Luba Uitzendbureau

Thema: Gewone dingen ongewoon goed doen

uba Uitzendbureau is aankomend jaar 50 jaar jong!
In deze 50 jaar is Luba uitgegroeid van een studentenuitzendbureau naar een allround partner in
personele diensten voor het mkb. Johan Doornenbal,
directeur Luba Groep: “wij zijn trots op onze eigen mensen en
onze cultuur. Bij ons draait het om de persoonlijke dienstverlening waarmee we écht het verschil maken. Wat een Lubaan
kenmerkt is de gerichtheid op samenwerken. De kandidaten
en opdrachtgevers leren kennen, Luba is persoonlijk en
dichtbij. En natuurlijk maken we gebruik van tal van digitale
oplossingen voor bijvoorbeeld het selecteren van de juiste
gekwalificeerde flexwerkers.” Doornenbal merkt op dat deze
visie waarbij de eigen mensen voorop staan naadloos aansluit
op de werkwijze van het mkb. Door de persoonlijke interactie
ontstaat er een partnership. “Onze positionering laat duidelijk
zien voor welke klanten we er zijn. Wij zijn mkb en al onze
opdrachtgevers zijn mkb. We leveren optimale dienstverlening, met als doel dat het mkb kan ondernemen. We
verzorgen de in-, door- en uitstroom van personeel. En
regelen een passende opleiding, een assessment, een
re-integratietraject of outplacement waar nodig. Wij willen de
gewone dingen ongewoon goed doen, dat is diep ingebed in
onze organisatie. Ja zeggen we op innovatie. Zolang het
ondersteunend is aan onze cultuur, onze eigen mensen en
onze persoonlijke dienstverlening.”
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Thema: Nooit meer vastzitten aan je leaseauto

nze maatschappij draait om flexibiliteit. We willen
flexibel werken, maar ook zelf bepalen hoe we van A
naar B reizen, elke dag opnieuw. “Dat vraagt om een
andere kijk op mobiliteit en om meer flexibiliteit, ook op het
gebied van leasen”, vertelt Marchel Koops, algemeen directeur
Athlon. “Als leasemaatschappij en mobiliteitsprovider spelen we
hier proactief op in. Dat moet ook, want binnen een paar jaar
rijdt iedereen elektrisch en is autodelen de normaalste zaak van
de wereld. We zijn dan ook continu bezig om innovatieve
mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen die écht beantwoorden
aan de nieuwe wensen van onze klanten.”
Een tastbaar bewijs is de startup ChangeMyCar die dit jaar is
opgericht. “Dit concept is door drie Athlon-medewerkers
ontwikkeld, onder begeleiding van Startupbootcamp”, vertelt
Paul Bouwmeester, co-founder van ChangeMyCar. “Met
ChangeMyCar spelen we in op het feit dat de traditionele
leasecontractperiode niet meer aansluit op de loopbaanduur
van de meeste medewerkers. Auto’s blijven, medewerkers
vertrekken. Dit leidt tot extra kosten en een heleboel gedoe. Voor
werkgevers en voor medewerkers. Dat kan anders. Met
ChangeMyCar kunnen leaserijders eenvoudig veranderen van of
stoppen met de leaseauto. Gewoon met hun smartphone: even
swipen, liken en kiezen. Minder kosten, minder gedoe. Een
belangrijke eerste stap in de goede richting om klanten nog
beter van dienst te zijn.”
Volgens Koops zullen er nog meer van dit soort initiatieven
volgen, bijvoorbeeld op het gebied van elektrische
auto’s. “Het is een dynamische tijd, dus dat vraagt
om snel schakelen en vernieuwen.”

