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Voorwoord

U kunt dit boek, zoals de titel ook aangeeft, lezen als een praktijk-

beschrijving van diverse manieren om externe inhuur in een bedrijf 

of organisatie goed op te zetten. Als u ze alle 10 achter elkaar 

bekijkt, dan ziet u naast overeenkomsten ook erg veel verschillen 

tussen deze best practices. Dat maakt ‘het inhuurvraagstuk’ in 

onze ogen juist zo interessant. Er is niet één beste oplossing, er 

zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Er valt over na te den-

ken en er valt een juiste eigen weg te kiezen, maar het zijn vooral 

tips om op juiste wijze toe te passen.

Dit boek is natuurlijk ook geschreven voor managers van organisa-

ties waar externe inhuur nog steeds synoniem is voor ‘probleem-

situaties, hoge kosten, weinig grip en grote risico’s’. Ik hoop dat 

dit boek u helpt om te leren hoe het ook kan, met of zonder onze 

hulpmiddelen. Indien u hierover met ons wilt sparren, weet ons dan 

te vinden.

De opdrachtgevers in dit boek gebruiken allemaal één of meer van 

onze hulpmiddelen voor hun gekozen aanpak. Want zoals elke 

klusser weet, voor een goed resultaat heb je nu eenmaal goed 

gereedschap nodig. 

Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe!

Patrick Tiessen

Algemeen Directeur Nétive



‘Het systeem 
helpt ons te 
herinneren 
dat er toe-
stemming 
vereist is’

BRANCHE Overheid  SOORT ORGANISATIE Gemeente  AANTAL FTE BIJ DE INHUURDESK  

1 FTE (2 personen)  AANTAL FTE PER JAAR AAN INHUUR 70  WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE 

Nétive VMS  WELKE PROCESSEN  Aanvraag / Selectie / Contractafhandeling / 

Urenregistratie / Facturatie / Rapportage           

Marita de Vries / flexwerk-consulente

Als ik voor de ingang van het gemeen-
tehuis van Emmen sta, komen mooie 
herinneringen bij mij boven. Hier heb 
ik 4 jaar geleden met veel plezier ge-
werkt als interim-hoofd P&O. Eén van 
de projecten waar ik toen mee bezig 
ben geweest, was de implementatie 
van het VMS-pakket. Daarmee was 
Emmen samen met Eindhoven de 
eerste gemeente in Nederland die een 
VMS gebruikte. Na al deze jaren ben ik 
benieuwd hoe het nu gesteld is met 
de externe inhuur in Emmen.

Ik herken Marita de Vries direct, wij hebben 

toen veel samengewerkt om het systeem goed 

‘draaiende’ te krijgen. Ze werkt op de P&O

 afdeling, in de functie van flexwerkconsulent’. 

‘Wat doe je precies in deze functie?’ vraag ik. 

‘We hebben twee verschillende rollen’, ant-

woordt Marita. ‘Enerzijds beheren wij een strak 

georganiseerd inhuurproces en bewaken wij 

de binnen de gemeente gemaakte afspra-

ken over externe inhuur. Aan de andere kant 

ondersteunen wij de afdelingsmanagers bij hun 

inhuurvraagstukken. Dat doen we gevraagd en 

ongevraagd. Aan de ene kant is een afdelings-

manager zelf verantwoordelijk voor zijn eigen 

inhuur en bepaalt hij zelf wie hij inhuurt en voor 

hoe lang. Maar vanuit onze rol kunnen we hen 

heel goed helpen omdat we beschikken over 

jarenlange ervaring en ook aan de andere kant 

van de tafel hebben gezeten.’ Marita is namelijk 

intercedent geweest bij een uitzendorganisatie. 

Dus als het gaat over het goed formuleren van 

een aanvraag die begrijpelijk is voor leveran-

ciers met een passend profiel, dan kunnen 

we hierbij helpen. Hetzelfde geldt voor wat 

marktconforme tarieven zijn of wat we in onze 

mantelcontracten hebben afgesproken met 

onze preferred suppliers. 

‘Ook kijken we mee met de juridische kant van 

de inhuur om te zorgen dat alles contractueel 

en administratief goed wordt geregeld. En soms 

roepen we onze collega’s van Inkoop erbij als 

er bijvoorbeeld vragen over het mantelcontract 

zijn. Wij krijgen terug van de afdelingsmanagers 

dat ze blij zijn met onze ondersteuning. Tot 

slot administreren en rapporteren we aan het 

College van B&W over wat er in Emmen wordt 

ingehuurd.’

De gemeente Emmen heeft niet gekozen voor 

een Marktplaats om haar externe inhuur ‘aan te 

besteden’ maar werkt met openbare Europese 

aanbestedingen die om de drie à vier jaar wor-

den herhaald. Men werkt momenteel met zeven 

preferred suppliers, dat zijn meestal grote 

bekende detacherings- of uitzendbureaus. >>
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De zeven preferred suppliers zijn onderverdeeld 

in vijf percelen, waarin de diverse functies binnen 

de gemeente zijn ondergebracht. De preferred 

suppliers van een perceel krijgen als eerste 48 uur 

de tijd om naar geschikte kandidaten te zoeken 

en deze aan te bieden. Worden er binnen deze 

termijn geen geschikte kandidaten gevonden, dan 

wordt de aanvraag uitgezet naar andere leveran-

ciers. Dat zijn er ongeveer 40, waarvan slechts 

een enkeling een ZZP’er is. Er wordt dus vooral 

zaken gedaan met bureaus.

De vijf verschillende percelen die Emmen hanteert 

zijn: Bedrijfsvoering, Beleid & Management, 

Ondersteuning & Communicatie, Vergunningverle-

ning Ruimte & Veiligheid, Sociale zaken Burger-

zaken & Belastingen en Overige ondersteunende 

functies t/m schaal 9.

Daarnaast gebruikt men zes kwalificaties om in te 

huren. Hierdoor wordt per categorie duidelijk wie 

er waarom, waarvoor en wanneer er is ingehuurd 

tegen welke kosten. Maximaal inzicht dus en hier-

door ook grip op inhuur. Deze 6 kwalificaties zijn:

- inhuur vanwege vacatures

- inhuur vanwege projecten

- inhuur vanwege bijzondere vraagstukken / 

   probleemsituaties

- inhuur als gevolg van ziekte

- inhuur als opvang van tijdelijke werkzaamheden

- inhuur van specifieke expertise.

 

Ook in de financiële administratie worden deze 

zelfde kenmerken gebruikt via zogenaamde 

kostenplaatsen. Hierdoor kan het systeem een-

voudig management rapportages genereren waar 

bij elke categorie de omvang en de kosten zijn 

vermeld. Vanuit het inzicht in de externe inhuur is 

de gemeente in staat geweest om in 2011 flink te 

besparen op externe inhuur. De kosten zijn terug-

gelopen van 12 naar ruim 8 miljoen euro.

In tegenstelling tot veel andere overheidsorga-

nisaties heeft Emmen haar externe inhuur dus 

goed onder controle. ‘Het is tegenwoordig bij ons 

praktisch onmogelijk om in te huren buiten het 
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VMS systeem om. We gebruiken het systeem ook 

om de ingehuurde medewerkers ‘in en uit dienst’ 

te melden. Dit betekent dat er, voordat iemand 

hier komt werken, via het systeem een melding 

de organisatie ingaat waardoor hij een mailac-

count krijgt, een toegangspasje, een locker etc. 

En andersom als zijn contract eindigt, worden ook 

alle facilitaire zaken automatisch beëindigd. Dat 

scheelt diverse afdelingen veel werk en de nieuwe 

inhuurkracht kan meteen inloggen en aan de slag. 

Het proces is anderzijds ook zo ingericht, dat een 

stilzwijgende verlenging van een inhuurcontract 

onmogelijk is. Het systeem helpt ons te herinneren 

dat er toestemming vereist is en na inhuur van 

maximaal 1 jaar moet het afdelingsmanagers toe-

stemming van het College hebben anders wordt de 

inhuur stopgezet.’

Wat ook bijzonder is dat bij de aanbesteding door 

de gemeente de leveranciers verplicht zijn om 

een financiële bijdrage te leveren aan de kosten 

van het systeem. Hierdoor worden de kosten die 

men aan het systeem kwijt is, voor een deel direct 

terugverdiend aan betalingen door de leveranciers. 

Deze voordelen komen bovenop de voordelen 

die Emmen heeft door lagere inhuurtarieven en 

minder kosten aan administratief beheer. ‘Maar het 

systeem werkt ook in het voordeel van de preferred 

suppliers, want we hebben de inhuur buiten het 

mantelcontract om weten terug te dringen van 

22% in 2009 tot 9% in 2011.’

Sinds kort is Emmen overgestapt op het nieuwe 

platform van Nétive. Trots vertelt Marita dat zij dat 

geheel in eigen beheer hebben gedaan en dat dat 

uiteindelijk goed is gelukt. Zo hebben ze bijvoor-

beeld zelf een ‘quick reference card’ gemaakt voor 

de afdelingsmanagers waarop de belangrijkste 

wijzigingen en tips staan vermeld. En voor de 

leveranciers eentje met tips voor het factureren. 

Als groot voordeel ervaren ze dat ze nu zelf het 

systeem anders kunnen inrichten en dat ingewik-

keld en kostbaar programmeren door een IT’er van 

Nétive niet meer nodig is. Zodoende is er meer 

flexibiliteit om het systeem naar eigen inzicht en 

behoefte te gebruiken. 

Over toekomstige plannen valt nog weinig te vertel-

len. De huidige mantelcontracten lopen nog meer 

dan een jaar. Een optie is natuurlijk om met een 

Marktplaats te beginnen, maar daar wordt nog naar 

gekeken. Want eigenlijk is men in Emmen -begrij-

pelijkerwijs- heel tevreden zoals het nu gaat. •

Plaats organisatie Emmen  Website www.emmen.nl

Website inhuur www.emmen.nl/flexwerk

‘Zodoende is er meer 
flexibiliteit om het systeem 

naar eigen inzicht en 
behoefte te gebruiken’



‘Wij denken 
in kanalen, 
niet in 
dammen’

BRANCHE Ingenieursbureaus  SOORT ORGANISATIE MSP & Payroll Services  

AANTAL FTE BIJ DE INHUURDESK 5  AANTAL FTE PER JAAR AAN INHUUR 500  WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE 

Marktplaats & Nétive VMS Force 2 (incl. koppelingen Oracle)  WELKE PROCESSEN 

Aanvraag / Selectie / Contractafhandeling / Urenregistratie / Facturatie / Rapportage            

Bart Kaptein / Directeur

Ik kom de lift uit van een groot en 
anoniem kantoorgebouw in het hartje 
van Utrecht. In het halletje zie ik drie 
grote staande vlaggen met de logo’s 
van drie ingenieursbureaus erop. 
Na binnenkomst in het met vrolijke 
kleuren warm aandoende kantoor van 
Myflex, wordt het me al snel duidelijk 
hoe het zit.

