
Dennis van der Graaf - 2843021

Floris Meulensteen - 2612895

Jeroen de Jonge - 2777606

Marloes Buijk - 2727749

Patrick Sloot - 2928302

DBC 1A - 2016

Groep 4 - project 4

Commerciële Economie 

Digital Business Concepts

Opdrachtgever - TAM / TAM





Voorwoord.
Voor uitzendbureau Timing is er een nieuw concept bedacht om het 

uitzendproces te optimaliseren. Voor dit concept is er een nieuwe 

business model canvas (BMC) en value proposition canvas (VPC) op-

gesteld. Om de bouwstenen van het nieuwe business model canvas 

te valideren, zijn er verschillende experimenten uitgevoerd. In dit 

conceptboek leest u meer over het concept en de verschillende ex-

perimenten die zijn uitgevoerd.  

Dit project is uitgevoerd door vijf studenten van de opleiding Com-

merciële Economie - Digital Business Concepts van Fontys (ACI) Ho-

geschool. Binnen dit project is er sprake geweest van een volledige 

samenwerking met betrekking tot de verschillende taken. Bij de uit-

voering van de taken is er sprake geweest van een onderverdeling. 

Dit project is uitgevoerd voor het vak ‘Project 4’. Het doel van dit vak 

is om vernieuwende concepten te ontwikkelen waarbij samenwerking 

centraal staat. 
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Introductie 
Timing.
Timing is een uitzendbureau wat zich voornamelijk 

richt op het laag tot middelhoog opgeleid personeel. 

Het bedrijf onderscheidt zichzelf van andere uitzendbu-

reaus doordat ze gespecialiseerd zijn in het zoge-

naamde doen-werk. Ze hebben vele vacatures 

in de administratie, productie, schoon-

maak, horeca, zorg, logistiek, commer-

cie en callcenters.



TamTam is een internetbureau dat de website van 

Timing heeft ontwikkeld. Van dit internetbureau 

kregen wij de opdracht om het uitzendproces van 

Timing te optimaliseren. Na uitgebreid onderzoek 

naar Timing en de algemene uitzendbranche, heb-

ben wij het business model canvas van Timing in 

kaart gebracht. Door deze kritisch te bekijken, 

kwamen wij een aantal probleempunten tegen. Uit 

deze probleempunten bleek dat er voornamelijk 

winst kan behaald worden op het gebied van mas-

sa, snelheid en kwaliteit. 



Sinds maart 2016 is het mogelijk om een bot bin-

nen de Messenger functionaliteit van Facebook te 

integreren. Bots zijn een zeer efficiënte manier om 

een grote groep klanten in één keer te benaderen. 

Door in te spelen op deze nieuwe ontwikkeling ho-

pen wij de kwaliteit, massa en snelheid van het uit-

zendbureau te verbeteren.

Concept.
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Facebook bots.
Flexwerkers krijgen de mogelijkheid om de Facebook 

bot toe te voegen door middel van de ‘Messenger code’ 

(vergelijkbaar met een QR code) of de naam van de bot. 

Eenmaal toegevoegd heeft de flexwerker op een snelle, geauto-

matiseerde en persoonlijke wijze contact met Timing.Wat de bot 

exact doet, is de bestaande processen van Timing vertalen in een 

gespreksvorm. Hierdoor kan de flexwerker bijvoorbeeld snel doorge-

ven wanneer hij of zij beschikbaar is en de bij hem of haar passende 

vacatures bekijken. Door persoonlijk contact met een chatbot krijgt 

de werkzoekende een betrokken en prettig gevoel. Chatbots maken 

werk zoeken weer leuk. Door regelmatig persoonlijk contact te heb-

ben met de flexwerkers vindt er op een toegankelijke manier profiel-

verrijking plaats. Op deze manier kan Timing op langer termijn voor 

nauwkeurigere matches zorgen. 
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Het grootste voordeel van de Facebook bot is dat 

de bot direct gekoppeld wordt aan het Facebook 

account van de gebruiker. Hierdoor wordt er in een 

korte periode een grote hoeveelheid data verza-

meld over de interesses van de gebruiker. Aan de 

hand van deze data kan er een betere match ge-

vonden worden tussen werkgever en flexwerker. 
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Business 
Model Canvas.
Huidig BMC
Om een goed concept neer te zetten is het van groot belang om 

te weten hoe Timing te werk gaat. Vandaar dat er eerst onderzoek 

is gedaan naar de manier waarop Timing zijn bouwstenen van het 

Business Model Canvas invult. 