O

■ www.athlon.com/nl
2

■ www.luba.nl

| KENDRION | KWIK-FIT NEDERLAND | LEASEPLAN | LOUWMAN GROUP | MERCEDES-BE
(NEDSCHROEF) | PALLIETER GROUP | PON HOLDINGS | POUW AUTOMOTIVE GROUP | PS
TOR | SCANIA | SPUIGROEP (VOORHEEN MARKEUR) | STERN GROEP | TERBERG GROUP |
TALPINE | WENSINK | YAMAHA | A. HAKPARK | BALLAST NEDAM | BREMAN INSTALLATIE
CROON ELEKTROTECHNIEK | DURA VERMEER | KUIJPERS | PRORAIL | SPIE | STRUKTON
DORP | VAN GELDER GROEP | VAN WIJNEN | VOLKERWESSELS | ZIUT | ANTEA GROUP (V
GER INDUSTRIAL SERVICES | BTE GROEP | CRH BOUWMATERIALENHANDEL | DE HOOP
GROUP | HERTEL | HUNTERDOUGLAS | BOON EDAM | KONINKLIJKE MOSA | MUELINK & G
| PONTMEYER HOUT | RIWAL | ROCKWOOL | PLIEGER | SAINT-GOBAIN | SPIRAX-SARCO |
GREENPARKS | MCDONALD’S | NH HOTELS | PATHÉ BIOSCOPEN | BILDERBERG HOTELS
EN | STARBUCKS | SUBWAY | VAN DER VALK | VERMAAT GROEP | WOLFF BIOSCOPEN | JO
DE EFTELING | LIBÉMA | DSW ZORGVERZEKERAAR | DE GOUDSE VERZEKERINGEN | HD
KOOPS FURNESS | MENZIS | NATIONALE NEDERLANDEN | OHRA VERZEKERINGEN | ONV
REAAL | UNIVÉ GROEP | VGZ | FRIESLAND BANK | ING | KAS BANK | NIBC BANK | OYENS &
| SNS BANK | SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE | THEODOOR GILISSEN | TRIO
B.V. | APPLE | BOSCH REXROTH | BT NEDERLAND | CANON | CISCO | DELL | EMERSON EL
| EQUENS | ERICSSON TELECOMMUNICATIE | FUJITSU | HUAWEI | INTERXION HOLDING
DOCUMENT SOLUTIONS EUROPE | MEDTRONIC | RTL NEDERLAND | SANOMA | SBS BROA
| TALPA MEDIA | TELEGRAAF MEDIA GROUP | VEEN BOSCH & KEUNING UITGEVERSGROE
WPG | GREENCHOICE | AVR AFVALVERWERKING | EPZ | NUON | PWN | REUKEMA RECYC
| A.S. WATSON (KRUIDVAT) | ACTION | ALDI NEDERLAND (DISTRIBUTIECENTRA) | ALLIAN
SUPERMARKTEN | BLOKKER | BOON BEHEER (MCD SUPERMARKTEN) | COOP NEDERLAN
(DEKAMARKT/DIRK)
Thema: Juridische adviespraktijk met gedegen| EMTÉ | HEMA | HOLLAND & BARRETT (DE TUINEN) | HOOGVLIET | H
HOOGWEGT GROEP | INTERFOOD GROUP | LODERS CROKLAAN | MITROS | PLUKON | REF
praktische oplossingen
BY UNIMILLS | UNITED COFFEE | VION | HAGAZIEKENHUIS | ISALA KLINIEKEN | JEROEN
| MAASSTAD ZIEKENHUIS | MAASTRICHT UMC | MAXIMA MEDISCH CENTRUM | MEDISCH
FIAT& GROUP
AUTOMOBILES
rip Advocaten
Notarissen heeft
met 80 juristen, NETHERLANDS | FORD NEDERLAND | GENERAL MOTORS N
verspreid| over
Drenthe,
Groningen
en Friesland,
de
KENDRION | KWIK-FIT
NEDERLAND
| LEASEPLAN | LOUWMAN GROUP | MERCEDES-BE
meest uitdagende
juridische
adviespraktijk
in
Noord(NEDSCHROEF) | PALLIETER GROUP | PON HOLDINGS | POUW AUTOMOTIVE GROUP | PS
Nederland. Jaap-Jan
Plas
is notaris commercieel
vastgoed(VOORHEEN
en
TOR
| SCANIA
| SPUIGROEP
MARKEUR) | STERN GROEP | TERBERG GROUP |
Jeroen Reiziger is advocaat ondernemings- en insolventierecht
TALPINE | WENSINK | YAMAHA | A. HAKPARK | BALLAST NEDAM | BREMAN INSTALLATIE
en beiden zijn managing partners bij Trip. “Wij denken dat wij de
CROON ELEKTROTECHNIEK | DURA VERMEER | KUIJPERS | PRORAIL | SPIE | STRUKTON
hoge scores in het MT-onderzoek te danken hebben aan het feit
DORPons
| VAN
GELDER
GROEP | VAN WIJNEN | VOLKERWESSELS | ZIUT | ANTEA GROUP (V
dat steeds meer cliënten
herkennen
als hoogwaardig
GER
INDUSTRIAL
SERVICES
juridische en strategische partner. We zijn dankbaar voor dit | BTE GROEP | CRH BOUWMATERIALENHANDEL | DE HOOP
GROUP
| HERTEL
| HUNTERDOUGLAS
| BOON EDAM | KONINKLIJKE MOSA | MUELINK & G
vertrouwen in onze
dienstverlening.
Een mooi
resultaat van de
inzet van al onze medewerkers.
Het is ook
een waardering
voor| ROCKWOOL | PLIEGER | SAINT-GOBAIN | SPIRAX-SARCO |
| PONTMEYER
HOUT
| RIWAL
het feit dat we onderscheidend
werken. |Onze
aanpak is er op | NH HOTELS | PATHÉ BIOSCOPEN | BILDERBERG HOTELS
GREENPARKS
MCDONALD’S
gericht om dicht bij
de
cliënt
te
staan
en
praktische
oplossingen
EN | STARBUCKS | SUBWAY
| VAN DER VALK | VERMAAT GROEP | WOLFF BIOSCOPEN | JO
te bieden. Bruggen bouwen en efficiënte oplossingsrichtingen
DE EFTELING | LIBÉMA | DSW ZORGVERZEKERAAR | DE GOUDSE VERZEKERINGEN | HD
aanreiken, in plaats van lange theoretische beschouwingen.
KOOPS
FURNESS
| MENZIS
Ontzorgen en de dingen
simpel
houden zijn binnen
onze | NATIONALE NEDERLANDEN | OHRA VERZEKERINGEN | ONV
REAAL
|
UNIVÉ
GROEP
VGZ
| FRIESLAND BANK | ING | KAS BANK | NIBC BANK | OYENS &
organisatie belangrijke uitgangspunten. Het bereiken| van
de 2e
SNS BANK | SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE | THEODOOR GILISSEN | TRIO
positie sterkt ons |hierin.
B.V. | APPLE | BOSCH REXROTH | BT NEDERLAND | CANON | CISCO | DELL | EMERSON EL
Deze Noordelijke |no-nonsense
in combinatie
met een
EQUENSmentaliteit
| ERICSSON
TELECOMMUNICATIE
| FUJITSU | HUAWEI | INTERXION HOLDING
stevige adviespraktijk
met interessante
en vaak complexe
DOCUMENT
SOLUTIONS
EUROPE | MEDTRONIC | RTL NEDERLAND | SANOMA | SBS BROA
vraagstukken, zijn ook aantrekkelijke ingrediënten voor ambiti| TALPA MEDIA | TELEGRAAF MEDIA GROUP | VEEN BOSCH & KEUNING UITGEVERSGROE
UW VERHAAL DELEN MET
euze professionals. Onze mensen maken ons kantoor. Zij bepalen
WPG | GREENCHOICE | AVR AFVALVERWERKING | EPZ | NUON | PWN | REUKEMA RECYC
het niveau van onze dienstverlening. Aan de poort stellen wij dan
CEO'S
EN MANAGERS?| ALLIAN
| A.S. WATSON
| ACTION | ALDI50.000
NEDERLAND
(DISTRIBUTIECENTRA)
ook hoge eisen. Daarnaast
proberen wij (KRUIDVAT)
zoveel mogelijk onze
Talloze bedrijven hebben zich de afgelopen jaren
| BLOKKER
| BOON BEHEER
(MCD SUPERMARKTEN) | COOP NEDERLAN
medewerkers de SUPERMARKTEN
ruimte te geven om hun ambities
te verwezengepresenteerd in de MT500. Is uw organisatie
(DEKAMARKT/DIRK)
EMTÉ
& BARRETT
(DE TUINEN) | HOOGVLIET | H
lijken. Dat ons kantoor
opvalt blijkt ook uit het feit |dat
we van| HEMA | HOLLAND
deze
keer ook vertegenwoordigd?
buiten ons kantoor
juridisch toptalentGROEP
weten aan |teINTERFOOD
trekken. De
HOOGWEGT
GROUP | LODERS
CROKLAAN
| MITROS
De MT500
verschijnt
op 17 mei.| PLUKON | REF
synergie van een stimulerende
werkomgeving,
gericht
op de
BY UNIMILLS
| UNITED
COFFEE
| VION | HAGAZIEKENHUIS | ISALA KLINIEKEN | JEROEN
hoogste kwaliteit,MAASSTAD
interessante cliënten
en
ZIEKENHUIS
| MAASTRICHT UMC | MAXIMA MEDISCH CENTRUM | MEDISCH