Ik word opgevangen door Bart Kaptein, direc-

teur van Myflex, een bedrijf met slechts 5,5 FTE 

in dienst. Myflex levert diensten aan de drie 

eigenaren van deze joint venture, namelijk 

Grontmij, Movares en Royal HaskoningDHV. Dit 

zijn alle drie toonaangevende ingenieursbu-

reaus die elkaars concurrenten zijn, maar tege-

lijkertijd al jarenlang (sinds 1997) samenwerken 

op het gebied van externe inhuur.

Deze drie bureaus zijn gaan samenwerken in 

een periode dat er volop werd geïnvesteerd in 

het spoor in Nederland. Er moest een Betuwelijn 

en een Hogesnelheidslijn komen, waardoor er 

een groot tekort was aan ingenieurs. In plaats 

van dat de drie elkaar gingen beconcurreren om 

de beste ingenieurs te contracteren, besloten 

ze hiervoor een gezamenlijke organisatie op te 

richten. Myflex regelt en beheert sinds 2006 alle 

externe inhuur van deze drie bureaus ongeacht 

de aard van het contract. 

Al heel snel bleek dat het krijgen van grip en 

overzicht op alle inhuur zonder een hulpmiddel 

niet zou lukken. Bart herinnert zich nog dat hij 

op zaterdagochtenden met een Excel-werkblad 

in de weer was om de gewerkte uren van de ex-

terne krachten bij te houden. Maar al snel bleek 

dit niet meer te doen. Er moest een hulpmiddel 

komen. Die werd gevonden in de vorm van een 

onderdeel van het toenmalige Nétive Job, waar-

mee hij de ingehuurde uren ging registreren

Voor elk ingenieursbureau zijn specifieke pro-

cedures en processen met de komst van Nétive 

gehandhaafd. Dit creëerde druk op de imple-

mentatie, maar hielp bij het oplossen van weer-

standen. Zo werd bijvoorbeeld de procuratie 

aangescherpt en gedocumenteerd, maar bleef 

wel gewoon zoals die was. Dat is bijzonder, 

want de verantwoordelijkheden liggen bij inge-

nieursbureaus laag in de lijn. Samen met het 

ontbreken van formele bevoegdheden, maakt 

dat je vooral op basis van harde resultaten een 

positie krijgt bij je operationele klant. Ook zijn 

ingenieurs veeleisend en competitief van aard, 

waardoor het extra belangrijk was te zorgen voor 

een goede implementatie zonder opstartproble-

men. Ze wilden zelf graag eerst overtuigd raken 

van de voordelen van het werken met de nieuwe 

centrale en gestandaardiseerde aanpak, maar 

dat is gelukkig goed verlopen. Al heeft het toch 

twee jaar geduurd voordat iedereen voldoende 

overtuigd was. >>
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Stap voor stap is de positie van Myflex en daarbij 

haar taken en verantwoordelijkheden gegroeid. Na 

ruim 5 jaar hard werken is bereikt dat iedereen bin-

nen de ingenieursbureaus op deze werkwijze werkt 

en volledig overtuigd is van de voordelen ervan.

Door continue uitbreiding van de invloed van Myflex 

is de uitgave aan externe inhuur binnen Myflex fors 

gegroeid. In totaal huurt Myflex in voor circa € 35 

miljoen en gemiddeld 500 FTE per jaar. Myflex is 

geen werkgever, maar opdrachtgever. Zij regelt 

alle inhuurprocessen voor en namens haar drie 

moederbedrijven. Dus van het uitzetten van een 

aanvraag voor nieuwe inhuur tot en met het opstel-

len van een inhuurcontract en vervolgens van de 

urenregistratie tot en met de facturatie en rap-

portages. Alles verloopt via Myflex en wordt digitaal 

ondersteund. Door de gehele inkoop van flexarbeid 

te bundelen is Myflex hierdoor ook de grootste 

‘leverancier’ voor de drie ingenieursbureaus.

De besparingen die dit alles hebben opgeleverd 

zijn niet altijd makkelijk in geld uit te drukken, maar 

ze zijn wel overtuigend. Kijk bijvoorbeeld naar het 

aantal facturen. Voordat men op deze wijze ging 

werken, ontving men van alle bureaus en leve-

ranciers in totaal zo’n 30.000 papieren facturen 

per jaar. Die werden allemaal ingeboekt, gecon-

troleerd en uitbetaald wanneer er geen fouten in 

zaten. Fouten in de facturen kwamen helaas wel 

regelmatig voor. Nu ontvangt men 26 geconsoli-

deerde (‘collectieve’) facturen per week in digitale 

vorm. De facturen zijn opgebouwd aan de hand van 

de kostenplaatsen van drie ingenieursbureaus en 

bevatten zowel uren als declaraties. Het foutper-

centage is 0%!

Daarnaast heeft Myflex ook de compliancy van de 

inhuur verbeterd door bijvoorbeeld te werken met 

één set algemene voorwaarden voor alle leveran-

ciers en alle contractvormen. Door de snelheid 

van het proces worden contracten nu opgesteld 

vóór de start van de werkzaamheden en niet, zoals 

vroeger, achteraf.

Het onboarding-proces is ook een mooi voor-

beeld van een strak opgezet proces. Een nieuwe 

inhuurkracht kan geen mail-acckappount, internet 

en toegangspas krijgen, als hij niet in het VMS 

voorkomt. Dit is bij iedereen bekend en daardoor 

wordt er niet buiten Myflex om ingehuurd.

 

Overigens was en is het geen doel van Myflex of de 

aandeelhouders om de inhuurtarieven zelf te 
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reduceren, men wil enkel een marktconform tarief 

bepalen. Hoe hoog dat is, is met de management-

informatie uit de applicatie eenvoudiger te bepalen.

Myflex is dus niet zelf werkgever, dat zijn de uit-

zend- of payrollbureaus. Myflex is namens de klant 

de opdrachtgever en wordt aangestuurd door de 

manager van het ingenieursbureau waar de externe 

kracht komt te werken. Maar Myflex is wel de partij 

die met tips, ervaring en feedback die managers 

ontzorgt en behoedt voor fouten of omissies. Als 

er bijvoorbeeld hoge uurtarieven dreigen te worden 

afgesproken dan zal Myflex dat overbrengen aan 

de inhurende manager en aan de hand van cijfers 

kunnen laten zien dat een lager tarief realistisch is 

in de marktomstandigheden van dat moment. 

 

Aan de hand van de meerjarige informatie die nu 

in het systeem staat, is een schat aan manage-

mentinformatie voor handen die intern beschik-

baar wordt gesteld aan het management. Je zou 

verwachten dat na al die jaren samenwerking met 

Nétive alle wensen inmiddels zijn gerealiseerd, 

maar dat is niet waar. Zo is Myflex van plan om eind 

dit jaar te gaan experimenteren met een Markt-

plaats-concept voor externe inhuur. De leveranciers 

(bureaus en ZZP’ers) kunnen dan inschrijven op 

bepaalde openstaande aanvragen, waarna Myflex 

aan de hand van kwaliteit en prijs de winnaar 

bekend maakt.

Myflex ontvangt vanuit andere organisaties ver-

zoeken tot ondersteuning. Een idee is om op een 

bepaald moment ook te gaan werken voor andere 

opdrachtgevers naast de drie ingenieursbureaus. 

Waarom zou je immers niet ook andere inleners 

laten profiteren van deze aanpak, de opgedane 

ervaring en specifieke expertise? Recent heeft klant 

DHV aangekondigd te gaan fuseren met Royal Has-

koning. Sowieso zal worden afgewacht wat deze 

kersvers aangekondigde fusie tussen DHV en Royal 

Haskoning gaat betekenen voor Myflex. De eerste 

contacten zijn in ieder geval veelbelovend.

Gevraagd om een handige praktijktip, geeft Bart 

aan dat naast het denken vanuit de stakeholder het 

belangrijk is om het systeem ‘schoon’ te houden, in 

de zin dat er geen halve aanvragen en fouten in het 

systeem achterblijven. Immers die komen er, altijd 

op een ongewenst moment, weer uit. Dus verwijder 

dat soort gegevens meteen op het moment van 

constateren.

Bij het hartelijke afscheid van Bart, spookt een 

opmerkelijk zinnetje van hem nog door mijn hoofd: 

‘Wij denken hier in kanalen, niet in dammen.’ 

Daarmee verklaart Bart zijn verschil met andere 

concepten. Hij denkt in structuren en processen en 

niet in blokkades en frustraties. Tja, da’s helder en 

plezierig en zo kan een ieder zich blijven richten op 

zijn eigen werk. •

Plaats organisatie Utrecht Website www.myflex.nl

Website inhuur www.myflex.nl

‘Door de snelheid van het proces 
worden contracten nu opgesteld vóór 

de start van de werkzaamheden en 
niet, zoals vroeger, achteraf’



‘Een planner 
als beheerder 
van een 
VMS, dat is 
heel logisch 
bij Croon’

Frits Stap / Senior-planner

BRANCHE Techniek  SOORT ORGANISATIE Electriciteit  AANTAL FTE BIJ DE INHUURDESK 7  

AANTAL FTE AAN INHUUR Gemiddeld 400 per week  WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE Nétive 

VMS Force 2  WELKE PROCESSEN  Aanvraag / Selectie / Contractafhandeling / 

Urenregistratie / Facturatie / Rapportages           
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Het gutst van de regen als ik een 
industrieterrein van gemeente De 
Meern oprijd. En dan moet ik straks 
foto’s gaan maken van Frits Stap in 
de regen bij het grote bord met het 
logo van Croon, flitst door me heen.