Concept BMC
Door het huidige Business Model Canvas van Timing kritisch te be-

kijken, zijn er een aantal verbeterpunten gevonden. Op basis van 

deze verbeterpunten is er een concept bedacht waardoor Timing 

zich beter zal positioneren op de markt. Aan de hand van dit con-

cept zijn er een aantal bouwstenen van het Business Model Canvas 

van Timing aangepast.



13



14

Om te bepalen of concept zal aanslaan op de markt zijn er 

een aantal experimenten uitgevoerd. Elk experiment richt 

zich op één of meerdere bouwstenen van het nieuwe Busi-

ness Model Canvas. Aan de hand van deze experimenten 

is het concept meerdere malen aangepast en/of versterkt. 

Experimenten.
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Experiment 01.
Het eerste experiment werd de bouwsteen “Kanelen” 

onderzocht. 

Er is gekeken of de flexwerkers via een Facebook chatbot contact wil-

len hebben met het uitzendbureau. Dit experiment werd uitgevoerd 

aan de hand van een aantal diepte interviews. De flexwerkers gaven 

tijdens deze interviews aan dat het uitzendbureau nog flink kan ver-

beteren op het gebied van communicatie, klantvriendelijkheid, snel-

heid en het beter matchen. Ook is uit de diepte interviews gebleken 

dat de flexwerkers alleen open staan voor nieuwe kanalen als deze de 

huidige problemen bij Timing oplossen. De conclusie van dit expe-

riment is dat een Facebook bot het onjuiste kanaal is om de flexwer-

kers te benaderen. Ze vinden het sociale aspect aantrekkelijk, maar 

willen hun Facebook pagina liever gescheiden houden van hun werk. 
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Bij het tweede experiment werd onderzocht via welk 

alternatief kanaal de chatbot het beste geïntegreerd 

kan worden. 

Ook werd het klantencontact onderzocht, aangezien uit het eerste 

experiment bleek dat de flexwerkers hier nog erg ontevreden 

over zijn. Dit experiment is afgenomen door middel van een 

online enquête. Uit dit experiment is gebleken dat de bot 

het beste geïntegreerd kan worden in een bestaand ka-

naal wat niet teveel overloopt in het privé leven van de 

flexwerkers. Verder zouden de flexwerkers het fijn vin-

den om wat meer op een persoonlijke wijze benadert 

te worden door het uitzendbureau. Ook zouden zij 

graag zien dat de interactie wat meer ontstaat 

vanuit een intermediair in plaats vanuit hunzelf. 

Experiment 02.
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Experiment 03.
Tijdens dit experiment hebben wij nogmaals de klan-

trelatie gevalideerd.

Deze keer zijn wij hier wat dieper op ingegaan. De flexwerkers wor-

den momenteel vooral benadert door middel van een pull benade-

ring. Dit houdt in dat de flexwerkers zelf contact moeten zoeken met 

de intermediair. We hebben de respondenten nogmaals benadert 

om te valideren of zij liever via een push benadering benadert willen 

worden. Dit houdt in dat het uitzendbureau meer uit zich zelf het con-

tact zoekt met de flexwerker. Uit de diepte interviews is gebleken dat 

de flexwerkers hier veel interesse in hebben, zolang ze niet voor on-

nodige dingen worden benadert. Ook bleek uit het experiment dat 

de flexwerkers graag op een persoonlijkere manier benaderd worden 

en niet zomaar als één van de vele flexwerkers. 
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Aan de hand van experimenten is gekeken of het con-

cept, de Facebook chatbot, een goed communicatie-

middel is voor flexwerkers binnen Timing.

