Missie
Bemiddeling, selectie en beheer van tijdelijk extern personeel.

Wie zijn wij?
VW&W is een onafhankelijke organisatie die ondersteunt in de selectie, de bemiddeling en het beheer
van tijdelijk personeel. Wij zijn de schakel tussen uw organisatie en uw leveranciers. Wij zijn gevestigd
in de regio Haaglanden, in uw directe omgeving.
De oprichters hebben jarenlange ervaring met de selectie en het beheer van extern personeel bij grote
organisaties zoals de Rijksoverheid. Norbert van Wijk heeft bij het voormalig ministerie van VROM,
naast administratieve- en financiële aanvragen, ook de ICT Expertise mantel beheerd. Arne Wouters
heeft een belangrijke rol gespeeld bij de Rijksgebouwendienst om de externe inhuur volledig inzichtelijk
te maken.
Indien u wenst, kunnen wij referenties overhandigen.
Voor wie?
Heeft uw organisatie:
•
regelmatig behoefte aan tijdelijk extern personeel?
•
de wens om de externe inhuur goed in kaart te brengen?
•
ondersteunende capaciteit nodig op de afdeling Inkoop of P&O?
•
de behoefte om de zorg omtrent de inhuur uit te besteden?
Wij nemen u deze zorg uit handen.
Wat doen wij?
VW&W beheert de aanvraagprocessen, zoals:
•
Uw vraag naar extern personeel uitzetten bij leveranciers.
•
Een eerste selectie maken uit het aanbod van kandidaten
•
De meest geschikte kandidaten voorstellen.
•
Toezien op de doorloopsnelheid van de aanvraag.
•
Tariefsonderhandelingen voeren.
•
Duidelijk overzicht creëren in externe inhuur.
•
Contracten per kandidaat beheren.
Wat hoeft u zelf alleen nog te doen?
•
Het uiteindelijke selectiegesprek met de voorgestelde kandidaten voeren.
•
De gemaakte uren van het externe personeel registreren.
•
De facturatie afhandelen met de leverancier.
De voordelen
Samenwerken met VW&W heeft de volgende voordelen:
•
U heeft één aanspreekpunt voor de inhuur van extern personeel.
•
Uw leveranciers hebben één aanspreekpunt voor de aanvragen.
•
Korte doorlooptijden.
•
Een overzichtelijk aantal cv’s van gekwalificeerde kandidaten.
•
Besparing op de uurtarieven van externen.
•
U krijgt perfect inzicht in het bestand van extern personeel.

Hoe wij werken
Iedere organisatie is anders. Daarom inventariseren wij de behoefte van uw organisatie en doen wij u
een voorstel. Dit voorstel maakt duidelijk waar wij mogelijkheden tot verbetering van het inhuurproces
zien.
Wij bieden een aantal mogelijkheden:
U heeft een mantelovereenkomst voor externe inhuur en u wilt graag de inhuurprocessen
laten beheren.
Als onafhankelijk bemiddelingsbureau zitten wij tussen uw organisatie en de leveranciers van
detacherings- en uitzendkrachten. Wij zetten uw aanvraag uit bij de mantelbureaus die binnen uw
raamcontract vallen en stellen de meest geschikte kandidaten aan u voor, desgewenst na
voorselectiegesprekken. Wij zien toe op de afgesproken doorlooptijden van levering. Als wij uw
mandaat krijgen, voeren we de tariefsonderhandelingen.
U heeft geen eigen mantelovereenkomsten. Wij stellen graag in overleg een lijst samen met
gekwalificeerde leveranciers. Wij zetten de aanvragen, die onder de Europese aanbestedingsnorm
vallen, conform de geldende regels uit.
Uwilt advies hebben over uw huidige processen betreffende externe inhuur.
Wij maken een overzicht van uw bestand aan extern personeel. Wij adviseren over de
aanvraagprocessen. We vergelijken de tarieven tussen gelijkwaardige functies en voeren eventueel de
tariefsonderhandelingen met de betreffende leveranciers.
U heeft nog weinig ervaring met tijdelijke inhuur
Heeft u weinig ervaring met tijdelijke inhuur en wilt u op voorhand ingelicht worden over de
mogelijkheden? Wij adviseren u graag!
Tot slot
Als u meer over ons wilt weten, neem dan vrijblijvend contact op:
Norbert van Wijk
Tel: 06-21144799
Arne Wouters
Tel: 06-45750155
E-mail: info@vwenw.nl
Internet: www.vwenw.nl