Binnengekomen vangt Frits me vriendelijk op. 

Al snel blijkt dat hij al 33 jaren bij Croon werkt  

-’Ik heb een Croon hart’- nu als senior-planner. 

Dat lijkt me bijzonder, een planner die zich met 

de externe inhuur bemoeit. Maar met zijn uitleg 

is het al gauw erg logisch.

Croon is een elektrotechnisch bedrijf dat valt 

onder de holding TBI waar ook andere techni-

sche bedrijven onder vallen als HVL en Wolter & 

Dros. Croon is de grootste in zijn soort in Neder-

land. Men werkt landelijk vanuit 10 vestigingen. 

‘Croon bemoeit zich met alle apparaten waar 

stroom doorheen gaat’, aldus Frits.

Croon heeft 2.000 medewerkers in dienst en 

huurt daarnaast mensen in variërend van 300 

tot 800 per jaar afhankelijk van de hoeveelheid 

opdrachten. De mensen die worden ingehuurd 

zijn vooral montagemedewerkers op het oude 

LTS/MTS-niveau die via uitzend- of payrollbu-

reaus binnenkomen. Daarnaast worden er ook 

veel HTS’ers ingehuurd, meestal als ZZP’er of 

via detachering. >>



De planners dragen er zorg voor dat de bezetting 

op de projecten voldoende is, zodat het werk op 

tijd klaar is en efficiënt verloopt. Qua projecten 

moeten we denken aan opdrachten van een 

week werk, maar ook iets als de aanleg van de 2e 

Coentunnel, die jaren loopt. Op zo’n project zijn 

er continu rond de 70 ZZP’ers ingehuurd tegen 

tarieven die liggen tussen de € 640 en € 1500 per 

dag voor bijvoorbeeld een risk-specialist. Croon 

huurt dan ook jaarlijks in voor bedragen die liggen 

tussen de 10 en 15 miljoen euro.  

De jaarlijkse harde besparingen van het gebruik 

van een VMS zijn bij Croon minimaal twee ton. Dat 

lijkt niet veel maar het doel van het gaan werken 

met een VMS was nooit om de inhuurtarieven te 

verminderen, maar om de hoeveelheid fouten en 

al het werk daaromheen terug te dringen. En dat is 

prima gelukt.

In 2003 was de inhuursituatie bij Croon uit de hand 

aan het lopen. Er was een wildgroei ontstaan van 

externe inhuur waarover niemand meer overzicht 

had. Ook waren er juridische risico’s;  bijvoorbeeld 

wat betreft het risico op ketenaansprakelijkheid. In 

deze situatie zocht men naar een hulpmiddel om 

ordening aan te brengen. Men is toen begonnen 

met de aanvraagmodule. Hiermee kon de vraag 

worden uitgezet bij de leveranciers en ontstond er 

overzicht van de uitgaande aanvragen en de bin-

nenkomende aanbiedingen.

In de jaren erop heeft men stap voor stap het 

inhuurproces verder verbeterd. Een belangrijke 

stap hierin was het gaan gebruiken van het digitaal 

dossier. Veel van de ingehuurde mensen bij Croon 

zijn afkomstig uit het buitenland en dit brengt de 

nodige hoeveelheid papier, werk en risico’s met 

zich mee. De fiscus houdt immers niet van illegale 

arbeid dus als er iets niet klopt, zijn de boetes 

hoog. Frits somt een heel rijtje documenten op dat 

voor elke ingehuurde kracht in diens digitale kluis 

zit. De VAR, het CV, soms de VOG of een screening 

van de AIVD of het KLPD, een VCA-verklaring, 

verblijfspapieren, identiteitsbewijs, de zorgpas,  

teveel om op te noemen. Tegenwoordig blijft Frits 

er rustig onder als er een overheidscontrole komt.
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Handig vindt hij dat je ook de verloopdatum van elk 

document kunt invoeren. Je krijgt dan op tijd een 

bericht van het systeem dat de inhuurkracht een 

document moet vernieuwen.

In 2011 heeft Croon het nieuwe platform van Nétive 

in gebruik genomen en gekoppeld aan het eigen 

ERP-systeem ACTO. Hierdoor is het mogelijk ge-

worden om de urenregistratie en facturatie digitaal 

met het ERP-systeem te integreren. Aan de papie-

ren facturen die vroeger binnenkwamen mankeer-

de in 50% van de gevallen iets. De helft hiervan 

werd veroorzaakt door de leveranciers (bijvoor-

beeld een verkeerd uurtarief of foute hoeveelheid 

uren), maar de andere helft werd veroorzaakt door 

Croon zelf. Doordat er bijvoorbeeld nog oude tarie-

ven in het ERP-systeem stonden, terwijl de nieuwe 

CAO toch echt al (met terugwerkende kracht) was 

ingegaan. Met een enorme hoeveelheid controle-

werk en foutherstel op de administratie tot gevolg. 

Nu worden dit soort mutaties probleemloos met 

de nieuwe software achteraf gewijzigd waardoor er 

veel minder handwerk is overgebleven.

Dit jaar gaat Croon werken aan een vereenvou-

diging van het onboarding-proces. In een verre 

toekomst wil men ook nog wel experimenteren 

met een Marktplaats-concept. 

Een goede tip van Frits is om bij elke verandering 

of uitbreiding van het systeem de directeur, indien 

nodig, te vragen om support. Maar ook om vervol-

gens heel goed de collega’s op de werkvloer in de 

vestigingen goed te informeren om te voorkomen 

dat ze geïrriteerd worden en niet meewerken. 

Vroeger gebeurde het nog wel eens dat er men-

sen bij Croon aan het werk waren die niet in het 

systeem voorkwamen. Maar dat is al lang voorbij. 

‘Wil je werken bij Croon, dan sta je in de VMS ap-

plicatie’, aldus Frits. ‘En facturen van bureaus 

voor mensen die niet in het systeem voorkomen, 

betalen we niet.’

Een verzoek tot verbetering heeft Frits ook nog 

wel. In 2011 is Croon overgestapt op het nieuwe 

VMS Force 2 en sindsdien moment moeten er bij 

Croon veel meer velden worden ingevuld of langs-

gegaan, waar Croon niets mee doet. Bijvoorbeeld 

een veld dat een controller invult als er voldoende 

inhuurbudget is. Pas als hij dat invult, kan de 

aanvraag worden gepubliceerd. Dat is misschien 

handig in sommige organisaties maar bij Croon 

zijn de lijnen kort en de besluiten snel. Frits zou 

dat soort tussenstappen graag kwijt zijn, maar is 

dat nou een standaard onderdeel geworden of een 

kwestie van goed instellen?

Hoe het ook zit, mij is duidelijk geworden dat een 

planner met een (Croon)hart voor de zaak zoals 

Frits de juiste man is om het VMS te beheren zoals 

hij dat al jarenlang doet. •

Plaats organisatie Utrecht  Website www.croon.nl

Website inhuur www.croon.nl

‘Aan de papieren facturen die 
vroeger binnenkwamen mankeerde 

in 50% van de gevallen iets’



‘Het enige dat 
echt belangrijk 
is, is leider-
schap bij de 
organisatie 
die ermee 
gaat werken’
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Rob de Laat / Directeur

Hartje Rotterdam, karakteristiek pand en 
dan gratis voor de deur parkeren, dat is 
nog eens een mooi begin van het gesprek, 
denk ik als ik aanbel bij Staffing Manage-
ment Services, het bureau waar Rob de 
Laat directeur is. 

‘De contacten met Nétive dateren al uit het eind van 

de jaren negentig’, vertelt Rob. ‘Ik was directeur van 

een detacheringsbureau en verbaasde me er eigen-

lijk over dat grote organisaties waar ik voor werkte, 

zo weinig inzicht hadden in hun externe inhuur. En de 

eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ik dat ook merkte 

in mijn eigen bureau. Ik leerde toen dat het erg 

belangrijk was dat de inhuurprocessen op orde zijn, 

want als je dát voor elkaar hebt, dan is het krijgen 

van inzicht en grip stukken eenvoudiger. Bovendien 

stond in die tijd het bureau centraal en niet de kwali-

teit van de kandidaat. Ook dat klopte niet, vond ik.’  

Staffing MS is een Managed Service Provider (in 

het inhuurjargon een MSP). Dat is een bureau dat 

diensten op het terrein van externe inhuur verleent 

aan de opdrachtgevers. Het gaat dan om diensten 

als sourcing, contractmanagement en het beheren 

van inhuurplatforms. Maar Staffing MS doet ook aan 

payrolling en het verzorgen van boekhoudingen en 

loon- en inhuuradministraties. >>
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Staffing MS doet dit soort dienstverlening vanuit 

een onafhankelijke positie. Dit betekent dat de 

opdrachtgever vrij is in de keuze met welke tools en 

platformen hij wil werken. Ze gebruiken die inhuur-

Marktplaats of dat Vendor Management Systeem 

(VMS om inhuurprocessen af te handelen) die de 

opdrachtgever al gebruikt of wil gaan gebruiken. 

In de situatie dat de opdrachtgever geen voorkeur 

heeft, kiest Staffing MS bij voorkeur voor de oplos-

singen van Nétive.

Het feit dat Nétive tegenwoordig werkt op een 

SaaS-platform (Software as a Service) is belangrijk 

voor de opdrachtgevers. Zij zijn niet afhankelijk van 

hun MSP om bij alle gegevens van de eigen externe 

inhuur te kunnen blijven komen als je ooit wilt wis-

selen van beheerder. De data zijn eigendom van de 

inhurende opdrachtgever en niet van de beheer-

der. In de praktijk zie je volgens Rob voorbeelden 

waarbij de inhuurhistorie verdwijnt met het wisselen 

van de MSP.

In wat voor organisaties werkt Staffing MS met 

Nétive oplossingen? Ze beheren sinds kort bijvoor-

beeld de Marktplaats van de gemeente Zuidplas 

gekoppeld aan de VMS-oplossing van Nétive. Het-

zelfde doen ze voor de thuiszorgorganisatie Thebe. 

Al een aantal jaren zijn ze ook de beheerder van de 

Marktplaatsdesk (www.marktplaatsdesk.nl). Het 

beheer van alle inhuur-aanvragen doen ze onder 

meer voor gemeenten als Meppel, Hoogeveen en 

Slochteren. Verder beheren ze de Marktplaatsen 

van een tweetal ziekenhuizen.

