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‘4 nieuwe
autobanden,
26 overheidsorganisaties
en 1 Marktplaats’

Mariska Asmus / Directeur Middelen en Dienstverlening
Thijs Sizoo / Extern Projectleider

Op een van de eerste lentedagen van
2012 parkeer ik voor het gemeentehuis van Oosterhout. Ik word binnen
opgevangen door Mariska Asmus,
directeur Middelen en Dienstverlening van de gemeente, en door Thijs
Sizoo, extern projectleider van
Flex-West-Brabant.
Het samenwerkingsproject heet dus Flex-WestBrabant, maar wat betekent dat eigenlijk?
Zo vraag ik me af. Mariska legt uit dat het hier
om een bijzonder en groot samenwerkingsverband gaat waarbij maar liefst 26 verschillende
overheidsorganisaties samenwerken en gebruik
maken van eenzelfde VMS en Marktplaats. Dit
zijn 24 gemeenten uit West- en Midden-Brabant.
De overige twee zijn de regionale milieudienst
en één werkvoorzieningsschap uit de regio.
Het idee is in mei 2009 ontstaan toen Mariska
en Thijs nadachten over de komende nieuwe
aanbesteding voor het inhuren van externen.
De ervaring uit voorgaande aanbestedingen
was dat het vinden van specialistisch personeel
een probleem was als de preferred suppliers
niet konden leveren. Hoe kon je dan toch die
schaarse professionals vinden en inhuren? >>

‘Het is nu heel eenvoudig
om te weten wie waar en
waarvoor wordt ingehuurd
en tegen welke kosten’
Ondertussen verzocht de vergadering van de
gemeentesecretarissen van West-Brabant om een
regionale aanpak. Thijs kwam toen met het idee
van een regionale Marktplaats in combinatie met
een VMS op de proppen. Er waren in die tijd al een
paar Marktplaatsen operationeel, maar veel waren
er nog niet.
We schrijven september 2009, Thijs werd projectleider van het samenwerkingsproject en Mariska
werd opdrachtgever. De kop boven dit interview
slaat op deze periode, waarin Thijs de hele regio
afreed in zijn auto om bij elk MT van elke gemeente
de geesten rijp te maken voor één gezamenlijke
aanpak, net zo lang totdat bijna iedereen overtuigd
was en meedeed aan de Marktplaats. Vervolgens
is er, zoals het moet bij overheidsorganisaties, een
aanbesteding uitgeschreven voor het leveren van
de Marktplaats-tool.
Vervolgens brak de periode aan van de implementatie van de Marktplaats, ongeveer begin 2011.
Oosterhout is toen bij zichzelf begonnen en is als
eerste gemeente de Marktplaats gaan gebruiken.
Terwijl de ene gemeente bijna klaar was met de
implementatie, werd alvast gestart in de volgende,
zodat ze allemaal achter elkaar -dakpansgewijslive gingen. Alle gemeenten kregen ondersteuning
van een regionaal implementatieteam. De eerste
keer trok Nétive de kar, de tweede keer ondersteunde Nétive nog en vanaf de derde gemeente
deed men de implementatie geheel op eigen
kracht. Mariska herinnert zich nog wel dat het
in het begin van de implementatie ook wel eens

foutherstel. Daarnaast zijn de inhuurtarieven flink
gedaald, maar dit komt ook doordat de tarieven
in de hele markt flink zijn gedaald in de afgelopen
jaren. ‘De kwaliteit van de kandidaten is zeker
niet gedaald‘, aldus Mariska. ‘Misschien zelfs wel
verbeterd omdat leveranciers op een Marktplaats
worden geprikkeld om hun beste kandidaten aan
te bieden tegen scherpe tarieven.’

spannend is geweest omdat de implementatie
soms moeizaam verliep en het systeem nog niet
altijd lekker liep. Bovendien kost het tijd en moeite
om het systeem goed te doorgronden.
Maar uiteindelijk zijn er over heel 2011 al 70 opdrachten op de Marktplaats uitgezet en deze zijn
ook bijna allemaal vervuld via de leveranciers op
de Marktplaats. Twee aanvragen uit 2011 zijn het
vermelden waard: een interim-gemeentesecretaris
is op deze manier gevonden en ook een hele ploeg
stratenmakers is via de Marktplaats ingevuld.
Maar er is nog een bijzonder aspect aan deze
Marktplaats. Flex-West-Brabant is de eerste inlener
die de Marktplaats gekoppeld aan de VMS-oplossing gebruikt. Hierdoor wordt op één en hetzelfde
platform het hele inhuurproces van aanvraag op
de Marktplaats tot en met de urenregistratie en de
facturatie door de winnaar digitaal afgehandeld.
Dit biedt de gemeenten grote voordelen, zoals veel
lagere kosten van administratie en controle en

De leveranciers op de Marktplaats bestaan voor
1/3 uit (bemiddelings- of detacherings-)bureaus
en voor 2/3 uit ZZP’ers. In totaal staan nu ruim
800 leveranciers ingeschreven, hetgeen de goede
kwaliteit van de aangeboden kandidaten verklaart.
Thijs noemt echter ook de toegenomen transparantie en inzicht als grote voordelen. ‘Het is nu
heel eenvoudig om te weten wie waar en waarvoor
wordt ingehuurd en tegen welke kosten.’
De kwaliteit van de aanvragen en de uniformiteit
ervan wordt bewaakt door een regionaal werkende
Inhuurdesk, die bij een van de gemeenten is
gehuisvest. Deze Inhuurdesk bestaat uit 3 FTE die
helpen bij het formuleren van de aanvragen maar
ook vragen van leveranciers beantwoorden en de
beste aanbiedingen kritisch beoordelen op het
waarheidsgehalte.
Om aan te geven dat de samenwerking in de regio
verder gaat dan alleen die ten aanzien van externe
inhuur, is er naast de Inhuurdesk een regionaal
mobiliteitscentrum, waarmee de gemeenten proberen eerst de eigen medewerkers te detacheren

op functies of projecten bij een andere gemeente.
De routing van alle aanvragen voor capaciteit loopt
middels Flex-West-Brabant eerst via het mobiliteitscentrum voordat deze extern wordt uitgezet.
Hierdoor is een voorliggende voorziening gecreëerd
waardoor soms geen externe inhuur meer nodig
is. Er zijn zo al 150 ambtenaren tijdelijk geplaatst
op een opdracht bij de buren. Hiermee is dan ook
een totaal-oplossing gevonden waar vast en flex
optimaal worden gecombineerd en geïntegreerd
in grotendeels gelijke werkprocessen. Mariska en
Thijs zijn het roerend eens met elkaar: ‘We zijn echt
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Plaats organisatie Oosterhout Website www.flexwestbrabant.nl
Website inhuur www.flexwestbrabant.nl

Lees ook de andere
succesverhalen!

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

