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Succesvol het verschil maken 

Tempo-Team opereert in het hart van de arbeidsmarkt. Een plek waar we onze maat-

schappelijke rol op betrokken wijze pakken en daadkrachtig invullen. Daarbij blijven we  

zo dicht mogelijk bij wat we het beste kunnen: mensen aan passende banen helpen en 

 zorgen dat vacatures door de best gekwalificeerde kandidaten worden vervuld. Centraal  

in ons MVO-beleid staat stimulering van arbeidsparticipatie. Door middel van activiteiten 

gericht op deze thema’s, geeft Tempo-Team haar maatschappelijke betrokkenheid invulling 

door ook diegenen met een afstand tot de arbeidsmarkt op weg naar werk te helpen en 

hun talent naar boven te halen. Zo blijft bijvoorbeeld Krachtcatering een krachtig concept. 

Juist de kleinschalige aanpak werkt daarbij. Dit geeft ruimte voor veel persoonlijke aan-

dacht en begeleiding: precies wat deze doelgroep nodig heeft.

Ook vanuit de door Tempo-Team opgerichte Tempo-Team Foundation dragen wij bij  

aan het begeleiden naar werk. In het afgelopen jaar zijn drie projecten gestart. 

Oranje boven!
Sinds oktober 2012 heeft de Tempo-Team Foundation bovendien een belangrijk partnership 

met het Oranje Fonds, dat projecten ondersteunt op het gebied van sociale cohesie en 

sociale participatie. Het programma ‘Kansen Voor Jongeren’ (KVJ) biedt jongeren tussen 

de 18 en 23 jaar die dreigen uit te vallen van het mbo (of al uitgevallen zijn) coaching via 

lokale projecten. Zo kunnen zij alsnog terugkeren naar de schoolbanken of direct door-

stromen naar werk.

Samen werken aan een groene kantooromgeving
Hoewel Tempo-Team als kantoororganisatie geen grote milieuvervuiler is, willen we 

natuurlijk wel bijdragen aan een schonere planeet door onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk 

te beperken. Dat doen we bijvoorbeeld door over te stappen op groene stroom, ons 

wagenpark te vergroenen en door in grote inkooptrajecten – bijvoorbeeld kantoormeubilair 

en ICT – te kiezen voor duurzaamheid. Als beloning voor onze inspanningen ontvingen we 

al in 2010 het Milieucertificaat ISO 14001.

De missie van Tempo-Team is mensen en organisaties succesvoller maken door het ver-

groten van hun veerkracht (het vermogen tot succesvolle aanpassing). In dit jaarverslag leest 

u de initiatieven van Tempo-Team op het gebied van mens, milieu en maatschappij die 

 bijdragen aan een duurzamere samenleving. Onze bijdrage om de maatschappij succesvoller 

te maken!

Kees Stroomer

Algemeen Directeur Tempo-Team

juni 2013
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Dit MVO-jaarverslag van Tempo-Team geeft een overzicht van onze inspanningen op het 

gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in 2012.

Als u op dit verslag wilt reageren of meer wilt weten over onze MVO-initiatieven en -doelen, 

neem dan contact op met Dirco Dekker, manager MVO van Tempo-Team: dirco.dekker@

tempo-team.nl.
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De maatschappij en Tempo-Team
Tempo-Team en haar medewerkers maken deel uit van de maatschappij. Wij zien het als 

onze morele verplichting initiatieven te nemen die bijdragen aan een duurzame samenleving. 

Wij blijven daarbij zo dicht mogelijk bij wat ons na aan het hart ligt en wat wij derhalve 

het beste doen: zoveel mogelijk mensen aan passend werk helpen en het nog niet benutte 

arbeidspotentieel activeren. Tempo-Team streeft daarbij naar een voortrekkersrol op 

het gebied van sociale innovatie en arbeidsparticipatie. Betrokkenheid is een van onze 

kernwaarden en geeft uiting aan onze ambitie om een duurzame rol te vervullen in de 

maatschappij. Samen met onze andere stakeholders: klanten, flexwerkers en medewerkers. 