Er werken bij Staffing MS 15 FTE waarvan er drie op 

de Inhuurdesk werken. Dit zijn HBO’ers die ervaring 

hebben in de personeelsbemiddeling en vanaf 

afstand de inleners helpen bij het goed formuleren 

van de inhuuropdrachten, het opstellen van de 

gunningscriteria en van de top 5 van beste aan-

biedingen. Voor de leveranciers op de Marktplaats 

–bemiddelingsbureaus en ZZP’ers- fungeert de 

Inhuurdesk ook als Helpdesk. 

24 ‘Binnen 4 tot 6 weken kan 
de implementatie van een 

Marktplaats klaar zijn’ 
Dit is een belangrijke rol in de inhuurketen, want 

met een goed geformuleerde opdracht weten leve-

ranciers wie er precies wordt gezocht. Met een strak 

georganiseerd inhuurproces krijgt de ene partij snel 

goede CV’s op zijn bureau en de andere partij snel 

antwoord of de gedane aanbieding met CV en tarief 

interessant is of niet.

De Inhuurdesk is nu nog alleen geopend tijdens 

kantooruren, maar Rob verwacht dat er binnen 

afzienbare tijd ook ‘s avonds en in het weekend ser-

vice moet worden verleend omdat door bijvoorbeeld 

Het Nieuwe Werken er steeds meer behoefte is bij 

de klanten en opdrachtgevers om flexibel te kun-

nen werken op momenten dat het hen uitkomt.

‘De implementatie van een nieuwe Marktplaats is 

tegenwoordig een routinematige klus geworden, 

waar we een standaard draaiboek voor hebben ge-

maakt. Binnen 4 tot 6 weken kan de implementatie 

klaar zijn. Het enige dat echt belangrijk is, is leider-

schap bij de organisatie die ermee gaat werken. Er 

moet daar iemand zijn die knopen doorhakt en het 

belang aangeeft. De rest verzorgen wij. Wij nemen 

de procesverantwoordelijkheid over van de op-

drachtgever en zijn de spil waarom de inhuur draait. 

De opdrachtgever hoeft het systeem zelf nauwelijks 

te kennen, dat doen wij desgewenst.’

‘Wat gaat de toekomst brengen en waar moet Né-

tive rekening mee houden?’ zo vraag ik tot slot.

Rob stelt dat een Marktplaats niet meer is dan een 

onderdeel van de totale inhuur-aanpak en dat je in 

de volle breedte naar een Total Resource Solution 

(TRS) moet kijken. Hierbij wordt alle externe inhuur 

gecombineerd met het opvullen van vaste banen 

en tegelijkertijd wordt gekeken naar regionale mo-

biliteit waarbij je medewerkers aan elkaar uitleent. 

Als organisatie krijg je zo je maximale flexibiliteit. 

Ook wijst Rob op het belang van communities en 

social media om interessante en schaarse talenten  

makkelijker te kunnen vinden en volgen. Staffing MS 

gaat meer en meer deze weg op en verwacht van 

Nétive dat die dat ondersteunt met haar technolo-

gie. Als ik terugloop naar mijn auto, mijmer ik dat 

dat wel goed komt. •

Plaats organisatie Rotterdam  Website www.staffingms.com

Website inhuur (onder meer): marktplaatsdesk.nl, inhuurdeskzuid-

plas.nl, inhuurdeskgroenehart.nl, inhuurdeskalphenaandenrijn.nl,

inhuurdeskzuwe.nl



‘Eigenlijk 
willen we 
werken voor 
de hele rijks-
overheid’
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Bas Vermeulen / Functioneel Beheerder

Ik kom aan in een groot en modern 
kantoorpand aan de rand van Den 
Haag. In een grote hal waar palmbo-
men de bezoeker waarschijnlijk een 
warm gevoel moeten geven, word ik 
ontvangen door Bas Vermeulen en 
Marischa Withaar. Ik ben vandaag bij 
het Expertisecentrum Organisatie & 
Personeel (EC O&P) van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK).

Ik kende de organisatie uit het verleden onder 

de naam Flexchange, maar die naam wordt 

niet meer gebruikt, zo blijkt, omdat Flex-

change is opgegaan in EC O&P. EC O&P is een 

onderdeel van de Werkmaatschappij van het 

Ministerie van BZK, waar P&O-expertdiensten 

worden geleverd aan de hele rijksoverheid. 

Zo draagt het EC O&P bij aan het juiste perso-

neel op de juiste plaats, een gezonde fysieke 

en psychosociale werkomgeving, een goede 

organisatie inrichting en structuur en gede-

gen arbeidsjuridisch advies. Het cluster 

‘In-, Door- en Uitstroom’ hanteert voor de 

werving en selectie van intern en extern 

personeel een bepaalde tooling, de Mark-

plaats en het Vendor Management Systeem 

(VMS). In dit onderwerp ben ik in het bijzonder 

geïnteresseerd.

Bas is de functioneel beheerder en technisch 

projectleider Marktplaatsen van EC O&P. Hij 

heeft het systeem onder zijn hoede. Marischa 

is adviseur/projectleider en werkt sinds 2006 

binnen de overheid. ‘Wat doet een adviseur bij 

een overheidsorganisatie eigenlijk met deze 

tools?’, vraag ik. Het blijkt dat EC O&P de tools 

inzet ter ondersteuning van de dienstverlening 

aan andere onderdelen van de Rijksoverheid, 

die als klant van EC O&P worden gezien en als 

zodanig worden behandeld.

 

Wie zijn dan die klanten en gebruikers? Dat 

is een mooi lijstje: Natuurlijk het Ministerie 

van BZK zelf, maar ook Rijkswaterstaat, de 

Rijksgebouwendienst, de Nationale Ombuds-

man, de Algemene Rekenkamer, de Neder-

landse Emissieautoriteit, enkele directies van 

het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

Stichting ICTU. Als één van deze organisaties 

behoefte heeft aan externe inhuur, dienen 

zij de aanvraag digitaal in bij EC O&P. De ad-

viseurs van EC O&P distribueren de aanvraag 

naar de mantelpartijen en/of publiceert deze 

op de Marktplaats zodat externe leveranciers 

de CV’s van geschikte kandidaten kunnen 

aanbieden.

‘Het gebruik van de Marktplaats is overigens 

niet verplicht en ook hoeven de klanten geen 

gebruik te maken van de expertise van ons.’ 

zegt Marischa. ‘Zo hebben sommige... >> 

27



klanten ook zelf mantelcontracten gesloten met 

een aantal preferred suppliers op basis van een 

normale aanbesteding. Bijvoorbeeld de raamover-

eenkomst Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Rijk, 

voor salarisschalen tot en met schaal 10, waarbij 

uitzendbureaus zijn gecontracteerd. Aanvragen die 

binnen dit contract vallen, worden meestal niet via 

de Marktplaats gepubliceerd.

Iedere klant heeft zijn eigen processen en ge-

woonten en wij schrijven geen uniforme proces-

sen voor, al zou dat natuurlijk wel makkelijker en 

efficiënter zijn. Maar het is niet aan ons om onze 

klanten te vertellen hoe zij hun organisatie moe-

ten inrichten, maar we denken wel met ze mee en 

adviseren hen. Sommige klanten ondersteunen 

we ook met juridische adviezen over de recht-

matigheid van de inhuur.’

Als voorbeeld van wat de medewerkers van het 

Expertisecentrum doen, bespreken we Rijkswa-

terstaat. Bijna alle inhuur van Rijkswaterstaat 

verloopt via EC O&P. Ongeveer twintig adviseurs zijn 

hiervoor gedetacheerd bij de klant bij een soort 

interne Inhuurdesk, verspreid over het hele land. 

Dit zijn meestal HBO’ers met een achtergrond in HR 

of Inkoop. Als er behoefte is aan externe inhuur bij 

Rijkswaterstaat dan helpt de adviseur om scherp 

te krijgen wat voor persoon er precies wordt ge-

zocht en welke werkzaamheden hij/zij moet gaan 

uitvoeren. Oftewel, hoe ziet de ideale inhuurkracht 

eruit? Dit wordt vervolgens vertaald naar voor de 

leverancier duidelijke selectie- en gunningscriteria.

Na publicatie op de Marktplaats stelt de adviseur 

een top 20 van de beste voorgestelde kandidaten 

op en controleert die de CV’s op waarheidsge-

halte. De inhurende manager van Rijkswaterstaat 

voert gesprekken en kiest de beste kandidaat. 

De adviseur verzorgt voor de afronding van de 

gunning en de start van het VMS-gedeelte (het 

daadwerkelijke contracteren van de kandidaat). De 

Marktplaats en het VMS zijn gekoppeld, waardoor 

de gegevens van de kandidaat en het contract 

niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. De kan-

didaat kan snel aan het werk. Dit is belangrijk, om-

dat de Rijksoverheid op die manier snel en flexibel 

kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken. 

EC O&P zorgt ervoor dat daarvoor snel de juiste 

mensen beschikbaar komen. 

28 ‘De Marktplaats van RWS is nu 
6 maanden operationeel en er zijn 

inmiddels 1600 leveranciers die 
zich hebben geregistreerd’

De Marktplaats van Rijkswaterstaat is nu 

6 maanden operationeel en er zijn inmiddels 

1600 leveranciers die zich hebben geregistreerd. 

Hun vragen komen binnen bij een centrale help-

desk van EC O&P. Dit zijn vragen over de werking 

van de Marktplaats in algemene zin en over tech-

nische problemen zoals niet kunnen inloggen.

Op dit moment is er voor EC O&P weer veel werk 

gemoeid met Nétive. ‘We nemen namelijk het 

nieuwe platform van Nétive in gebruik. We moeten 

onze klanten digitaal ‘verhuizen’ van het oude 

naar het nieuwe.’ Marischa is projectleider en wil 

dit zo goed mogelijk realiseren. 

Bas vertelt over zijn ervaringen met het Idealab 

van Nétive. Dat is geen fysiek lab, maar een 

besloten website waar je als gebruiker ervaringen, 

wensen en ideeën voor de tools van Nétive kunt 

indienen. Die worden dan becommentarieerd en 

beoordeeld en soms gewaardeerd met een cijfer. 