Tijdens het validatie proces zijn de bouwstenen ‘Channels’, ‘Custo-

mer Relationship’ en ‘Value Proposition’ verandert.. In eerst instantie 

werd gedacht dat Facebook een goed platform was om de chatbot 

in te integreren, maar al snel bleek dat de flexwerkers de chatbot 

via Facebook te persoonlijk vonden. Ze waren bang dat Timing in-

breuk zou maken op hun privacy. De consequenties hiervan voor het 

concept zijn dat er een ander kanaal gezocht moest worden om de 

Facebook bot te integreren Om deze reden zal de chatbot geïnte-

greerd worden in de huidige mobiele applicatie van Timing.

Validatie board.







Uit Costumer Relationship kwam dat het contact tussen de flexwerkers en 

Timing persoonlijker en klantvriendelijker moet worden. De consequen-

ties hiervan waren dat de chatbot in de toekomst de flexwerkers persoon-

lijk moet benaderen. Bij Value Proposition is gebleken dat klanten het 

fijn zouden vinden om via een push manier benaderd te worden in plaats 

van een pull manier. Door het proces van een pull naar push benadering 

te veranderen, zullen de flexwerkers meer vanuit Timing zelf benadert 

worden. Door deze benadering persoonlijk en relevant te houden, krijgt 

Timing een betere band met de flexwerkers. De definitieve conclusie is 

dat de mobiele applicatie van Timing het perfecte kanaal is voor de chat-

bot. Daarnaast moet de chatbot de flexwerkers persoonlijk benaderen en 

het liefst vanuit zowel een pull als push benadering om het werk zoeken 

zo eenvoudig mogelijk te maken.



“If I had asked people 
what they wanted, they 
would have said faster 
horses”

- Henry Ford
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Henry Ford.
Als Henry Ford aan de mensen had gevraagd wat ze 

wouden willen in de tijd dat hij de auto bedacht, had-

den ze gezegd dat ze snellere paarden wouden. 

Hoewel uit de experimenten bleek dat de ondervraagde geen per-

soonlijk gevoel kregen bij een chatbot, zijn wij toch van mening dat 

een chatbot die het uitzendproces vertaald naar een gespreksvorm 

de toekomst is. Het maakt werk zoeken makkelijker en toegankelijker. 

Mensen zien de directe waarde van een bot niet in omdat het nieuw 

is en ze er nog niet in aanraking mee zijn gekomen. Pas wanneer 

iemand het concept zou gebruiken zou hij of zij de waarde er van 

inzien.



Uitzendbureau Timing wil extra waarde bieden 

voor haar beide klantsegmenten: flexwerkers 

en werkgevers. Door het proces makkelijker, 

sneller en effectiever te maken, hoopt Timing 

zich te onderscheiden van haar concurrenten. 

De Timing bot is een chatbot binnen de mobiele applica-

tie van Timing, waardoor flexwerkers op een snelle, geau-

tomatiseerde en persoonlijke wijze contact kunnen heb-

ben. Wat de bot exact doet, is de bestaande processen 

van Timing vertalen in een gespreksvorm. Hierdoor kan 

de flexwerker bijvoorbeeld snel doorgeven wanneer hij of 

zij beschikbaar is en de bij hem of haar passende vacatu-

res bekijken. De chatbot zal regelmatig, door middel van 

push berichten, zelf contact opnemen met de flexwerker 

om relevante vacatures voor te stellen. Door het persoon-

lijk contact met een chatbot krijgt de flexwerker een be-

trokken en prettig gevoel. Chatbots maken werk zoeken 

weer leuk. Door regelmatig persoonlijk contact te hebben 

met de flexwerkers vindt er op een toegankelijke manier 

profielverrijking plaats. Op deze manier kan Timing op 

langer termijn voor nauwkeurigere matches zorgen. 

Timing bot.
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Wanneer een festival op kort termijn 100 schoonmakers nodig heeft, 

kan er een aanvraag bij Timing worden ingediend. De Timing bot zou 

binnen enkele minuten een notificatie kunnen versturen naar alle be-

schikbare flexwerkers binnen het profiel en/of de interesse ‘schoon-

maker’. De flexwerker wordt extra geactiveerd door middel van een 

bonus wanneer hij of zij snel op het aanbod in gaat. Des te eerder 

de reactie, des te groter de bonus. Om het proces zo snel mogelijk 

te laten verlopen, stelt de chatbot gesloten vragen. Op de vraag van 

de bot of er interesse is naar een vacature kan er bijvoorbeeld alleen 

op “Ja” of “Nee” geklikt worden. Hierop kan door de bot zelf, zo 

nodig, altijd nog door gevraagd worden. Het belangrijkste doel van 

de chatbot is op een snelle en makkelijke manier te weten komen of 

een flexwerker beschikbaar is.

