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En play, ja dat is het spel van matchen, schakelen en 
oplossen. Wat is waar nodig? Als een opdrachtgever mij 
belt en dringend iemand nodig heeft, dan voel ik echt de 
pijn. Ik ga er vaak direct naartoe, voer gesprekken, kijk 
wat rond en ontmoet mensen. Alles om de heersende 
cultuur zo snel mogelijk te leren kennen en een snelle 
match mogelijk te maken. Op die manier kunnen wij 
organisaties écht .NU helpen.

Ik kom graag met je in contact om je meer te vertellen 
over Teamleiders.nu. En vertel me wie jij bent, dan breng 
ik je waar je moet zijn!

Let’s Empowerplay!

Modern leiderschap bij 100+ organisaties

Bart de Bruin

Empowerplay, een combinatie van de woorden ‘Empower’ en ‘Play’. Voor ons betekent het vooral dat we heel veel 
energie halen uit het bemiddelen van mensen in een klantcontactomgeving. Verbinden. Met passie en daadkracht, 
keer op keer opnieuw.

‘Jouw uitdaging .nu gefixt, hoe fijn is dat?’

https://teamleiders.nu/contact/
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Zo voegen wij waarde toe voor jou als opdrachtgever.
Diensten

Interim
Heb je te maken met tijdelijke uitval van je 
leidinggevende? Heeft je klanttevredenheid een knauw 
gekregen? Of kan jouw sales performance wel een 
boost gebruiken? Dan ben je op zoek naar een ervaren 
interim teamleider. Een moderne, daadkrachtige leider 
die de principes van verandermanagement kent en in 
korte tijd een revolutionair nieuwe koers kan varen. 

Jij zoekt een: 
• Geboren leider met lef en persoonlijkheid;
• Die niet bang is om gebaande paden te 

doorkruisen;
• Coacht op specifieke doelstellingen en KPI’s;
• En jouw medewerkers snel overtuigt van zijn visie 

en werkwijze.

Meer over Interim

• Wij werven teamleiders voor iedere branche met 
een klantcontactomgeving; 

• Van grote telecomproviders tot financiële 
instellingen;

• Van academische ziekenhuizen tot een landelijke 
overheidsorganen.

Onze teamleiders staan voor verandering. Op korte 
termijn, voor een acute interim job, maar ook voor de 
vaste invulling van een vacature voor leidinggevende 
zijn we jouw go-to-partner. Dat is in de meeste gevallen 
een ander vraagstuk dan een interim-uitdaging en 
vraagt om een ander type teamleider met andere 
drijfveren en toekomstambities. We gaan graag het 
gesprek aan om te onderzoeken welke persoonlijkheid 
het beste past bij jouw organisatie en afdeling. 

Werving & selectie

Meer over Werving & selectie

https://teamleiders.nu/diensten/interim/
https://teamleiders.nu/diensten/werving-en-selectie/
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We willen de pijn die onze opdrachtgevers voelen 
écht zelf voelen. Pas daarna kunnen we effectief 
aan de slag om een geschikte kandidaat te vinden.

Grondige evaluatie van de kwaliteit en effectiviteit van 
je inspanningen op social media, live chats en andere 
communicatiekanalen.

Social scan

Een grondige analyse van jouw KCC inclusief 
werkprocessen, KPI-structuur, klanttevredenheid en 
Workforce Management.  

Quick scan 

Meer over Consultancy

Er is niets zo custom als een klantcontactomgeving. 
Andere dienstverlening, andere processen, andere 
mensen. Toch zijn we er bij Teamleiders.nu van 
overtuigd dat we jou goed kunnen ondersteunen bij 
het aansturen van je KCC. Waarom? Teamleiders.
nu beschikt over een team van honderden ervaren 
leidinggevenden die in iedere sector door het hele land 
hun sporen hebben verdiend. Even van gedachten 
wisselen over operationeel leiderschap kan geen kwaad 
toch?

