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Bedrijfspresentatie TDC Groep 
 
 
1. Algemeen 
 
TDC Groep is uw fullservice flexpartner gespecialiseerd in personele dienstverlening in met name de 
techniek. Onze kernactiviteiten bestaan uit het uitzenden en detacheren van vaklieden in de 
bouw, industriële sector en de horeca. Onze professionals zijn actief in de Installatietechniek, Bouw, 
Steigerbouw, Isolatie en Constructie Schilderen in de Industriële sector. TDC Groep is volwaardig lid 
van de NBBU (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen). Dat betekent dat 
zij NEN 4400-1 gecertificeerd is en het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) mag  
dragen. Indien u zaken doet met SNA gecertificeerd bureau kunt u in het kader van 
inlenersaansprakelijk niet aangesproken worden op het niet afdragen van loonheffingen en 
omzetbelasting. Uiteraard werkt TDC Groep conform inlenersbeloning: de bij de inlener geldende of 
wettelijk verplichte beloningsregeling of CAO. Uitzendkrachten die onder de inlenersbeloning vallen 
hebben dus dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in vaste dienst zijn bij het inlenende 
bedrijf. 
 
Een andere activiteit binnen de TDC Groep is payrolling. Hierbij fungeert TDC als werkgever voor 
de medewerkers die onze opdrachtgevers zelf hebben geworven. TDC neemt hierbij de rol als 
werkgever over. 
 
Verder bieden wij een breed scala aan bouwkundige diensten, zoals onder meer bouwkundige 
tekenwerkzaamheden en het bepalen van gebruiksoppervlakte (GBO).  
 
Tot onze opdrachtgevers behoren onder meer gerenommeerde bedrijven actief in de food, 
industriële en horeca sector, bouwbedrijven, projectontwikkelaars, architecten, ingenieursbureaus en 
gemeenten. Kortom alle organisaties die op enerlei wijze met projecten van doen hebben. 
 
 
2. Diensten 
 
A. TDC Engineering 
 
1. Detachering 
 
TDC Engineering is uw specialist in ‘’kader dienstverlening’’. Een landelijk werkende dienstverlener 
gespecialiseerd in het detacheren van technisch kaderpersoneel (bouwkundig, civiel, infra, 
werktuigbouwkunde, electro- en installatietechniek). Onder detachering verstaan wij het projectmatig 
inzetten van kaderpersoneel op locatie bij onze opdrachtgevers. Onze opdrachtovereenkomsten 
worden afgestemd op de duur van projecten. Hierbij is de periode van inzet van onze medewerkers 
sterk afhankelijk van de hoeveelheid werk bij de opdrachtgevers.  
 
Daarnaast houden wij ons bezig met werving en selectie. TDC Engineering werft op basis van een 
afgesproken functieprofiel een medewerker, welke u na een periode van een jaar kunt overnemen. 
Hieraan zijn geen bijkomende kosten verbonden. 
 
Onze ervaren medewerkers zijn onze kracht. Alle niveaus zijn hierbij vertegenwoordigd: mbo, hbo en 
academisch. Hun expertise stelt ons in staat om dagelijks optimale oplossingen voor uw vraagstukken 
te vinden. 
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De meeste professionals binnen de TDC Groep zijn al vele jaren aan ons bedrijf verbonden. Het 
meerendeel heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd wat veel zegt over onze marktpositie,  
onze begeleiding en arbeidsvoorwaarden. 
Naast professionals die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, vinden schoolverlaters eveneens hun 
weg naar de TDC Groep. 
 
