
 
 

Ondernemersinterview  

Iedere maand wordt er een ondernemer, PRO-lid, geïnterviewd vanuit de Communicatiecommissie. Waarom? 
Het kan leerzaam en inspirerend zijn: leer van de levenslessen en succesverhalen van andere Purmerendse 
ondernemers. Je kunt je verhaal doen als verlengstuk op je business, of zien als publiciteit in de regio. Het 
bevordert de lokale betrokkenheid en je kan kennismaken met andere ondernemers uit de regio. 
Wij zullen ernaar streven om in iedere nieuwsbrief een interview te plaatsen.  
Heb je interesse, neem contact op met Jeannette Zwaan of mail naar: communicatie@pro-site.nl 

Bedrijf: Agros 
Branche:  uitzendbureau / re-integratie  
Contactpersoon: René Vet, algemeen directeur/eigenaar 
Aantal medewerkers: 35 verdeeld over 5 vestigingen w.o. Purmerend 
Email: purmerend@agros.nl 
Website: www.agros.nl 

Deze maand rijd ik naar Ursem waar ik een gesprek heb met René Vet, algemeen directeur/eigenaar van 
Agros. 

1. Wie is ….. achter …. / Persoonlijke noot  

René Vet, geboren getogen in Ursem. Getrouwd en 3 dochters. “Ik ben een nuchtere Noord-Hollander met een 
gezonde positieve kijk op het leven. Heb altijd de ambitie gehad om iets voor mezelf te beginnen maar wist 
nog niet in wat. In de avonduren heb ik mijn HBO, SPD I en II  gedaan en in een functie van Adjunct Directeur 
deed ik toen ook personeelszaken. Toen is mijn liefde voor de HR tak ontstaan. Aandacht voor je medewerkers 
is zo belangrijk en dat niet alleen in goede tijden maar ook in minder goede tijden. Ik vind het geweldig om 
met onze kennis, inzet en ongebreideld enthousiasme mensen te helpen en te begeleiden die extra hulp nodig 
hebben om een baan te vinden.”  

 
2. Omschrijf in een paar zinnen de belangrijkste activiteiten/missie/doel van uw onderneming? 

“Dat is in 1 zin samen te vatten”, zegt René vastberaden. “De arbeidsmarkt bereikbaar maken voor iedereen.”   
Agros bemiddelt voor iedere kandidaat, met of zonder arbeidsbeperking een passende werkplek in opdracht 
van werkgevers, gemeenten en UWV. Vooral voor het UWV en Gemeenten doen zij re-integratie in alle 
voorkomende branches. “Dit is ook een uitstekende manier om gemotiveerd personeel te werven op een 
maatschappelijk verantwoorde manier”, legt René uit. “Wij leggen de focus op talent en competenties, zonder 
daarbij de sociale insteek uit het oog verliezen. Met onze ervaring en ons uitgebreide dienstenpakket leveren 
wij maatwerk. Maatwerk in: arbeidsre-integratie, jobcoaching, outplacement, re-integratie tweede spoor, 
modulaire re-integratiediensten, werkfit maken, sociale activering, begeleiding bij werkervaringsplaatsen, 
bemiddeling van uitzendkrachten, bemiddeling en begeleiding van buitenlands personeel, detachering, 
werving en selectie. Dit doen wij sinds 2001 op een betrokken en deskundige manier. Dit mede dankzij een 
uitgebreid, gevarieerd en loyaal werkgeversnetwerk in de regio Noord-Holland. Gemiddeld stroomt 70 % van 
de kandidaten uit naar werk. Dit is het overduidelijke bewijs dat Agros werkt: 24 uur per dag, 7 dagen per 
week. De locatie Purmerend wordt bezet door Rob Overpelt, Eric Meier en Barbara Salomons. 
Daarnaast hebben wij nog 4 vestigingen: Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Schagen.” 
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3. Wie wil je hier vooral mee bereiken? M.a.w. wie is de doelgroep?  

“Werkzoekenden met of zonder korte of lange afstand tot de arbeidsmarkt. Wij helpen iedereen en kijken 
hierbij naar wat wel kan in plaats van wat niet kan. Bemiddeling kan via de uitzend tak of de re-integratie tak.”   

4. Wanneer ben je op het idee gekomen om een eigen bedrijf te beginnen? Of wanneer ben je bij dit bedrijf 
gaan werken? En hoe is dat gekomen?  

“In 2001 is Agros opgericht, een vestiging in Alkmaar met 3 medewerkers. In 2004 is de Wet Werk en Bijstand 
gelanceerd. Deze wet is bedoeld om mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk te helpen. 
Betreffende mensen meldden zich bij de Gemeente maar daar bleef het dan bij. Toen hebben wij samen met 
de Gemeente een systeem bedacht waarbij betreffende mensen vervolgens weer naar een baan geholpen en 
begeleid worden. Met het grote netwerk van Agros lukt dat vaak. Ik was eerst betrokken als stille vennoot 
maar in 2006 ben ik echt ingestapt.” René lacht. “Zo is dat dus gekomen. Ik zou het morgen zo weer doen.”   

5. Hoelang ben je ongeveer bezig geweest met de voorbereidingen of het inwerken en wat is het meest 
leuke of uitdagende in deze onderneming?  
 
René heeft eerst 3 maanden meegelopen, geluisterd en geschreven. Daarna merkte hij hoe groot en complex 
de wereld van re-integratie is. Hij kreeg te maken met het UWV, Gemeenten en wetten. Wat hem direct 
fascineerde is de doelgroep en wat er gebeurt als zij geen hulp krijgen. Na de Coronacrisis zullen wellicht meer 
mensen hulp nodig hebben om weer een baan te vinden. “Ik hoop het natuurlijk niet, maar als het wel zo is 
dan zijn wij er”, aldus René.    