Consultancy

https://teamleiders.nu/diensten/consultancy/
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De werkwijze van Teamleiders.nu

1. Eerste ontmoeting
Tijdens de eerste kennismaking moet voor jou als op-
drachtgever direct duidelijk worden of onze werkwijze 
aansluit bij jouw uitdaging.

2. Analyse organisatie en bedrijfscultuur
Wij gaan ver in onze belofte: één kandidaat, dé kandi-
daat. Daarom willen we ons eerst goed onderdompelen 
in jouw organisatie. 

3. Zoektocht naar een kandidaat
We werken nooit reactief (werven op basis van een 
vacature), maar altijd proactief zodat we bij een nieuwe 
vraag direct kunnen schakelen.

4. Voorstellen kandidaat
Die match die tijdens het eerste contact meteen 
top-of-mind is, die match is in bijna alle gevallen een 
succesvolle match. We faciliteren meteen een kennis-
making. 

5. Begeleiding en schaduwmanagement
Ook na de start nemen we jou als manager veel werk 
uit handen. We begeleiden je nieuwe teamleider en 
middels schaduwmanagement blijven we nadrukkelijk 
betrokken. 

Wij werven één kandidaat. Dé kandidaat. 
Daar heb je wat aan. Geen langdurig traject vol kennismakingsgesprekken, selectierondes en assessments, maar 
één kandidaat die de volgende dag al kan beginnen. 

Dat klinkt misschien als een onmogelijke belofte, maar bij Teamleiders.nu werken we hard om onze mooie poule 
met leidinggevenden voortdurend uit te breiden. Bovendien bestaat ons kernteam uit ervaren teamleiders die zelf 
bij uiteenlopende organisaties met uiteenlopende bedrijfsculturen hebben gewerkt. Zo zijn we al tijdens de aller-
eerste intake bezig met het maken van een match.

Werkwijze
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Dáárom Teamleiders.nu

Teamleiders.nu is voor mij dé partner in business. Passie, kennis en enthousiasme zowel vanuit 
Teamleiders.nu als de interim Teamleider hebben ervoor gezorgd dat in een relatief korte tijd een positieve 
bijdrage is geleverd. Bedankt voor jullie inzet!

Cem Görgeçcv - Ziggo

Mijn ervaringen met Teamleiders.nu? Toegankelijk, flexibel, professioneel, écht denkend vanuit en met de 
klant (ook al is het ten nadele van Teamleiders.nu!), gedreven. En dat geldt zowel voor de Regiomanager 
als de teamleider!

Ad van de Goede - ORO

De klant- en resultaatgerichte no-nonsense aanpak is typerend voor Teamleiders.nu. Deze aanpak gebeurt 
daarenboven met voldoende aandacht voor de menselijke component die noodzakelijk is om dergelijke 
outsourcing opdrachten te laten slagen.

Benjamin Tegenbos - Partena-OZ

USP’s

Ontzorging van A tot Z
Teamleiders.nu ontzorgt jou van een eerste kennismaking tot betrokken begeleiding en 
coaching na de plaatsing.

Ruime werkervaring
Een teamleider van Teamleiders.nu beschikt over ruime werkervaring als leidinggevende 
bij aansprekende organisaties door het hele land.

Beter door kennisdeling
Bij Teamleiders.nu investeren we in de ontwikkeling van onze teamleiders door 
onderlinge kennisdeling voortdurend te stimuleren.
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Interviews met Teamleiders in het veld

Teamleider Cécile Prins: Lesgeven en leidinggeven

“Als ik weet hoe mensen leren, dan kan ik ze ook leidinggeven.” Dat is hoe teamleider 
Cécile Prins het leven benadert. Deze stelling draagt ze al 25 jaar met zich mee, en het 
heeft gewerkt. Ze heeft onderwijs- en bedrijfskunde gestudeerd, gewerkt als docent 
Engels en is momenteel via #TeamleidersPUNTnu aan de slag bij HartingBank. 

