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‘De inhouse-
consultants 
weten precies 
wat er speelt 
bij onze klanten 
en zorgen voor 
een passend 
en zorgvuldig 
inhuurproces’
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PLAATS IN DE ORGANISATIE Core business         

Frederieke Schmidt Crans / Directeur

Willem Visser / Directeur

Het Flexhuis is dé onafhankelijke 

Managed Service Provider voor de non-

profit sector ge!ecialiseerd in zorg 

en onderwijs. Wij ondersteunen en 

adviseren organisaties bij het optimaal 

inrichten van zowel de interne als 

externe flexibiliteit. Centraal hierbij staat 

het terugdringen van de risico’s en 

de kosten van flexibel personeel, met 

behoud van kwaliteit en continuïteit. 

Het Flexhuis staat garant voor het 

rechtmatig inzetten van het flexibel 

personeel. Dit doen wij met een prak-

tische en goed werkende aanpak, die 

resulteert in een maximaal wendbare 

organisatie voor nu en in de toekomst. 

Bovenstaande lees ik op de website van Het 

Flexhuis. Dat is nog eens een introductie om 

nieuwsgierig van te worden, daarom ga ik graag in 

ge!rek met Willem Visser en Frederieke Schmidt 

Crans, beiden oprichter en eigenaar van Het 

Flexhuis. Willem is verantwoordelijk voor sales, 

marketing & strategie en doet de aansturing & 

coaching van Het Flexhuis en haar mensen. 

Frederieke is verantwoordelijk voor finance & risk-

management. Daarnaast is haar rol operationeel, 

ze zorgt voor aansturing van de inhouse consul-

tants bij hun klanten en adviseert organisaties 

over het formuleren, implementeren en operatio-

naliseren van in- en externe flexibiliteit.



Waarom was er in jullie business aanleiding om 

met Nétive VMS Force 2 te gaan werken vraag ik 

hen aan het begin van ons ge!rek. “We hebben in 

het eerste jaar zelf de werk- en inhuurprocessen in 

kaart gebracht en uitgevoerd”, vertelt Frederieke, 

“en daardoor heel goed gezien wat er mist en wat 

er mogelijk is. Vervolgens zijn we gaan kijken waar 

ondersteuning past. Vanuit die kennis zijn we gaan 

zoeken naar een systeem dat het beste past. Het 

mooie van deze aanpak, met onze ‘voeten in de 

modder’, is dat wij goed hebben kunnen bepalen 

onder welke voorwaarden en op welke wijze je 

een werkproces kan automatiseren. Voorwaarde 

bij de keuze was dat de tooling zou passen bij de 

dienstverlening van Het Flexhuis en niet andersom. 

Vanuit dat oogpunt zijn we, via ons netwerk, terecht 

gekomen bij Nétive. Zij bleken, in vergelijking met 

andere aanbieders, verreweg de beste technologie 

te hebben. Ze hebben veel kennis van wat wij doen, 

ze zijn professioneel en uitgebreid in hun mogelijk-

heden. Ondanks dat Nétive soms ook onderhevig 

is aan groeistuipen is hun visie het meest passend 

bij die van Het Flexhuis. En zeker de ontwikkelin-

gen rondom een ZZP-portal met communitymo-

gelijkheden passen erg goed in de gezamenlijke 

toekomstplannen.” 

Sinds de zomer van 2012 is Het Flexhuis actief bezig 

met het systeem. De aanloop en implementatie 

verliepen prima. De begeleiding vanuit Nétive gaf 

vanaf het begin veel vertrouwen. Zij vertaalden 

goed wat Willem en Frederieke zochten en stelden 

de juiste kritische vragen om tot de gewenste uit-

komst te komen. Omdat Het Flexhuis haar klanten 

adviseert en dingen toezegt is 

een goede afstemming met 

Nétive telkens weer van groot 

belang. Mede omdat het hele 

palet van dienstverlening dat 

Het Flexhuis haar klanten 

biedt door de tool van Nétive 

wordt ondersteund. Het is al 

met al een intensief gezamenlijk leerproces, Nétive 

leert ook van de samenwerking met Het Flexhuis 

omdat zij het systeem dagelijks inhouse bij zie-

kenhuizen en zorginstellingen gebruiken en zo alle 

ins en outs ervan ervaren. Door het proces hand in 

hand te doorlopen bereiken ze meer klanttevreden-

heid bij alle betrokken partijen.

