
De perfecte
match voor elke
IT vacature



DIQQ voor 
business

B U S I N E S S

DIQQ is een jonge en snelgroeiende onderneming. Door een 
ideale mix van recruitment-ervaring en IT-expertise weten wij 
precies wat er nodig is om de beste IT-professionals te vinden 
en te werven. 

Bij DIQQ volgen we het laatste IT-nieuws en de 
trends & ontwikkelingen binnen de IT op de voet. 
Daarnaast weten we precies welke IT-
professionals wanneer beschikbaar zijn. 

Werving & Selectie 
100% focus op IT. Wij vinden de juiste 
IT-professional voor elke vacature.

Freelance
Dé bemiddelaar voor freelance IT-professionals.
Altijd transparant en persoonlijk. 

Detachering
Wij detacheren tijdelijk IT-personeel op het gebied
van softwareontwikkeling & infrastructuur. 

Uitzenden
Eigen uitzendbureau èn IND Erkend Referent. 
Zet zonder risico’s IT-professionals in van buiten
de Europese Unie.



Onze diensten
V O O R  J O U

Wanneer je gebruik maakt van de werving 
en selectie diensten van DIQQ, zetten wij 
alles op alles om zo snel mogelijk de 
perfecte IT-professional te vinden. Het 
werving en selectietraject van DIQQ 
bestaat uit verschillende onderdelen om 
tot het beste resultaat te komen. 

Extra capaciteit, specifieke kennis of 
unieke expertise: soms heb je het als 
organisatie snel en tijdelijk nodig. 
Detachering is dan dé oplossing. Bij DIQQ 
begrijpen wij als geen ander dat snelheid 
en kwaliteit daarbij voorop staan, daarom 
helpen wij je snel en effectief bij het 
oplossen van kennishiaten en capaciteits-
problemen. Bij DIQQ werken wij samen 
met een groot aantal vaste IT-profession-
als, die exclusief met ons samenwerken. 
Om de juiste IT-professional voor jouw 
organisatie te vinden, doorlopen wij altijd 
eerst een aantal stappen. Zo weten we 
zeker dat de IT-professional past bij jouw 
bedrijf. 

Ben je op korte termijn op zoek naar 
extra capaciteit, kennis of expertise op 
het gebied van IT? Dan biedt het inhuren 
van freelance IT-personeel (ZZP’ers) 
uitkomst. Met behulp van tijdelijk, free-  
lance IT-personeel kunnen capaciteits- 
problemen snel opgelost worden. DIQQ 
werkt nauw samen met een grote groep 
freelance IT-professionals, die zich 
uitsluitend via DIQQ laat inhuren voor 
freelance IT-opdrachten. Wij doen ons 
uiterste best om de meest geschikte 
freelancer voor jouw organisatie te 
vinden. 

DIQQ heeft een eigen uitzendbureau 
(Qlick) waar IT-professionals via een 
uitzendconstructie bij de klant werkzaam 
zijn. Aangezien Qlick ‘Erkend Referent’ 
van de Immigratie- en naturalisatiedienst 
(IND) is, biedt dit mogelijkheden om 
tegen een lager tarief IT-specialisten 
van buiten de Europese Unie op korte 
termijn in te zetten. Deze IT-profession-
als zijn bijzonder flexibel en bovendien 
ligt het werkgeversrisico bij ons!

Werving & Selectie

Detachering

Uitzenden

Freelance,
contract en ZZP



Kanban / Spotify model

Kanban is een methode om processen in kaart 
te brengen, te managen en te verbeteren. Met 
deze methode proberen we alles ‘zichtbaar te 
maken’. Naast het visualiseren van de 
processen is de Kanbanmethode ook perfect 
om werkafspraken te maken. Zo weten we dat 
ieder een eigen taak heeft en opdrachten niet 
onnodig blijven liggen. Daarnaast werken we bij 
DIQQ met de Spotifymethode. Hierbij werken 
we in verschillende teams die verantwoordelijk 
zijn voor een bepaalde opdracht én elkaar 
ondersteunen. Dit zorgt voor meer 
betrokkenheid, een hogere klanttevredenheid 
en hogere productiviteit. 

In-house kennissessies  
Wij vinden het belangrijk dat onze consultants 
dichtbij de markt staan en weten wat er in het 
IT-landschap gebeurt. Om op de hoogte te 
blijven van de laatste ontwikkelingen binnen 
de IT, organiseren wij tweewekelijkse kennis- 
sessies. Omdat we veel experts in huis hebben, 
leren we veel van elkaar en is er de mogelijk- 
heid om vragen te stellen. Bij deze kennis- 
sessies komen (IT-)professionals langs om te 
vertellen over ontwikkelingen en verschillende 
tools en technieken binnen de IT.

Wat maakt 
ons uniek?

D I C H T B I J  I T

Bij DIQQ hechten wij waarde aan kennis van IT en staan wij graag dichtbij de 
markt. Wij blijven op de hoogte van de modernste tools en technieken, zodat 
we op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast vinden wij 
een persoonlijke aanpak en transparantie erg belangrijk. We zullen er alles 
aan doen om zowel de klant als de kandidaat tevreden te stellen. Hierbij 
begrijpen we als geen ander dat dit vaak snel en efficiënt moet en doen 
we er alles aan om het proces spoedig en flexibel te laten verlopen. 