Onze stakeholders, anders dan de maatschappij

Onze klant
Tempo-Team kan als HR-dienstverlener diegenen met afstand tot de arbeidsmarkt alleen 

helpen door samenwerking met opdrachtgevers. Zo heeft Tempo-Team bijvoorbeeld een 

samenwerking met Auping in Deventer die jongeren de mogelijkheid biedt door middel 

van een Beroeps Begeleidende Leerweg een technische opleiding te volgen en tegelijkertijd 

aan de slag te gaan bij de beddenspecialist. Deze jongeren krijgen kansen op een loopbaan 

in de techniek en Auping kan haar groeiplannen uitvoeren ondanks de aankomende uit-

stroom vanwege vergrijzing.

Onze flexwerker
Er is in Nederland nog veel onbenut arbeidspotentieel. Vooral binnen de groepen ouderen, 

vrouwen met kinderen, jongeren en allochtonen staan nu nog veel werkwillenden aan de 

kant. Wij willen het verborgen arbeidspotentieel activeren en mensen succesvoller maken. 

Wanneer de flexwerker eenmaal aan het werk is, wil Tempo-Team hem duurzaam in het

arbeidsproces opnemen door het bieden van ontwikkeling, een opleiding en een aansluitend 

dienstverband na het beëindigen van een opdracht. 

Uiteraard heeft ook Tempo-Team een ondernemingsraad. Alleen is die niet te vergelijken 

met die van andere bedrijven. Tempo-Team is namelijk de eerste uitzendorganisatie van 

het land waarin sinds 2001 zowel vaste medewerkers als flexwerkers in dezelfde OR 

zitting hebben. Daarmee zijn we uniek.

Onze medewerker: de schakel in ons MVO-beleid
Tempo-Team brengt werk en mens samen en streeft daarmee naar het verhogen van 

de arbeidsparticipatie: de kern van ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

Betrokkenheid is niet voor niets een van onze kernwaarden: bij Tempo-Team zijn alle 

medewerkers vanuit een intrinsieke motivatie betrokken bij het succesvoller maken van 

mens en organisatie. Hoe beter wij hen faciliteren in de uitvoering van hun werk, des te 

succesvoller zij kunnen opereren. Tempo-Team stimuleert hun inzet tijdens diverse 

 vrijwilligersacties. Dit draagt een steentje bij aan de maatschappij en aan het werkplezier 

van onze medewerkers!

FIRA Brons niveau

Tempo-Team heeft het FIRA Brons 

niveau behaald. FIRA is een onafhankelijke 

organisatie die uitsluitend duurzaam-

heidsinformatie toetst. De prestaties zijn 

zichtbaar voor deelnemers van het FIRA 

websysteem. Dit biedt opdrachtgevers 

de mogelijkheid de MVO-prestaties van 

Tempo-Team in te zien en te vergelijken 

met die van andere organisaties.
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Arbeidsparticipatie 

Arbeidsparticipatie bij de Floriade
In 2012 was de Floriade in Venlo. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor deze 

 wereldtuinbouwtentoonstelling die eens in de tien jaar wordt georganiseerd. Zo is één 

van de gebouwen bijvoorbeeld volledig energieneutraal. JMW Horeca Uitzendbureau en 

Tempo-Team konden een duurzame bijdrage leveren op People-gebied. Bij de opbouw van 

de flexpool is een groot aantal kandidaten met afstand tot de arbeidsmarkt geselecteerd. 

200 medewerkers kwamen uit een WW of bijstandssituatie. Alle medewerkers hebben 

een mooie prestatie geleverd, want zij kregen gemiddeld een 9.2 als beoordeling van de 

Floriadebezoekers.

Samenwerking sociale werkplaats
SW-bedrijf Weener Groep en Tempo-Team Outsourcing slaan de handen ineen en leveren 

gezamenlijk dagelijks tientallen mensen voor het sorteerwerk in de enorme hal van TNT 

in Den Bosch. Via de Weener Groep werken nu 25 SW’ers op het  sorteercentrum. Ook 

worden er mensen met een WW/Wajong of bijstandsachtergrond opgeleid om door te 

stromen, die Tempo-Team Outsourcing voor zijn rekening neemt. 