Cécile stuurt een team van ongeveer 10 mensen aan en faciliteert hen. Ze is bezig 
met gesprekken, zorgen dat haar teamleden goed in hun vel zitten en de processen 
goed verlopen. Daarnaast is ze ook de schakel tussen de organisatie en de operatie. 
De zorgbranche is bekend terrein voor haar, dus die affiniteit met de zorg kon ze mooi 
meenemen naar HartingBank.

Voor Cécile zijn onderwijs en leidinggeven onlosmakelijk verbonden met elkaar. “Doce-
ren en training geven is evenredig aan management,” vertelt Cécile. “Het bezig zijn met 
mensen en ze faciliteren en hen beter of gelukkiger maken is iets waar ik veel energie 
uit haal. Ik ben een echte people manager, een kartrekker die de hele bups meeneemt 
en samen wat neerzet voor onze cliënt, organisatie of student.”

“Wat mij echt gelukkig maakt? Als we als team iets bereiken waar anderen gelukkig van 
worden. In mijn tijd bij de GGD begonnen we echt op nul en hebben we in twee jaar tijd 
alles opgetuigd. Met bloed, zweet, tranen én heel veel plezier.”

Tijdens trainingscursussen werd voor teamleider Coy de Voest bevestigd welk type 
leider hij is én dat hij wilde zijn waar de mensen zijn. Met zo’n hart voor mensen is het 
geen verrassing dat Coy vaak op opdrachten terecht komt met een maatschappelijke 
kern. Bij VHD alarmcentrale mag hij als Teamleider Front Office helpen bouwen aan het 
klantcontact. 

Humor en persoonlijke aandacht kenmerken zijn leiderschap. “Dat is wie ik ben”, zegt 
Coy. Dat merkten zijn collega’s al vóór zijn eerste werkdag. Coy stuurde een te gekke 
introductie mail rond waarin hij vertelde en liet zien wie hij is. 

Het belangrijkste voor hem op een nieuwe opdracht is kennismaken en het waarbor-
gen van de sfeer. “Je komt ergens binnen met een bepaalde sfeer en een bepaalde 
cultuur. Als werknemer is persoonlijke aandacht en waardering altijd fijn. En dat kan in 
kleine dingen zitten, zoals vragen hoe het met iemand gaat of een kopje koffie bren-
gen.” 

“Als je teamleider bent, kan je bij elk bedrijf ingezet worden”, besluit Coy. “Zolang je 
niet het belang van de werkgever uit het oog verliest, eerlijk en open blijft en dingen 
bespreekbaar durft te maken, komt het allemaal goed.”

Teamleider Coy de Voest: Teamleider als sfeermaker
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Maak kennis met ons kernteam

Willemijn de Lange
Interim Teamleider

Albert Meijer
Interim Teamleider

Samya Boukazim
Interim Teamleider

Chantell Sengers
COO

Kayra Koene
Online Marketeer

Bas van Os
Finance and Control

Bart de Bruin
Business Owner

Luka Radovanovic
Business Manager

Jonne Drost
HR

Asma Rhajdane
Marketing Business Manager

Team

Onze harde kern. Betrokken teamleiders met een diepgeworteld Empowerplay DNA. Samen bieden we ambitieuze 
leidinggevenden een springplank naar een prachtige carrière. Samen bouwen we aan een duurzame relatie met 
onze opdrachtgevers. Samen vergroten we onze footprint binnen de Nederlandse klantcontactbranche.
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We maken graag 
kennis met je
Zoek je op korte termijn een ervaren teamleider voor jouw afdeling? Interim, vast of detavast?
Dan zijn wij jouw go-to-partner! 

Neem direct contact met ons op via info@teamleiders.nu of +31 (0)30 658 52 31.

Let’s Empowerplay!

Ben je verplicht om je preferred supplier te benaderen 
voor een nieuwe vacature? Teamleiders.nu werkt nauw 
samen met grote preferred suppliers en ‘brokers’ binnen 
de zorg. Wij bieden de beste kandidaat en zorgen er zo 
voor dat deze persoon alsnog via jouw vaste partner 
kan worden aangesteld. 

Werk je al met een 
preferred supplier? Wij ook!

mailto:info%40teamleiders.nu?subject=