Artificial Intelligence

DIQQ maakt tijdens het recruitmentproces 
gebruik van de nieuwste artificial intelligence 
(AI) technieken van het ATS. Wij werken met 
de nieuwste software waarin data waardevol is 
en op de juiste manier gebruikt kan worden. 
Daarnaast wordt alle data met dit systeem 
nauwkeurig verwerkt en kan op basis hiervan 
informatie op verschillende manieren worden 
ingezet. 

LinkedIn partnership / marketing

Bij DIQQ staan we in persoonlijk contact met 
LinkedIn. Zij zorgen ervoor dat wij optimaal 
gebruik kunnen maken van het LinkedIn- 
platform. Zo hebben al onze recruiters een 
professioneel LinkedIn-account en hebben 
wij een groot aantal LinkedIn Jobslots tot 
onze beschikking. In combinatie met onze 
online marketingstrategie is dit de perfecte 
mix om de juiste IT-professionals te bereiken 
en binden. Dit doen we onder andere door het 
gebruik van social media targeting. Zo 
kunnen we met de juiste content geschikte 
IT-professionals bereiken. Wij doen dit via 
kanalen als Facebook, Instagram en Twitter. 
Daarnaast kunnen wij met deze data onze 
content aanpassen en blijven verbeteren. 



Bij DIQQ zijn we nauw betrokken bij het recruitmentproces, van 
het plaatsen van een vacature tot het voorstellen van een 
geschikte kandidaat. Dit doen wij altijd op een snelle, efficiënte en 
flexibele manier. Daarnaast vinden we persoonlijk contact en 
transparantie erg belangrijk. 

S N E L  &  E F F I C I Ë N T
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De gloriejaren
van Johan Cruijff

Michiel de Graaf
OWNER / CEO

Aangenaam kennis te maken, mijn naam is 
Michiel de Graaf, oprichter en eigenaar van DIQQ.
Aangezien één van mijn grote passies voetbal is, wil ik 
graag mij zelf introduceren met een voorbeeld welke 
de meesten mensen wel tot de verbeelding spreekt:

Het Nederlands elftal speelde, in de jaren ‘70, de 
sterren van de hemel met een perfect op elkaar 
ingespeeld team. Deze voetbalstijl werd ook wel 
“totaalvoetbal” genoemd. Totaalvoetbal is een 
speelstijl in het voetbal, waarbij de spelers voort-
durend van positie wisselen, ruimte creëren en 

perfect op elkaar ingespeeld zijn. Met een helder doel voor ogen, 
prijzen winnen met aantrekkelijk voetbal.

Als klant wil je natuurlijk ook flexibel zijn en ruimte creëren dit met als 
doel om zo efficiënt mogelijk je bedrijf succesvol op de kaart te zetten. 
Wij willen dan ook graag met jullie een mooie samenwerking aangaan 
om zo samen prijzen te winnen. 

Op naar een mooie samenwerking!



Onze  consultants
T A L E N T E N

Sergio Bertijn
HEAD OF OPERATIONS

5K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Mikush Faithfull
RECRUITMENT CONSULTANT

3K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Frank Oudshoorn
 LEAD CONSULTANT

6K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Koen van der Drift
MANAGING DIRECTOR

15K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Robin Ekholm
RECRUITMENT CONSULTANT

6K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Daan van Rijkswijk
RESOURCER

3K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Dennis Prange
RECRUITMENT CONSULTANT

5K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Ravian Wiebenga
RESOURCER

3K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Nanette Jaspers
RESOURCER

3K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Joost Siegerist
RECRUITMENT CONSULTANT

4K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Ezzaldeen Ali
RECRUITMENT CONSULTANT

7K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Leonard Tjokrowidjojo
RESOURCER

3K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Hugo Eleveld
RESOURCER

2K+
LINKEDIN
CONNECTIES

Ervan Giel
RESOURCER

3K+
LINKEDIN
CONNECTIES



Onze 
partners

S A M E N

Het klantenbestand van DIQQ is zeer gevarieerd. Wij werken 
onder andere voor banken, mediabedrijven en ICT-organisaties. 
De werkwijze van DIQQ is geschikt voor elk type organisatie. Van 
start-ups en scale-ups, tot middelgroot MKB, tot bedrijven met 
landelijk bereik en zelfs multinationals. 

Wij gaan een relatie aan voor een langere termijn. Daarom 
kennen wij onze partners door en door. Voor iedere organisatie 
maken we een plan op maat waarbij goed contact, persoonlijke 
aanpak en transparantie voorop staan. 

Ik heb meer dan 3 jaar intensief met 
DIQQ samengewerkt met Mollie. 
DIQQ is, in mijn ogen, een zeer 
professioneel recruitment bedrijf 
welke, zo goed als, altijd onze 
openstaande functies weet in te 
vullen.

Arye Kirzner
Mollie

I had the pleasure to collaborate 
with DIQQ. They have a passion for 
driving the business to a higher 
level. I would surely recommend 
DIQQ to help start-ups to 
accelerate to new heights in a short 
period of time. 

Jean Claude Chan 
Microsoft

DIQQ is erg betrokken, betrouwbaar 
en werkt oplossingsgericht. Een 
fijne partner om mee samen te 
werken.

Maud Aertsen
Media Monks



Geïnteresseerd
geraakt?

N E E M  C O N T A C T  O P  M E T

Koen van der Drift

Managing Director

Koen@diqq.nl

06 - 2184 2288

020 - 261 91 82

Info@diqq.com

www.diqq.com

Rokin 46-1,

1012 KV Amsterdam

C O N T A C T A D R E S

Frank Oudshoorn

Senior Consultant

Frank@diqq.nl

06 - 5152 8542