De geautomatiseerde workflows van Nétive VMS 

Force 2 maken het gehele inhuurproces vele malen 

efficiënter. Voorheen voerde Het Flexhuis alle 

processen rondom inhuur, van aanvraag tot aan 

urenregistratie, handmatig uit. Het Flexhuis staat 

garant voor het rechtmatig inzetten van personeel. 

‘Betrouwbaarheid van de 
gegevens en tijdwinst zijn 

enorme voordelen’ 

De opbouw van een digitaal dossier is daarom van 

essentieel belang ten behoeve van de inlenersaan-

!rakelijkheid. Op het moment van het interview 

gebruikt Het Flexhuis vooral de modules mede-

werkerregistratie, urenregistratie, facturatie en 

rapportage. Deze modules leveren Het Flexhuis 

naast het efficiënter werken een betrouwbare 

bron aan managementinformatie. Het Flexhuis, 

maar ook haar opdrachtgevers, hadden behoefte 

aan de verbinding tussen de opdrachtinformatie 

en urenregistratie en de uiteindelijke factuur en 

rapportage. Het systeem van Nétive beantwoordt 

aan deze behoefte. Naast alle voordelen zijn er ook 

verbeterpunten voor het systeem te bedenken. 

Sommige dingen zijn nog volop in ontwikkeling, ook 

bij Nétive. Daar wordt dan ook met man en macht 

aan gewerkt. Volgens Frederieke en Willem kun-

nen in de opbouw van de diverse modules dingen 

nog efficiënter en gebruiksvriendelijker. Dit laatste 

draagt Het Flexhuis met enige regelmaat aan bij 

Nétive ter verbetering van de tool. Bij vragen of 

problemen is Het Flexhuis zeer te !reken over de 

Nétive supportdesk, deze adviseert en helpt hen 

snel en zorgvuldig. “Ze begrijpen daar negen van 

de tien keer precies wat je bedoelt.” Deze goede, 

nauwe communicatie en samenwerking met Nétive 

is essentieel voor gezamenlijk succes!

“Wat mag de toekomst van de tool brengen?”, 

vraag ik hen beiden aan het eind van ons ge!rek 

nog even. Daarin is Willem heel duidelijk: ”Een goed 

werkende ZZP-portal, een community waarmee wij 

kandidaten kunnen volgen, binden en waarin we 

up-to-date profielen hebben en koppelingen met 

social media als bijvoorbeeld LinkedIn.” Voor het 

managen van externe inhuur is het van belang snel 

inzicht te hebben in de kwalificaties, ervaring en 

tariefstelling van onder andere ZZP’ers. De wens 

is dat er referenties en testimonials in komen te 

staan. “Laat de beoordeling maar ‘Zoover-achtig’ 

worden” zegt Willem, “als het echt zover komt maak 

je het onderscheidende verschil!” Een ZZP-portal 

met een eigen look & feel of als white label is voor 

ons een randvoorwaarde, hier !eelt Nétive goed 

op in. Kortom, alles moet erin om de ZZP’er te 

binden, goed te presenteren en optimaal vindbaar 

te maken. Ook een mogelijke planningstool past 

goed in de toekomst visie van Het Flexhuis, als 

onafhankelijke !ecialist in zorg en onderwijs met 

inhouse vestigingen zien zij deze extra dienstver-

lening als een must. Dit is van belang omdat een 

nauwe aansluiting op planning van intern en extern 

personeel hoog op de agenda staat. Na het officiële 

interview voor dit boekje praten Willem, Frederiek 

en ik nog even verder, wat blijkt, ze hebben nog 

prachtige opportunities in hun agenda staan... Op 

naar verdere gezamenlijke successen en groei in 

zorg en onderwijs!

Website www.hetflexhuis.nl

Website inhuur: www.medlinq.nl



Alle Be! 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

Lees ook de andere
succesverhalen!