Bij TDC Engineering kunt u terecht voor onder meer de volgende functies: 
 
- bouwbegeleider 
- bouwkundig inspecteur 
- CAD tekenaar/ontwerper/constructeur 
- calculator 
- medewerker bouw- en woningtoezicht 
- mutatieopzichter 
- projectleider 
- projectmanager 
- uitvoerder 
- werkvoorbereider 
 
 
2. TDC Tekenkamer 
 
TDC Tekenkamer is reeds vele jaren de specialist in Nederland voor onder meer 
woningcorporaties, gemeenten, grote zorginstellingen en kinderdagverblijven als het gaat om het 
beheren en digitaliseren van tekeningen. Hierbij valt te denken aan het digitaliseren van oude 
bouwkundige tekeningen of het aanpassen van een BIM model naar een beheerstructuur waarin zaken 
zoals brandveiligheid, installaties etc.in up to date worden gehouden. 
Wij verzorgen ook uw mutaties en zorgen ervoor dat uw tekeningen altijd actueel zijn. Onze 
activiteiten bestaan onder meer uit: 
 
- Opzetten en beheren van tekeningencartotheek 

Voor ca. 20 woningcorporaties en ca. 15 gemeenten tekenen wij het vastgoed zoals 
appartementen (hoogbouw), eengezinswoningen (laagbouw) en gemeentelijke gebouwen zoals 
sportaccommodaties, kantoren, gemeentehuis, multifunctionele ruimtes, etc. Ook verwerken wij 
de mutaties een of meerdere keren per jaar. 
  

- 3D presentatie tekeningen    
Tekenwerk ten behoeve van verkoopbrochures om verkoop en informatie verstrekking van 
vastgoed te bevorderen aan aspirant koper en huurders. Ook veel makelaars behoren tot onze 
opdrachtgevers. 

 
-     Gebruiksvergunning en Brandveiliheidstekeningen 

Conform de meest recente richtlijnen vanuit NEN 1414 en in overleg met lokale 
brandweerkorpsen en gemeenten.      

 
-     Bepalen van Gebruiksoppervlakte (GBO) 
 TDC Tekenkamer bepaalt voor u de gebruiksoppervlakte (GBO) conform de NEN 2580.  
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- Digitaliseren in 2D of 3D 

Bouwkundig updaten van bestaand tekenwerk, waarbij de panden, indien gewenst, vooraf worden 
ingemeten. De tekeningen (plattegronden, gevel, doorsnede, etc.) worden bouwkundig correct 
opgezet in een lagenstructuur conform NLSfB codering en het GB-CAD afsprakenstelsel 
vastgelegd. Hierdoor kunnen de tekeningen voor diverse doeleinden worden gebruikt. Het 
opzetten van tekeningen in 3D is een veel toegepaste optie om hoeveelheden uit de tekening te 
kunnen halen die gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld meerjaren onderhoud.  

 
Voor meer informatie over de dienstverlening van TDC Tekenkamer verwijzen wij u graag naar onze 
website: http://www.tdcgroep.nl/tdc-tekenkamer/brochure-downloaden.html 
 
B. TDC Uitzendbureau 
 
1. TDC Payrolldiensten 
 
TDC Groep is een personele dienstverlener. Wij zijn al jaren een gerenommeerde werkgever in de 
bouw en aanverwante technische sectoren. Hierbij fungeert TDC Groep als werkgever voor 
medewerkers in diverse sectoren die onze opdrachtgevers zelf hebben geworven. 
Uniek aan ons concept is dat wij het pakket van primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden zoveel 
mogelijk overnemen vanuit uw CAO. Dit betekent dat uw medewerkers conform uw eigen CAO 
door ons worden verloond. Oftewel, wij nemen de werkgeversrol van u over en zorgen voor een 
correcte arbeidsovereenkomst, de salarisverwerking en de adequate afhandeling van alle andere 
bijkomende administratieve rompslomp. Hierdoor kunt u zich weer richten op de zaken waar u goed 
in bent, het ondernemen. 
 
Voordelen voor u als opdrachtgever: 
- flexibele arbeidscontracten, contracten op uitzendbasis, projectbasis of voor bepaalde tijd; 
- geen werk, betekent geen kosten; 
- verloning zoveel mogelijk zoals uw eigen CAO; 
- u loopt geen arbeidsrechtelijk risico, TDC Groep is immers werkgever; 
- TDC Groep heeft kennis van complexe P & O vraagstukken; 
- geen salarisadministratie; 
-  vermindering van administratieve werkzaamheden, zaken zoals afhandeling ziektewet (wet  

poortwachter), aanmelding en afdracht bedrijfsvereniging en fiscus, CAO wijzigingen etc.; 
- geen loonbetalingsverplichting in geval van ziekte; 
- wij plaatsen uw medewerkers bij ons op de loonlijst om ze exclusief bij u te laten werken; 
- TDC Groep bemiddelt tussen u en (potentiële) ZZP’ers. 
 
