
Olympia Uitzendbureau bestaat sinds 1969 en inmiddels hebben we zo’n 90 reguliere en 50 inhouse vestigingen, verspreid over 
heel Nederland. Olympia is een succesvolle, snel groeiende uitzendorganisatie die behoort tot de top vijf van grootste Nederlandse 

uitzendorganisaties. Wij zijn een A-merk met landelijke naamsbekendheid, professioneel georganiseerde marketing en een efficiënte 
organisatiestructuur.

De Autostomerij
Voltaweg 37 - 4338 PS - Middelburg ( (0900) 221 3333

De heer M. Malcorps (Marcel) - marcel@autostomerij.nl

Olympia Uitzendbureau
Eisenhowerlaan 140 - 2517 KN - Den Haag ( (070) 338 10 50 - www.ondernemenbijolympia.nl

Mevrouw M. Schuurmans - m.schuurmans@olympia.nl
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Franchise

Buitenland

Activiteit:

Entreegeld:

Jaarlijkse fee’s:

Totale investering:

Benodigd eigen vermogen:

Gemiddelde omzet per vestiging:

Gemiddeld aantal medewerkers:

Netto verkoopoppervlakte:

Type samenwerking:

Lid NFV:

Locatie omschrijving:

Een succesvolle uitzendorganisatie die behoort tot de top 5 van grootste Nederlandse 

uitzendorganisaties. Een A-merk uitzendbureau met landelijke bekendheid, professioneel 

georganiseerde marketing en een efficiënte organisatiestructuur.

Geen

Bij een nieuw te openen vestiging in het eerste jaar 23%,  

vervolgens 33% van de bruto gerealiseerde marge.

Dit varieert per vestiging.

Dit varieert per vestiging.

€ 2.000.000

1-5 medewerkers per vestiging

Dit varieert per vestiging.
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De kracht van Olympia Franchise
Het meest wezenlijke onderscheid ten opzichte van onze 
concurrenten is dat Olympia een onderneming van ondernemers is.   
De franchiseformule hebben wij in 1998 geïntroduceerd. Door- en 
met onze ondernemers zijn wij in staat structureel beter te presteren
dan de markt. De langdurige betrokkenheid, de lokale marktkennis 
en het lokale netwerk zijn grote voordelen voor onze klanten. 
Onze mensen hebben een echte ondernemersdrive, zijn 
resultaatgerichtheid  en voelen zich verantwoordelijk voor het succes 
van de klant. En dat zie je terug in de cijfers.

Olympia Uitzendbureau: een A merk
Een sterk en succesvol merk als Olympia Uitzendbureau 
biedt franchiseondernemers veel meer dan alleen een goede 
naamsbekendheid. Het Olympia Service Center in Den Haag 
ondersteunt de franchiseondernemers op het gebied van landelijke 
Marketing en Sales, ICT en Back-office. Op strategisch niveau wordt 
hard gewerkt aan innovaties en het laden van het merk Olympia 
Uitzendbureau. Dit zorgt ervoor dat de franchiseondernemer zich 
kan focussen op datgene waar hij goed in is: ondernemen in de lokale
markt.

Olympia Academy
Uniek bij Olympia Uitzendbureau is het intern opleidingsinstituut, 
de Olympia Academy, dat ervoor zorgt dat wij een continue 
lerende en inspirerende organisatie zijn. Zo kunnen startende 
franchiseondernemers, maar ook ervaren ondernemers en hun teams 
blijven werken aan de beste versie van zichzelf en hun onderneming.

Post-hbo traineeship Ondernemerschap
Voor de toekomstige franchiseondernemers die graag eerst nog 
wat handvatten willen hebben voordat ze een eigen uitzendbureau 
gaan starten bieden wij, in samenwerking met de Hogeschool van 
Amsterdam, het 1 jarig Post-hbo traineeship Ondernemerschap 
aan. In dit programma word je helemaal klaargestoomd voor het 
ondernemerschap. Je werkt vier dagen per week op een van de 
Olympia vestigingen bij jou in de buurt en krijgt één dag per week 
college.

Franchiseondernemer worden?
Zoek jij zelfstandigheid, uitdaging en financiële onafhankelijkheid? 
Heb jij ervaring in de uitzendbranche of arbeidsbemiddeling en zit 
ondernemen je in het bloed? Dan ben je misschien wel de nieuwe 
franchiseondernemer van Olympia! Neem gerust eens contact met 
ons op voor meer informatie. Dat kan telefonisch, via 06 229 940 54 
of per mail via m.schuurmans@olympia.nl. We vertellen je graag 
meer over alle mogelijkheden die Olympia jou kan bieden!