Nétive realiseert de hoogst gewaardeerde ideeën 

in de volgende release waardoor innovatie en 

verbeteringen samen met de klant vorm krijgen.

‘Wat zijn de ambities van EC O&P hierna?’ vraag ik. 

‘Eigenlijk willen we werken voor de hele rijks-

overheid, dus alle ministeries en aanverwante 

overheidsorganisaties. Een soort 1-loket worden 

op HRM-gebied, waarbij we zorgen voor een 

effectieve en efficiënte werving en selectie van 

(tijdelijk) extern en intern personeel. Daarnaast 

begeleiden we rijksmedewerkers naar de juiste 

plek en zijn we partner en expert voor mobiliteits-

vraagstukken binnen de rijksoverheid. 

EC O&P organiseert de gezamenlijke werving voor 

álle vacatures van het Rijk en werkt aan het neer-

zetten van het Rijk als aantrekkelijke werkgever. 

Overigens merken we ook veel belangstelling van 

bijvoorbeeld gemeenten, die van ons willen weten 

hoe wij dit doen en wat onze ervaringen zijn. Er 

zou een behoorlijke efficiency-winst ontstaan en 

ook de kwaliteit van processen, dienstverlening 

en natuurlijk van de ingehuurde kandidaten zou 

hierbij gebaat zijn’. ‘Gelukkig zijn er ook ICT-projec-

ten bij de overheid die prima lopen’, denk ik als ik 

de palmbomen weer zie. •

Plaats organisatie Den Haag  Website www.ec-op.nl

Website inhuur www.ec-op.nl
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Op een van de eerste lentedagen van 
2012 parkeer ik voor het gemeente-
huis van Oosterhout. Ik word binnen 
opgevangen door Mariska Asmus, 
directeur Middelen en Dienstverle-
ning van de gemeente, en door Thijs 
Sizoo, extern projectleider van 
Flex-West-Brabant. 

Het samenwerkingsproject heet dus Flex-West-

Brabant, maar wat betekent dat eigenlijk? 

Zo vraag ik me af. Mariska legt uit dat het hier 

om een bijzonder en groot samenwerkingsver-

band gaat waarbij maar liefst 26 verschillende 

overheidsorganisaties samenwerken en gebruik 

maken van eenzelfde VMS en Marktplaats. Dit 

zijn 24 gemeenten uit West- en Midden-Brabant. 

De overige twee zijn de regionale milieudienst 

en één werkvoorzieningsschap uit de regio.

Het idee is in mei 2009 ontstaan toen Mariska 

en Thijs nadachten over de komende nieuwe 

aanbesteding voor het inhuren van externen. 

De ervaring uit voorgaande aanbestedingen 

was dat het vinden van specialistisch personeel 

een probleem was als de preferred suppliers 

niet konden leveren. Hoe kon je dan toch die 

schaarse professionals vinden en inhuren? >>

‘4 nieuwe 
autobanden, 
26 overheids-
organisaties 
en 1 Markt-
plaats’

Mariska Asmus / Directeur Middelen en Dienstverlening

Thijs Sizoo / Extern Projectleider
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Ondertussen verzocht de vergadering van de 

gemeentesecretarissen van West-Brabant om een 

regionale aanpak. Thijs kwam toen met het idee 

van een regionale Marktplaats in combinatie met 

een VMS op de proppen. Er waren in die tijd al een 

paar Marktplaatsen operationeel, maar veel waren 

er nog niet.  

We schrijven september 2009, Thijs werd project-

leider van het samenwerkingsproject en Mariska 

werd opdrachtgever. De kop boven dit interview 

slaat op deze periode, waarin Thijs de hele regio 

afreed in zijn auto om bij elk MT van elke gemeente 

de geesten rijp te maken voor één gezamenlijke 

aanpak, net zo lang totdat bijna iedereen overtuigd 

was en meedeed aan de Marktplaats. Vervolgens 

is er, zoals het moet bij overheidsorganisaties, een 

aanbesteding uitgeschreven voor het leveren van 

de Marktplaats-tool.

Vervolgens brak de periode aan van de implemen-

tatie van de Marktplaats, ongeveer begin 2011. 

Oosterhout is toen bij zichzelf begonnen en is als 

eerste gemeente de Marktplaats gaan gebruiken. 

Terwijl de ene gemeente bijna klaar was met de 

implementatie, werd alvast gestart in de volgende, 

zodat ze allemaal achter elkaar -dakpansgewijs- 

live gingen. Alle gemeenten kregen ondersteuning 

van een regionaal implementatieteam. De eerste 

keer trok Nétive de kar, de tweede keer onder-

steunde Nétive nog en vanaf de derde gemeente 

deed men de implementatie geheel op eigen 

kracht. Mariska herinnert zich nog wel dat het 

in het begin van de implementatie ook wel eens 

spannend is geweest omdat de implementatie 

soms moeizaam verliep en het systeem nog niet 

altijd lekker liep. Bovendien kost het tijd en moeite 

om het systeem goed te doorgronden.

Maar uiteindelijk zijn er over heel 2011 al 70 op-

drachten op de Marktplaats uitgezet en deze zijn 

ook bijna allemaal vervuld via de leveranciers op 

de Marktplaats. Twee aanvragen uit 2011 zijn het 

vermelden waard: een interim-gemeentesecretaris 

is op deze manier gevonden en ook een hele ploeg 

stratenmakers is via de Marktplaats ingevuld.

Maar er is nog een bijzonder aspect aan deze 

Marktplaats. Flex-West-Brabant is de eerste inlener 

die de Marktplaats gekoppeld aan de VMS-oplos-

sing gebruikt. Hierdoor wordt op één en hetzelfde 

platform het hele inhuurproces van aanvraag op 

de Marktplaats tot en met de urenregistratie en de 

facturatie door de winnaar digitaal afgehandeld. 

Dit biedt de gemeenten grote voordelen, zoals veel 

lagere kosten van administratie en controle en 
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foutherstel. Daarnaast zijn de inhuurtarieven flink 

gedaald, maar dit komt ook doordat de tarieven 

in de hele markt flink zijn gedaald in de afgelopen 

jaren. ‘De kwaliteit van de kandidaten is zeker 

niet gedaald‘, aldus Mariska. ‘Misschien zelfs wel 

verbeterd omdat leveranciers op een Marktplaats 

worden geprikkeld om hun beste kandidaten aan 

te bieden tegen scherpe tarieven.’

De leveranciers op de Marktplaats bestaan voor 

1/3 uit (bemiddelings- of detacherings-)bureaus 

en voor 2/3 uit ZZP’ers. In totaal staan nu ruim 

800 leveranciers ingeschreven, hetgeen de goede 

kwaliteit van de aangeboden kandidaten verklaart. 

Thijs noemt echter ook de toegenomen transpa-

rantie en inzicht als grote voordelen. ‘Het is nu 

heel eenvoudig om te weten wie waar en waarvoor 

wordt ingehuurd en tegen welke kosten.’

De kwaliteit van de aanvragen en de uniformiteit 

ervan wordt bewaakt door een regionaal werkende 

Inhuurdesk, die bij een van de gemeenten is 

gehuisvest. Deze Inhuurdesk bestaat uit 3 FTE die 

helpen bij het formuleren van de aanvragen maar 

ook vragen van leveranciers beantwoorden en de 

beste aanbiedingen kritisch beoordelen op het 

waarheidsgehalte.

Om aan te geven dat de samenwerking in de regio 

verder gaat dan alleen die ten aanzien van externe 

inhuur, is er naast de Inhuurdesk een regionaal 

mobiliteitscentrum, waarmee de gemeenten pro-

beren eerst de eigen medewerkers te detacheren 

op functies of projecten bij een andere gemeente. 

De routing van alle aanvragen voor capaciteit loopt 

middels Flex-West-Brabant eerst via het mobili-

teitscentrum voordat deze extern wordt uitgezet. 

Hierdoor is een voorliggende voorziening gecreëerd 

waardoor soms geen externe inhuur meer nodig 

is. Er zijn zo al 150 ambtenaren tijdelijk geplaatst 

op een opdracht bij de buren. Hiermee is dan ook 

een totaal-oplossing gevonden waar vast en flex 

optimaal worden gecombineerd en geïntegreerd 

in grotendeels gelijke werkprocessen. Mariska en 

Thijs zijn het roerend eens met elkaar: ‘We zijn echt 

flexibeler geworden.’ •

Plaats organisatie Oosterhout  Website www.flexwestbrabant.nl

Website inhuur www.flexwestbrabant.nl

‘Het is nu heel eenvoudig 
om te weten wie waar en 

waarvoor wordt ingehuurd 
en tegen welke kosten’



‘De meeste 
opdrachten 
zijn gegund 
aan leveranciers 
die voldeden aan 
alle selectie
criteria’

BRANCHE Vervoer  SOORT ORGANISATIE Reizigersvervoer  AANTAL FTE BIJ 

DE INHUURDESK 5  AANTAL FTE PER JAAR AAN INHUUR Enkele honderden  

WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE Marktplaats (incl. koppelingen SAP) 

WELKE PROCESSEN Aanvraag / Selectie / Gunningenregistratie

Lisette Hetzler / Hoofd Inhuurdesk

Ik kom aan bij het Centraal Station 
van Utrecht, waar het hoofdkantoor 
van NS is gevestigd. Ik bewaar mooie 
herinneringen aan NS, want bijna 20 
jaar geleden begon hier mijn loopbaan 
als interim-professional. Sinds begin 
2011 werkt NS met een Marktplaats-
concept voor een aantal inhuurseg-
menten. In afwijking van veel andere 
organisaties met een Marktplaats 
gebruikt NS de Marktplaats dus nog 
niet voor alle inhuur. 

Men moet bij NS dus wel tevreden zijn met de 

Marktplaats, zo vraag ik aan Lisette Hetzler, 

hoofd van de Inhuurdesk. ‘Absoluut’, antwoordt 

ze. ‘En de managers die de kandidaten inhuren 

zijn dat ook, anders zouden we niet gaan 

uitbreiden naar andere segmenten. Uiteindelijk 

wil ik álle inhuur laten lopen via de Inhuurdesk. 

Wij gebruiken overigens bij NS zelf niet de term 

Marktplaats maar Inhuurdesk’. De hele imple-

mentatie van de Inhuurdesk eind 2010 is in zes 

weken gedaan, een ongelofelijk snel resultaat! 