De Haagse 100
Tempo-Team heeft in een publiek-private samenwerking met de gemeente Den Haag ruim 

 honderd mensen uit de bijstand naar werk bemiddeld met de coachingsmethodiek It’s All 

About Doing: de kandidaten gaan echt zélf aan de slag! De eerste stappen op weg naar 

werk zijn vaak lastig. Zo kregen de kandidaten bijvoorbeeld sollicitatietraining en oefenden 

zij het reageren op vacatures. Deze benadering heeft gewerkt: binnen negen maanden was 

iedereen ‘uit de uitkering’, één derde inmiddels structureel. Het overige deel van de mensen 

werkt parttime of op oproepbasis. 

De gemeente en Tempo-Team blijven ook na ‘De Haagse 100’ intensief samenwerken. In 

het zogenoemde ‘bemiddelingsteam’ werken zij samen om veel meer bijstandsgerechtigden 

aan het werk te krijgen. 

Baanbrekend Fryslân
Baanbrekend Fryslân bestaat uit tien enthousiaste professionals die beschikken over ruime 

bemiddelingsvaardigheden en lokale arbeidsmarktkennis. Baanbrekend is een samenwerking 

tussen Gemeenten en Randstad Nederland om uitkeringsgerechtigden naar werk te bemid-

delen. Het team is een combinatie van medewerkers van de Gemeente Leeuwarden, 

Randstad en Tempo-Team. De doelgroep bestaat uit gemotiveerde werkzoekenden met 

uiteenlopende achtergronden en werkervaringen. Kandidaten dienen zelf actief te zijn en 
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minimaal vier sollicitatieactiviteiten per week te ondernemen. Daarnaast brengen wij hen 

onder de aandacht bij onze klanten, prospects en het netwerk van de gemeente. Veel bedrijven 

hebben vooroordelen over bijstandsgerechtigden. Baanbrekend Fryslân kan inmiddels aantonen 

dat dit ten aanzien van deze doelgroep onterecht is! Zo was het target 300 plaatsingen naar 

regulier werk, maar uiteindelijk zijn er 434 bijstandsgerechtigden geplaatst.

Een voorbeeld hiervan is dat één van de intercedenten een bijstandsgerechtigde voor langere 

tijd aan een baan als klantenservicemedewerker heeft geholpen. ‘Hij had door privéomstandig-

heden sinds 2009 niet gewerkt. Kijkend naar zijn achtergrond, zijn competenties en de indruk 

die hij tijdens gesprekken achterliet, zag ik hem wel in een MBO+/HBO callcenterfunctie werken. 

Hij kwam er eerst steeds niet tussen, omdat hij al een poos uit het werkveld was. Tempo-Team 

gaf hem echter wel een kans en stelde hem voor bij de klant. Inmiddels kan hij 3½ jaar vooruit 

in een klantenservicefunctie bij één van onze opdrachtgevers, waar hij heel goed functioneert!’

Work4Women
Work4Women, het uitzendconcept van Tempo-Team en tijdschrift Margriet gericht op 

herintredende vrouwen, heeft tijdens de Margriet Winterfair in Utrecht op 19 november 

2012 de eerste Work4Women Award uitgereikt aan Heiploeg, de meest gezinsvriendelijke 

werkgever!

Het bedrijf uit Zoutkamp heeft in het afgelopen jaar laten zien zich in te zetten om de 

arbeidsparticipatie van vrouwen concreet en structureel te stimuleren, door heel praktisch 

de werkomstandigheden meer geschikt te maken voor vrouwen. Zo is er o.a. speciaal voor 

werkende moeders een productielijn ingericht met aangepaste werktijden. Deze vrouwen 

kunnen op deze manier werk en opvang van de kinderen goed combineren.

De jury (bestaande uit Leontien van den Bos, hoofdredacteur Margriet, en de Tweede 

Kamerleden Pia Dijkstra (D66) en Karin Straus (VVD) koos uit de vele inzendingen over-

tuigend voor garnalenleverancier Heiploeg omdat het bijzonder is dat een van oorsprong 

‘masculien’ georiënteerd bedrijf zo overtuigend weet om te schakelen naar een gemixte 

populatie van mannen en vrouwen. Plantmanager Henry Zwiers van Heiploeg is daar zeer 

uitsproken over: ‘Ik zie een duidelijke toegevoegde waarde op de werkvloer van vrouwen 

met ruime levenservaring. Ze nemen hun verantwoordelijkheid, zijn loyaal en gaan ook 

zeer praktisch te werk.’

