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EEN ÉCHT TWENTS
BEMIDDELINGSBUREAU
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Effect personeelsdiensten voor écht vakpersoneel  
in de Bouw, Techniek, Groen & Infra en Office
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Effect
PERSONEELSDIENSTEN

Over Effect
Effect Personeelsdiensten is een bemiddelaar in de Bouw, Techniek, Groen & Infra en Office. 
Actief in de regio Twente en de Achterhoek. Wij zijn een (h)echt Twents bemiddelingsbureau 
waar de eigenschappen vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en afspraak is afspraak dan ook 
centraal staan. 

Effect Personeelsdiensten bestaat uit een jonge club recruiters, HR-specialisten en 
marketeers met een snelle handelswijze en waar persoonlijke benadering voorop staat. 
Wij bemiddelen in banen mét als doel een overname door de opdrachtgever, maar wij 
bemiddelen ook in tijdelijke dienstverbanden en we werken met zzp’ers.

Geen vraag is voor ons te gek. Het motto “Wij gaan door waar anderen stoppen” is dan 
misschien cliché, maar zeker bij ons van toepassing. Wij geven niet op, denken in oplossingen 
en staan altijd voor onze opdrachtgevers en medewerkers klaar. Dat is de echte Twentse 
nuchterheid die in ons zit!

Daarom heten wij ook jou van harte welkom bij Effect Personeelsdiensten!
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ONDERDEEL VAN

COVEBO
Sinds 2017 is Effect Personeelsdiensten onderdeel van Covebo Uitzendgroep. 
Een inter nationale organisatie met vestigingen en labels in het binnen- én buitenland. 
Covebo Uitzendgroep is een sterke landelijke speler in de arbeidsbemiddeling en biedt 
een breed pakket aan oplossingen voor uitzendkracht en klant in de sectoren Productie 
en Logistiek, Bouw en Techniek. 

De samenwerking met Covebo Uitzendgroep biedt ons meerdere kansen om op onze 
eigenWIJZE de beste arbeidsbemiddelaar van Twente en de Achterhoek te zijn. De overname 
heeft echter geen ‘effect’ op de bedrijfsvoering. Effect Personeelsdiensten is en blijft zoals 
je ons kent, met dezelfde kernwaarden en Twentse nuchterheid.
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2009 Oprichting Effect Personeelsdiensten

TIJDLIJN
EFFECT PERSONEELSDIENSTEN

2011 100e medewerker

2014

2017

2020

2021

Onderdeel van 
Covebo Uitzendgroep

Focus ZZP’ers

Opening locatie
Lichtenvoorde

2019 10 jaar Effect Personeelsdiensten

2022
NIEUWE DOELEN,  
NIEUWE KANSEN!

100e klant
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BRAN CHES
Effect Personeelsdiensten onderscheidt zich door continue focus op de branches Bouw, Techniek, 
Groen & Infra en Office. Door middel van persoonlijk betrokkenheid en een snelle handelswijze 

ontzorgen wij langdurig het personeelsbestand van organisaties met de perfecte matches.

>> BOUW 
>> TECHNIEK
>> GROEN & INFRA
>> OFFICE
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Doordat er een gespecialiseerd team 
gericht op de bouw is samengesteld,  
is er veel kennis van de kandidaat en 
opdrachtgever. Dankzij onze 
vak bekwaam heid weten wij kleine 
tot grote organisaties te voorzien 
van lokale vakmensen.

TECHNIEK
Het is en het wordt steeds lastiger om aan de 
in techniek gespecialiseerde vakmensen te 

komen. Door het uitvragen van de wensen van 
zowel de opdrachtgever als de kandidaat en 

de mogelijkheid om kandidaten op te leiden, 
weten wij op korte termijn voor de geschikte 

kandidaat te zorgen.

12

BOUW
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GROEN  
&INFRA
Al meer dan 10 jaar richten wij ons op 
hoveniers- en grondverzetsbedrijven. 
Zowel op kleine als grote organisaties. 
Wij spreken mensen met jarenlange 
ervaring of leerlingen die net om de 
hoek komen kijken in deze beide 
vakgebieden.

