
 

Over ons 

TopStad Talents is een gespecialiseerd bureau dat zich richt op de werving & selectie en detachering van 
professionals. TopStad Talents maakt onderdeel uit van het NBBU en NEN gecertificeerde uitzend- en 
detacheringsbureau TopStad B.V., (www.TopStadbv.nl). Ons talentenbestand bestaat uit kandidaten met een 
MBO+, HBO of WO opleiding. Hierbij kunt u denken aan zowel jong professionals als aan ervaren specialisten. 
TopStad Talents werft en detacheert talenten, met diverse competenties en specialisaties. Wij ondersteunen u bij 
uw vraag naar tijdelijk of vast personeel op de vakgebieden: ICT & Automatiesering, Financiën, Sales & 
Marketing, Account Management, Facilitair Management, Consultancy, Project Management, Business 
Engineering, Teamleiding en HRM -advies. 

TopStad Talents maakt onderdeel uit van TopStad B.V. Topstad B.V. is een NBBU gecertificeerd professioneel 
uitzend-en detacheringsbureau dat zich met een gespecialiseerd dienstpakket richt op het beschikbaar stellen 
van tijdelijk personeel voor de arbeidsmarkt. Topstad B.V. heeft zijn strepen verdiend op het gebied van 
communicatieprocessen, training van uitzendpersoneel en intensieve begeleiding van (kandidaat) werknemers. 
Daardoor heeft TopStad B.V. in korte tijd een uitstekende naam opgebouwd bij vele relaties die hoogwaardige 
personeelsdiensten op maat zoeken. 

Vanuit TopStad B.V. constateren wij een toenemende vraag naar hoger opgeleid personeel op de vakgebieden 
ICT & Automatisering, Financiën en Sales & Marketing. Om onze opdrachtgevers nog beter van dienst te kunnen 
zijn bij hun vraag naar tijdelijk of vast personeel, hebben wij TopStad Talents als aparte entiteit gelanceerd. 
Daarbij is alle opgebouwde kennis en ervaring vanuit TopStad B.V. onbeperkt beschikbaar voor onze 
dienstverlening vanuit TopStad Talents.  

 

Missie  
 

TopStad Talents gelooft in een duurzame relatie met kandidaat en opdrachtgever. Onze meerwaarde zit in de 
relatie die wij opbouwen met zowel opdrachtgever als kandidaat. Wij zien het als onze missie om altijd voorbereid 
te zijn op de vraag van onze opdrachtgevers en op de vraag van onze kandidaten. Daarbij staat de kwaliteit 
voorop. We hanteren hierbij als regel: kwaliteit = klanttevredenheid.  
 

Visie  
 

Topstad Talents staat voor continuïteit, betrouwbaarheid, open communicatie en een goede samenwerking met 
opdrachtgever en kandidaat. Professionaliteit en kwaliteit zijn typerende kenmerken. De wensen van onze 
opdrachtgevers en onze kandidaten staan voor ons centraal met als resultaat de best mogelijke match. 
 
Onze werkwijze is simpel, snel en pragmatisch. Onze interne medewerkers denken en werken mee aan het 
oplossen van de vraag die leeft bij onze opdrachtgevers. Wij werken volgens vaste procedures en structuren, 
daarbij bouwen wij voldoende ruimte in om snel en flexibel in te kunnen spelen op veranderende situaties en 
behoeften bij onze opdrachtgevers. Onze kenmerkende werkwijze resulteert altijd in maatwerk, aansluitend bij de 
specifieke wensen van onze opdrachtgevers. Ook bij onze kandidaten besteden we veel tijd en aandacht aan wat 
zij willen bereiken. Wij starten hier al mee bij ons eerste contact en beëindigen de ondersteuning pas, als de 
kandidaat zelf aangeeft hier geen behoefte meer aan te hebben. TopStad Talents biedt bij wijze van spreken 
Lifetime Recruitment aan voor opdrachtgevers en kandidaten. TopStad Talents zorgt voor gedegen kennis van de 
wensen en beoogde doelen van onze kandidaten en onze opdrachtgevers.  
 
Een succesvol resultaat is gebaseerd op een goede samenwerking met onze opdrachtgevers. Samen met de 
opdrachtgever worden behoeften, wensen en beoogde resultaten in kaart gebracht. Vervolgens wordt er bekeken 
hoe deze resultaten op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier kunnen worden bereikt. Wij waarborgen de 
kwaliteit van onze dienstverlening door kleinschalig te opereren en door een professionele aanpak. Dit zijn 
belangrijke factoren die de dienstverlening van Topstad Talents tot een succes maken. 
 

