
Temper is een bekroonde Nederlandse scale-up die streeft 
naar een digitale freelancewereld zonder papierwerk.

Achtergrond

Steeds meer Nederlanders zijn werkzaam als freelancer. Volgens een 
recent onderzoek beschouwen 1,1 miljoen mensen zichzelf momenteel 
als zelfstandig ondernemer, vergeleken met slechts 600.000 in 2003.

Het in Amsterdam gevestigde Temper is een online platform waar 
bedrijven en freelancers met elkaar in contact kunnen komen. Dankzij 
de integratie van eSignature, onderdeel van de DocuSign Agreement 
CloudTM, kunnen freelancers hun diensten veel makkelijker aanbieden 
aan bedrijven via het Temper-platform. Zo is het aanvragen van een 
btw-nummer bij de Belastingdienst bijvoorbeeld stukken eenvoudiger. 
Deze digitalisering van offline processen biedt freelancers een snellere 
en betere gebruikerservaring. 

Omdat digitalisering van het flexibele werkmodel voor de detailhandel 
en horeca een groot succes is gebleken, wil Temper dit proces nu 
uitbreiden naar de logistieke sector.

Het probleem 

Omdat het online platform van Temper tussenpersonen overbodig 
maakt, wordt het flexibele werkproces in de horeca en detailhandel 
stukken eenvoudiger: klanten publiceren hun diensten eenvoudigweg 
online, waarna freelancers (FreeFlexers genoemd) erop kunnen 
reageren. 

Door wekelijks meer dan 10.000 diensten (wat neerkomt op een totaal 
van 60.000 uur) aan te bieden aan meer dan 70.000 FreeFlexers, biedt 
Temper organisaties de mogelijkheid om een betrouwbare flexpool op te 
bouwen van professionals die naar behoefte inzetbaar zijn. FreeFlexers 
krijgen op hun beurt toegang tot allerlei verschillende uitdagende 
nieuwe kansen.

Het viel Temper op dat veel FreeFlexers niet reageerden op een tweede 
dienst na een eerste keer voor een klant te hebben gewerkt. De reden: 
ze hadden een btw-nummer nodig. Omdat de Belastingdienst het 
aanvragen van een btw-nummer nog altijd niet heeft gedigitaliseerd, is 
dit een tijdrovend en milieuonvriendelijk proces waarbij aanvragers het 
aanvraagformulier moeten downloaden, afdrukken, invullen, scannen en 
verzenden naar Temper. 

Bij elke vergissing moest het hele proces opnieuw worden doorlopen, 
wat bij meer dan 35% van de ingediende formulieren het geval was.

35%
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De oplossing 

Temper wilde de efficiëntie verbeteren, het aantal afmeldingen bij het 
platform verlagen en de zelfstandigheid van FreeFlexers vergroten. 
Daarom besloot het bedrijf de DocuSign Agreement Cloud in te zetten 
om interacties met FreeFlexers te automatiseren.

Met de oplossing van DocuSign kon Temper zowel PowerForms als 
eSignatures integreren in de eigen website. 

PowerForms stelt bedrijven in staat om selfservice-documenten voor 
ondertekening te maken, zonder ook maar één regel programmeercode 
te hoeven schrijven. Ondertekenaars krijgen dan via een unieke, veilige 
URL toegang tot een PowerForm, zodat zij bijvoorbeeld rechtstreeks 
op een website documenten kunnen invullen. Op deze manier hoeven 
bedrijven niet te weten wie de ondertekenaar van een formulier is 
voordat het wordt ingevuld. Dit bleek in het geval van Temper ideaal 
te zijn om het aanvraagproces voor een btw-nummer te versnellen en 
vereenvoudigen voor FreeFlexers.

"Je succes als onderneming houdt direct verband met het gemak 
waarmee mensen zaken met je kunnen doen," aldus Bas de 
Meulemeester, CRM-manager bij Temper.

In combinatie met eSignature, dat wordt ingezet om formulieren 
te ondertekenen zonder ze te hoeven afdrukken, maken deze 
gebruiksvriendelijke oplossingen het leven van FreeFlexers een stuk 
eenvoudiger. Bovendien verliep de implementatie erg makkelijk, zonder 
dat het interne productontwikkelingsteam van Temper er veel tijd en 
moeite aan hoefde te besteden.

FreeFlexers kunnen hun aanvraagformulier nu probleemloos invullen 
en ondertekenen, gewoon op de website van Temper. Demotiverend 
papierwerk blijft zo tot een minimum beperkt. Het aanvragen van een 
btw-nummer is hierdoor stukken makkelijker geworden.

"Wie een btw-nummer wilde aanvragen, moest voorheen meerdere 
stappen doorlopen. Dat was een duidelijke reden waarom mensen 
niet stonden te popelen om een tweede dienst aan te nemen," legt 
De Meulemeester uit. "We vonden het belangrijk om dat proces te 
moderniseren voor onze gebruikers. Door dit proces te digitaliseren 
verloopt alles nu een stuk sneller, zowel voor ons als de freelancers.”

Temper streeft naar een volledig digitale ervaring. DocuSign heeft het 
bedrijf daarbij geholpen door het offline proces overbodig te maken.

"Je succes als onderneming 
houdt direct verband 
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mensen zaken met je 
kunnen doen."
Bas de Meulemeester 
CRM-manager 
Temper
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Sinds de introductie van de DocuSign Agreement Cloud is het aantal 
FreeFlexers dat een btw-nummer aanvraagt, sterk gestegen. De 
gemiddelde tijd tussen een eerste en tweede dienst is met 44% verkort.

Intern heeft de DocuSign Agreement Cloud gezorgd dat het 
Temper-team zo'n 40% minder tijd kwijt is aan de controle van 
formulieren. Die tijd kan nu worden besteed aan andere, waardevolle 
interacties. 

"Door het conversiepercentage naar een tweede dienst te verbeteren, is 
de CLV-score (Customer Lifetime Value) van een FreeFlexer aanzienlijk 
toegenomen. Hierdoor zijn er nu meer mensen dan ooit tevoren 
beschikbaar op ons platform. Onze klanten krijgen meer flexibiliteit. Ze 
kunnen erop vertrouwen dat ze altijd een volledige bezetting hebben 
en dat er genoeg FreeFlexers reageren op hun vacatures,” zegt De 
Meulemeester.

De toekomst 

Temper heeft de Nederlandse arbeidsmarkt flink op zijn kop gezet. Het 
is de eerste organisatie in zijn soort die het aanvraagproces voor een 
btw-nummer heeft gedigitaliseerd. Momenteel is Temper druk aan het 
lobbyen bij de Belastingdienst om dit proces volledig digitaal te maken. 
Zo ontstaat een solide basis voor een nieuwe manier van werken: 
FreeFlexen.

Over DocuSign 
DocuSign faciliteert het zakendoen tussen organisaties door het voorbereiden, ondertekenen en beheren van 
overeenkomsten en het ondernemen van actie daarop te automatiseren. Via ons DocuSign Agreement Cloud-
platform biedt DocuSign eSignature aan: wereldwijd de meest gebruikte manier om documenten elektronisch te 
ondertekenen – altijd, overal en op elk apparaat. Inmiddels gebruiken meer dan 537.000 klanten en honderden 
miljoenen gebruikers in meer dan 180 landen DocuSign om sneller en eenvoudiger zaken te doen.

Meer informatie? 
emea@docusign.com 
+31 20 808 5264

DocuSign, Inc.  
Broadgate Quarter 
9 Appold Street, 2nd Floor 
Londen EC2A 2AP 
Verenigd Koninkrijk 
docusign.nl
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