
landelijk netwerk

OPstap en BouwPalet zijn ruim 10 jaar geleden opgericht 

op initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties 

binnen de schilders- en bouwbranche. Gedurende deze 

periode is een landelijk netwerk opgebouwd met negen 

vestigingen. tjemme: “Ons dienstenpakket omvat alles wat u 

van een moderne intermediair mag verwachten. Uitzenden, 

detacheren, pay-roll services, werving en selectie en 

arbeidsrechtelijk advies. maar het meest uniek zijn wij in ons 

persoonlijk contact met onze werknemers”.

Onze aanpak is uniek

"Ik kan het soms zelfs niet geloven", zo vertelt tjemme 

enthousiast. "Zelfs in deze moeilijke tijden weet ons bureau 

in Burgum gedurende de winterperiode werk te bieden 

aan meer dan 65 vaklieden. Onze aanpak is uniek en 

daarmee onderscheiden we ons. Doe maar gewoon en sta 

waarvoor je staat zijn kernbegrippen voor ons. Ons kantoor 

is niet te vinden op een dure locatie, maar gewoon op een 

bedrijventerrein. Herkenbaar en dicht bij onze klanten. Je 

zult mij dan ook niet in een driedelig pak tegen komen", zegt 

tjemme lachend. "Elke dag ben ik wel op een bouwlocatie  

te vinden." 

Persoonlijk en flexibel

"Het persoonlijk contact is leidend. Wanneer ik een 

intakegesprek heb, spreken we af bij de mensen thuis. Ik 

wil weten wie de persoon is, wat iemand belangrijk vindt 

en hoe de thuissituatie is. Dat is belangrijk omdat wij een 

duurzame relatie nastreven. Zowel binnen ons team als ook 

richting onze opdrachtgevers. Wij zoeken heel nadrukkelijk 

vakmensen, die weten waar ze het over hebben. Voor hen is 

het belangrijk dat ze onder de CaO voor het Bouwbedrijf of 

de CaO voor het Schilders- afwerkings- en Glasbedrijf blijven 

vallen. Daardoor ontvangen zij hetzelfde loon als voorheen 

en verliezen hun rechten niet. Wel hebben wij juridische 

mogelijkheden met beduidend minder werkgeverslasten, dat 

levert zeer voordelige tarieven voor de ondernemers op! Wij 

kunnen hen dat bieden. maar we vragen wel een flexibele 

houding. Daardoor kunnen wij snel schakelen en leveren 

wij maatwerk voor onze opdrachtgevers en de werknemers. 

Daag ons maar uit!” zo besluit tjemme zijn verhaal.

Aan de elingsloane 25 in Burgum zijn BouwPalet 
Personeelsdiensten en OPstap bv gehuisvest. 
BouwPalet is een landelijk gespecialiseerd 
uitzendbureau voor de bouwbranche. wat BouwPalet 
is voor de bouw, is OPstap voor de schildersbranche. 
Adviseur Tjemme van der meer zwaait op de Friese 
locatie in Burgum de scepter en wordt daarbij 
administratief ondersteund door Trynke hoekstra. 
Collega adviseur egbert Dekker is vooral actief in de 
overige noordelijke provincies. Tjemme zit als een 
spin in het Friese ondernemersnetwerk dat aan de 
bouw is gelieerd.
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