
Wiertz Company, wat doet dat bedrijf precies? 
‘Wij zijn actief in uitzenden, payrollen, werving, selectie, zeg maar 
de volle breedte van de markt van mens en werk. In het Zuiden, 
de rest van Nederland, vestigingen in Duitsland, Polen… Dagelijks 
zijn zo’n vierduizend flexwerkers aan het werk, en…’ 
Vanuit zijn kantoor in Kerkrade vertelt Roger Holtus enthousiast 
over het bloeiende bedrijf. Via een beeldverbinding, want live 
samenkomen is er midden in de corona lockdown niet bij. De 
feiten schudt hij zo uit zijn mouw. Maar wat betekent dat nu 
concreet, vraag ik. Roger Holtus: ‘Bedrijven zijn op zoek naar 
werknemers, potentiële werknemers zoeken een baan, wij 
brengen die twee bij elkaar. Wij matchen talenten met vacatures.’

De warmte van oranje
Wiertz Company is een familiebedrijf. Het werd 24 jaar geleden 
opgericht door Harm en Dionne Wiertz. Voormalig leraar Harm 
Wiertz werkte al jaren voor bedrijven in de uitzendbranche toen op 
een dag Dionne zijn kantoor binnenstapte voor een sollicitatiege-
sprek. Hij nam haar aan en niet lang daarna sloeg de liefdesvonk 
over. Al snel besloot het kersverse stel voor zichzelf te beginnen. 
‘Kijk’, legt Roger Holtus uit: ‘Harm en Dionne vonden bij het 
beursgenoteerde bedrijf waar ze werkten de focus te veel gericht op 
winst en geld. Daar konden zij zich niet mee verenigen. Voor hen 
betekent uitzendwerk veel meer. Iemand een baan bezorgen is het 
begin van iemands onafhankelijkheid, zelfstandigheid, zelfont-
plooiing. Daar komt meer bij kijken dan harde euro’s. Het gaat om 
iemands kwaliteiten ontdekken, geïnteresseerd zijn, oprechte 
aandacht.’ Harm en Dionne baseerden hun Wiertz Company op 
het Rijnlands gedachtegoed. Daarin gaat de lange termijn boven de 
korte, de mens boven het geld. Op Koninginnedag in 1997 open-
den zij in de Oranjestraat in Kerkrade hun eerste vestiging. 
Inmiddels telt het bedrijf meer dan 26 kantoren. ‘Oranje is nog 
altijd onze huiskleur’, vertelt Roger Holtus. ‘Vanwege die Koningin-
nedag in de Oranjestraat, maar zeker ook vanwege de  warmte van 
die kleur. Die willen wij uitstralen!’

Barbecueën met vijftig flexwerkers
Roger Holtus illustreert die warmte van Wiertz met een voorval 
in zijn eerste werkweek bij Wiertz Company. Nadat hij op vrijdag 
het kantoor was binnengelopen, werd hem gevraagd zijn auto 
opzij te zetten. Op de parkeerplaats moest plaats worden 

‘Gelijkgestemden 
vinden’

Goed nieuws: Wiertz Company gaat 
philharmonie zuidnederland sponsoren. 
Het bedrijf en het orkest gaan een 
verbinding aan voor twee jaar. deKlank 
sprak met Roger Holtus, directeur van 
Wiertz Company. ‘Een gezond bedrijf 
groeit in een gezonde samenleving, en 
cultuur hoort daarbij.’

tekst Machiel Swillens
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gemaakt voor een partytent en een aantal 
barbecues. ‘Het is nog altijd een mooi 
verhaal’, zegt hij met een lach. ‘Onze 
kantoormedewerkers hadden flexwerkers 
met hun gezinnen uitgenodigd voor een 
barbecue. Zaten er ’s avonds opeens zo’n 
vijftig flexwerkers een feestje te vieren 
buiten. Barbecueën, biertje erbij. Allemaal 
onder het mom van: het is mooi weer, 
jullie hebben hard voor ons gewerkt, nu 
werken wij hard voor jullie. Inderdaad, dat 
is typisch Wiertz’, beaamt Holtus, ‘een 
familiebedrijf, maar eigenlijk voor alle 
betrokkenen één grote familie.’ 