Wij zijn als overheidsbedrijf aanbestedingsplich-

tig, dus we hebben ook de leverancier van de 

software voor de Inhuurdesk aanbesteed. 

Tijdens een korte rondleiding langs de bureaus 

van de Inhuurdesk valt me op dat er zoveel 

mensen werken. Maar dat blijkt een misver-

stand. Want de medewerkers van de Inhuurdesk 

zitten naast hun collega’s van MoveNS, een 

nieuw organisatieonderdeel binnen NS dat 

onder andere zorgt voor de bemensing van NS 

voor de interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling 

en dus ook voor de externe inhuur. Hierdoor is 

het makkelijk om informatie en kennis te delen 

en kan een recruiter snel helpen om bijvoor-

beeld het CV van een kandidaat te beoordelen. 

De Inhuurdesk zelf bestaat uit 5 FTE, veelal 

mensen op MBO+niveau met een achtergrond 

in Inkoop, IT of arbeidsrecht. Wat ze gemeen-

schappelijk hebben is hun service- en klant-

gerichtheid naar de externe leveranciers van 

flexarbeid, maar ook naar de interne klanten, de 

managers’. 

‘De Inhuurdesk is opgezet als een ‘one-stop-

shop’ loket voor alle betrokken partijen. In de 

oude situatie was het veel onduidelijker bij wie 

je binnen NS terecht kon voor hulp of antwoord 

op je inhuurvragen. Managers waren vaak niet 

op de hoogte wie preferred suppliers waren, 

waardoor andere externe partijen alsnog aan 

opdrachten kwamen. Nu heeft NS geen prefer-

red suppliers meer. We hebben een aantal leve-

ranciers voor segmenten waar we de Inhuurdesk 

nog niet inzetten en voor de rest gebruiken we 

de Inhuurdesk. Dat ene loket ontlast de mana-

gers ook van een hoop regelwerk. Ze hebben bij 

NS zelfs geen eigen inlog in het... >> 
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systeem, dat doen wij voor ze. Ze moeten vooral 

aangeven wie ze zoeken, dan zorgen wij dat het 

op de Inhuurdesk wordt geplaatst in zodanige be-

woordingen, dat leveranciers weten wie zij zoeken 

en welke CV’s daar bij passen. Laat de manager 

maar de juiste keuze maken uit de beste tien CV’s 

en zich bezighouden met zijn medewerkers.’ Ove-

rigens zet NS tegenwoordig de inhuuropdrachten 

ook op Twitter voor nog meer bereik.

Maar vinden die leveranciers het dan niet jammer 

dat ze niet meer bij de managers langs kunnen 

komen? vraag ik. Het antwoord van Lisette ver-

rast me: ‘We vinden het eigenlijk best belangrijk 

dat leveranciers af en toe op de koffie komen. 

Want een leverancier moet wel de sfeer van NS 

of een afdeling kennen om de juiste CV’s naar 

ons te sturen. Alleen het is natuurlijk ook aan de 

managers zelf om te bepalen hoeveel tijd ze hierin 

willen stoppen. We hebben nu 3.000 leveranciers 

ingeschreven dus dat is teveel om ze allemaal te 

ontvangen. Daarom zijn we gestart met leveran-

ciersdagen, waarop we alle leveranciers uitno-

digen om hierheen te komen. Dan praten we ze 

helemaal bij over onze plannen met de Inhuurdesk 

en onze ervaringen.  Dan willen we graag van hen 

weten wat hun ervaringen met ons zijn en waar zij 

behoefte aan hebben. In een interactieve opzet 

zijn dat leuke en informatieve dagen, ook voor ons. 

Daarnaast zijn er vertegenwoordigers aanwezig 

van diverse NS-bedrijfsonderdelen, zodat leveran-

ciers ook kunnen kennismaken met de inhurende 

managers.’ Tijdens de laatste leveranciersdag in 

april waren er ruim 200 leveranciers over de vloer. 

De Inhuurdesk heeft sinds de start ruim 200 

opdrachten uitgezet op de Inhuurdesk. Deze zijn 

bijna allemaal ook vervuld door de reacties van de 

leveranciers. Die 200 opdrachten zijn naar meer 

dan 100 verschillende leveranciers gegaan. Op 

één, kennelijk populaire, aanvraag kwamen 119 

CV’s binnen, maar er is ook één aanvraag geweest 

waar geen enkele aanbieding op kwam. Verreweg 

de meeste opdrachten zijn gegund aan leveran-

ciers die voldeden aan alle selectiecriteria (100 

punten), maar er is ook een keer gegund aan een 

leverancier met ‘slechts’ 60 van de 100 punten. Er 

kwamen op die aanvraag maar weinig CV’s binnen. 

Qua gunningstarief is er ook sprake van grote 

verschillen. De duurste gecontracteerde kandidaat 

kost NS € 140,- per uur, de goedkoopste slechts 

€ 20,-. De eerste was een programmamanager, de 

tweede een servicemedewerker.
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Die 100 verschillende leveranciers, levert dat geen 

extra administratie op? zo vraag ik me af. Dat 

hoor ik namelijk nog wel eens als nadeel van een 

Inhuurdesk. Maar Lisette geeft aan dat ze het ad-

ministratieve beheer en het contractmanagement 

hebben uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd 

extern bureau, Ziezzo in Amersfoort. Zodra een 

leverancier de opdracht van de Inhuurdesk gegund 

heeft gekregen (zoals dat in het aanbestedings-

jargon heet), neemt Ziezzo het over en zorgt voor 

zaken als de VAR-administratie en het opstellen 

van het contract. Ziezzo heeft hier een eigen ICT-

systeem voor en NS neemt de kosten van Ziezzo 

voor haar rekening. Het registreren en reageren 

gebeurt volledig web-based.

Waarin NS zich onderscheidt van andere inleners is 

aan de ene kant de interesse in de behoeften van 

de leveranciers, maar aan de andere kant ook de 

striktheid naar diezelfde leveranciers. NS hanteert 

namelijk een systeem van gele en rode kaarten. 

Als bij controle van een aanbieding en het CV blijkt 

dat er weinig van klopt en de leverancier dus heeft 

gejokt of overdreven, dan wordt diens aanbieding 

niet alleen terzijde gelegd, maar ontvangt deze 

ook een gele kaart als waarschuwing. Bij herhaling 

volgt een rode kaart en dan wordt de leverancier 

uitgesloten van de Inhuurdesk voor een periode 

van 3 tot 6 maanden. Er zijn inmiddels al zo’n 50 

gele kaarten uitgereikt en zo’n 10 rode, leveranciers 

moeten dus opletten.

‘Ik ben lastig, maar ook reëel’ zegt Lisette hier zelf 

over. ‘En ik weet vaak wat ik wil en dan moet het 

ook gebeuren. Zo kennen ze me ook bij Nétive. Als 

er iets gebeurt wat niet goed loopt, dan hang ik 

meteen aan de telefoon. Maar tegenwoordig ken-

nen ze me goed en hoef ik dat eigenlijk nauwelijks 

meer te doen.’ 

Lisette vertelt tot slot dat ze aan de basis heeft ge-

staan van een functie die eerst nog niet aanwezig 

was in de software van het VMS. Toen ze met de 

Inhuurdesk begonnen, was het mogelijk om tijdens 

de periode van indienen als NS te kijken wie er een 

aanbieding had gedaan. Vanuit transparantie, ob-

jectiviteit en non-discriminatie-overwegingen wilde 

zij dit niet omdat het bij aanbestedingen ook niet 

gebeurt. Pas na sluiting van de indieningstermijn is 

het nu mogelijk om de aanbiedingen te bekijken. En 

nu is dit ‘digitale dossier’ standaard-functionaliteit 

geworden op het nieuwe platform, waar NS binnen-

kort op gaat werken. •

Plaats organisatie Utrecht  Website www.ns.nl 

Website inhuur inhuur.ns.nl

‘We hebben nu 3.000 leveranciers inge-
schreven dus dat is teveel om ze allemaal 

te ontvangen. Daarom zijn we gestart met 
leveranciersdagen, waarop we alle leveran-

ciers uitnodigen om hierheen tekomen’ 



‘Managers krijgen 
overzicht en 
inzicht in hun 
eigen inhuur 
en zij kunnen 
binnenkort 
hun eigen 
rapportages 
maken’

 BRANCHE Industrie  SOORT ORGANISATIE Staal  AANTAL FTE BIJ DE INHUURDESK 6

AANTAL FTE PER JAAR AAN INHUUR 1600  WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE Nétive VMS Force 2 

(incl. koppelingen SAP) WELKE PROCESSEN Aanvraag / Selectie / Opdracht   

Ilonka van der Kolk / Manager Flex Centre

Yvette Spijkerman / Inkoop
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Op de snelweg ten noorden van 
Amsterdam zie ik de ANWB-borden 
al. Eigenlijk best bijzonder: Welk 
bedrijf kan nu zeggen dat zijn naam 
wordt genoemd op de afrit van de 
snelweg tot aan de ingang? En een 
paar jaren geleden zijn al die borden 
ook nog eens aangepast, want toen 
heette Tata Steel nog Hoogovens. 

Ik heb een gesprek met Ilonka van der Kolk, 

manager van het Flex Centre, en Yvette Spijker-

man van Inkoop. Ze vertellen over de imple-

mentatie van het nieuwe VMS dat ze momen-

teel aan het uitrollen zijn over alle fabrieken van 

Tata Steel in IJmuiden. Dit proces is in oktober 

2011 begonnen op twee afdelingen binnen Tata 

Steel. Vanaf februari 2012 wordt nu de externe 

inhuur van alle ‘werkeenheden’ in het VMS 

gebracht. 

‘Dat proces gaat zeker de rest van 2012 duren, 

we zitten er nog middenin. Tot nu toe was de 

externe inhuur decentraal georganiseerd bij 

ons. In de praktijk betekende het dat iedere 

manager of afdeling zijn eigen inhuurprocessen 

had met zijn eigen leveranciers en voorkeuren. 

>>



Dit maakte het moeilijk om een totaaloverzicht te 

krijgen van alle inhuur. En dat betekent dan bijna 

weer automatisch dat de kosten hoger zijn dan 

noodzakelijk is, dat de kwaliteit van het inhuur-

proces niet optimaal is en dat er weinig transpa-

rantie is’. 

