
Vdet zorgt voor een sterrenstatus in de uitzendwereld

Vdet is een erkend Belgisch uitzendbureau dat zich toespitst op ‘office 
& sales’ en horeca.  
Zo zijn er wel meer, zult u zeggen. Maar als u bij Vdet binnenstapt - als 
klant of als kandidaat, dat maakt geen verschil - vragen ze of ze uw 
jas even zullen weghangen en krijgt u een kop koffie of wat anders 
aangeboden.
“We willen graag dat de mensen zich bij ons meteen een beetje thuis 
voelen”, zegt gedelegeerd bestuurder Carla Grauwels.
“Daarom opteren we voor een ronduit persoonlijke aanpak.”

Carla Grauwels is sinds 1985 actief in de uitzendsector. Al die jaren heeft 
ze een duidelijke en eigenzinnige visie over haar business ontwikkeld. 
“Vdet bestaat in zijn huidige vorm sinds 2008”, zegt Carla Grauwels. “Ik 
wilde hoe dan ook vermijden dat het een ‘standaard’ uitzendkantoor zou 
worden. Ik ben vertrokken binnen mijn plan vanuit een sterkte-zwakte 
analyse in de dienstverlening van een uitzendkantoor en heb me vooral 
geconcentreerd op de zwaktes. Deze punten heb ik willen ombuigen 
naar sterktes. Daarom heb ik vanuit een welbepaald concept gedacht 
en meerwaarde willen creëren voor zowel werkgever als werknemer.”

Unieke videosollicitatie
Kandidaten kunnen bij Vdet bijna letterlijk een vedettenrol spelen via 
een zogenoemde videosollicitatie. Ook deze vorm van solliciteren is 
bijzonder en uniek. In een filmpje van ongeveer twee minuten stelt u 
zich voor de videocamera voor: wie bent u, wat is uw ervaring, waarom 
wil u de job? Op het kantoor van Vdet is hiervoor een speciale ruimte 
met digitale camera voorzien.
“In zo’n videofilmpje komt de persoonlijkheid van een kandidaat 
meteen tot uiting”, zegt Carla Grauwels. “Het geeft een veel sterker en 
completer beeld van iemand dan enkel een cv op papier.  Komt iemand 
dynamisch en overtuigend over? Hoe is het taalgebruik of kennis van 
een vreemde taal? Het zijn belangrijke troeven als u - zeg maar - 
bijvoorbeeld een meertalige verkoper zoekt. En dit alles komt meteen 
tot uiting via het filmpje. Een groot voordeel van zo’n videosollicitatie 
is overigens dat het onze klanten veel tijd bespaart. In een mum van 
tijd krijgen ze een totaalbeeld van de kandidaten en is de motivatie 
tot een verdere kennismaking met de kandidaat geen punt tot discussie 
meer. Ze kunnen de beelden trouwens via onze website bekijken, via 
een persoonlijke login en paswoord. Het is functioneel en efficiënt.

Bijzondere locatie met afspraak en tijd voor iedereen
“Vdet ligt op een unieke locatie, vlakbij het kanaal en ons 
interieur straalt rust uit”, zegt Carla Grauwels.
“De keuze is bewust gemaakt. Elke kandidaat komt hier bin-
nen na afspraak en weet op voorhand voor welke functie hij/
zij is uitgenodigd. De bedoeling van de afspraak is het inbou-
wen van een kwalitatief moment voor de uitzendmedewerker 
alsook het nastreven van de dagelijkse efficiëntie, zodat de 
bedrijven maar ook de uitzendmedewerkers snel een respons 
hebben op hun vraag tot samenwerken. De kandidaat krijgt 
een degelijk en persoonlijk diepte-interview. De videosollici-
tatie is in dit proces een absoluut onmisbaar element gewor-
den. Indien nodig koppelen wij een datum aan de afspraak 
tot opleiding binnen Vdet.  Het plaatje is hiermee volledig.”

Interessante opdrachten voor studenten en reguliere 
werknemers
Vdet is als uitzendkantoor gespecialiseerd in ‘office & sales’ 
en horeca - twee belangrijke en tegelijk totaal verschillende 
niches.
Carla Grauwels: “De keuze is bijzonder maar ook weldoordacht. 
Het wisselend klimaat in de horeca en de langdurige, vrij 
stabiele opdrachten in ‘office & sales’ brengen elkaar in 
evenwicht.”
In beide niches heeft Vdet in elk geval veel expertise in 
huis. Zo heeft dit kantoor een eigen call center experte en 

een gediplomeerde horeca consultant die binnen Vdet ook 
gespecialiseerde opleidingen verzorgen. 
“We werken intussen voor verschillende grote en minder 
grote cateraars in Limburg alsook voor diverse horecazaken”, 
zegt Carla Grauwels. “Personeel voor de bediening, mensen 
voor de keuken, mannen of vrouwen voor de tap - de 
horecasector is heel breed. De vraag in die sector is zeer 
variabel en groot, maar wij kunnen vrijwel op alle mogelijke 
situaties snel inspelen. We kunnen  mensen leveren voor 
een klein evenement maar tegelijk ook voor een groots 
gebeuren. In onze databank zitten zowel mensen die 
actief op zoek zijn naar werk als een grote ‘pool’ van zowat 
zeshonderd studenten, die graag een centje bijverdienen. 
Deze uitgebreide groep van studenten krijgt overigens vooraf 
een opleiding bij ons. Deze jonge mensen verschijnen dus 
zeker niet onvoorbereid op hun tijdelijke werkplek.” 
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Uitzendbureau Vdet

Vedetten
De naam Vdet is gekozen vanuit de filosofie dat 
iedereen een sterrenstatus verdient in het le-
ven. “Zowel wij als bedrijf als de uitzendkrach-
ten willen hoge toppen scheren en vedetten 
worden”, zegt Carla Grauwels.  “Onze gedreven 
medewerkers gaan dan ook elke dag tot het ui-
terste.”
De ietwat merkwaardige spelling van de naam 
‘Vdet’ geeft het uitzendkantoor een jonge uit-
straling. In sms-taal schrijft de jeugd dit woord 
overigens op deze manier...
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