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‘De meeste 
opdrachten 
zijn gegund 
aan leveranciers 
die voldeden aan 
alle selectie
criteria’

BRANCHE Vervoer  SOORT ORGANISATIE Reizigersvervoer  AANTAL FTE BIJ 

DE INHUURDESK 5  AANTAL FTE PER JAAR AAN INHUUR Enkele honderden  
WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE Marktplaats (incl. koppelingen SAP) 
WELKE PROCESSEN Aanvraag / Selectie / Gunningenregistratie

Ik kom aan bij het Centraal Station 
van Utrecht, waar het hoofdkantoor 
van NS is gevestigd. Ik bewaar mooie 
herinneringen aan NS, want bijna 20 
jaar geleden begon hier mijn loopbaan 
als interim-professional. Sinds begin 
2011 werkt NS met een Marktplaats-
concept voor een aantal inhuurseg-
menten. In afwijking van veel andere 
organisaties met een Marktplaats 
gebruikt NS de Marktplaats dus nog 
niet voor alle inhuur. 

Men moet bij NS dus wel tevreden zijn met de 
Marktplaats, zo vraag ik aan Lisette Hetzler, 
hoofd van de Inhuurdesk. ‘Absoluut’, antwoordt 
ze. ‘En de managers die de kandidaten inhuren 
zijn dat ook, anders zouden we niet gaan 
uitbreiden naar andere segmenten. Uiteindelijk 
wil ik álle inhuur laten lopen via de Inhuurdesk. 
Wij gebruiken overigens bij NS zelf niet de term 
Marktplaats maar Inhuurdesk’. De hele imple-
mentatie van de Inhuurdesk eind 2010 is in zes 
weken gedaan, een ongelofelijk snel resultaat! 
Wij zijn als overheidsbedrijf aanbestedingsplich-
tig, dus we hebben ook de leverancier van de 
software voor de Inhuurdesk aanbesteed. 

Tijdens een korte rondleiding langs de bureaus 
van de Inhuurdesk valt me op dat er zoveel 

mensen werken. Maar dat blijkt een misver-
stand. Want de medewerkers van de Inhuurdesk 
zitten naast hun collega’s van MoveNS, een 
nieuw organisatieonderdeel binnen NS dat 
onder andere zorgt voor de bemensing van NS 
voor de interne mobiliteit, loopbaanontwikkeling 
en dus ook voor de externe inhuur. Hierdoor is 
het makkelijk om informatie en kennis te delen 
en kan een recruiter snel helpen om bijvoor-
beeld het CV van een kandidaat te beoordelen. 
De Inhuurdesk zelf bestaat uit 5 FTE, veelal 
mensen op MBO+niveau met een achtergrond 
in Inkoop, IT of arbeidsrecht. Wat ze gemeen-
schappelijk hebben is hun service- en klant-
gerichtheid naar de externe leveranciers van 
flexarbeid, maar ook naar de interne klanten, de 
managers’. 

‘De Inhuurdesk is opgezet als een ‘one-stop-
shop’ loket voor alle betrokken partijen. In de 
oude situatie was het veel onduidelijker bij wie 
je binnen NS terecht kon voor hulp of antwoord 
op je inhuurvragen. Managers waren vaak niet 
op de hoogte wie preferred suppliers waren, 
waardoor andere externe partijen alsnog aan 
opdrachten kwamen. Nu heeft NS geen prefer-
red suppliers meer. We hebben een aantal 
leveranciers voor segmenten waar we de In-
huurdesk nog niet inzetten en voor de rest ge-
bruiken we de Inhuurdesk. Dat ene loket ontlast 
de managers ook van een hoop regelwerk. Ze 
hebben bij NS zelfs geen eigen inlog in het... >> 

Lisette Hetzler / Hoofd Inhuurdesk



Die 100 verschillende leveranciers, levert dat geen 
extra administratie op? zo vraag ik me af. Dat 
hoor ik namelijk nog wel eens als nadeel van een 
Inhuurdesk. Maar Lisette geeft aan dat ze het ad-
ministratieve beheer en het contractmanagement 
hebben uitbesteed aan een hierin gespecialiseerd 
extern bureau, Ziezzo in Amersfoort. Zodra een 
leverancier de opdracht van de Inhuurdesk gegund 
heeft gekregen (zoals dat in het aanbestedings-
jargon heet), neemt Ziezzo het over en zorgt voor 
zaken als de VAR-administratie en het opstellen 
van het contract. Ziezzo heeft hier een eigen ICT-
systeem voor en NS neemt de kosten van Ziezzo 
voor haar rekening. Het registreren en reageren 
gebeurt volledig web-based.