Goed naar elkaar luisteren
Vier jaar geleden besloten Harm en 
Dionne Wiertz dat het tijd werd om wat 
meer afstand te nemen van hun onderne-
ming. Zij gingen op zoek naar een 
directeur en vonden die in de persoon 
van Roger Holtus. Daarvoor had hij 
jarenlang voor de Rabobank gewerkt; hij 
zwaaide er af als directeur. 
‘Toen ik hier begon te werken zei Harm 
tegen mij: “Zorg ervoor dat je een 
werkomgeving creëert waarin je het naar 
je zin hebt”. Ik heb toen een platenspeler 
op mijn kantoor gezet.’ Muziek speelt een 
niet onbelangrijke rol in het leven van 
Roger Holtus. Zijn smaak is breed: van 
metal tot klassiek. ‘Als het maar ambach-
telijk is, met echte instrumenten.’ In zijn 
studententijd kocht hij een gitaar. Maar 
veel verder dan een NTI cursus kwam hij 

iedereen verdient een baan. Dat is het 
vertrekpunt. Als dat lukt leveren wij een 
bijdrage aan de maatschappij. Dat doen we 
overigens niet alleen door ons product, 
maar ook door een deel van wat we daaraan 
overhouden weer terug te investeren in de 
maatschappij.’

Wiertz Foundation
Om die wederkerigheid een praktische vorm 
te geven, startte Wiertz Company in 2006 
Wiertz Foundation. De missie van Wiertz 
Foundation: iets teruggeven aan de samenle-
ving waarin Wiertz Company opereert. Dat 
gebeurt door verschillende goede doelen en 
projecten in de regio te ondersteunen. In 
dit coronajaar werd daarbovenop een extra 
fonds van honderdduizend euro opgericht 
om getroffen instellingen en ondernemers 
te helpen. Holtus: ‘We ondersteunen 
muziek- en toneelverenigingen, maar 
ook bijvoorbeeld een instelling als het 
Credo Huis. Zij vangen dak- en thuisloze 
jongeren op. In deze moeilijke tijd gaven 
we hen een extra bijdrage. In ons filiaal in 
Maastricht maakten we mensen vrij om te 
proberen deze jongeren aan een baan te 
helpen. Ook kochten we een beeld van een 
kunstenaar die zijn inkomsten zag opdro-
gen. Dat is win-win. Wij hebben een mooi 
beeld staan, hij heeft weer middelen om 
verder te kunnen.’ 

Verbinding met philharmonie zuid-
nederland
Wiertz Foundation gaat drie nieuwe 
projecten van philharmonie zuidneder-

niet, vertelt hij met enige spijt in zijn 
stem. Wel luistert hij veel. Het helpt hem 
met denken en schrijven. Roger Holtus 
ziet zeker parallellen tussen muziek en 
het bedrijfsleven: ‘Miles Davis zei ooit dat 
een verkeerde noot pas verkeerd is als de 
noot die erop volgt niet klopt. Je kan dus 
altijd bijsturen. Het is een kwestie van 
goed naar elkaar luisteren. En om 
gelijkgestemden te vinden moet je 
toonzetten. Pas als je je uitspreekt, 
ontdek je wie er bij je past. Dat zijn 
belangrijke parallellen tussen het 
bedrijfsleven en muziek.’

land ondersteunen. High Five! Music, 
waarin basisschoolleerlingen via korte 
video’s muzikale boodschappen uitwisse-
len met musici van het orkest. Symphonic 
mob, waarin tal van amateurmusici en 
muziekverenigingen in één groots 
evenement gaan samenspelen met 
philharmonie zuidnederland. En een 
dirigentenworkshop, waarin dirigenten 
van HaFa-verenigingen les zullen krijgen 
en ervaring zullen opdoen op de bok bij 
philharmonie zuidnederland. 
Bijzonder aan deze sponsorovereenkomst 
is dat philharmonie zuidnederland niet 
voor steun aanklopte bij Wiertz Foundati-
on, maar dat Wiertz Foundation het orkest 
benaderde. Roger Holtus: ‘We merkten dat 
we veel aanvragen voor ondersteuning 
kregen die erg op elkaar leken. Allemaal 
van verschillende muziekverenigingen. 
Wij vroegen ons af of we dat niet steviger 
en duurzamer konden aanpakken. In 
plaats van veel kleine druppels op de 
gloeiende plaat strooien, iets substantieels 
doen. Wellicht konden we doorverwijzen 
naar een groot project. Al pratend kwa-
men we al snel uit bij philharmonie 
zuidnederland.’ 

