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De Adecco Group

De Adecco Group is één van de grootste HR-dienstverleners ter wereld. In 60 landen helpen we dagelijks 
duizenden mensen met verschillende achtergronden en culturen aan een baan. Hoe? Door innovatieve 
personeelsoplossingen te ontwikkelen die gericht zijn op de toekomst. We brengen bedrijven en mensen 
samen voor lange of korte termijn. En dat doen we dankzij de inzet van maar liefst 34.000 medewerkers, 
in een breed scala aan branches. Van administratie en hospitality tot life sciences en finance. Elke dag 
werken er meer dan een miljoen flexmedewerkers en ondersteunen wij meer dan 100.000 bedrijven en 
organisaties, wereldwijd.
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In Nederland
De toekomst laten werken voor iedereen

Flexibilisering, digitalisering en aangepaste regelgeving veranderen 
de wereld van werk. Nieuwe banen ontstaan en werkomgevingen ve-
randeren. Veel organisaties zijn bezig hun personeelsbestand te opti-
maliseren om succesvol te zijn in een nieuwe tijd.
 
Adecco staat voor een eerlijke, diverse en inclusieve arbeidsmarkt waar 
mensen duurzaam inzetbaar zijn. Wij geloven in het potentieel van 
mensen en geven iedereen de kans zichzelf te ontwikkelen. Zo leveren wij 
altijd het talent dat past bij iedere organisatie, op elk gewenst moment.

Adriaan Belonje – CEO Adecco Group Nederland

Marktaandeel Externen Vestigingen

3%

7.000+ 80+

Voor een 1-op-1 vertaling van de adeccogroup.com website van TAG die 
inzicht in onze organisatie, merken en oplossingen geeft, klik hier. Ook is 
er informatie over ons duurzaamheidsbeleid en een ‘werken bij’ sectie.

adeccogroup.com/nl-nl

https://www.adeccogroup.com/nl-nl/
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Adecco
Uitzenden, detacheren, werving 
& selectie, payrollen en  
freelance, in alle vakgebieden  
en sectoren, op alle niveaus

Top Secretaries
Brengt professionele
assistenten en
toporganisaties bij
elkaar. Met kennis en
aandacht voor ieders
wensen zorgen het voor
de juiste match

 Badenoch + Clark
Permanent Staffing en Interim 
Management van (senior)
professionals met ervaring in 
organisaties in transformatie,
transitie of groei

Pontoon 
Het geheel uitbesteden 
van werving en selectie 
in de vorm van managed 
services programs

LHH
Talent-, loopbaan- en 

leiderschapsontwikkeling,
outplacement en

verandermanagement

Modis
Consultants in 

de vakgebieden 
IT, Engineering en

 Life Sciences

Modis Tech Academy
Traineeships en talentontwikkeling voor 
young professionals in de vakgebieden 
Sales, Finance, Engineering & Technology, 
Informatiemanagement, IT 
& Development
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Passie

Samenwerken Klant Centraal

Ondernemerschap Verantwoordelijkheid

Onze waarden

Ontwikkelingsdoelen 
Verenigde Naties 

KWALITEITS-
ONDERWIJZ4GOEDE

GEZONDHEID
EN WELZIJN

3 GENDER-
GELIJKHEID5

KLIMAATACTIE13ONGELIJKHEID
VERMINDEREN10EERLIJK WERK

EN ECONOMISCHE
GROEI
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Onboarding

Talent management Beloning en waardering

Continue ontwikkeling:
persoonlijk en professioneel

Binden & begeleiden:
performance management

Met veel aandacht voor

Waarborging van kwaliteit

Adecco
Compliance

& Ethics

Interne
en externe

audits

Veiligheid, Gezondheid 
en Milieu certificeringen

ISO 9001:2015
gecertificeerd

Lid van de ABU

Klik hier voor onze VGM managementverklaringKlik hier voor onze VGM managementverklaring

https://www.adecco.nl/mvo
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De Adecco Group verbindt zich aan de toepasselijke publiek-, 
privaatrechtelijke en stakeholdereisen. Onze organisatie respecteert
 de wet- en regelgeving en hee� altijd de intentie hieraan te voldoen.

MVO

Initiatieven Focuspunten: behoorlijk 
bestuur, sociaal en milieu

- Inzetbaarheid en toegang 
  tot werk

- Vertrouwde partner 
   voor klanten

- Werkgever bij voorkeur

- Sociale bescherming 
  voor iedereen

Klik hier voor onze MVO managementverklaring

https://www.adecco.nl/-/media/adeccogroup/brands/adecco-global-2016/netherlands/media/mvo/managementverklaring_mvo_2021_adecco_group_nederland.pdf?&rev=9e60ee4109264719993753559c7e6e26&hash=F86F12BB5911BBE7F6F21D26E394F697

