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Sluit je aan bij de beste franchiseformule in de uitzendbranche

Denk je erover om franchisenemer te worden in de uitzendbranche? 
Dan is dit hét moment. Olympia heeft nieuwe gebieden beschikbaar om 
als ondernemer te beginnen. Benut deze kans om te gaan ondernemen 
bij de beste franchisegever in de uitzendbranche.  

Ondernemen bij Olympia vraagt om een minimale investering van € 100.000

Als ondernemer bij Olympia profiteer je van een bewezen succesformule.  
Binnen deze formule krijg je kaders en de ruimte om op je eigen manier te 
groeien. Wist je dat Olympia de grondlegger van de franchisemodel binnen  
de uitzendbranche is? Je kunt daarmee bouwen op jarenlange ervaring met 
franchise. Daarnaast biedt Olympia het meest uitgebreid dienstenpakket uit  
de branche:

•  Landelijk opererend en ervaren bidmanagement team 

•  Bewezen succesvol centraal sales- en accountmanagement

• Wekelijks vooruitbetaalde marge

•  Debiteurenbeheer en facturatie vanuit het Olympia Service Center

• Centrale inkoop en ondersteuning via data

•  Duidelijke afspraken over 50/50% margeverdeling bij een flexkracht  
in twee regio’s

• Methode om afspraken te maken over omzet en toetsen van resultaten

•  Compliancy en ABU-certificering 

•  Professionele back-office software

•  Netwerk en expertise van specialties zoals Olympia Werkvertrouwen,  
KCC en Inhouse 

• Olympia Academie voor training en opleiding van jouw team

• Olympia onboarding voor het inwerken van nieuwe medewerkers

Ondernemers blijven  
gemiddeld 13 jaar bij  
Olympia en verlengen  

minimaal één keer.



Groei op jouw manier binnen onze succesformule

Ook voor je persoonlijke ontwikkeling biedt Olympia jou volop inspiratie 
en mogelijkheden. Zo kun je deelnemen aan het leiderschapsprogramma 
voor ondernemers om vanuit daar jouw groeiambities verder waar te 
maken. Het netwerk van franchisenemers en een manager als sparring-
partner helpen je om de uitdagingen die je tegenkomt om te zetten in 
succes. Je krijgt alle ruimte om door te groeien. Zo zijn er al veel franchise 
ondernemers die meerdere vestigingen hebben geopend.

Richard Boekhorst
Ondernemer Olympia Amersfoort

Bijna 60% van  
de ondernemers  

draagt zelf bij aan het  
succes van de  

franchiseformule.

“Als intercedent begonnen bij Olympia en  
inmiddels al 13 jaar ondernemer. Als ik  
terugkijk op alle resultaten en mijlpalen die  
mijn vestiging behaald heeft in die jaren dan 
maakt mij dat ontzettend trots!”

Boost je lokale ondernemerschap aangevuld met topklanten uit ons netwerk 
Jij bent de lokale held. Met jouw netwerk realiseer jij een betekenisvolle match 
tussen klant en flexkracht. Olympia ondersteunt jouw lokale ondernemerschap 
met landelijke topklanten. Een klantbestand met aantrekkelijk namen die een 
omzetfundament voor jouw onderneming vormen. 

Daarnaast lift je mee op de naamsbekendheid en ervaring van Olympia.  
Dit heeft meerdere voordelen:

•  De strategie en purpose van Olympia zijn aantrekkelijk voor  
nieuwe klanten en flexkrachten

•  Olympia is goed in het behouden ban national accounts  
(gemiddelde verblijfsduur 10 jaar) 

•  Olympia is goed in het behouden van MKB klanten  
(gemiddelde verblijfsduur 13,5 jaar) 

•  Olympia heeft de meeste lokale klanten van alle franchise  
uitzendformules



Behaal simpelweg klinkende resultaten

Olympia heeft het beste verdienmodel in de uitzendbranche.  

Ondernemen bij Olympia betekent mee liften op het succes van al  
50+jaar ondernemen:

•  Ondernemers bij Olympia groeiden het afgelopen jaar met  
gemiddeld 10% in omzet en marge

•  Het marktaandeel van Olympia is de afgelopen jaren met  
meer dan 3% toegenomen

•  Resultaten in de focussegmenten van Olympia zijn sneller 
gegroeid dan de markt

•  100% van de Olympia ondernemers maakt winst

Bijna een kwart van de ondernemers groeit naar meerdere vestigingen. 

Kor Visser
Ondernemer, meerdere vestigingen in Friesland

“Boekhouding en facturatie zijn 
werkzaamheden waar ik geen energie 
van krijg. Olympia neemt dit uit  
handen, waardoor ik mij echt kan  
focussen op het ondernemen.”

Alle vacatures worden 
geboost via verschillende 
digitale kanalen. Zo helpt 

Olympia jou om eenvoudig 
toegang te krijgen tot  

meer sollicitanten.



Draag concreet bij aan een betere samenleving

Als gepassioneerd ondernemer gaat het je niet alléén om winst. Purpose 
en profit gaan voor jou hand in hand. Je wilt impact maken: van betekenis 
zijn voor de mensen in jouw regio. Olympia leidt de maatschappelijke 
transitie naar betekenisvol werk. Omdat uit onderzoek blijkt dat mensen 
gelukkiger en gezonder zijn als ze werk doen dat er toe doet. En dat wil 
jij als ondernemer ook voor iedereen bereikbaar maken. 

Als netwerker pur sang weet jij als geen ander bedrijven en werkzoekenden te 
verbinden. En om ook díe mensen te helpen die het wat moeilijker hebben. In 
2021 hielp Olympia bijna 3.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
aan werk. Daarnaast is Olympia PSO-gecertificeerd. Deze landelijke impact en 
breed gedragen missie van Olympia helpen jou om op lokaal niveau het  
verschil te gaan maken.

Olympia is als  
enige uitzendbureau  
op de hoogste tree  
PSO gecertificeerd.Olympia hielp in  

2021 bijna 3.000 mensen  
met een achterstand  
tot de arbeidsmarkt  

aan een baan.

Sonja Vermeulen
Ondernemer Olympia Den Helder

“De duidelijke missie van Olympia zorgt voor een goede 
positionering in de markt. Ik maak gebruik van het 
waardevolle imago, dit ondersteunt me in mijn  
ondernemerschap op lokaal niveau. Zo kan ik  
nóg beter van betekenis zijn in onze regio.”

Lees meer

https://www.olympia.nl/blog-personeel/olympia-in-top-meest-inclusieve-werkgevers/


Ondernemen met Olympia

Maak deel uit van de beste franchiseorganisatie in de uitzendbranche: 
boost je lokale ondernemerschap met onze topklanten en behaal  
simpelweg klinkende resultaten. Groei op jouw manier binnen onze  
succesformule en draag bij aan een betere samenleving.

Enthousiast geworden? Laat je gegevens achter via deze link of neem contact op 
via ondernemen@olympia.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

De procedure na interesse ziet er dan als volgt uit:

Stap 1: (Digitale) kennismaking met Olympia

Stap 2: Kennismaking afdeling Franchise

Stap 3: Investeringsplan/Exploitatiegesprek

Stap 4: Assessment

Stap 5: Business plan maken en presenteren

De procedure omvat o.a. een financiële screening en het aanleveren van een 
Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

https://www.olympia.nl/over-olympia/ondernemer-worden/?utm_medium=Brochure&utm_source=Website&utm_campaign=Franchise
mailto:ondernemen%40olympia.nl?subject=



