
Hét uitzendbureau voor de klantcontactsector



Over ons
Inspire is een gespecialiseerd uitzendbureau en 
staffing specialist voor de office & klantcontact-
sector. Wij helpen organisaties met hun capaciteit 
en prestatie vraagstukken binnen hun 
klantcontact omgeving (van frontoffice tot 
backoffice tot helpdesk) en het optimaliseren van 
klantcontact processen.

Onze dienstverlening loopt uiteen van recruitment, 
uitzenden of detacheren van klantcontact 
personeel tot aan vakopleidingen en interim 
management.

Professionaliteit
Inspire is lid van de ABU en Klantenservice Federatie 
(brancheverenigingen). Daarnaast zijn wij NEN4400-1 
gecertificeerd. Hiermee borgen wij onze 
betrouwbaarheid en professionaliteit naar onze 
opdrachtgevers en medewerkers. Inspire is regelmatig 
te vinden in de media op het gebied van klantcontact 
ontwikkelingen, innovatie en klantcases vanuit ons doel 
om kennis te delen met de markt.
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Inspire heeft de ambitie om de klantcontactsector op een positieve manier te beïnvloeden. Al onze events 
zijn gericht op leren en kennisdeling om zo de kwaliteit van de gehele sectorale dienstverlening naar een 
hoger niveau te tillen. Daarnaast willen wij het imago rondom werken in het klantcontact verbeteren:

Inspire heeft als doel om met haar events de klantcontactsector leuker, slimmer en beter te maken. 
Daarnaast zijn wij trotse sponsor van Make-A-Wish Nederland! Dit mooie goede doel vervult de allerliefste 
wensen van kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een ernstige of zelfs levensbedreigende ziekte.

Bestselling auteur en internationaal spreker Steven van Belleghem is onze MVO partner & ambassadeur!

MVO Partner
De Klantcontact Quiz is trotse
sponsor van Make-A-Wish 
Nederland! “Als een kind kan 
geloven dat zijn wens uitkomt, 
dan kan hij ook geloven dat hij 
beter wordt”.

MVO event
De Klantcontact Quiz is
opgezet als gratis MVO 
event voor alle klantcontact 
organisaties van Nederland!

Ambassadeur
Steven van Belleghem is ambassa-
deur van de Klantcontact Quiz! 
“Auteur van (bestselling) boeken, 
bekende internationale spreker, 
parttime marketingprofessor en 
ondernemer!”

Sectoronderzoek.nl is hét 
kennisplatform met hierin de 
belangrijkste trends en 
ontwikkelingen in de 
klantcontactsector. 

De Klantcontact Quiz is een gratis
(online) kennisevent waarbij 
klantcontact organisaties en 
medewerkers jaarlijks op een leuke 
manier strijden voor Awards en 
tegelijkertijd lerend bezig zijn.

Het Klantcontact Café is een
kennisevent in TV talkshow format
voor klantcontact professionals 
uit Nederland en België.

“Klantcontact is echt een vak!”

Sectoronderzoek
klantcontact industrie

Sector initiatieven

Maatschappelijk betrokken

www.klantcontactquiz.nl www.klantcontactcafe.nlwww.sectoronderzoek.nl



Intake 
requirements
Begrijpen van de 
sleutel KPI’s en 
succesfactoren.

Profiling
Opstellen van het 
medewerkersprofiel en 
geschiktheidseisen.

Vacature design
Ontwerp van vacatureteksten 
en passend beeldmateriaal

Recruitment strategie
Identificeren van de meest 
succesvolle wervingskanalen 
voor de te werven talentpool

Zoeken
Het uitzetten en 
monitoren van de 
vacature(s) per kanaal

Pre-Screening
1e kandidaat 
analyse op basis 
van profiel en 
relevante 
werkervaring