6. Lever je een bijdrage aan de maatschappelijke betrokkenheid in de regio? Welke ideeën heb je hierover?  

“Wij brengen mensen onder de aandacht bij werkgevers waar je normaal gesproken overheen zou kijken. 
Vandaar ons lidmaatschap van de PRO. Wij verbinden. Op sociaal maatschappelijk vlak sponsoren wij 
sportclubs en bijvoorbeeld ook een kinderboek (Het Beter Boek) voor het Dijklander Ziekenhuis.”  

7. Wat zijn de voor- en nadelen van het hebben van een eigen onderneming? 

“Een voordeel is de vrijheid in keuzen hoe je je werk wil organiseren. Nog een voordeel is de snelheid: de korte 
lijnen waardoor je snel kan doorpakken. Je kunt vandaag iets willen en het morgen geregeld hebben.  
Het dragen van verantwoordelijkheid en zorgdragen dat je je verplichtingen nakomt, geeft aan de andere kant 
een stukje druk. Deze bizarre tijd van Coronacrisis bevestigt dat nog eens. Door vertrouwen te hebben in mijn 
team en te durven delegeren, wordt deze werkdruk gespreid. Het team is groot genoeg zodat alles kan 
doorgaan. Ook als ik er even niet ben. Daar ben ik blij mee en trots op. Het belangrijkste is om te streven naar 
plezier hebben in je werk”, zegt René stellig. “En dat lukt Agros goed met onze vaste teams.” 
 
8. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen waarover een ondernemer moet beschikken wanneer deze een 
eigen onderneming wil opstarten of runnen? Hoe omschrijf je jezelf als ondernemer? 

“Natuurlijk zijn wij ook geschrokken van de situatie ontstaan door de Corona crisis. We lagen prima op koers 
maar dan staat de wereld in één klap stil. Het is dan ook zaak om positief en rustig te blijven en de juiste 
dingen te doen.”   

9. Hoe zou je graag door klanten omschreven willen worden? Waar onderscheidt je bedrijf zich in t.o.v. 
andere bedrijven waardoor die klanten juist naar jou toe komen? 
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Bij Agros werkt een team van enthousiaste medewerkers die voortdurend de nieuwe ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt en de daarbij behorende wetgeving op de voet volgen. “Wij luisteren naar onze klanten en 
spelen daar graag op in. Alleen ben je goed, samen zijn wij sterker, is onze slogan. Het team specialisten met 
jarenlange ervaring inspireert elkaar en vult elkaar aan en gaat voor resultaat. Ons team van specialisten haalt 
het beste uit elkaar. Wij hebben weinig verloop en gaan voor duurzame relaties waarin we ontzorgen. Daarin 
blinken wij uit”, vindt René.  
“De intensiteit die wij geven aan begeleiding van mensen naar een baan, is heel uniek bij Agros. Zo brengen en 
halen wij de medewerkers de eerste dagen naar hun nieuwe baan. Maar we gaan ook mee naar een 
sollicitatiegesprek. Ook nu in deze Corona tijd maar dan op aangepaste wijze. Het kan dus niet zo zijn dat de 
kandidaat niet op komt dagen. Als dat goed gaat en de medewerker vindt een duurzame baan, dat vind ik het 
mooiste wat er is”, zegt René. “Je kunt mensen aan het werk helpen maar als je de problemen daarom heen 
niet oplost dan zitten betreffende mensen zo weer thuis.” 
Agros is gecertificeerd in VCU en NEN 4400-1.  

10. Door wie of wat ben je het meest geïnspireerd geraakt de afgelopen jaren? 

“Onze doelgroep”, zegt René. “Bijvoorbeeld leerlingen van een praktijkschool of voortgezet speciaal onderwijs. 
Als ik kijk waar deze groep mensen, die het echt moeilijk hebben, terecht komt na een goede begeleiding, dan 
is dat de grootste inspiratiebron die er maar is.” 

11. Hoe ziet je onderneming er over 5 jaar uit? 

“In deze tijd is het wat lastig om vooruit te kijken maar onze marktpositie behouden voor onze doelgroep met 
dezelfde kwaliteit is een mooi streven. Groei is een wens maar geen doel. En dan heb ik het over beheerste 
groei waarbij de risico’s vooraf in kaart worden gebracht.” Een vestiging buiten het huidige werkgebied in 
Noord-Holland sluit René niet uit. Maar dit vergt een weloverwogen aanpak door een team van mensen die 
Agros goed kent.  

12. Wat is de belangrijkste ondernemersles die je zou willen delen? M.a.w. heb je tips voor (startende) 
ondernemers of collega-ondernemers in het algemeen? 

“Doe vooral de dingen die je graag wilt doen. Doe waar je goed in bent en blijf positief. Dingen waar je minder 
goed in bent, uitbesteden. Probeer risico’s goed in kaart te brengen en zorg dat je goed op de hoogte blijft van 
de nieuwste ontwikkelingen.”  

13. Welke vraag heb ik niet gesteld maar had je wel graag willen beantwoorden?  

René heeft geen vraag gemist maar dan schiet mij nog een vraag te binnen: ‘waar komt de naam Agros 
vandaan?’ “De naam Agros is ontstaan omdat we met de letter A vooraan in het toenmalige telefoonboek 
wilden staan. Gros is gekozen omdat we de ambitie hadden om groter te groeien.”  

14. Wat vond je van dit interview en heb je vragen aan de PRO:? 

René vond het een prettig interview. Ik dank René voor zijn tijd en verhaal.  
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