Massa 
en snelheid.





Als de contractperiode is afgelopen zal de 

werkgever de flexwerker beoordelen. De Ti-

ming bot zal aan de flexwerker vragen hoe hij 

of zij het werk heeft ervaren. De kwaliteit van het werk wordt gecontroleerd door de 

spreiding tussen de twee beoordelingen te berekenen. 

Op deze manier wordt de flexwerker niet benadeelt, dit 

zou wel het geval zijn wanneer er gewerkt zou worden 

met een eenzijdig review systeem.

The Next Web over chatbots.

Bron:http://thenextweb.com/opinion/2016/03/24/

chatbots-and-chat-interfaces-fad-or-the-next-big-

thing-in-tech/  

Kwaliteit.
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Kosten en 
verdiensten.
Verdienmodel
Meer klanten en flexwerkers resulteert in meer commissie. Door 

actief flexwerkers te benaderen door van een pull benadering naar 

een push benadering over te gaan, voelen flexwerkers zich meer be-

trokken waardoor ze eerder geneigd zijn te reageren op vacatures. 

Wanneer een festival snel 100 schoonmakers nodig heeft kunnen 

personen binnen een relevant profiel snel worden benaderd. Door 

flexwerkers actief te stimuleren om eerder op een vacature te rea-

geren worden de behoeften van de klant sneller vervult. Flexwerkers 

kunnen gestimuleerd worden door bijvoorbeeld een bonus te krij-

gen of kans te maken op prijzen. Het concept zorgt er voor dat de 

flexwerkers beter worden bediend maar ook dat de behoeften van 

klanten sneller en beter worden vervult. 



Ontwikkelingskosten
De ontwikkelingskosten van de chatbot zijn afhankelijk van meerdere fac-

toren. Ten eerste is het afhankelijk van het platform waar de chatbot op 

gebouwd wordt. Timing kan ervoor kiezen om een chatbot te integreren in 

de mobiele applicatie, op de website of via een social media kanaal zoals 

Facebook. Daarnaast zal het goedkoper zijn wanneer de chatbot slechts 

een beperkt dialoog met de eindgebruiker kan voeren. Een duurdere 

chatbot daarentegen is in staat om op een gegeven moment in te kunnen 

spelen op het feit dat de chatbot niet als een machine maar als een sociaal 

wezen wordt gezien. Professionele chatbots (gepersonaliseerd met een 

avatar) hebben daarnaast de mogelijkheid om een bepaald gevoel mee 

te geven bij de gebruiker. Hoe meer antwoordmogelijkheden de chat-

bot heeft, hoe uitgebreider het algoritme dat daarvoor geschreven moet 

worden. Om deze redenen kunnen de kosten van een chatbot 

variëren en is het lastig om een bepaalde schatting 

te maken van de ontwikkelingskosten.



Tijdens dit project is er gekeken naar een chatbot om het 

uitzendproces van Timing te verbeteren. In eerst instan-

tie werd gedacht dat Facebook een goed platform was 

om de chatbot in te integreren, maar al snel bleek dat de 

flexwerkers de chatbot via Facebook te persoonlijk von-

den. Ze waren bang dat Timing inbreuk zou maken op hun 

privacy. Om deze reden zal de chatbot geïntegreerd wor-

den in de huidige mobiele applicatie van Timing.

Slot.
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Door het proces van een pull naar push benadering te 

veranderen, zullen de flexwerkers meer vanuit Timing zelf 

benadert worden. Door deze benadering persoonlijk en 

relevant te houden, krijgt Timing een betere band met 

de flexwerkers. Aan de hand van de data die de chatbot 

verzamelt zorgt Timing ervoor dat er een betere match 

ontstaat tussen werkgever en werknemer. Hiermee is een 

chatbot de meest effectieve en efficiënte methode 

om een grote groep flexwerkers in één keer te 

benaderen.