Waarom juist philharmonie zuidnederland? 
Waarom passen Wiertz Company en de 
philharmonie zo goed bij elkaar?
‘Natuurlijk vanuit de liefde voor muziek. 
Maar de focus op talentontwikkeling, het 
bij elkaar brengen van talenten, is een 
grote overeenkomst tussen ons bedrijf en 
het orkest. Onze nieuwe pay-off is: 
connecting talent. Dat is iets dat philhar-
monie zuidnederland ook heel nadrukke-
lijk doet. Ook brengen wij beiden 
harmonie in de samenleving, als we het 
goed doen tenminste. En een bedrijf dat 
opereert vanuit het Rijnlands gedachte-
goed is ervan overtuigd dat je alleen maar 
succesvol kunt zijn als de omgeving 
waarin je opereert ook succesvol is. Als ik 
succesvol ben ten koste van mijn omge-
ving dan is het niet duurzaam. Maar als 
mijn omgeving ook succesvol is, kan ik 
daarin meegroeien. In elke succesvolle 
samenleving is ruimte voor cultuur. En 
dus voor muziek.’ 

Voor meer informatie zie:
www.wiertzcompany.com

Wat trok u aan in Wiertz Company?
‘Dat dit bedrijf wederkerigheid hoog in het 
vaandel heeft. Wij vinden dat we de 
verantwoordelijkheid hebben iets terug te 
doen voor de maatschappij. Het is die 
perfecte combinatie tussen succesvol zijn 
en goed doen. Alleen succesvol willen zijn, 
vind ik wat plat; alleen goed doen is weer 
zo goede doelenachtig. Bij Wiertz vond ik 
de ideale balans. In onze visie is iedereen 
talentvol. Mensen kunnen meer dan ze 
zelf denken, als ze maar gestimuleerd en 
gesteund worden. Onze missie is om 
iedereen een baan te bezorgen. Want 

'Nieuwe verbindingen
in de regio'
Intendant Stefan Rosu: ‘Wij zijn altijd 
op zoek naar nieuwe verbindingen 
en samenwerkingen met bedrijven 
en instellingen in onze regio. Daar-
om ben ik heel blij dat Wiertz 
Foundation de weg naar ons orkest 
heeft gevonden, en natuurlijk met 
de mooie sponsorovereenkomst die 
is ontstaan in samenspraak met de 
mensen van Wiertz. Wij krijgen 
daardoor de mogelijkheid drie 
bijzondere projecten te realiseren. 
High Five! Music, een dirigenten 
workshop, en Symphonic mob. 
Projecten waarmee we tal van 
amateurmusici in onze regio een 
geweldig mooie en stimulerende 
muzikale ervaring kunnen gaan 
geven. Zo kunnen wij echt iets 
betekenen voor al die enthousiaste 
muziekbeoefenaars in ons speelge-
bied. Symphonic mob wordt een 
waardige opvolger van de succes-
volle reeks HaFa-concerten van de 
afgelopen jaren. Nog meer muziek-
verenigingen zullen de mogelijkheid 
krijgen om samen te werken en 
muziek te maken met de professio-
nele musici van philharmonie zuid-
nederland. En met elkaar. Want dit 
project mondt uit in één groots 
muzikaal evenement. Het vindt niet 
alleen plaats in de beslotenheid van 
de repetitieruimte, maar in de 
openbare ruimte, met publiek. 
Daarmee maken wij zichtbaar wat 
een professioneel orkest kan bete-
kenen voor de muziekcultuur van 
een regio. Hoe muziek leeft en 
verbindt. Het voelt heel goed om 
samen met Wiertz Foundation iets 
te kunnen realiseren dat er anders 
waarschijnlijk niet was geweest.’

Harm en Dionne 

Wiertz

Roger Holtus

Tijdens Symphonic mob spelen amateurmusici en muziekverenigingen samen met philharmonie zuidnederland in een groots evenement
Stefan Rosu
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