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Paul Eggink (Temper) winnaar EY Emerging
Entrepreneur Of The Year
3 oktober 2019 – AMSTERDAM. Tijdens de finale van het EY Entrepreneur Of The Year-

programma in Theater Amsterdam zijn de winnaars van de prestigieuze prijs bekendgemaakt.

De EY Entrepreneur Of The Year award wordt al meer dan dertig jaar in ruim zestig landen

uitgereikt. De award is bedoeld om ondernemerschap nadrukkelijk op een voetstuk te zetten en

ondernemers aan te moedigen en te ondersteunen om het beste uit zichzelf, hun klanten en hun

medewerkers te halen. 

Paul Eggink (Temper), winnaar EY Emerging Entrepreneur Of The Year 2019
Paul is verkozen tot veelbelovende ondernemer van het jaar omdat hij als een bevlogen

ondernemer in een zeer korte tijd een relevante plek verovert in de wereld van flexibele

werkvormen. Hij laat met Temper zien dat maatschappelijke impact en een snelgroeiend, door

technologie gedreven platform, samen kunnen gaan. 

In 2015 keek Paul uit het raam en zag hij ‘studentenuitzendbureau’ groot op een gebouw staan.

Het idee van een uitzendbureau leek hem wat ouderwets. En dat bleek meer dan waar te zijn,

deze maand plaatste opdrachtgevers meer dan 300 honderd duizend uren op het platform van

Temper, wat ooit begon met een simpel Google Form. 

“Wat wij doen resoneert met de tijdsgeest. Een waarin men op zoek is naar
een manier om je leven zelf in te richten. Wij zijn er in geslaagd om deze
manier van leven met technologie te faciliteren. En schetsen voorwaarden die
beide partijen aanspreken. Mijn persoonlijke waardes zoals onafhankelijkheid
en persoonlijke groei zijn verweven in de visie van Temper. Zo werk ik
dagelijks met passie aan het succes van Temper” zegt Paul.
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OVER TEMPER

Temper is hét platform voor FreeFlex werk. Wij maken zelfstandig werken makkelijk. Met een super easy
platform en genoeg klussen op de leukste plekken. Ons platform geeft FreeFlexers een podium waarop zij hun
diensten aanbieden en gevonden worden door horeca- en retailbedrijven. Sinds de oprichting in 2016 bepalen
meer dan 70.000 FreeFlexers zelf waar, wanneer en tegen welk tarief zij werken.

De titel wordt jaarlijks uitgereikt en wordt erkend als de meest prestigieuze ondernemersprijs

ter wereld. EY zet met deze wedstrijd de ‘ondernemer achter de onderneming’ in de

schijnwerpers. Het programma benadrukt het belang van volwassen ondernemerschap voor de

economie. “De winnaars hebben de top bereikt met vallen en opstaan. Kortom, ze zijn

‘unstoppable’. De winnaars winnen niet alleen een prestigieuze prijs, maar worden onderdeel

van een netwerk van ondernemers. Deze ondernemers inspireren elkaar”, aldus Marita de

Hair, directeur EY Entrepreneur Of The Year.
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