Plusflex
De Tempo-Team vestiging in Tilburg is zeer actief op MVO-gebied. De speciale unit 

Plusflex is daar een voorbeeld van. Plusflex bemiddelt werkzoekenden vanaf 45 jaar tot 

voorbij de 65. De speciale aandacht voor deze doelgroep houdt ondermeer in dat de 

intercedenten zelf ook in de leeftijdscategorie zitten en daardoor weten wat er bij deze 

groep werkzoekenden speelt. 
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Emma@Work
Emma at Work is het non-profit uitzendbureau dat – mede ondersteund door  

Tempo-Team – chronisch zieke en gehandicapte jongeren de mogelijkheid geeft om  

door middel van een vaste baan, een vakantiebaan of bijbaan actief deel te nemen aan de 

maatschappij. Om zo te leren, ervaring op te doen en geld te verdienen, bij voorkeur  

in een professionele, reguliere werkomgeving. Jaarlijks krijgen vele chronisch zieke 

 jongeren een kans op de arbeidsmarkt. Inmiddels is Emma at Work van één locatie in 

Amsterdam  uitgebreid naar Haarlem, Rotterdam en Utrecht.

GoedWerk beëindiging samenwerking
Na een periode van ruim vijf jaar hebben GoedWerk en Tempo-Team hun samenwerking 

beëindigd. Vanaf de start van de samenwerking is GoedWerk door Tempo-Team onder-

steund met het bieden van een werkplek en verrichten van backoffice werkzaamheden, 

 alsook kennis en kunde op het gebied van uitzenden. De laatste jaren heeft GoedWerk 

gekozen een andere koers te varen: van uitzenden naar het bieden van korte opleidingen 

met een baanmogelijkheid. GoedWerk gaat op eigen kracht verder met haar activiteiten 

vanuit een eigen locatie.

Samenwerking Oranje Fonds
Eind 2012 hebben Tempo-Team en het Oranje Fonds een samenwerking gestart in het 

programma ‘Kansen voor Jongeren’. Het programma richt zich op het voorkomen, dan  

wel terugdringen van uitval van jongeren in het mbo en focust op het behalen van een 

startkwalificatie voor jongeren in de leeftijdsgroep 18-23 jaar. Het totale programma  

heeft een looptijd van drie jaar, steunt twintig projecten verspreid over Nederland en  

wil jaarlijks 1000 jongeren bereiken. Vijf projecten krijgen steun van Tempo-Team in  

de vorm van vrijwilligers die met ingang van 2013 worden ingezet.

Krachtcatering Amsterdam Nieuw-West
In het voorjaar van 2012 werd een derde KrachtCateringproject gestart. Tempo-Team 

werkte hierin samen met Ymere en Studio Notweg. Diverse cateraars boden stageplaatsen 

aan de deelnemers. Woningcorporatie Ymere voelt zich als maatschappelijk vastgoedonder-

nemer mede verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving in krachtwijken. 

Kandidaten uit deze aandachtswijk volgden met succes het programma en werden meteen 

ingezet om de catering te verzorgen bij de opening van een nieuw Amsterdams MVO 

 initiatief: BASTA.
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Overige maatschappelijke 
inspanningen

BASTA lid Amsterdam
In mei is in Amsterdam BASTA van start gegaan. BASTA staat voor Bedrijven in 

Amsterdam Samen Tegen Armoede en is een samenwerkingsverband van Ymere, Delta 

Lloyd, ABN Amro, IBM en Tempo-Team Amsterdam om armoede uit de stad te ver-

drijven. Medewerkers van de deelnemende BASTA-bedrijven kunnen zich inschrijven 

als vrijwilliger op elkaars projecten die voor BASTA zijn aangemeld, ongeacht of ze voor 

het bedrijf werken dat het project ondersteunt. BASTA bouwt zo aan de brug tussen 

 mensen die in armoede leven en mensen in het bedrijfsleven.

VSO 
VSO, Voluntary Service Overseas, is een internationale ontwikkelingsorganisatie. VSO 

stuurt geen geld of goederen, maar zendt vakdeskundigen uit. Vanuit haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid en betrokkenheid stelt Tempo-Team haar specialisatie en kennis ter 

beschikking om mensen te werven en selecteren die als vakdeskundige kunnen helpen met 

het bestrijden van armoede in de wereld. Tempo-Team zet haar wervingskanalen in om 

deze professionals zowel onder eigen medewerkers als onder flexwerkers te vinden. 