Waarin NS zich onderscheidt van andere inleners is 
aan de ene kant de interesse in de behoeften van 
de leveranciers, maar aan de andere kant ook de 
striktheid naar diezelfde leveranciers. NS hanteert 
namelijk een systeem van gele en rode kaarten. 
Als bij controle van een aanbieding en het CV blijkt 
dat er weinig van klopt en de leverancier dus heeft 
gejokt of overdreven, dan wordt diens aanbieding 
niet alleen terzijde gelegd, maar ontvangt deze 
ook een gele kaart als waarschuwing. Bij herhaling 
volgt een rode kaart en dan wordt de leverancier 
uitgesloten van de Inhuurdesk voor een periode 

van 3 tot 6 maanden. Er zijn inmiddels al zo’n 50 
gele kaarten uitgereikt en zo’n 10 rode, leveranciers 
moeten dus opletten.

‘Ik ben lastig, maar ook reëel’ zegt Lisette hier zelf 
over. ‘En ik weet vaak wat ik wil en dan moet het 
ook gebeuren. Zo kennen ze me ook bij Nétive. Als 
er iets gebeurt wat niet goed loopt, dan hang ik 
meteen aan de telefoon. Maar tegenwoordig ken-
nen ze me goed en hoef ik dat eigenlijk nauwelijks 
meer te doen.’ 

Lisette vertelt tot slot dat ze aan de basis heeft ge-
staan van een functie die eerst nog niet aanwezig 
was in de software van het VMS. Toen ze met de 
Inhuurdesk begonnen, was het mogelijk om tijdens 
de periode van indienen als NS te kijken wie er een 
aanbieding had gedaan. Vanuit transparantie, ob-
jectiviteit en non-discriminatie-overwegingen wilde 
zij dit niet omdat het bij aanbestedingen ook niet 
gebeurt. Pas na sluiting van de indieningstermijn is 
het nu mogelijk om de aanbiedingen te bekijken. En 
nu is dit ‘digitale dossier’ standaard-functionaliteit 
geworden op het nieuwe platform, waar NS binnen-
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systeem, dat doen wij voor ze. Ze moeten vooral 
aangeven wie ze zoeken, dan zorgen wij dat het 
op de Inhuurdesk wordt geplaatst in zodanige be-
woordingen, dat leveranciers weten wie zij zoeken 
en welke CV’s daar bij passen. Laat de manager 
maar de juiste keuze maken uit de beste tien CV’s 
en zich bezighouden met zijn medewerkers.’ Ove-
rigens zet NS tegenwoordig de inhuuropdrachten 
ook op Twitter voor nog meer bereik.

Maar vinden die leveranciers het dan niet jammer 
dat ze niet meer bij de managers langs kunnen 
komen? vraag ik. Het antwoord van Lisette ver-
rast me: ‘We vinden het eigenlijk best belangrijk 
dat leveranciers af en toe op de koffie komen. 
Want een leverancier moet wel de sfeer van NS 
of een afdeling kennen om de juiste CV’s naar 
ons te sturen. Alleen het is natuurlijk ook aan de 
managers zelf om te bepalen hoeveel tijd ze hierin 
willen stoppen. We hebben nu 3.000 leveranciers 
ingeschreven dus dat is teveel om ze allemaal te 
ontvangen. Daarom zijn we gestart met leveran-
ciersdagen, waarop we alle leveranciers uitno-
digen om hierheen te komen. Dan praten we ze 
helemaal bij over onze plannen met de Inhuurdesk 
en onze ervaringen.  Dan willen we graag van hen 
weten wat hun ervaringen met ons zijn en waar zij 
behoefte aan hebben. In een interactieve opzet 
zijn dat leuke en informatieve dagen, ook voor ons. 
Daarnaast zijn er vertegenwoordigers aanwezig 
van diverse NS-bedrijfsonderdelen, zodat leveran-
ciers ook kunnen kennismaken met de inhurende 
managers.’ Tijdens de laatste leveranciersdag in 
april waren er ruim 200 leveranciers over de vloer. 

De Inhuurdesk heeft sinds de start ruim 200 
opdrachten uitgezet op de Inhuurdesk. Deze zijn 
bijna allemaal ook vervuld door de reacties van de 
leveranciers. Die 200 opdrachten zijn naar meer 
dan 100 verschillende leveranciers gegaan. Op 
één, kennelijk populaire, aanvraag kwamen 119 
CV’s binnen, maar er is ook één aanvraag geweest 
waar geen enkele aanbieding op kwam. Verreweg 
de meeste opdrachten zijn gegund aan leveran-
ciers die voldeden aan alle selectiecriteria (100 
punten), maar er is ook een keer gegund aan een 
leverancier met ‘slechts’ 60 van de 100 punten. Er 
kwamen op die aanvraag maar weinig CV’s binnen. 
Qua gunningstarief is er ook sprake van grote 
verschillen. De duurste gecontracteerde kandidaat 
kost NS € 140,- per uur, de goedkoopste slechts 
€ 20,-. De eerste was een programmamanager, de 
tweede een servicemedewerker.

‘We hebben nu 3.000 leveranciers inge-
schreven dus dat is teveel om ze allemaal 

te ontvangen. Daarom zijn we gestart met 
leveranciersdagen, waarop we alle leveran-

ciers uitnodigen om hierheen tekomen’ 



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!


