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BRANCHE Vervoersbedrijf & MSP  TYPE ORGANISATIE Zelfstandige onderneming in openbaar vervoer  
AANTAL MEDERWERKERS 1800  TYPE MEDEWERKERS  veelal technici van LBO tot HBO en administratief  
AANTALLEN INHUUR 70 medewerkers  KOSTEN VAN  INHUUR 4 tot 4,5 miljoen  WELKE SYSTEEM Myflex met 
Netive VMS Force 2  WELKE PROCESSEN Inhuur  PLAATS IN DE ORGANISATIE  Inkoop

“Myflex sprak 
al snel dezelfde 
taal. Dat gaf 
vertrouwen”

Marion Cornet / Coördinator Capaciteit Myflex

Marlene Kester / Manager Inkoop HTM Personenvervoer B.V.

HTM werkt sinds juli 2013 met Myflex, 
een Managed Service Provider, hierna 
te noemen MSP. De aanleiding hier-
voor was het effectiever en kwalitatief 
hoogwaardiger inzetten en inrichten 
van de dienstverlening op het gebied 
van externe tijdelijke inhuur. Zo, dat is 
meteen een inhoudelijk begin! Ik ben 
op Den Haag CS, zoals het station in 
de volksmond heet, samen met Marion 
Cornet, coördinator capaciteit bij 
Myflex, voor een bezoek aan HTM.

HTM is volop in beweging in de regio Haaglan-
den, zo lees ik op de website. Met trams, bussen 
en RandstadRail vervoeren zij jaarlijks meer dan 
130 miljoen reizigers. Dat zijn veel mensen van 
A naar B. Daar komt vast veel planning en logis-
tiek bij kijken, niet alleen van mensen maar ook 
van materieel. Ons gesprek spitst zich echter 
toe op de samenwerking met Myflex. Van Marion 
weet ik inmiddels precies wat zij doen: Myflex 
ondersteunt haar opdrachtgevers door een 
gestandaardiseerd en gedigitaliseerd inhuur-
proces te implementeren en toe te passen. 
Hiermee wordt voor de opdrachtgevers inzicht 
en grip verkregen op hun flexschil, waardoor er 
significante efficiëncy  en compliancyvoordelen 
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en besparingen worden gerealiseerd. En precies 
hiernaar was HTM in 2013 op zoek.

We gaan naar het kantoor van HTM op de derde 
verdieping van kantoren die hun ingang hebben 
in de centrale hal van het station. Een locatie die 
natuurlijk enorm goed past bij HTM. We spreken
er met Marlene Kester, manager Inkoop en 
nauw betrokken bij het inhuurproces binnen de 
organisatie.“Het begon ooit”, vertelt Marlene ons, 
“in 2004 met het oprichten van een Servicepunt 
inhuur waarbij vooral de afdeling Inkoop verant-
woordelijk was voor de coördinatie en bewaking 
van het proces en de kosten. De directie van HTM 
had ingezien dat niet  gecentraliseerde inhuur hen 
voor erg hoge kosten stelde. Er ging niet alleen 
veel geld in om maar er moesten ook risico’s 
beperkt worden met betrekking tot keten-  en 
inleneraansprakelijkheid. Alle jaren erna werd er 
gewerkt met een centrale inkoop van inhuur exter-
nen en een en ander werd bijgehouden in diverse 
Exceloverzichten. Er was professionalisering 
nodig. In 2013 was de vraagstelling compleet voor 
een aanbesteding, namelijk een makelaar externe 
inhuur vinden welke zorgt voor:

●  Het voldoen aan wet  en regelgeving en waardoor  
 een maximale reductie van de risico’s van het  
 proces van dienstverlening kan plaats vinden.
●  Optimalisatie en uitbesteding van het proces en  
 een hoger kwaliteitsniveau van externe inhuur
●  Betere commerciële voorwaarden en het 
 verlagen van de directe- en indirecte kosten.”

“Myflex kwam als beste uit deze aanbesteding, 
waarom?” vraag ik beide dames. “Myflex scoorde 
het hoogst bij de aanbesteding en bij implemen-
tatie bleek ook dat de organisaties goed op elkaar 
aansloten. Myflex sprak al snel dezelfde taal, dat 
gaf vertrouwen”, vertelt Marlene.

De implementatie van het systeem bij HTM was 
best een moeizaam en lang proces. Dit had te 
maken met het inkoopsysteem dat HTM al 
gebruikt, met aflopende contracten, met het feit 
dat Myflex de organisatie ook moest leren kennen 
en dat HTM hun eerste klant is die ook de 
aanvraagmodule van het systeem gebruikt. 
Achteraf geeft Marion aan dat een van de 
belangrijkste leerpunten voor hen is geweest dat 
zij meer de regie mogen nemen en houden in een 
dergelijk implementatietraject. Gelukkig is alle 
effort van beide partijen wel lonend geweest want 
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sinds het systeem draait zijn al meteen de eerste 
resultaten zichtbaar. Van diverse Exceloverzichten 
naar één systeem en één proces. Zo zijn ze 
bijvoorbeeld in vijf maanden tijd naar een kwart 
van het aantal facturen gegaan en dit aantal zal 
in de toekomst nog minder zijn. 
Ook de risico’s van het proces zijn 
beperkt omdat er veel meer inzicht 
is in de diverse dossiers en er 
signaleringen zijn op de momenten 
dat er zaken incompleet of niet juist 
verwerkt worden. Daarnaast worden 
er generieke inleenvoorwaarden 
gehanteerd waardoor de positie 
van HTM beter vertegenwoordigd 
is en de inhuurtarieven 
marktconform zijn. “Zijn er ook 
toekomstplannen met deze 
succesvolle samenwerking?” Beide 
dames geven aan dat die er zeker 
zijn. Wie weet andere segmenten 
van inhuur toevoegen, het aanvraagproces nog 
meer stroomlijnen, er voor zorgen dat de betrokken 
managers het systeem als voordeel gaan zien 
in plaats van als administratieve handeling. “En 
Inkoop nog meer ontzorgen dan nu al het geval 
is”, zegt Marlene lachend. Ze voegt er nog aan toe 
dat zolang Myflex vasthoudt aan hun service, hun 
gezamenlijk toekomstwensen zeker uit komen! 
“Ja”, zegt Marion, “we zien dat onze zichtbaarheid 
in de organisatie enorm goed werkt. Het aanwezig 
zijn op de werkvloer zorgt ervoor dat steeds 
meer managers hun vragen rechtstreeks bij ons 

neerleggen en niet meer langs inkoop gaan. Myflex 
is zo meer en meer onderdeel van het geheel en 
heeft inzicht in meerdere processen bij HTM, zo 
kan onze meerwaarde alleen maar groter worden.” 
Wij kunnen na dit gesprek goed zien dat een MSP 

als Myflex een aantal maanden nodig heeft om 
te ‘landen’ in een organisatie maar dat ze daarna 
volwaardig partner zijn op het gebied van inhuur. 

Tevreden met dit verhaal over goed partnership 
verlaat ik het HTM kantoor om vervolgens op het 
centraal station in een HTM  tram te stappen naar 
mijn volgende afspraak!

Website www.htm.nl

‘Als we HTM vooral ontzorgen 
en zeer goede service verlenen 

komt de omzet vanzelf’



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

Lees ook de andere
succesverhalen!