Vier enthousiaste Tempo-Team medewerkers zijn in 2012 voor VSO uitgezonden en 

naar projecten in Bangladesh, Malawi en Zambia vertrokken.

Summerschool 
Summerschool is een zomerproject van het Huis van de Wereld. Het Huis van de Wereld 

biedt activiteiten aan diverse doelgroepen, zoals in 2012 extra scholing ter begeleiding naar 

werk. In het kader van dit project verzorgde Tempo-Team Tilburg net als het voorgaande 

jaar een sollicitatietraining. De deelnemers waren zeer enthousiast!

Samen voor Nieuwegein
Samen voor Nieuwegein (SvN) inspireert, activeert en implementeert Maatschappelijk 

Betrokken Ondernemen in de gemeente Nieuwegein, met als doel een brug te slaan tussen 

bedrijf en samenleving, de binding tussen beiden te verstevigen en daarmee de lokale 

samenleving te versterken. De nadruk ligt hierbij op werknemers die een actieve bijdrage 

leveren aan maatschappelijke organisaties als stichtingen, verenigingen en instellingen, met 

inzet van hun kennis en kunde, menskracht en middelen. Vanuit de gedachte dat het voor 

alle partijen toegevoegde waarde heeft.

Tempo-Team Nieuwegein heeft zich aangesloten bij Samen voor Nieuwegein, met name 

vanwege het lokale karakter van de organisatie. Als uitzendbureau sta je midden in de 
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gemeente en zie je wat er leeft in een stad. Door middel van een partnerschap met SvN 

kunnen wij lokaal een bijdrage leveren aan maatschappelijk en betrokken ondernemen.

Beursvloer 
De Beursvloer is een uniek en dynamisch evenement waar bedrijven, goede doelen, 

 verenigingen, stichtingen, scholen en (zorg)instellingen netwerken en ‘met gesloten beurs’ 

handelen in maatschappelijke behoeften. Dat alles met het doel om onderling ‘matches’ te 

maken. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander wellicht zeer gewenst.

De Beursvloer brengt dus vraag en aanbod bij elkaar. Tempo-Team Breda, Culemborg en 

Valkenswaard waren in 2012 aanwezig bij beursvloeren in hun plaats en hadden de rol van 

matchmaker. 

Opinieleiderschap: deelname  aan 
MVO-bijeenkomsten

Adviesgroep participatieprijs MOVISIE
De MOVISIE Participatieprijs is in 2012 gestart en bekroont jaarlijks een project dat  

de participatie van kwetsbare groepen bevordert. Voor 2012 was het thema Werken 

naar vermogen. Gezien de link met het thema is de manager MVO van Tempo-Team 

gevraagd deel te nemen aan de adviescommissie. Er dongen 83 projecten mee naar prijs. 

De jury, met als voorzitter staatssecretaris Jetta Klijnsma, heeft voor Dutch Career 

Cup van Stichting Life Goals in Zeist gekozen als winnaar van de prijs. In haar rapport 

schrijft de jury over het project waarbij sport wordt ingezet voor arbeidsbemiddeling: 

‘Dit is het ei van Columbus! Het project stimuleert jongeren met een beperking om actief 

mee te doen en dat resulteert in de beste kansen voor een plek op de arbeidsmarkt.’



11

Milieuverantwoordelijkheid
Groene stroom
Tempo-Team voerde de afgelopen jaren het gebruik van groene stroom in. Op ons 

 hoofdkantoor maken we al 100% gebruik van windenergie. Voor ons vestigingennetwerk 

worden ‘Garantie van oorsprong’-certificaten ingekocht voor stroom opgewekt door 

waterkracht. Door nieuwe inzichten wordt deze stroom niet meer gezien als groene 

stroom. De CO2 uitstoot voor elektriciteit is hierdoor gestegen. Wij gaan met onze 

 leverancier in gesprek over de keuze voor een andere groene energiebron. 