Kortom, u kunt zich concentreren op uw kernactiviteiten. 
 
Onze werkwijze: 
 

1. u werft zelf een medewerker die bij u past; 
2. TDC Groep zorgt voor de contractafhandeling en aanmelding bij  

UWV; 
3. introductie door TDC Groep op de werkvloer; 
4. wij betalen uw medewerkers wekelijks of maandelijks uit aan de hand van  

een duidelijke loonstrook; 
5. online urenverwerking; 

http://www.tdcgroep.nl/tdc-tekenkamer/brochure-downloaden.html
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6. urenbewaking, ATV registratie etc. vindt plaats door TDC Groep; 
7. in geval van ziekte zorgen wij voor de uitvoering van de wet poortwachter; 
8. TDC Groep is u van dienst in geval van langdurige ziekte met het re-ïntegreren 

naar de werkplek of eventueel naar een andere werkplek binnen of buiten het bedrijf. 
 

2. TDC Bouwplaatspersoneel 
 
TDC Bouwplaatspersoneel is een landelijk werkend personele dienstverlener, gespecialiseerd in het 
leveren van vakmensen in de bouw.  
 
Wanneer u bouwplaatspersoneel zoekt neem dan contact met ons op. U hoort van ons op welke 
wijze wij u van dienst kunnen zijn en tegen welke uurtarief.  
 
De medewerkers van TDC Bouwplaatspersoneel kunnen worden ingezet op uitzendbasis of voor de 
duur van het project. 
 
De medewerkers van TDC Bouwplaatspersoneel zijn optimaal uitgerust met handgereedschap en 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Zij hebben een opleiding of werkervaring op LTS- en/of 
MTS-niveau en zijn VCA opgeleid. 
 
U kunt o.a. voor de volgende functies bij ons terecht: 
 

- betontimmerman 
- bouwplaatsopruimer 
- grondwerker 
- metselaar 
- opperlieden 
- stratenmaker 
- stukadoor 
- timmerman 
- tegelzetter 
- voeger 

 
3. TDC Installatietechniek, Werktuigbouw en Engineering 
 
TDC Techniek is een landelijk werkende personele dienstverlener werkzaam in de bouw- en 
industriële sector. Onder onze opdrachtgevers bevinden zich onder meer installatiebedrijven, 
staalbouwers, machinebouwers, machinefabrieken, montagebedrijven en aanverwante industrieën. 
 
U kunt bij ons terecht voor onder meer elektromonteurs, bedradingsmonteurs, loodgieters / cv 
monteurs, lassers, verspaners, constructie- en machinemonteurs, service engineers, tekenaars en 
projectleiders. Kortom alle medewerkers die actief werkzaam zijn in de Installatie-, Elektrotechniek, 
Werktuigbouw en Engineering. Wij verzorgen voor u zowel een tijdelijke als structurele invulling. 
 
Onze kracht wordt gevormd door ervaren medewerkers. Alle niveaus zijn hierbij vertegenwoordigd 
vanaf LBO (LTS), middelbaar (MTS), hoger (HTS) en academisch (TU). Onze medewerkers hebben 
ervaring en affiniteit met de werkzaamheden in de betreffende technische sector. 
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4. TDC Steigerbouwdiensten, Isolatie en Constructie schilders 
 
TDC Steigerbouwdiensten is een landelijk werkend personele dienstverlener, werkzaam in de 
industriële sector. U kunt bij ons terecht voor specialisten voor het constructie schilderen en 
daarnaast in de isolatie en steigerbouw. 
 
