
BROCHURE 
OMGEVINGSRECHT 



Geen poespas, eerlijkheid en hard werken met een goede portie humor zijn voor ons
belangrijke aspecten van onze cultuur. Een ander belangrijk aspect is dat jij zelf regisseur
bent in je eigen carrière. Je kiest zelf je project en we stellen samen passende
arbeidsvoorwaarden op maat op. We denken daarbij mee over je beoogde loopbaan, de
levensfase waarin je zit en waar je hart sneller van gaat kloppen. Natuurlijk zijn ervaring en
skills belangrijk, maar we matchen vooral op ambities, verantwoordelijkheid en personal fit.
Het stopt niet bij je project! Bij FIELD stimuleren we de creatieve mindset en kun je
meedenken met nieuwe business ideeën, strategieën en ontwikkelingen. Dit maakt ons
toekomstbestendig. Samen gaan we voor het behalen van je lange termijn doelen. Ook een
goede balans tussen werk en privé hoort bij werkgeluk. Ook daarin denken we met je mee! 

Over ons 

Detacheringsbureaus, je kent ze wel, de
welbekende poppetjes-schuifkantoren.
Dat doen wij anders! Bij ons ben je écht
onderdeel van ons team. Ja, je werkt op
project bij een opdrachtgever maar er
staat ook een team van Fielders achter
je. Collega’s om mee te sparren,
ervaringen mee uit te wisselen en leuke
tijden mee te beleven. Zo organiseren
we regelmatig events, kennissessies en
sparringsmiddagen. 

Even voorstellen 

Geluk heb je zelf 
in de hand.
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Lid van een community Jij maakt de keuze Matchen op personal fit



Jouw werkgeluk ons vertrekpunt. Dat
zie je terug in onze werkwijze.
Gelukkige werknemers leiden tot 80%
minder burn-outs en zijn 35%
effectiever. Happy people, better
results. Klinkt logisch, maar hoe zorgen
we dat je gelukkig bent op je werk?
Daarvoor gebruiken wij ons MWG-
Model. Dit Maximaal Werkgeluk model
zet in op vier pijlers. 

Onze werkwijze 

Wie ben jij? Wie ben ik? Na de kennismaking
schetsen we jouw

ideale situatie. 

Wij brengen de
mogelijke projecten

voor je in kaart!

We begeleiden je voor,
tijdens en na het
sollicitatieproces.

Kennismaking Ambitieprofiel Marktscan Begeleiding

Tijdens je opdracht
blijven wij je

sparringspartner.

Follow up

Het proces  

Maximaal Werkgeluk 

 Zo halen we het beste uit de samenwerking: 

DOE DE TEST 
Bereken met de FIELD Happiness Index (FHI) hoe gelukkig je bent met

je huidige baan door vier korte vragen te beantwoorden.  
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https://field.nl/happiness-index/


Maximaal Werkgeluk Model

Het gevoel van voldoening creëer je door te werken
aan projecten waar je energie van krijgt en waar je
wordt uitgedaagd. Ook spelen ambities, voorwaarden
en collega’s een grote rol. “We are part of your team”.
We doen er alles aan om jou je doelen te laten
bereiken en dat jij het maximale uit je eigen potentie
kunt halen.

Voldoening  

Community 
Genieten van het werk dat je doet is natuurlijk fijn! Het
is nog leuker als er een team van gepassioneerde
vakgenoten naast je staat. Collega’s die voor je klaar
staan, waar je mee kunt lachen en die op jou bouwen.
Samen neem je deel aan interessante webinars en
kennissessies en elk kwartaal zie je elkaar tijdens de
FIELD Netwerkborrel op de tofste locaties. 

Waardering 
Iedereen vindt het fijn om zich gewaardeerd te voelen. De
mogelijkheid je te ontwikkelen, goede arbeidsvoorwaarden
en niet te vergeten je collega’s spelen een grote rol in de
waardering. Een ander punt is het denken in
mogelijkheden. "Ja, dat kan!" is dan ook ons uitgangspunt.
Dat maakt het allemaal net wat leuker. 

Kennis
Je moet jezelf blijven uitdagen. Daarom zullen wij je blijven
aanmoedigen jezelf te ontwikkelen. Wij bieden
professionele trainingen aan over de nieuwste trends en
wet- en regelgeving. Ook zetten we in op het verbeteren
van je skills en technieken binnen je werkveld. Leren is
groeien. 
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Meedelen in de winst van je project? Dat vinden wij niet meer dan normaal. Onze
projectprovisie geeft je de mogelijk om boven op je salaris een bonus te ontvangen over elk
gewerkt uur. Afhankelijk van je functie ontvang je projectprovisie. Welk projectprovisie
percentage je ontvangt is afhankelijk van je werkervaring en je behaalde cursussen. 

Projectprovisie 

Bonusregeling

Babette heeft een bruto maand salaris van €3.750,- per maand op basis van 36 uur per
week. Dit is een uurloon van €24,04. Zij heeft 4,5 jaar ervaring als Wabo casemanager en is
in het bezit van een ABW 1 cursus. De projectprovisie die zij ontvangt is 12%. Bij een fulltime
dienstverband betekent dat een maandelijkse bonus van €444,37. Babette heeft hierdoor
een salaris van €4197,37 en daarnaast ontvangt zij een cursus vergoeding om haar ABW 2 te
halen. 

Voorbeeld scenario

Geen cursus

ABW 1

ABW 2

ABW 1 & 2 

1 - 2 jaar ervaring 3 - 5 jaar ervaring 6 - meer jaar ervaring

0% *

*inclusief een cursusvergoeding

BEREKEN JOUW PROJECTPROVISIE
Benieuwd naar de hoogte van jouw bonus? Vul de tool in om erachter

te komen hoeveel projectprovisie je ontvangt.
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12% *
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18% *

12% *
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18%

https://field.nl/projectprovisie/


Ja, dat kan! 
 Part of our team 

 Kwaliteit 
 Goed werkgeverschap

 Everyday feels like Friday
 
 

Een paar woorden op papier zetten zegt
natuurlijk niet zoveel. Het gaat erom dat
alles binnen FIELD is gebaseerd op deze
waarden en dat deze ons helpen bij het
maken van keuzes. Ze zeggen waar we
voor staan, wat wij nastreven en hoe wij
met elkaar omgaan. Ook baseren wij hier
onze samenwerking met nieuwe collega’s
op. 

Onze kernwaarden

Ons DNA 
Fielder. 

[Feel-der] - zelfstandig naamwoord
 

Een optimistische aanpakker, een tikkie eigenwijs
en een eersteklas expert in het vakgebied. Elke

Fielder is uniek. 

Neem dan eens contact op met Kelvin van der Zwaan
voor de mogelijkheden. Dat kan via 06-53270742 of
kelvin@field.nl.

Herken jij jezelf hierin?

WWW.FIELD.NL
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mailto:matthias@field.nl

