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‘Onze passie 
is het helpen 
van mensen 
van werk naar 
werk, zonder 
dit systeem kan 
dat eigenlijk 
niet meer’

BRANCHE Energie  SOORT ORGANISATIE Eigenaar van en verantwoordelijk voor het tran!ort 

van energie  AANTAL MEDEWER-KERS ORGANISATIE 7000  AANTAL MEDEWERKERS INHUURDESK 37  AANTALLEN 

INHUUR 600 vacatures, 950 lopende detacheringscontracten en 300 uitzendkrachten  

WAT WORDT ER INGEHUURD Alle soorten functies  WELK SYSTEEM Nétive TRS  WELKE PROCESSEN 

Recruitment, loopbaanadvies & begeleiding  PLAATS IN DE ORGANISATIE Recruitment         

Roeland van Laer / Manager Loopbaancentrum

Het is een prachtig stuk van Arnhem 

waar het hoofdkantoor van Liander staat. 

De voorkant van het kantoor kijkt uit over 

een mooi groen dal, het is een rustige 

buurt waar je vogels hoort en ziet. 

Ik parkeer mijn auto iets verderop in de 

straat en loop het pand binnen. Bij de 

receptie ontvang ik een toegang!as 

en eenmaal door de draaideur ontvangt 

Roeland van Laer me. We nemen plaats 

in de gezellige ‘lounge’ op de begane 

grond van het kantoor. Een lichte, kleur-

rijke en levendige omgeving waarin je je 

meteen op je gemak voelt.

Wat ik fascinerend vind aan Liander is dat ze 

eigenaar zijn van tran!ort van energie, gas en 

licht. En een midden- en laag!anningsnet waar 

de consument profijt van heeft. Gek idee, eigenaar 

van energie, gas & licht, dat is tenslotte niet 

tastbaar. Toch zijn alle mensen in het pand en 

velen daarbuiten daar dagelijks mee bezig, ik 

laat me graag verder informeren! Roeland is, als 

Manager Loopbaancentrum, verantwoordelijk voor 

inhuur, recruitment & campus, loopbaanadvies & 

begeleiding en reïntegratieadvies & begeleiding. 

Kort gezegd: het volledige proces van mensen 

begeleiden van werk naar werk. Verder is hij 

betrokken bij diverse projecten zoals bijvoorbeeld 

de ontwikkeling van de Total Resource Solution 

van Nétive.



Wat maakt Liander een mooi bedrijf om voor 

te werken?” Naast de plezierige cultuur van de 

organisatie is er veel ruimte voor creativiteit 

en teamwork staat voorop, daarnaast is het 

prettig werken aan de energie van de toekomst!” 

Natuurlijk ben ik hier niet om alleen te horen in 

hoeverre Liander haar medewerkers tevreden 

stelt, ik ben veel nieuwsgieriger naar hoe het 

loopbaancentrum hier werkt met de tool. Ze 

werken met een Total Resource Solution (hierna 

te noemen TRS). Vanaf 2007 ontstond vraag naar 

integrale ondersteuning van het inhuur proces. 

Na een uitgebreide verkenning van maatwerk- en 

standaardoplossingen kwam de TRS het beste uit 

de RFP naar voren. Deze voldoet aan alle vraag en 

zelfs iets meer omdat er nu ook gerapporteerd kan 

worden aan de lijnmanagers. De implementatie 

is stroef verlopen, daar is Roeland wel eerlijk over. 

Dit kwam met name door de complexiteit van het 

IT landschap van Liander zelf. Er is gekozen voor 

een SaaS oplossing. Er waren wat beperkingen in 

aanpasbaarheid en er was interfacing nodig om 

integraliteit te creëren. In de zomer van 2013 was 

er een integrale koppeling, daarvoor al in delen.

Wat zijn nu de grote verschillen met de oude 

situatie?

 Inzicht in het proces. Rapportages maken het  

mogelijk om eerder bij te sturen in het proces en zo 

worden efficiëncy slagen gemaakt.

 Het efficiënter inhuren en werven. Er ontstaat 

een heel andere discussie met de lijn over de 

wervingsvraag. Recuiters hebben een veel betere 

ondersteuning in hun werkzaamheden, het 

kwaliteitsniveau in delivery is omhoog gegaan en 

ze kunnen een grotere workload aan. Van alles in 

Excel naar dit systeem is nogal een verandering, er 

worden dus direct al kosten en fte be!aard!