De medewerkers van TDC Steigerbouwdiensten voldoen aan alle hedendaagse relevante opleidings- 
en certificeringeisen conform richtlijn steigers. Zij worden begeleidt door ervaren leermeesters uit de 
steigerbouw en isolatie. Uiteraard is er veel aandacht voor de fysieke belasting en veiligheid van onze 
medewerkers. Hierbij kunt u denken aan gebruik van de juiste persoonsbeschermingsmiddelen 
(PBM’s) gebruik van de nieuwste technieken en steigerbouwmethodes gecombineerd met adequate 
scholing van de medewerkers, met persoonscertificering (DNV De Norske Veritas).  
 
TDC Steigerbouwdiensten heeft als missie: vakbekwaamheid, veiligheid en toekomstgerichtheid voor 
zowel haar medewerkers als haar opdrachtgevers. 
 
5. TDC Horecadiensten 
 
Door de ervaring en kwaliteiten van de medewerkers staan wij garant voor hoogwaardige 
dienstverlening.  
Goede vakmensen zijn het visitekaartje voor uw hotel!  
Vandaar dat TDC Horecadiensten aan u de beslissing laat welke medewerker het beste bij uw bedrijf 
past. 
 
Zo houdt u de controle over hoe uw hotel wordt beleefd bij uw gasten.  
Uw bedrijfsfilosofie is leidend voor onze inspanningen om precies die mensen te faciliteren  
die markt en mensen bedienen naar uw inzichten. 

Waarin onderscheidt TDC Horecadiensten zich: 

 We hebben een gedegen en modern personeelsmanagement 
 Er is een nauwe betrokkenheid met onze relatie/klant 
 We hebben een stabiel team aan collega’s, u weet wie u krijgt 
 U bepaalt wie u in wilt zetten 
 U heeft 24 uur per dag, 7 dagen in de week de ondersteuning voor uw hotel 
 Uw contactpersoon bij TDC Horecadiensten is altijd bereikbaar 
 De nachtreceptionist maakt per dienst een rapport op 
 TDC Horecadiensten is altijd en onmiddellijk beschikbaar voor de opdrachtgever 
 TDC Horecadiensten is goedgekeurd door SNA en is NEN 4400-1 gecertificeerd 
 TDC Horecadiensten is marktleider in Nachtreceptionisten 
 TDC Horecadiensten is een erkend leerbedrijf 
 TDC Horecadiensten is aangesloten bij de NBBU 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.tdchorecadiensten.nl  

http://www.tdchorecadiensten.nl/
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C. TDC Groep 
 
Onze organisatie kenmerkt zich door korte lijnen, een informele cultuur en daadwerkelijke slagkracht. 
De meeste medewerkers binnen de TDC Groep zijn al vele jaren binnen ons bedrijf werkzaam. Zij 
worden begeleid door een team van ervaren enthousiaste professionals.  
 
 

Kortom: TDC Groep Uw Partner in Personele Dienstverlening! 
 
 
 

Wilt u meer weten of een offerte op maat. 
Aarzel dan niet en neem contact met ons op.  
Onze medewerkers zijn u graag van dienst. 

 
 
TDC Groep    Contactpersonen Verkoop: 
Hengelosestraat 705   Bart Pieters  : Horecadiensten 
7521 PA  Enschede   Rik Breuking  : Horecadiensten Planning 
Postbus 545     Harry Knol  : Technisch kader personeel 
     Jeroen ten Bruggencate : Bouwplaatspersoneel 
     Ivo Wolthuis  : Steigerbouw en Isolatie 
     Marcel Schaaphok : Steigerbouw en Isolatie 
7500 AM  Enschede   Matthieu Korf  : Tekenkamer 
Telefoon: 053 – 483 66 44     : Steigerbouw en Isolatie 
Fax: 053 – 750 30 35   René Sonnefeld  : Installatietechniek 
        : Werktuigbouwkunde 
        : Engineering 
 
     Contactpersonen Salarisadministratie: 
     Raymond Engbers 
     Henriëtte van Faassen 
 
Website: www.tdcgroep.nl     
Email: info@tdcgroep.nl  administratie@tdcgroep.nl 
   

http://www.tdcgroep.nl/
mailto:info@tdcgroep.nl
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