Mobiliteit
Het grootste aandeel van onze CO2-uitstoot komt voort uit autogebruik. Wij zetten 

 verschillende middelen in om dit zoveel mogelijk te beperken, zoals bijvoorbeeld door

• een uitgebreide keuze in leaseauto’s met een minimale milieubelasting (het aandeel 

 energie A-label is gestegen naar ruim 70% van het totaal, inclusief hybride auto’s);

• inzet van twee elektrische auto’s in Amsterdam;

• een fietsenplan;

• meer gebruik maken van video- en call conferencing;

• mogelijkheid om vanuit huis te werken; 

• bewustwording, waardoor medewerkers hun ritten logisch inplannen en minder rijden.

Behalve de bovengenoemde aspecten hebben wij uiteraard ook aandacht voor andere 

zaken, zoals de reductie van het gebruik van papier, het hergebruik van papier en het 

 correct scheiden van (papieren) afval. Door toenemende digitalisering in de processen 

is het gebruik van papier al flink teruggedrongen.

CO2-uitstoot Tempo-Team 2012

Totale uitstoot (ton CO2-equivalent)

Auto 5869,38

Elektriciteit 1492,87

Verwarming 1073,78

Openbaar vervoer 285,42

Papier 95,44

Vliegreizen 9,00

Water 2,30

Totaal 8828,19

Per vaste werknemer 6,30

Ten opzichte van 2011 totaal resulteert 

dat in een reductie van 3%.



12



13

Tempo-Team Foundation

De Tempo-Team Foundation is een zelfstandige stichting, geïnitieerd door Tempo-Team 

en gericht op het stimuleren van arbeidsparticipatie en sociale innovatie. Via de eigen 

 website www.tempo-teamfoundation.nl kunnen aanvragen worden ingediend voor steun 

bij een project dat aansluit bij de doelstelling van de Foundation.

Met impactprojecten gericht op het naar werk helpen van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt draagt de Foundation bij aan de maatschappij.

In 2012 zijn vier projecten geselecteerd die in aanmerking komen voor een financiële 

 bijdrage. Helaas is één van deze projecten niet gestart. De andere drie projecten zijn in  

het najaar begonnen.

The Colour Kitchen
Colour Kitchen heeft ruime ervaring in The Colour Kitchen restaurants in Amsterdam  

en Utrecht en bedrijfsrestaurants van onder andere de Rabobank. Nu heeft zij haar eerste 

The Colour Kitchen Café geopend in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Mede door 

steun van de Foundation worden daar jongeren opgeleid tot horecamedewerker.

Inburgeren in Bedrijf
Het project Inburgeren in Bedrijf dat door Stichting Nieuwkomers- en Vluchtelingenwerk 

Brabant Centraal is ingediend, is actief in Breda, Eindhoven en Tilburg. 36 mensen uit hun 

doelgroep gaan een traject volgen dat hen naar de arbeidsmarkt begeleidt. Daarnaast 

 voorziet het project in een diversiteitspakket voor werkgevers. Hiermee wordt een brug 

geslagen tussen werknemer en werkgever.

Vitamine Werk
Het project Vitamine Werk van Stichting Samenbinding is actief in Amsterdam en richt zich 

op empowerment van vrouwen tussen 25 en 40 jaar die geen opleiding volgen en die niet 

voldoende zijn toegerust om de arbeidsmarkt te betreden. Door een begeleidingstraject te 

volgen, worden zij in staat gesteld een vervolgstap te maken richting de arbeidsmarkt of 

een opleiding.



www.tempo-team.nl

Over Tempo-Team

Met 275 vestigingen en ongeveer 30.000 flexwerkers dagelijks aan het werk is Tempo-Team de tweede HR-Dienstverlener in 

Nederland. Tempo-Team is ook actief in België en Duitsland. Belangrijkste serviceconcepten zijn: uitzenden, professionals, inhouse 

services, payrolling, outsourcing en employability. Tempo-Team biedt geïntegreerde HR-oplossingen voor belangrijke sectoren 

zoals: Logistiek, Food, Industrie, Hospitality, Overheid, Gezondheidszorg, Financiële Dienstverlening en Teleservice. Daarnaast 

spant Tempo-Team zich extra in voor stimulering van arbeidsparticipatie voor doelgroepen die een drempel ervaren in het vinden 

van werk. Met de kernwaarden Betrokken, Inventief en Daadkrachtig staan 1600 Tempo-Teamers dagelijks klaar voor opdrachtgevers 

en flexwerkers. Tempo-Team is onderdeel van Randstad Holding NV. Zie voor uitgebreide informatie www.tempo-team.nl