Werkwijze  
 
Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging op het gebied van Beveiliging, ICT & Automatisering, Financiën of 
Sales & Marketing en stel je het op prijs dat je daarbij blijvend ondersteuning ervaart, dan biedt TopStad Talents 
wat je zoekt. Wij leveren een groot scala aan vormen van ondersteuning bij je zoektocht naar een nieuwe baan of 
een tijdelijke opdracht en bij je verdere ontwikkeling. TopStad Talents ondersteunt onder andere starters, ervaren 

http://www.topstadbv.nl/


specialisten, en freelancers bij het zoeken naar een baan of opdracht. Wij ondersteunen ook medewerkers als 
loopbaan- of jobcoach of medewerkers die te maken krijgen met een outplacementtraject. TopStad Talents 
besteedt veel tijd en aandacht aan jou, als kandidaat. Wij starten hier al mee bij ons eerste contact en beëindigen 
de ondersteuning pas, als jij aangeeft hier geen behoefte meer aan te hebben. TopStad Talents biedt je bij wi jze 
van spreken Lifetime Recruitment aan. TopStad Talents zorgt voor gedegen kennis van de wensen en beoogde 
doelen van onze kandidaat. We bereiken dit door de ondersteuning te organiseren vanuit je eigen regio en je 
eigen regionaal-werkende Carreer Coach. 
 
TopStad Talents staat voor continuïteit, betrouwbaarheid, open communicatie en een goede samenwerking met 
kandidaat en opdrachtgever. Professionaliteit en kwaliteit zijn typerende kenmerken bij het realiseren van ons 
gemeenschappelijke doel. De wensen van onze kandidaten en van onze opdrachtgevers staan hierbij centraal 
met als resultaat de best mogelijke match.  
 
Een succesvol resultaat is gebaseerd op goede samenwerking met onze kandidaten. We brengen samen met jou 
als kandidaat je wensen, capaciteiten en beoogde doelen in kaart. Vervolgens ondersteunen we je om je doelen 
op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier te bereiken.  

 

Starters  
 

TopStad Talents ondersteunt je als starter bij het zoeken naar je eerste baan en gedurende de eerste jaren van je 
carrière, waarin de focus nog vooral ligt op het richting geven aan je toekomstplannen. Wij kunnen hier al ruim 
voor je afstuderen mee beginnen, zodat we ook bij de keuze van je stageplaatsen mee kunnen denken en je 
kunnen ondersteunen. 
 
TopStad Talents helpt je zoeken naar een passende werkgever, maar ook naar een passend ontwikkeltraject bij 
deze werkgever en daarbuiten. We doen dit op basis van de samen met jou opgestelde doelen. We bieden onze 
standaard basisondersteuning aan zonder enige verplichting. De meerwaarde voor TopStad Talents ligt in de 
goede relatie met onze kandidaten en onze werkgevers, met als resultaat dat wij snel een goede match kunnen 
maken, zodra de vraag van een opdrachtgever aansluit bij jouw wens als kandidaat.  
 

Specialisten  
 

Heb je al enige jaren ervaring als specialist, dan weet je wat je waarde is voor je huidige werkgever. Dit neemt 
niet weg dat de vraag hoe je je verdere loopbaan vorm wil en kan geven relevant blijft. Natuurlijk ondersteunt je 
huidige werkgever je hierbij, maar ondersteuning van buitenaf kan ook veel waarde hebben. TopStad Talents 
biedt je deze ondersteuning, ongeacht of je concreet op zoek bent naar een nieuwe uitdaging of niet. 
 
TopStad Talents biedt je de mogelijkheid om ook op de lange termijn te kijken of je ontwikkeltraject aansluit bij je 
eigen visie. We doen dit op basis van de samen met jou opgestelde doelen. We bieden deze ondersteuning aan 
zonder enige verplichting. De meerwaarde voor TopStad Talents ligt in de goede relatie met onze kandidaten en 
onze werkgevers, met als resultaat dat wij snel een goede match kunnen maken, zodra de vraag van een 
opdrachtgever aansluit bij jouw wens als kandidaat.  