Er is door een projectteam, waar Ilonka en Yvette 

deel van uit maken, veel werk verzet om iedereen 

goed te informeren over het nut van de centralisa-

tie en het gaan werken met een Flex Centre en een 

Vendor Management System. Vertegenwoordigers 

van diverse afdelingen zijn ook aanwezig geweest 

bij het kiezen van de leverancier van het VMS, 

want deze centralisatie is ook handig voor deze 

managers. Zij krijgen overzicht en inzicht in hun 

eigen inhuur en zij kunnen binnenkort hun eigen 

rapportages maken.

Het Flex Centre bestaat uit 6 mensen. Drie recrui-

ters, twee backoffice-medewerkers en Ilonka is de 

manager. De facturenstroom gebeurt niet op het 

Flex Centre zelf maar loopt via de SAP-systemen. 

De interfaces met SAP hebben nogal wat program-

meerwerk vereist van de eigen IT-afdeling en 

de leverancier. Er is voor gekozen om alleen het 

uitzetten van de aanvragen en het matchen te 

laten verlopen via het VMS en alle andere proces-

sen via SAP.

De projectopdracht is in het Engels geschreven, 

zoals dat gaat in een internationaal concern:

‘A clear, efficient and effective process which ena-

bles Tata Steel in IJmuiden to get temporary labour 

with the right qualities at the lowest possible costs 

and whereby processmanagement is possible by 

insight and transparency’.

Naast het geijkte rijtje van processen, kwaliteit, 

inzicht en transparantie en contractmanagement 

valt me ook op dat veiligheid een belangrijk begrip 

is binnen Tata Steel. ‘Dat speelt bij een groot 

industrieel bedrijf natuurlijk een enorme rol en wij 

vragen van onze leveranciers dat zij er zorgvuldig 

op toezien dat de flexkrachten die ze sturen zich 

bewust zijn van de veiligheidsrisico’s. Naast dat we 

daar als opdrachtgever natuurlijk ook een verant-

woordelijkheid in hebben.

Beiden leggen uit dat de inhuur bij Tata Steel zowel 

de white collars (vanaf MBO) als de blue collars 

betreft en dan ook in allerlei bijzondere omvang, 

zoals een team van 30 man dat één dag nodig is 

voor het oplossen van een storing bijvoorbeeld. Of 

drie weken een team voor twee dagen per week 

voor onderhoud. Dit soort inhuur noemen ze bij 

Tata Steel ‘stilstandgebonden inhuur’.
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Min of meer gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt 

om het aantal leveranciers van flexkrachten bij Tata 

Steel terug te brengen. Er waren er ongeveer 200 

en men is bezig om veel meer met preferred sup-

pliers te gaan werken. Dit grote veranderingsproces 

betekent logischerwijs veel voor de managers. 

Zij moeten nu hun aanvragen in het VMS zetten 

en daarna komt het bij het Flex Centre terecht. 

Die helpt, maar beoordeelt ook, of het wel zo kan 

worden gepubliceerd. 

Levert dat nooit spanningen of discussies op? wil 

ik weten. Ilonka antwoordt dat dat ‘in de praktijk 

wel meevalt en anders lopen we er naar toe, lossen 

het probleem op of ontstuggen we de manager, 

zoals wij dat noemen, zodat we samen een goede 

aanvraag naar de leveranciers sturen.’ En natuurlijk 

proberen sommigen wel eens buiten het systeem 

om in te huren, maar we hebben prima support van 

de top in de HR-directeur en het Management Team 

van IJmuiden. En dat helpt wel als je er samen niet 

uitkomt. 

Yvette en Ilonka geven ook aan dat het streven 

naar minder leveranciers voor hen een belangrijke 

reden is om niet met een Marktplaats voor directe 

inhuur van ZZP’ers te gaan werken. Er worden nu af 

en toe ZZP’ers ingehuurd, maar Tata Steel kiest er 

voor om die voortaan via een preferred supplier in 

te huren. De al genoemde veiligheidsrisico’s naast 

het risico op ketenaansprakelijkheid maken dat ze 

liever werken met bureaus met wie strikte afspra-

ken worden gemaakt.

Beiden geven tot slot aan heel tevreden te zijn over 

de oplossing, alhoewel die ook nog zeker niet per-

fect is. Ze maken dan ook graag gebruik maken van 

het Idealab en worden deelnemer aan het nieuwe 

Userboard. ‘Gewoon continu blijven verbeteren’. 

En ‘blijven ontstuggen’, denk ik bij het afscheid 

nemen. •

Plaats organisatie IJmuiden  Website www.tatasteel.nl

Website inhuur www.tatasteelbusiness.com/flexcentre

‘De facturenstroom gebeurt 
niet op het Flex Centre 
zelf, maar loopt via de 

SAP-systemen’



Eén van de laatste interviews die ik 
voor dit boek heb is onverwachts 
thuis, omdat mijn gesprekspartner 
ziek is geworden. Desondanks hebben 
we een uitgebreid en geanimeerd 
gesprek met elkaar in zijn woonkamer. 
Mijn gesprekspartner is Dick 
Vleesenbeek. Category Manager Flex, 
Werving en Selectie, Consultancy 
staat er op zijn visitekaartje. 

Dick werkt op het hoofdkantoor van Stedin in 

hartje Rotterdam. Stedin is een vier jaar oude 

organisatie die oorspronkelijk onderdeel was 

van energieleverancier Eneco. Stedin is het 

netwerkbedrijf waar het transport van gas en 

elektra via de leidingen en masten van Stedin 

bij u thuis wordt bezorgd. 

De organisatie is in deze jaren bijna verdrievou-

digd qua personeel met nu bijna 1200 FTE. Om 

zo’n groei op te kunnen vangen is het onvermij-

delijk dat er veel inhuur plaatsvindt. Die is dan 

ook aanzienlijk. ‘Veel externe inhuur was dan 

ook precies wat ik aantrof, toen ik in september 

2010 begon aan deze baan’, zegt Dick.

‘Ik ben begonnen om de omvang van de inhuur 

in kaart te brengen en om goed te kijken naar 

hoe we de inhuur hadden georganiseerd en dat
 

kon wel verbeterd worden. We huurden eigenlijk 

veel meer in dan we dachten en ook liepen we 

compliancy risico’s, bijvoorbeeld omdat niet 

alle afspraken voldoende goed waren vast-

gelegd. Met goede hulpmiddelen konden we 

uiteindelijk meer grip op de situatie krijgen. De 

uitdaging is dan om het management hiervan 

bewust te maken en ze stap voor stap mee te 

nemen in een verbeterproces. We hebben al 

enorme verbeteringen bereikt, maar klaar zijn 

we nog niet.’ 

Dick vertelt verder over zijn verbetertraject. 

Het verbetertraject ‘Sourcing Externen 2015’ 

heeft tot doel: ‘Het inrichten van de sourcing 

van tijdelijke inhuur van externen die voor de 

komende jaren op adequate en uniforme wijze 

de inleenbehoefte van Stedin kan realiseren. 

Adequaat wil zeggen: een goede aansluiting 

van het aanbod op de vraag, tijdig, tegen een 

marktconform tarief, compliant (wet- en regel-

geving en interne afspraken) en met minimale 

proceskosten’. Bovenaan pagina 44 is het 

traject schematisch weergegeven. 

Hij vertelt verder hoe hij eerst een ‘Sourcings-

beeld’ heeft geschreven. Hierin beschreef 

hij, na interviews met inhurende managers 

en analyse van gegevens vanuit HR en SAP, 

hoeveel mensen Stedin gemiddeld inhuurde, 

hoe de inhuurprocessen binnen Stedin liepen 

en hoe... >>
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‘In God we 
trust, and 
all the others 
must show 
their 
data!’

BRANCHE Utility  SOORT ORGANISATIE Netbeheerder  AANTAL FTE BIJ DE INHUURDESK 4

WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE Nétive VMS Force 2 (incl. koppeling SAP)  

WELKE PROCESSEN Aanvraag / Selectie / Opdracht 

Dick Vleesenbeek - Category Manager Flex



hij dit heeft besproken met alle managers en MT’s 

om ze bewust te maken van de risico’s, proces-

verbeteringen en mogelijkheden tot kostenbe-

sparing. Maar ook wilde hij hen de mogelijkheid 

bieden om mee te denken. De managers konden 

de voordelen van een andere aanpak inzien door 

bijvoorbeeld te benadrukken dat je met hetzelfde 

inhuurbudget meer kunt doen als je zorgt voor 

lagere inhuurkosten.

Na het Sourcingsbeeld verscheen een ‘Sourcing-

strategie’ gevolgd door een ‘Sourcingsmodel’. 

Aangezien Stedin verplicht is om aan te besteden, 

is het model dan ook georganiseerd. Nétive is 

gecontracteerd om een VMS te leveren die de 

inhuurprocessen kon ondersteunen en kon samen-

werken met het SAP-systeem van Stedin. Met dit 

platform gekoppeld aan SAP zijn de inhuurproces-

sen gestroomlijnd en gedigitaliseerd.

‘Maar we hebben ook een eigen Inleendesk 

opgezet, waar ik functioneel leiding aan geef en 

de Manager Recruitment van HR hiërarchisch. Ik 

zeg het altijd zo: Inkoop is proceseigenaar en HR 

producteigenaar.’ ‘Er werken hier vier mensen, 

waarvan er 1,5 FTE bezig is met werving en selectie 

en het matchen. Het VMS systeem heet bij ons het 

SIS, het Stedin Inleen Systeem. Deze is helemaal 

in eigen huisstijl opgezet. We hebben het zo 

ingericht dat managers zelf hun aanvragen in het 

SIS invoeren en zelf de resultaten kunnen volgen. 

De Inleendesk pre-selecteert de kandidaten, 

kijkt kritisch mee en geeft tips of suggesties. De 

belangrijkste taak van de Inleendesk is om de af-

stemming te verzorgen tussen inhurend managers 

en de leveranciers, zowel procesmatig als inhou-

delijk. Alle contacten met leveranciers lopen via de 

Inleendesk. Dat klinkt wellicht vervelend voor de 

leveranciers, maar we zijn er ook heel bewust voor 

hen. Door onze processen goed op te zetten en, 

bijvoorbeeld door te gaan werken met all-in-tarie-

ven, hebben we onder andere de ‘factuur-uitval’ 

enorm kunnen terugbrengen.’

