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Op het Stationsplein, tussen Spar en bloemenkiosk, is sinds kort in het verbouwde pand van De 

Goudse het uitzendbureau Ruimbaan gevestigd. Niet over een rode loper maar via een keuken-

trapje loop je het fraaie pand binnen. De afstand tussen trottoir en drempel is gigantisch. Maar dat 

wordt binnenkort opgelost, stelt Marieke Kreuzen mij gerust. Deze perikelen hebben er overigens 

wel voor gezorgd dat de verhuizing meer dan een half jaar moest worden uitgesteld. 

 

 

 
 

Geschiedenis 

Marieke Kreuzen is haar uitzendbureau in 

1992 gestart aan de Lange Tiendeweg. Een 

logische stap na jarenlang bij andere organi-

saties te hebben gewerkt. In 2003  verhuisde 

het bureau naar de Blekersingel. En nu 15 

jaar later is dit te klein geworden kantoor ver-

ruild voor dit gunstig gelegen, ruime en lichte 

onderkomen. Behalve in Gouda heeft Ruim-

baan vestigingen in Alphen aan den Rijn, Rot-

terdam Alexandrium en Rotterdam Centrum.  

 

In 25 jaar is er veel veranderd in de uitzend-

branche. Er was geen  mobiele telefoon, geen 

internet. Marieke vertelt dat zij het moest 

doen met een kaartenbak met gegevens van 

werkzoekenden en bedrijven.  

 

 

 
 

 

Uitzendwerk blijft mensenwerk 

Er werken 7 intercedenten bij Ruimbaan in 

Gouda. Zij zijn goed opgeleid en hebben ja-

renlange ervaring. Daarnaast werken er 3 

stagiaires. MVO (maatschappelijk verant-

woord ondernemen) is een begrip binnen de 

organisatie. Dat vind je terug in de manier 

hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij naar 

buiten treden, zegt Marieke. Op mijn vraag of 

het digitale tijdperk de afstand tussen de 

mensen groter maakt, antwoordt Marieke dat 

het persoonlijk contact het allerbelangrijkste 

is. En dat blijft het leukste onderdeel  van het 

werk. Uitzendwerk blijft mensenwerk. Wij no-

digen de sollicitanten uit voor een intake ge-

sprek, zodat wij hen goed leren kennen. 

Doordat wij onze klanten goed kennen, kun-

nen we zo een goede match maken. 

 

 
 

Werkgebied 

60% van de aanvragen komt uit de techni-

sche en industriële hoek. De overige aanvra-

gen komen uit de secretariële, communicatie 

en medische sector. 

 

Naast directeur van Ruimbaan is Marieke ook 

voorzitter van het B2B event Gouwe Zaken en 

bestuurslid VNO-NCW RijnGouwe en neemt zij 

deel aan het Drie O Overleg, een overleg om 

het onderwijs af te stemmen op de arbeids-

markt. 
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Ruimbaan is niet het enige uitzendbureau in 

Gouda, maar concurrentie houdt je scherp, 

zegt Marieke. Zij vindt het vak na 26 jaar nog 

steeds een uitdaging en het is de diversiteit 

en het contact met mensen die het vak zo 

aantrekkelijk maken. Er staan nog meer ves-

tigingen op stapel, dus voorlopig is er nog vol 

op werk aan de winkel. 