Matching
2e kandidaat

analyse op basis
van competenties

en vacature
geschiktheid

Selectie
Selectie van de

meest geschikte
kandidaten voor

de interview fase

Telefonisch interview
Toetsen van de telefonische

vaardigheden, motivatie,
karakter en cultuur match

E-Assement
Het afnemen van een
persoonlijkheids- en

vaardigheidstest

Persoonlijk
interview

Klikgesprek op locatie
van de opdrachtgever

Onboarding
Contracting, inplannen

opleiding,
welkomstdocumenten
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Vinden en binden van Talent
Inspire werkt op basis van op maat gemaakte recruitment processen voor haar opdrachtgevers. Onze 
recruitment services zijn er op gericht om onze opdrachtgevers volledig te ontzorgen in het recruitment 
proces.  Door onze diepe kennis van de sector, het inzetten van vakbekwame recruiters, het gebruik van 
gespecialiseerde software en slimme targetmarketing, zijn wij in staat om altijd de perfecte match te maken 
voor onze opdrachtgevers.

Inspire beschikt over haar eigen Academy op het gebied van 
klantcontact opleidingen. Alle uitzendkrachten van Inspire worden 
vóór aanvang van de werkzaamheden getraind en getoetst op 
klantcontact vaardigheden. Inspire gebruikt hiervoor de kennis en 
technologie van de Klantcontact Quiz, het grootste leer- en 
kennisevent van Nederland! De inhoud hiervan wordt jaarlijks 
samengesteld door experts uit de klantcontactsector. 



Flexibel en risicoloos personeel inhuren, voor een tijdelijke piek in werk, op projectbasis of als proefperiode 
om te kijken of je echt de juiste match hebt gevonden. Je betaalt alleen voor de uren die je nodig hebt. 
Wij regelen alles: de werving, de verloning en de administratie hieromheen. Je betaalt niets bij ziekte of 
ontslag, dat is onze zorg. Natuurlijk kun je op elk moment onze uitzendkrachten zelf in dienst nemen.

Wij leveren support vanaf een van onze kantoorlocaties 
of op locatie van onze opdrachtgevers zelf. Inspire biedt 
bedrijven de mogelijkheid om klantcontact personeel 
voor korte of lange termijn flexibel in te zetten binnen 
haar organisatie, met behoud van goed werkgeverschap.

Onze unieke manier van werken, kennis van zaken en 
sector expertise, maakt ons een zeer aantrekkelijke en 
unieke sourcing partner voor klantcontact organisaties.

Inspire is lid van de ABU en de Klantenservice Federatie 
(branche verenigingen). Wij inspireren bedrijven om hun 
klantcontact afdelingen continu te verbeteren door
onze unieke aanpak, diensten en hang naar kwaliteit. 
Anderzijds inspireren wij onze uitzendkrachten om het 
maximale uit hun carrière te halen via ons 
talentenprogramma en vakopleidingen.

Waarom Inspire?

Flexibel en risicoloos

Inspire als uitzendpartner

Ondersteuning of uitbesteding 
van uw recruitment activiteiten01
Verhogen van het bereik op uw 
gewenste kandidaten doelgroep 02
Inspire neemt het juridisch 
werkgeverschap over03
Verleggen van uw verzuimrisico 
en verzuim/loonadministratie04
Pay-per-use: alleen betalen 
voor gewerkte uren05

Verhogen van de arbeidsflexibiliteit 
(uitzendflexibiliteit)06
Expertise arbeidsmarkt en 
klantcontactsector07
Gratis basis klantcontact opleiding 
voor nieuwe medewerkers08
Professionele organisatie09
Een transparant tarief per uur per 
medewerker (incl. recruitment)10



Inspire Flex Offices

Flex Office Inspire Zwolle
Zwartewaterallee 44-48
8031 DX

Flex Office Inspire Zwolle
Assendorperdijk 1
8012 EG

Flex Office Inspire Utrecht
Computerweg 22
3542 DR Utrecht

Flex Office Inspire Enschede
Wethouder Beversstraat 18
7543 BK

Flex Office Inspire Groningen
Winschoterdiep 50
9723 AB

Flex Office Inspire Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB

• Sollicitatiegesprekken
• Seminars
• Vergaderingen

Flex Office Inspire Den Bosch
Bruistensingel 400
5232 AG

Hoofdkantoor 
Inspire

085 - 047 7741
info@inspire-group.nl

Veluwezoom 5
1327 AA Almere