Er waren flink wat weerstanden binnen Liander 

tegen het werken met een TRS. HR was wel 

meteen voorstander en daarmee een enorme 

ambassadeur, iets wat ook hard nodig is. De 

lijnorganisatie is in het algemeen behoudend 

en IT stond sceptisch tegenover een SaaS 

oplossing vanuit een veiligheidsoogpunt. Maar alle 

stakeholders zijn intensief en goed betrokken bij 

het proces, er zijn uitvoerige verkenningen gedaan, 

referentiebezoeken bij vergelijkbare organisaties 

waarbij iedereen mee ging, ICT, HR, administratie 

en lijnmanagers, een brede delegatie. We hebben 

in zes of zeven workshops de complete contouren 

van het definitieve verhaal voorgelegd en met de IT-

collega’s de interfaces gedefinieerd. Er zijn demo’s 

gedaan, inloopsessies georganiseerd en we hebben 

onze mijlpalen heel goed gevierd! Het is belangrijk 

om de successen die geboekt worden ook telkens 

uitgebreid over de bühne te brengen om mensen zo 

enthousiast en betrokken te houden. Als gebruikers 

de usability goed leren 

kennen en zien dat je 

met twee klikken komt 

waar je moet zijn en dat 

je heel snel inzicht hebt 

door de overzichten 

die er zo uitrollen heb 

je al snel veel weerstanden overwonnen. Dit klinkt 

allemaal als muziek in de oren. Zijn er ook nadelen 

Roeland? “Het feit dat het gaat om een standaard 

oplossing zorgt er wel voor dat je concessies 

doet aan je wensen. Sommige interne processen 

worden in het systeem niet standaard ondersteund. 

Daarvoor zoek je dan met elkaar naar oplossingen 

en dat vergt soms wat creativiteit. Maar overall 

zijn er verbeteringen op het gebied van be!aring, 

kwaliteit, grip en inzicht en dat is waar Liander naar 

zocht. Het systeem vraagt ook wel meer van de key-

users dan een standaard HRM-oplossing. Er is meer 

gerichte kennis van de oplossing en inzicht in het 

proces nodig. Voor Liander geldt dan ook dat zij een 

nieuwe functie in het leven roepen, namelijk iemand 

!eciaal voor interne gebruikersondersteuning.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor de TRS en werken bij 

Liander? “Partnership is de sleutel tot succes. Met 

name in co-creatie werken aan verbeteringen en 

samen innoveren is de toekomst van partnership. 

Het partnership is heel belangrijk” zegt Roeland, “je 

moet dicht tegen elkaar gaan en blijven zitten als 

leverancier en afnemer. Het is een soort huwelijk dat 

je aangaat, je slaat elkaar 

dan ook niet dagelijks 

met de afge!roken SLA’s 

om de oren, maar maakt 

het samen werkbaar door 

goed te communiceren.” 

Voor ons geldt dat we 

kijken naar twee trends in de markt, de grotere 

diversiteit van de buitenwereld en de groeiende 

behoefte aan meten = weten. Het fenomeen 

‘dienstverband’ in de huidige vorm zal, volgens ons, 

gaan verdwijnen. De werkzoekende gaat veel meer 

de dialoog aan met de verstrekker van de opdracht, 

ongeacht wat voor contract er onder ligt. De 

interesse voor een organisatie wordt meer en meer 

door tijd gelimiteerd, als bedrijf zul je mensen steeds 

korter aan je kunnen binden. De dialoog met de 

arbeidsmarkt wordt alsmaar belangrijker en daarbij 

wordt content op maat steeds interessanter, bij 

voorkeur gedeeld via social media of een Talentpool. 

Wij kijken naar goede ondersteuning van pré-werving 

en goede communicatie met talenten, ook ZZP’ers. 

Ultiem is straks een intergrale tool die al deze gebie-

den volledig ondersteund. Kansen genoeg dus nog 

voor de ontwikkeling van de TRS bij Liander!

Website www.liander.nl  Website inhuur: www.werkenbijliander.nl
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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!


