
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

‘Wij hebben ons voor vijf jaar 

gecommitteerd en werken op drie 

niveaus samen: op de werkvloer, 

op productniveau en op 

managementniveau. Wij zetten 

gezamenlijk de strategie uit en 

vullen elkaar daarin aan. Tempo-

Team biedt ons producten en 

diensten aan waarmee wij geen 

ervaring hebben, zoals markt-

analyses en payrollconstructies. 

Onze ‘collega’s’ van Tempo-Team 

bieden bovendien hun meer-

waarde door hun kennis van de 

markt, hun zakelijkheid en hun 

focus op werkgevers.’ 

Martin Andriessen, directeur 

Dienst Sociale Zaken van de 

gemeente Den Haag.’ 

 
 

Mirjam Manni, senior manager 

Tempo-Team: ‘Deze vraag van de 

gemeente was voor ons aanleiding 

om in de relatie met de klant te 

investeren. Tempo-Team wil graag 

snel oplossingen aan klanten 

bieden. Echter, we moeten niet 

vergeten te achterhalen waar zij 

werkelijk behoefte aan hebben. 

Daarom zijn we gestart met 

vragen stellen, analyseren van 

knelpunten en het zoeken naar 

verbinding.’  

Martin Andriessen: ‘Hierin ligt de 

kern van het slagen van de 

samenwerking: van elkaar leren, 

naar elkaar toegroeien en 

cultuurverschillen overbruggen.’ 

 

‘Leren van elkaars kwaliteiten’ 
 

Situatiebeschrijving 

De gemeente Den Haag telt ruim 22.000 werklozen, van wie ongeveer 60% geen 

startkwalificatie heeft. Ongeveer 19.000 inwoners van Den Haag zijn 

bijstandsgerechtigd, van wie bijna 30% ouder is dan 50 jaar. De Dienst Sociale Zaken 

heeft de opdracht bijstandsgerechtigden te (re)integreren in het arbeidsproces. De 

gemeente krijgt echter steeds meer taken maar tegelijkertijd minder geld 

toebedeeld. Om hier een uitweg in te zoeken heeft de Dienst Sociale Zaken 

Tempo-Team gevraagd na te denken over een intensivering van de samenwerking in 

een publiek-private samenwerking.  

 

Veerkracht volgens Tempo-Team 

Tempo-Team heeft zich gecommitteerd om honderd bijstandsgerechtigden naar 

werk te bemiddelen. Hiervoor zijn de volgende mensen en middelen ingezet: 

 Tempo-Team Employability 

Deze specialisten in re-integratie begeleiden en activeren de kandidaten op 

basis van het programma ‘it’s all about doing’.  

 Tempo-Team Uitzenden 

De intercedenten van Tempo-Team Uitzenden bemiddelen de kandidaten voor 

de proefplaatsing en de definitieve plaatsing. Zij onderhouden contact met de 

opdrachtgevers en begeleiden de kandidaten intensief.  

 Detacheringsovereenkomst 

De kandidaten die zijn geselecteerd krijgen tot maximaal tweemaal zes 

maanden een detacheringsovereenkomst met Tempo-Team aangeboden.  

De Dienst Sociale Zaken financiert deze inzet met een bedrag per proefplaatsing en 

loonwaardesubsidie gedurende de detacheringsperiode.   

 

Resultaat 

In de periode van 1 juni 2011 tot en met 31 januari 2013 zijn honderd 

bijstandsgerechtigden van de gemeente Den Haag succesvol naar werk bemiddeld. 

Zowel de gemeente als Tempo-Team realiseerden een financieel positief 

rendement. Met ingang van zomer 2012 is het tweede project gestart.  

Dit resultaat werd mogelijk door het partnership. Partnership in producten, op de 

werkvloer en op managementniveau. De kracht zit in de wil om met en van elkaar 

te leren en te blijven zoeken naar mogelijkheden.  

 

Carola de Koning, senior manager Tempo-Team: 

‘Wij laten onszelf geen keuze: deze kandidaten moeten aan de slag! Wij activeren ze, 

bieden ze aan bij werkgevers en gaan uit van de mogelijkheden die er wél zijn. Om deze 

groep aan het werk te krijgen moet je dicht op de markt zitten en meeveren!’  