OFFICE
Wij spreken iedere dag diverse 
professionals en mensen die op 
 zoek zijn naar een kantoorbaan 
 binnen de bouw en technische 
 branche. Degenen die ervoor 

zorgen dat de core-business van 
jouw organisatie draaiende blijft.
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35
INTERNE 
MEDEWERKERS

3
VESTIGING

200
VERSCHILLENDE
KLANTEN

700.000
UITZENDUREN

500
UNIEKE 
UITZENDKRACHTEN

KERN
CIJFERS
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MISSION
STATEMENT

In een maatschappij die steeds individualistischer wordt, hechten wij veel waarde aan 
persoonlijk contact. Een CV zegt niet alles over de persoon achter het papiertje. Naast de 
vereiste ervaring is het namelijk ook belangrijk dat de persoonlijkheid van een kandidaat 
goed bij de organisatie past. De vent maakt immers de tent.

Geen enkele vacature of opdrachtgever is hetzelfde. Specifieke ideeën en wensen staan 
centraal bij het vinden van de juiste kandidaat. Jouw contactpersoon bij Effect 
Personeels diensten zal je wensen en ideeën inventariseren en adviseren waar nodig. 
Zo kunnen wij goed inschatten of er een perfecte match is tussen de werkzoekende en de 
opdrachtgever. 

Persoonlijk contact

Jouw ideeën en wensen centraal

Continue bezetting met tijdelijk personeel is mooi, maar wanneer een werknemer zich  
door kan ontwikkelen in -en kan binden aan de organisatie is dit nóg mooier. Samenwerking, 
sociale contacten, zich thuis voelen en waardering. Belangrijke facetten voor iedere werk-
nemer om goed werk te kunnen leveren. Wat ons onderscheidend maakt is dat wij onze 
focus leggen op structureel personeel. Toekomstperspectief is de belofte die wij aan onze 
kandidaten doen. Maar eigenlijk ook aan onze opdrachtgevers. Wij geven opdrachtgevers 
kosteloos de mogelijkheid om personeel na een vooraf afgestemde periode over te nemen. 
Ons streven is om de perfecte match te vinden met garantie op een langdurige samenwerking 
tussen zowel kandidaat en opdrachtgever, als tussen Effect Personeelsdiensten en 
opdrachtgever.

Onderscheidend vermogen
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DIENSTEN
De flexibele schil op personeelsgebied wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. 
De dienst uitzenden is een perfect middel om in te zetten wanneer jouw organisatie 
be hoefte heeft aan een tijdelijke arbeidskracht. Hierbij betaal je alleen de gewerkte uren,  
je hebt geen ziekterisico, je kunt snel en gemakkelijk jouw flexibele schil op- en afbouwen 
én je bent geen juridisch werkgever.

Detachering kan op projectbasis waarbij specifieke kennis en ervaring een vereiste is. We 
sluiten met de medewerker een overeenkomst voor de duur van het project. Ook wanneer 
er schaarste op de arbeidsmarkt is, is een detacheringscontract aantrekkelijker dan een 
contract op uitzendbasis. Een kosteloze overname na de afgesproken inleentermijn 
behoort tot de mogelijkheden.

> > Uitzenden

> > Detacheren

Direct een medewerker aan de organisatie binden? 
Kies dan voor Werving & Selectie. Wij selecteren, 
bemiddelen en adviseren voor personeel tot HBO+. 
Van starters tot kandidaten die beschikken over (ruime) 
werkervaring. Een perfect instrument voor posities 
waar schaarste in is. Wij bieden een totaalpakket op 
maat dat naadloos in elke situatie past.

