uiteindelijk valt of staat het, en dat is waar de markt nu naar 

toe gaat, met een echte nauwe samenwerking met je 

leverancier. Als jij je eigen onderneming serieus neemt, dan 

neem je ook je leverancier serieus. Want de leverancier is de 

poort naar je eigen organisatie. Dat betekent ook dat je de 

uitzendkracht serieus neemt en dat je de uitzendkracht goed 

behandelt. Goed voorlicht, ook deels afspraken maakt over 

scholing. Het belang van een bepaalde soort van continuïteit. 

Als jij de samenwerking met een uitzendbureau opzoekt, dan 

krijg je een kwalitatief veel beter product. Dat wil helemaal 

niet zeggen dat het duurder hoeft te zijn. Maak ook daar die 

transparantie in. Als jij een goede planning erop na houdt, 

dan kan een uitzendbureau daar rekening mee houden, dan 

kunnen ze ook de betere mensen sturen. Niet ad-hoc 

zomaar iemand die beschikbaar is. 

Dat kan wel heersen dat gevoel: dat je bij  
het inschakelen van een uitzendbureau  
duurder uit bent. 

Dat kan. Maar dat is afhankelijk van hoe je iets berekent.  

Je kan een vaste medewerker met puur sec zijn bruto salaris 

niet vergelijken met een uitzendkracht. Want daar zit ook de 

werving omheen, daar zit ook het risico van werkgeverschap 

omheen en alle kosten die daarbij komen kijken. Het 

belangrijke is dat je als opdrachtgever signalen wilt oppikken 

die te maken hebben met onderbetaling. Dan moet je dus de 

verbinding opzoeken. En de verbinding betekent dat je met 

elkaar samenwerkt. Echt die band aangaan en vanuit die 

positie ook kunnen mee-adviseren, kunnen meebewegen.

 

 Hoe meer 
 continuïteit
  hoe beter

En kijken: wat hebben ze daadwerkelijk nodig? 

Ja, en dan krijg je veel meer de vraag: wat kunnen we voor 

elkaar betekenen? Dan alleen maar: wat kost het? Want ik 

loop al lang genoeg mee om te weten dat heel veel onder-

nemers denken dat als je maar vijftien euro betaalt, dat je 

goedkoop uit bent. Ik kan je vertellen, dat is gewoon niet zo. 

Want iemand van vijftien euro die morgen op de stoep staat, 

die gisteren beschikbaar is, die heeft veel minder binding. 

Die is overmorgen niet meer ingezet en die hopt van hot 

naar her. En iedereen die je nieuw aanneemt moet je 
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ik ga het toch controleren. Het is maar net hoe je erin zit.  

Bij de goed georganiseerde bedrijven gebeurt dat al. En dat 

is ook helemaal niet vreemd want daar komt best wel wat 

aan het licht. Ook bij NEN-gecertificeerde ondernemingen. 

Het vergt de juiste kennis en kunde. Sommige bedrijven 

vragen loonstroken op en zeggen: ziet er allemaal prima uit, 

ik kan het ongeveer beoordelen, het lijkt erop te staan.  

Maar vervolgens hebben ze de helft gemist, want het is 

misschien helemaal niet uitbetaald of nog erger: het is een 

valse loonstrook. Je laat je auto toch ook niet APK keuren 

door de slager? Maar als de slager wel het uitzendbureau 

gaat controleren dan krijg je wel zo’n situatie, snap je wat ik 

bedoel? De intentie is dan goed, er is een poging gedaan. 

Maar ja, het zegt weinig. Dan heb je ook bedrijven die het 

eigenlijk helemaal niet willen weten. Want die weten 

dondersgoed dat het niet klopt. En die denken: als ik maar 

die NEN gecertificeerde leverancier heb dan zal het waar-

schijnlijk wel goed zitten. 

We hebben het hier over de opdrachtgevers? 

Ja, die huren dan ervaren mensen in voor, zeg maar, dertien 

euro en dat kan helemaal niet. Het is op niet eigenlijke grond 

en toch denken ze: nu hebben we het probleem opgelost, 

want ze hebben toch NEN? Ja, maar het probleem is niet 

opgelost want je bent nog steeds verantwoordelijk.

Uiteindelijk zitten we nu sinds 1 juli 2016 echt in een hele 

serieuze overgangsfase en dan kom je eigenlijk op het hele 

kernpunt transparantie. Want wat doe je nou als keten?  

En dan praat ik bijvoorbeeld over een opdrachtgever die een 

uitzendbureau inschakelt die iemand ingeleend heeft, en 

diegene blijkt een zelfstandige te zijn, nou noem het 

allemaal maar op. In de regel zijn dat meestal één of twee 

schakels, maar er zijn ook wel eens voorbeelden van langer. 

Dat geeft hele grote risico’s op verlegging van kosten met 

zich mee. En hoe ga nou hiér weten dat het dáár goed is? 

Dat heeft alles te maken met transparantie. Eén: certificering, 

twee: zeggen wat je doet, doen wat je zegt, goede overeen-

komsten sluiten, mensen toegang geven tot een klachten-

procedure en ook loonchecks doen. 

Een uitzendbureau als de Interactief Groep, heeft 
die ook een eisenpakket richting de opdrachtgever? 

Daar wordt alles heel goed besproken en vastgelegd.  

Maar dan zie je dus ook dat je niet zomaar vandaag kunt 

bellen en zeggen “Joh, heb jij morgen twintig man?”.  