UW BEDRIJF
TUSSEN DE

Trip Advocaten &
Notarissen

T

BESTE VAN
NEDERLAND?

kennisdeling, biedt volop ontwikkelmogelijkheden.”

RADBOUD UMC | RADBOUD UMC | FIAT GROUP
NETHERLANDS | FORD N
WiltAUTOMOBILES
u ook úw verhaal vertellen?
Neem dan |voor
meer informatie
over de
TORS NEDERLAND | HYVA | INALFA | KENDRION
KWIK-FIT
NEDERLAND
| LEASEPLAN |
■ www.triplaw.nl
Business Stories - of andere advertentieCEDES-BENZ | MITSUBISHI | NEDFAST (NEDSCHROEF)
|
PALLIETER
GROUP
| PON HOLD
mogelijkheden - contact op met Adformix,
088-8777888,
of mail|naar
mt@adformix.com.
GROUP | PSA (PEUGEOT CITROËN) | SATOR
| SCANIA
SPUIGROEP
(VOORHEEN MARKEU
GROUP | VAN MOSSEL GROEP | VOESTALPINE | WENSINK | YAMAHA | A. HAKPARK 3| BALL
STALLATIEGROEP | TEN BRINKE GROEP | CROON ELEKTROTECHNIEK | DURA VERMEER
| STRUKTON | TBI | TEBODIN | UNICA | VAN DORP | VAN GELDER GROEP | VAN WIJNEN | V