 

Loopbaan- en Jobcoaching 
 

TopStad Talents biedt al onze kandidaten standaard loopbaanondersteuning aan op een standaard basisniveau. 
TopStad Talents biedt dit aan zonder dat hier enige verplichting tegenover staat. Binnen dit basisniveau biedt 
TopStad Talents ondersteuning bij het vaststellen van je carrièredoelen en het maken van hierbij aansluitende 
keuzes. Aanvullend op dit basisniveau biedt TopStad Talents uitgebreidere en intensieve Loopbaan- en 
Jobcoaching voor kandidaten die daar behoefte aan hebben. Deze vorm van Loopbaan- en Jobcoaching is altijd 
maatwerk. Samen met onze kandidaten stellen we haalbare doelen op en definiëren resultaten. Bij de intensieve 
begeleiding wordt regelmatig gekeken naar de voortgang. We analyseren waar je in het nemen van een volgende 
carrièrestap tegen aan loopt en trainen je in effectieve manieren om je eigen loopbaan verder vorm te geven. 
 

Outplacementondersteuning  
 
TopStad Talents ondersteunt medewerkers die met Outplacement te maken krijgen. Dit kan zowel in opdracht 
van de organisatie waar je werkzaam bent of uit opdracht van jou als medewerker. Voor het laatste geval geldt 
dat sommige organisaties de medewerker een budget geven om zelf hun Outplacement te organiseren. Dit biedt 
jou als medewerker de grootste vrijheid. Om uiteenlopende redenen nemen organisaties afscheid van 
medewerkers, die soms al jaren bij deze organisatie in dienst zijn. Indien jouw werkgever geen ruimte meer voor 
jou heeft, kan je werkgever er voor kiezen om je ondersteuning te bieden bij de begeleiding naar een nieuwe 
baan, in zo’n geval biedt TopStad Talents je hierbij graag een solide ondersteuning. 
 



Voor Outplacementondersteuning is de juiste communicatie essentieel. We maken heldere afspraken over de 
aanpak en uitvoering van de Outplacementondersteuningen en bieden medewerkers de garantie dat TopStad 
Talents geen inhoudelijke mededelingen doet aan de werkgever over de ondersteuning en de gevoerde 
gesprekken.  
 
TopStad Talents bespreekt met u vooraf het te volgen proces. Vaste onderdelen bij Outplacementondersteuning 
zijn in ieder geval: 

1. Ruimte om terug te kijken naar het ontstaan van de situatie. Dit is een belangrijke basis om op een 
positieve manier vooruit te kunnen kijken. 

2. Gezamenlijk onderzoeken we je kennisniveau, je ervaringen, je interesses en je motivatie en bepalen we 
welke capaciteiten je hebt. 

3. Als bepaald is welke vacatures interessant en passend zijn, wordt een sollicitatiestrategie ontwikkeld met 
aandacht voor je CV, het schrijven van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken. 

4. Op basis van de ontwikkelde sollicitatiestrategie voer je de sollicitatieactiviteiten uit. Tijdens dit proces 
blijft TopStad Talents je actief ondersteunen. 

 

Freelancers  
 
Zoek je een opdracht als Freelancer, of wil je een opdracht uitvoeren als zelfstandige met of zonder eigen 
onderneming, dan biedt TopStad Talents de passende ondersteuning. TopStad Talents treedt op als (fictief) 
werkgever en is daarmee verantwoordelijk voor alle handelingen richting de belastingdienst en bedrijfsvereniging. 
TopStad Talents ziet er op toe dat de verplichting door de zelfstandige zelf is voldaan of organiseert dit voor de 
zelfstandige. 
 
Net als bij onze professionals die op zoek zijn naar een vaste baan ondersteunt TopStad Talents bij de 
ontwikkeling van Freelancers. Veel zelfstandigen hebben vaak weinig aandacht voor de eigen persoonlijke 
ontwikkeling, die doorgaans ondergeschikt wordt gemaakt aan het uitvoeren van zakelijke activiteiten. Het risico 
bestaat dat je als Freelancer minder grip op je werk krijgt en je werk steeds meer grip op jou krijgt. Dit terwijl veel 
freelancers er voor hebben gekozen om als zelfstandige te werken, omdat zij zelf graag meer grip willen hebben 
op hun eigen zaken. TopStad Talents is een partij die je kan ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe 
inzichten en het inslaan van nieuwe paden.  


