HOE CENTER PARCS
RAZENDSNEL FREELANCERS
INZET VIA YOUNGONES
Voor vakantiepark Center Parcs is het nastreven van de
hygiëneregels belangrijker dan ooit. Met de komst van Covid-19 zijn
er verschillende schoonmaakprotocollen toegevoegd. Om het park
coronaproof te maken en te houden maakt Center Parcs gebruik van
freelance schoonmakers via YoungOnes.
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De juiste match
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Tijdens schoolvakanties is het rennen
en vliegen voor Center Parcs. In deze
piekperiodes is het belangrijk dat (last
minute) gaten in de planning snel
worden opgevuld. Met YoungOnes gaat
dit makkelijk en snel: een klus plaatsen
doet Center Parcs binnen één minuut.
En vaak wordt deze al binnen een dag
vervuld. Omdat Center Parcs zelf in de
lead is voor het plaatsen van klussen en
het contact met de freelancer kunnen
zij snel schakelen.

Voordat een freelancer aan de slag
gaat bij Center Parcs, wordt er gekeken
naar de werkervaring, beoordelingen
van vorige opdrachtgevers, het
opkomstpercentage en de motivatie.
Deze criteria worden overzichtelijk
weergegeven in het profiel van de
freelancer. Door de transparantie van
het platform heeft Center Parcs goed
zicht op wie er komt werken en
beslissen zij zelf wie het beste bij hun
schoonmaakklus past.

Center Parcs is erg tevreden over de
werkmentaliteit en de opkomst van
freelancers. Daarom voegen zij de
meeste freelancers graag toe aan hun
favorietenpool. Zo kunnen zij voor een
volgende schoonmaakklus snel beroep
doen op een ingewerkte freelancer die
ze al kennen. Soms vermeld Center
Parcs zelfs welke diensten ze gaan
uitzetten, zodat favoriete freelancers
direct klaar staan om zich aan te
melden.

Hoe Center Parcs het
doet

Center Parcs over
YoungOnes

Klussen plaatsen om gaten in de
planning te vullen, soms zelfs een
dag van te voren.
Voorkomen dat het eigen personeel
in de knel komt tijdens piekperiodes.
Freelancers uitkiezen op basis van
gemiddelde rating en werkervaring.
Een favorietenpool samenstellen om
dezelfde gezichten vaker terug te
zien.

“Het is erg fijn om YoungOnes zo
flexibel in te kunnen zetten. Ik kan op
de freelancers bouwen, mocht mijn
eigen planning niet lukken. Ik ben erg
te spreken over de goede
werkmentaliteit van freelancers en hun
verantwoordelijkheidsgevoel. Ook is
de opkomst is enorm hoog. Dankzij
YoungOnes hebben we de drukke
vakantieperiodes overleefd!”

JOKE VAN DE LAAR
MANAGER HOUSEKEEPING