ZZP’ers inhuren biedt vele voordelen. De flexibiliteit 
van zzp’ers zorgt ervoor dat je tijdelijk hoog 
gekwalificeerd personeel kunt inzetten. Voor korte 
klussen, maar ook voor een lange periode. Door de 
lage kosten, geen administratieve rompslomp en 
snelle uitbetaling kiezen ZZP’ers bewust voor Effect 
Personeelsdiensten.

>> Werving & Selectie

> > ZZP bemiddeling 

Hulp bij overige HR-vraagstukken? In samenwerking 
met enkele externe arbeidsjuristen kunnen wij onze 
relaties informeren op gebied van 
personeelsvraag stukken. Deze expertise bieden wij 
gratis aan. Wij zijn de sparringpartner voor HR-zaken.

> > HR vraagstukken
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De huidige arbeidsmarkt vraagt om een andere invulling van de rol van de recruiter. Online 
speelt een belangrijke rol in de arbeidsbemiddeling, maar heeft ook tot gevolg dat de 
afstand tussen kandidaat en recruiter steeds groter wordt. Wij zijn bewust dat dit een andere 
manier van werven en selecteren tot gevolg heeft en zijn ervan overtuigd dat kandidaten 
en opdrachtgevers nog steeds behoefte hebben aan persoonlijk contact en lokaal 
onder nemerschap. Daarom brengen wij het beste van de fysieke en digitale wereld bij 
elkaar.

De fysieke en digitale recruitmentwereld

RECRUITMENT
Online

Effect’s 

WIJ (HER)SCHRIJVEN 
EEN WERVENDE  

VACATURE

WIJ PLAATSEN DE  
VACATURE DOOR OP 
VACATUREBANKEN 

WIJ ONTWIKKELEN  
(GRATIS) VACATURE
VIDEO’S EN FOTO’S

Geef uw vacatures een 
flinke boost!Vacaturebooster

WIJ PROMOTEN DE 
VACATURES IN  

VACATUREBANKEN

DEEL DE VACATURE
PAGINA ONDER UW 

EIGEN NETWERK

WIJ ZETTEN WERVINGS
CAMPAGNES OP VIA 

SOCIAL MEDIA
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Boost je vacatures met wervingscampagnes! 
Bereik gekwalificeerde kandidaten op de plek waar ze hun tijd sowieso al besteden: 
op Facebook, maar ook op de vacaturebanken, zoals Indeed en Nationale Vacature
bank. Met onder andere de inzet van wervingscampagnes bereik je de juiste 
doelgroep en vergroot je de kans op de geschikte kandidaat.

IN HET PAKKET:
>>  (Her)schrijven van een wervende  
 vacature o.b.v. doelgroependata
>>  Doorplaatsing van de vacature  
 op (commerciële) vacature-  
 banken en in CPC campagnes
>>  Wervingscampagne op social  
 media* en Google Ads
>>  Een professionele vacaturevideo  
 & foto’s (ook voor eigen gebruik)
>>  Een Werken-bij pagina op  
 www.effectwerkt.nl 

Wat zijn wervingscampagnes?
Een wervingscampagne, ofwel lead-
campagne is een Facebook 
adver tentie om leads te generen 
voor een vacature. Bij een lead-
campagne kunnen mensen 
gegevens achterlaten via een 
formulier wanneer zij interesse 
hebben in en meer informatie 
willen over deze vacature. Deze 
gegevens kunnen wij inzien via de 
Facebook bedrijfspagina. 

Wij nemen binnen één werkdag 
contact op met deze leads om te 
filteren of het geschikte kandidaten 
zijn en voldoen aan het gewenste 
profiel. Vanaf dan gaat het 
sollici tatieproces van start dat ook 
wij geheel uit handen nemen.

>>  De vacaturebooster
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* Het is ook mogelijk dat wij vanuit  
 jouw Facebook bedrijfspagina  
 wervingscampagnes opzetten.  
 Zo vergroot je de zichtbaarheid  
 van jouw werkgeversmerk en dus  
 de naamsbekendheid via social  
 media en daarnaast bereik je 
 gegarandeerd de juiste 
 doelgroep.

