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Kamphorst groeit!
Waar Wouter en Diny Kamphorst in 2000 
samen in Rhenen het bedrijf zijn gestart, is 
Kamphorst anno 2015 uitgegroeid tot een 
full service HR-dienstverlener met 15 erva-
ren adviseurs in dienst. Zo kunnen wij met 
recht zeggen dat werkgevers en werkzoe-
kenden voor alle HR-diensten bij de 
Kamphorst Groep terecht kunnen!
- Werving en Selectie  
- Uitzenden  
- Payroll  
- Interim  
- Detacheren  
- Internationaal Recruitment 
- Outplacement  
- Arbeidspsychologisch onderzoek 

Kamphorst deelt kennis!
Veel bedrijven in de regio Gelderse Vallei 
hebben vast wel eens kennisgemaakt met 
Joost Blaas, Kedie Chaigneau of Diny 
Kamphorst. U nog niet? Dan is het nu een 

mooie gelegenheid om dat te doen door 
gebruik te maken van onze Appeltaartsessie!

Een Appeltaartsessie is een gratis adviesge-
sprek dat u van Kamphorst ontvangt bij u 
op kantoor of bij ons. In een tijdsbestek 
van 1 tot 1,5 uur stellen wij onze kennis 
gratis ter beschikking om met u van 
gedachte te wisselen over (actuele) 
HR-vraagstukken, cases binnen uw organi-
satie of advies. Een gesprek op maat, afge-
stemd op uw organisatie en wensen. 

Mogelijke onderwerpen;
•  Wat betekent de flexibilisering van de 

arbeidsmarkt voor mijn organisatie en hoe 
ga ik hier mee om in de toekomst. Welke 
opties zijn er en hoe maak ik een goede 
afweging?

•  Hoe ga ik om met de veranderingen 
rondom de Wet werk en zekerheid en wat 
zijn de gevolgen voor onze organisatie?

•  Trends en bewegingen in de arbeids-

markt; interim, detacheren, international, 
flexibilisering.

•  Zorgt u voor de koffie, zorgen wij voor de 
appeltaart!

Eigen specialisten in huis
Kamphorst beschikt als ervaren HR dienst-
verlener over brede en actuele kennis. 
Naast allround adviseurs beschikken wij 
ook over specialisten. Zo is Arjan 
Groothoff specialist op het gebied van pay-
rolling. Voor al uw vraagstukken over ver-
loning en uitzendadministratie kunt u 
terecht bij Edward Polderman. 

  Kamphorst, op LinkedIn, Facebook en  

Twitter en blijf op de hoogte van nieuwsfeiten  

via www.kamphorstwerving.nl. Bezoekadres:  

Frederik van de Paltshof 5, Rhenen. 0317-620 722

Kamphorst Groep onder-
steunt werkgevers en 
werkzoekenden professio-
neel en vakkundig met 
een breed pakket aan HR-
diensten. Vanuit kantoren 
in Rhenen, Nieuwegein, 
Amersfoort en Nijmegen 
werken ervaren adviseurs 
aan het bij elkaar bren-
gen van werkgevers en 
werkzoekenden, waarbij 
persoonlijke aanpak en 
maatwerk de uitgangs-
punten zijn. 

Over de Kamphorst Groep
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