Want zo werkt het niet meer. Kijk, dat kan je wel doen, maar 

je loopt dan als uitzendbureau heel veel risico’s. Of je moet 

die klant heel goed kennen en weten dat wat ik vandaag niet 

heb gevraagd en vastgelegd en wel in aanname goed zal 

zijn, morgen alsnog geregeld zal zijn. Maar wat zie je?  

Dat zie je ook met de controle bij ons met personeelsdossiers. 

Mensen die opbellen en langskomen, “Kan ik morgen werken?”. 

“Ja, stuur nog even wat op”, en vervolgens nooit meer wat 

gezien. Nou dan heb je dus een probleem. Want er wordt 

uiteindelijk altijd ergens een keer achteraf gemeten.  

in de zin dat je het daarmee afgedekt hebt. Wat zegt de wet 

nou: als je genoeg preventieve maatregelen hebt genomen 

als eindklant dan kan er vrijwaring ontstaan voor die 

aansprakelijkheid. Maar dan moet je wel serieus aan een hele 

rits voorwaarden voldoen. En één daarvan is dat je je 

vergewist van de feitelijke loonbetaling van de ingeleende 

mensen. Wij noemen dat een ‘third party’-onderzoek.  

Door een onafhankelijke partij die dan bij de leverancier van 

de klant heel gericht de loonbetaling van die mensen gaat 

controleren die ingeleend zijn.

 Je laat je auto  
 toch ook niet APK  
 keuren door 
  de slager?
En dat doen jullie? 

Dat doen wij ook. Maar dat kan niet alleen bij die eerste zijn, 

daar kan ook een keten achter zitten waar in sommige 

gevallen de opdrachtgever geen weet van heeft. Dat kan 

best complex zijn. Vandaar ook dat een heleboel bedrijven 

dat zelf niet kunnen doen omdat ze één: de kennis niet 

hebben, maar twee: omdat ze ook een commerciële relatie 

met elkaar hebben, dus dat is best wel een lastig spannings-

veld. Want je gaat eigenlijk zeggen: ik vertrouw je niet, want 
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Met andere woorden, met een handelswijze die niet die 

stapjes volgt loop je ergens in het proces óf tegen een 

onverwacht risico, óf een niet gevuld dossier.  

En beide is niet goed.

 De betrokkenheid
  wordt minder

Je zei dat iedereen klaagt over het personeel.  
Wat is dan de grootste klacht?

Onbetrouwbaarheid, niet meer op komen dagen, slecht 

werk, zomaar vertrokken zijn.

Ook daar is een tekort aan verbondenheid.

Ja, dat heeft natuurlijk meerdere oorzaken. Door een hele 

strenge ziektewet waarbij je twee jaar moet doorbetalen plus 

de indirecte kans op een premiesanctie van tien jaar per 

medewerker. Er is geen enkel land in Europa waar je dat 

hebt, de hoogste ziektedoorbetalingswet is zes weken.  

Dat in combinatie met een hele lastige ontslagwet. Dan krijg 

je dus een terugtrekkende risicobeleving van de werkgever. 

Die zegt dan: we gaan terug naar de kern van onze bezetting 

en de rest is flexwerkers. Maar ja, op het moment dat je 

steeds meer flexwerkers in je organisatie hebt, en je hebt 

steeds meer mensen die alleen maar flexwerken, na baantje 

nummer twaalf in drie jaar heb je het wel gezien. Ik denk dat 

dat heel menselijk is. De betrokkenheid wordt minder. En als 

nou alle twaalf werkgevers topwerkgevers waren, maar dat is 

ook niet altijd zo. Voor heel veel mensen geldt dat als jij een 

keer slecht behandeld bent, je dat gedrag gaat kopiëren.

Maar je denkt wel dat die behoefte aan  
flexwerkers blijft?

Dat wordt alleen maar meer. Er heerst een ontzettend sterke 

wisselwerking en een maatschappelijke normvervaging op 

verschillende vlakken die ervoor zorgt dat de verbondenheid 

bij werkgever en werknemer steeds meer afkavelt. Dat is een 

spanningsveld. Die flexibiliteit versus verbondenheid.  

Maar dat is natuurlijk ook een hele mooie rol voor een 

bureau gespecialiseerd in flexwerkers. Om dat gat te vullen. 

Zowel commercieel als maatschappelijk. Als je dat heel goed 

doet heb je een top business.

Maar hoe creëer je dat mensen zich  
daadwerkelijk verbonden voelen met hetgeen  
ze aan het doen zijn? 

Doordat je een uitzendorganisatie hebt die het gewoon op 

orde heeft, die het goed doet, die vooruitkijkt, die goede 

klanten heeft, waarbij dat ook speelt en waar op een 

gegeven moment een nieuwe soort van dynamiek ontstaat. 

Waarbij ze voor al die bedrijven een goed voorportaal zijn. 

En dan kan je dat realiseren. 

Masterclass 2017

Dit interview wordt u aangeboden door de Interactief Groep 
en is onderdeel van de nieuwsbrief Zicht op de toekomst.

Onder begeleiding van Feike Verkaik van de Interactief Groep

Gastspreker: Maarten de Jong

Bent u naar aanleiding van dit interview nieuwsgierig geworden 

naar wat u als onderneming kunt doen om op een efficiënte en 

veilige manier arbeidskrachten in te huren? Kom dan naar onze 

Masterclass ‘Transparantie in de uitzendbranche’ op 27 juni 2017, 

waar Maarten de Jong als gastspreker aanwezig zal zijn.

Lees meer hierover op onze site >

http://www.interactief-groep.nl/nieuws-item/?item=142