WIJ NEMEN DIT  

KOSTELOOS UIT HANDEN!

De Voordelen:
>> Wervingscampagnes zijn geoptimaliseerd voor mobiel, waar 90% van de  
 Facebookgebruikers gebruik van maakt.
>> Het leadformulier wordt automatisch ingevuld door Facebook, dit scheelt veel  
 tijd en moeite en verlaagt zodoende de kans op afhaken.
>> Op Social Media bereik je de juiste doelgroep door (re)targeting.
>> De CPC campagnes in de verschillende vacaturebanken zorgen voor meer  
 weergaven van de vacature, waardoor er sneller op de vacature wordt geklikt. 
>> Een Werken-bij pagina geeft transparantie over jouw organisatie, waardoor mensen 
 een beter beeld krijgen van de werkzaamheden en de bedrijfscultuur.
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Effect’s 

VIDEO’S PRESTEREN 
BETER DAN TEKSTEN

JE BENT BETER VIND
BAAR OP GOOGLE

ONDERSCHEID JE VAN 
DE CONCURRENTIE

Waarom zijn video- vacatures effectief?
Vacaturebooster

HET ZORGT VOOR 
NAAMSBEKENDHEID

HET IS PERSOONLIJK 
& LAAGDREMPELIG

HET IS GEMAKKELIJK 
TE VERSPREIDEN

HOE GAAN WE TE WERK?
Mensen kijken liever naar een video waarin bondig wordt verteld wat de vacature 
inhoudt, dan dat ze zelf een hele tekst moeten doorspitten. Zo’n video zorgt ervoor 
dat mensen een beter beeld krijgen van wat de vacature nou precies inhoudt. 
Doordat wij beelden met tekst en/of geluidsfragmenten combineren, zorgen wij 
ervoor dat de vacature begrijpelijk is voor de kandidaat. In zo’n vacaturevideo kun 
je ervoor zorgen dat de kandidaat zich persoonlijk aangesproken voelt. Op deze 
manier kun je een potentiële kandidaat meteen een gebonden gevoel aan de 
organisatie geven.

Wij plannen samen een datum in om te filmen en foto’s te maken 
op de werkvloer.

Vooraf maken we duidelijke afspraken wat bijvoorbeeld niet ge
filmd mag worden en wie we eventueel kort mogen interviewen.

Op de dag zelf is een rondleiding gewenst indien er sprake is van 
een grote werkplaats.

We starten met een kort interview, we nemen de beelden op en 
maken we foto’s van de werkzaamheden en de werkomgeving.

Wij monteren de video en na akkoord, delen en promoten we 
de video en foto’s via onze socialmediakanalen en website.

1

2

3

4

5
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INTERNATIONALE

WERVING
29

Het verschil in vraag en aanbod in het aantal vacatures en werkzoekenden verschuift. Het 
tekort aan gespecialiseerde vakmensen (in Nederland) breidt zich steeds verder uit over de 

 sectoren in de Bouw en Techniek. Daarom zetten wij dat stapje extra en gaan verder waar 
 anderen stoppen! De kwaliteit is voor ons belangrijker dan nationaliteit. Daarom richten wij ons 
 ook gedeeltelijk op de internationale werving. Dankzij de samenwerking met Covebo Almelo, 
 dat zich uitsluitend richt op het bemiddelen van Europese vaklieden in de Bouw en Techniek, 

kunnen wij onze opdrachtgevers een totaalpakket bieden en voorzien van vakmensen.

Wij zetten dat ene stapje extra 
én gaan verder waar anderen stoppen!

EN
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Effect personeelsdiensten voor écht vakpersoneel  
in de Bouw, Techniek, Groen & Infra en Office
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info@effectwerkt.nl | www.effectwerkt.nl

>> Münsterstraat 17 | 7575 ED Oldenzaal | 0541 - 24 12 00

>> Zilverlinde 7a | 7131 MN Lichtenvoorde | 0544 - 74 91 10


