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‘Wij denken 
in kanalen, 
niet in 
dammen’
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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            

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. >>

Bart Kaptein / Directeur



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

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 voorbeeld 
van een strak opgezet proces. Een nieuwe inhuur-
kracht kan geen mail-account, internet en toe-
gangspas 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 

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

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



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!


