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FLEXIBELE ARBEIDSMARKT VRAAGT 
OM ALLROUND HR DIENSTVERLENING

Bij ADVADO wordt gespecialiseerde vak-

kennis gecombineerd met persoonlijke 

aandacht voor de klant. De HR dienstver-

lener uit Rivierenland is in de afgelopen 

vijftien jaar uitgegroeid tot een specialist 

van betekenis, waar accountants- en 

administratiekantoren uit de wijde regio 

graag een beroep op doen. Daarnaast is 

ADVADO ook landelijk actief, veelal voor 

klanten uit het MKB. Oprichter Rob van 

Doorn en zijn zoons Herbert en Rick zijn 

gezamenlijk verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken. Daarnaast zijn 

vier professionals actief om opdrachtgevers 

te voorzien van gespecialiseerde HR dien-

sten, van   salarisverwerking, pensioen- en 

personeelsadministratie tot ondersteuning 

bij functioneringsgesprekken en advies bij 

arbeidsconflicten. 

NIEUW ONDERKOMEN
Half februari is ADVADO verhuisd naar een 

nieuw onderkomen aan de Gerdina’s Hof 

11 in Geldermalsen. “Na acht jaar hebben 

we afscheid genomen van het pand aan de 

Bosmanskamp”, aldus Herbert van Doorn. 

“Het was tijd voor een nieuwe mijlpaal: 

van verhuur naar een eigen pand, dat 

helemaal aan onze eigen wensen en eisen 

voldoet.” Om dat te bereiken,  werd de 

nieuwe locatie grondig verbouwd, vertelt 

Van Doorn. Lachend: “Eigenlijk zijn alleen 

de buitenmuren blijven staan. De rest heeft 

een ingrijpende metamorfose ondergaan. 

We zijn trots op het resultaat. Het nieuwe 

kantoor is modern en eigentijds. Ons team 

kan weer jaren vooruit.”

BACKOFFICEDIENSTEN 
UITZENDBRANCHE
ADVADO is op alle fronten volop in bewe-

ging. De samenwerking met het kantoor in 

Haarlem komt voort uit een bewuste keuze 

voor schaalvergroting. “Hierdoor verdubbelt 

ons klantenbestand. We werken op dezelfde 

manier, dus zijn geen ingrijpende aanpas-

singen nodig. Wel kunnen we straks onze 

dienstverlening nog verder optimaliseren.” 

Een andere uitbreiding is het aanbieden van 

backofficediensten aan de uitzendbranche. 

“De verwachting is dat in 2020 één op de 

drie werknemers uitzend- of oproepkracht 

of ZZP-er is. Deze ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt vragen om specialistische 

kennis over wet- en regelgeving en per-

soneelsdienstverlening. Wetgeving met 

betrekking tot arbeidsrecht is complex en 

verandert bovendien continu, waardoor 

vraagstukken rond personeel veel tijd en 

kennis vergen. Wij kunnen de volledige 

backoffice vezorgen voor de uitzendbran-

che, zodat zij zich kunnen concentreren 

op hun opdrachtgevers. ADAVADO regelt 

achter de schermen de rest. Allemaal grote 

veranderingen voor ons kantoor, waar we 

met veel vertrouwen naar uit kijken.”
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ADVADO VOLOP IN BEWEGING

De arbeidsmarkt is de afgelopen 
jaren ingrijpend veranderd. In alle 
branches is steeds meer behoefte aan 
flexibele medewerkers. Deze ontwik-
kelingen vragen om specialistische 
kennis over HR-diensten. ADVADO 
uit Geldermalsen is een allround HR 
dienstverlener, die zich met name richt 
op het MKB. Het familiebedrijf is in 
maart verhuisd naar een nieuw pand in 
Geldermalsen. Om klanten vanuit het 
hele land maatwerk te kunnen bieden, 
gaat de HR specialist vanaf volgend 
jaar intensief samenwerken met een 
kantoor in Haarlem. 
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