SAP is binnen Stedin leidend en factuuruitval bete-

kent dat er een verschil zit tussen de factuur van 

de leverancier en wat in SAP tijdschrijven vermeld 

staat. In de praktijk gaat het dan om kleine zaken 

als een declaratie die een leverancier erbij heeft 

opgeteld of iemand die heeft een paar uur meer 

heeft aangegeven op zijn of haar eigen tijdlijst 

van de leverancier. Maar als de factuur niet wordt 

geaccepteerd, dan moet de leverancier ook op zijn 

geld wachten. En wij zijn druk met het uitzoeken 

van al die kleine verschillen. Nu kunnen we leve-

ranciers veel sneller betalen en dat is ook in hun 

belang.’

Dick geeft als derde pijler van de verbeter-aanpak 

aan dat het aantal leveranciers ook sterk is terug-

gedrongen. Zo heeft Stedin ervoor gekozen om 

bijvoorbeeld voor het perceel ICT & Procesbeheer 

met zes preferred suppliers te werken met wie een 

mantelcontract is gesloten. Dit contract is afgeslo-

ten met vier detacheringsorganisaties die alleen 

eigen en vast personeel mogen aanbieden en twee 
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brokers die alleen ZZP’ers mogen aanbieden. Voor-

heen betrof dit perceel veel meer partijen, maar je 

kunt met zo’n hoeveelheid geen band opbouwen.

‘Voor andere percelen geldt dat ZZP’ers en partijen 

waarmee wij af en toe zullen werken achter een 

broker geplaatst worden. Stedin zal geen gebruik 

maken van de Marktplaats. De filosofie is om met 

alle preferred suppliers een goede relatie op te 

bouwen en hen, onder andere, ook fysiek uit te 

nodigen voor zogenaamde ‘strategie-sessies’. Er 

wordt dan bijvoorbeeld besproken hoe Stedin de le-

veranciers kan helpen om succesvoller te worden! 

Een praktisch resultaat hiervan is dat de Inleendesk 

bezig is met een interne campagne om de inhu-

rende managers te prikkelen om goede afwijzings-

gronden in SIS aan te geven, zodat de leverancier 

goede feedback krijgt op zijn aanbieding en ook op 

deze wijze snel leert naar wie Stedin op zoek is.’

‘Hoe is de samenwerking met Nétive bevallen?’ 

vraag ik. Dick antwoordt dat ze er in de aanbeste-

ding als beste uit zijn gekomen, maar dat hij ‘what 

you see is what you get’ ook sterk vond. ‘Oftewel, 

de mensen met wie je praat, zijn ook de mensen 

die je gaan helpen bij het maken van belangrijke 

keuzes en bij de implementatie. Er zijn natuurlijk 

ook grote Amerikaanse leveranciers die afkwamen 

op de aanbesteding. Die sturen dan een verkoop-

team naar Rotterdam met een gelikte presentatie, 

maar die mensen zie je daarna nooit meer terug. 

En daarnaast hebben we hier in Nederland bijvoor-

beeld een fasen systeem in de wetgeving. Deze 

organisaties claimen dat het allemaal wel geregeld 

is maar vaak is dat slechts gedeeltelijk het geval, 

terwijl Nétive als Nederlandse leverancier aan alle 

regelgeving voldoet’.

‘Toch is het met hen ook best af en toe spannend 

geweest, maar daar zijn we samen steeds goed 

uitgekomen’. Qua wensen heeft Dick nog wel een 

lijstje, die hij ook graag in het Idealab wil gaan 

inbrengen. Hij noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid 

om een digitaal dossier aan te houden op leveran-

ciersniveau naast het kandidaatniveau. Dus niet 

alleen alle documenten van de kandidaat (bijvoor-

beeld CV, VAR, VOG), maar ook van het bedrijf dat 

deze kandidaat levert (bijvoorbeeld kredietwaardig-

heid, certificaten, registraties).

Ook wil hij nog meer gecombineerde rapportages 

kunnen opzetten voor nog meer inzicht. Daar komt 

ook de kop boven dit interview vandaan. ‘Goed 

beleid maak je op basis van betrouwbare gegevens’ 

is de lijfspreuk van Dick. En er is nog steeds een 

jaarlijkse target voor Stedin om te besparen op de 

inhuurkosten. Dus nog genoeg te verbeteren. Na 

een leerzaam interview neem ik hartelijk afscheid 

van Dick en wens ik hem beterschap. •
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‘Met goede hulpmiddelen 
konden we uiteindelijk meer 

grip op de situatie krijgen’ 



Het laatste gesprek in deze reeks 
van tien is weer heel anders dan 
de voorgaande. Ik praat met Bart 
Goossens, directeur van Manpower-
Group Solutions/Tapfin. Een partij die 
wereldwijd klanten bedient met alles 
op het gebied van vaste en flexibele 
arbeid wat je je maar kunt indenken. 
Variërend van advies tot en met het 
leveren van uitzendkrachten, maar 
ook het leveren van recruitment voor 
vaste banen en het leveren van MSP-
dienstverlening.  

Tapfin is een Amerikaans bedrijf dat sinds 

2010 door Manpower is overgenomen en ge-

specialiseerd in MSP-dienstverlening. Tapfin is 

ook officieel het MSP brand binnen Manpo-

werGroup Solutions. Zij is de grootste aanbie-

der van dit soort oplossingen wereldwijd.

We moeten het gesprek wat inperken en 

besluiten vooral te praten over de rol die 

Tapfin speelt met behulp van de software van 

Nétive bij twee klanten in Nederland, Krohne 

en Alliander. 

Krohne is een internationaal bedrijf met een

Nederlandse vestiging in Dordrecht. Zij maken 

meetinstrumenten met een hoge precisie 

zoals flowmeters voor de olie- en gasindustrie. 

Alliander is het voormalig netwerkbedrijf van 

de NUON, de gas en elektriciteitsleverancier en 

zelfstandig sinds een aantal jaren. Bij beide is 

Tapfin de MSP (Managed Service Provider) die 

deze organisaties helpt bij het inrichten, verbe-

teren en beheren van alle inhuurprocessen (zie 

het schema op pagina 49).

Sinds een jaar is Tapfin begonnen met het 

werken als een verlengstuk van Krohne. De 

inhuur is gecentraliseerd, gedigitaliseerd en 

transparant gemaakt. Tapfin, en niet meer 

Krohne, is het aanspreekpunt geworden voor 

de leveranciers. Met hen worden leverings- en 

kwaliteitsafspraken gemaakt, worden contrac-

ten geüniformeerd en nieuwe prijsafspraken 

gemaakt. Tapfin is voor hen het single point of 

contact geworden. 

Tapfin beoordeelt de leveranciers en selecteert 

wie wat mag leveren op basis van objectieve 

criteria. Zij doet dat overigens in een ‘neutral 

vendor-rol’ wat betekent dat Tapfin geen eigen 

kandidaten aanlevert aan Krohne. Hierdoor 

kan zij onafhankelijk de belangen van Krohne 

bedienen. >>
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Bijzonder is dat het primaire doel van Krohne nog 

steeds het vervullen van vacatures is. Inhuurkan-

didaten kunnen dus in dienst worden genomen 

als zij bevallen en dat is in tientallen gevallen ook 

al gebeurd. Er staan dus nu veel minder vacatu-

res open bij Krohne. Een andere aanpak om de 

personeelstekorten op te lossen is een voorstel 

van Tapfin om technici uit Spanje naar Nederland 

te halen ten behoeve van Krohne. 

Hoe zijn jullie bij de software van Nétive uitgeko-

men? vraag ik. Wij hebben voor Nétive gekozen 

omdat zij als Nederlandse leverancier volledig zijn 

voorbereid op de Nederlandse wet- en regelgeving 

en diverse CAO-regels. Aangezien Krohne ook een 

puur op Nederland gerichte vraag had, was het 

logisch om te kiezen voor Nétive. ‘Er hoeft weinig 

te worden aangepast, je kunt gelijk beginnen met 

implementeren’.

Vervolgens praten we door over de verschillen met 

de situatie bij Alliander, waar Tapfin ook sinds kort de 

rol van MSP vervult. Omdat Alliander een semi-over-

heidsbedrijf is, moet het aanbesteden. Zowel voor 

de MSP dienstverlening als voor de VMS. 

Tapfin is gestart met de specialistische inhuur voor 

Alliander goed te regelen zoals het contracteren 

van bestaande en nieuwe leveranciers van Al-

liander. Het verschil is dus dat Tapfin bij Krohne zelf 

de juiste tools heeft uitgekozen voor en namens de 

opdrachtgever, terwijl dat bij Alliander juist los van 

elkaar is gebeurd. Hier moet Tapfin gaan werken 

met de tools die zijn uitgekozen door Alliander.

‘Wie betaalt een MSP eigenlijk?’ Bart geeft aan 

dat Krohne en Alliander de MSP betalen. In het 

inhuur-jargon heet dat een ‘Client-funded’ model. 

Bart geeft aan dat het veelal verstandig is om bij 

de start van het werken met een MSP te beginnen 

met deze vorm van financiering omdat leveran-

ciers in de regel moeten wennen aan het feit dat 

zij nu moeten gaan leveren aan de MSP in plaats 

van aan de eind-klant. Als ze dan ook nog moeten 

betalen voor deze gedwongen winkelnering, is 

meestal een stap te ver. Maar in een latere fase 

alsnog een ‘Supplier-funded’ model te introdu-
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ceren is wel mogelijk. In zo’n model betalen de 

leveranciers voor de diensten van de MSP. 

‘Wat valt je eigenlijk op in de samenwerking met 

Nétive?’ wil ik aan het eind van het gesprek nog we-

ten. Bart antwoordt: ‘Ze kunnen goed ‘outside the 

box’ denken. Ze praten niet alleen over flexibiliteit, 

ze zijn het gelukkig zelf ook.’ Dat is dus heel goed 

en prettig. Maar een tip heeft hij ook voor ze. ‘Ga je 

software aanpassen voor internationale klanten, 

want wat je voordeel is in Nederland, mis je nu in 

andere landen. Nétive goes international!’•
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