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

Frits Stap / Senior-planner

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 technische bedrijven onder vallen als HVL en Wolter &
Dros. Croon is de grootste in zijn soort in Nederland. 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 payrollbureaus binnenkomen. Daarnaast worden er ook
veel HTS’ers ingehuurd, meestal als ZZP’er of
via detachering. >>

‘Aan de papieren facturen die
vroeger binnenkwamen mankeerde
in 50% van de gevallen iets’
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.

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 binnenkomende 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.

In 2011 heeft Croon het nieuwe platform van Nétive
in gebruik genomen en gekoppeld aan het eigen
ERP-systeem ACTO. Hierdoor is het mogelijk geworden om de urenregistratie en facturatie digitaal
met het ERP-systeem te integreren. Aan de papieren facturen die vroeger binnenkwamen mankeerde in 50% van de gevallen iets. De helft hiervan
werd veroorzaakt door de leveranciers (bijvoorbeeld een verkeerd uurtarief of foute hoeveelheid
uren), maar de andere helft werd veroorzaakt door
Croon zelf. Doordat er bijvoorbeeld nog oude tarieven in het ERP-systeem stonden, terwijl de nieuwe
CAO toch echt al (met terugwerkende kracht) was
ingegaan. Met een enorme hoeveelheid controlewerk 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.

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 mensen 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 applicatie’, 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 langsgegaan, 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?

Dit jaar gaat Croon werken aan een vereenvoudiging van het onboarding-proces. In een verre
toekomst wil men ook nog wel experimenteren
met een Marktplaats-concept.

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

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-

Plaats organisatie Utrecht Website www.croon.nl
Website inhuur www.croon.nl

Lees ook de andere
succesverhalen!

Alle Best Practices zijn terug te vinden in onze boeken
‘10x inhuurcases, 10x anders, 10x resultaat’.
U kunt ze nu gratis aanvragen of downloaden
op onze website, www.netive.nl

