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‘Eigenlijk 
willen we 
werken voor 
de hele rijks-
overheid’
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Ik kom aan in een groot en modern 
kantoorpand aan de rand van Den 
Haag. In een grote hal waar palmbo-
men de bezoeker waarschijnlijk een 
warm gevoel moeten geven, word ik 
ontvangen door Bas Vermeulen en 
Marischa Withaar. Ik ben vandaag bij 
het Expertisecentrum Organisatie & 
Personeel (EC O&P) van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties (BZK).

Ik kende de organisatie uit het verleden onder 

de naam Flexchange, maar die naam wordt 

niet meer gebruikt, zo blijkt, omdat Flex-

change is opgegaan in EC O&P. EC O&P is een 

onderdeel van de Werkmaatschappij van het 

Ministerie van BZK, waar P&O-expertdiensten 

worden geleverd aan de hele rijksoverheid. 

Zo draagt het EC O&P bij aan het juiste perso-

neel op de juiste plaats, een gezonde fysieke 

en psychosociale werkomgeving, een goede 

organisatie inrichting en stru!uur en gede-

gen arbeidsjuridisch advies. Het cluster 

‘In-, Door- en Uitstroom’ hanteert voor de 

werving en sele!ie van intern en extern 

personeel een bepaalde tooling, de Mark-

plaats en het Vendor Management Systeem 

(VMS). In dit onderwerp ben ik in het bijzonder 

geïnteresseerd.

Bas is de fun!ioneel beheerder en technisch 

proje!leider Marktplaatsen van EC O&P. Hij 

heeft het systeem onder zijn hoede. Marischa 

is adviseur/proje!leider en werkt sinds 2006 

binnen de overheid. ‘Wat doet een adviseur bij 

een overheidsorganisatie eigenlijk met deze 

tools?’, vraag ik. Het blijkt dat EC O&P de tools 

inzet ter ondersteuning van de dienstverlening 

aan andere onderdelen van de Rijksoverheid, 

die als klant van EC O&P worden gezien en als 

zodanig worden behandeld.

 

Wie zijn dan die klanten en gebruikers? Dat 

is een mooi lijstje: Natuurlijk het Ministerie 

van BZK zelf, maar ook Rijkswaterstaat, de 

Rijksgebouwendienst, de Nationale Ombuds-

man, de Algemene Rekenkamer, de Neder-

landse Emissieautoriteit, enkele dire!ies van 

het ministerie van Infrastru!uur en Milieu en 

Stichting ICTU. Als één van deze organisaties 

behoefte heeft aan externe inhuur, dienen 

zij de aanvraag digitaal in bij EC O&P. De ad-

viseurs van EC O&P distribueren de aanvraag 

naar de mantelpartijen en/of publiceert deze 

op de Marktplaats zodat externe leveranciers 

de CV’s van geschikte kandidaten kunnen 

aanbieden.

‘Het gebruik van de Marktplaats is overigens 

niet verplicht en ook hoeven de klanten geen 

gebruik te maken van de expertise van ons.’ 

zegt Marischa. ‘Zo hebben sommige... >> 
Bas Vermeulen / Fun!ioneel Beheerder



‘De Marktplaats van RWS is nu 
6 maanden operationeel en er zijn 

inmiddels 1600 leveranciers die 
zich hebben geregistreerd’

De Marktplaats van Rijkswaterstaat is nu 

6 maanden operationeel en er zijn inmiddels 

1600 leveranciers die zich hebben geregistreerd. 

Hun vragen komen binnen bij een centrale help-

desk van EC O&P. Dit zijn vragen over de werking 

van de Marktplaats in algemene zin en over tech-

nische problemen zoals niet kunnen inloggen.

Op dit moment is er voor EC O&P weer veel werk 

gemoeid met Nétive. ‘We nemen namelijk het 

nieuwe platform van Nétive in gebruik. We moeten 

onze klanten digitaal ‘verhuizen’ van het oude 

naar het nieuwe.’ Marischa is proje!leider en wil 

dit zo goed mogelijk realiseren. 

Bas vertelt over zijn ervaringen met het Idealab 

van Nétive. Dat is geen fysiek lab, maar een 

besloten website waar je als gebruiker ervaringen, 

wensen en ideeën voor de tools van Nétive kunt 

indienen. Die worden dan becommentarieerd en 

beoordeeld en soms gewaardeerd met een cijfer. 

Nétive realiseert de hoogst gewaardeerde ideeën 

in de volgende release waardoor innovatie en 

verbeteringen samen met de klant vorm krijgen.

‘Wat zijn de ambities van EC O&P hierna?’ vraag ik. 

‘Eigenlijk willen we werken voor de hele rijks-

overheid, dus alle ministeries en aanverwante 

overheidsorganisaties. Een soort 1-loket worden 

op HRM-gebied, waarbij we zorgen voor een 

effe!ieve en efficiënte werving en sele!ie van 

(tijdelijk) extern en intern personeel. Daarnaast 

begeleiden we rijksmedewerkers naar de juiste 

plek en zijn we partner en expert voor mobiliteits-

vraagstukken binnen de rijksoverheid. 

EC O&P organiseert de gezamenlijke werving voor 

álle vacatures van het Rijk en werkt aan het neer-

zetten van het Rijk als aantrekkelijke werkgever. 

Overigens merken we ook veel belangstelling van 

bijvoorbeeld gemeenten, die van ons willen weten 

hoe wij dit doen en wat onze ervaringen zijn. Er 

zou een behoorlijke efficiency-winst ontstaan en 

ook de kwaliteit van processen, dienstverlening 

en natuurlijk van de ingehuurde kandidaten zou 

hierbij gebaat zijn’. ‘Gelukkig zijn er ook ICT-projec-

ten bij de overheid die prima lopen’, denk ik als ik 

Plaats organisatie Den Haag  Website www.ec-op.nl

Website inhuur www.ec-op.nl

klanten ook zelf mantelcontra!en gesloten met 

een aantal preferred suppliers op basis van een 

normale aanbesteding. Bijvoorbeeld de raamover-

eenkomst Inhuur Flexibele Arbeidskrachten Rijk, 

voor salarisschalen tot en met schaal 10, waarbij 

uitzendbureaus zijn gecontra!eerd. Aanvragen die 

binnen dit contra! vallen, worden meestal niet via 

de Marktplaats gepubliceerd.

Iedere klant heeft zijn eigen processen en ge-

woonten en wij schrijven geen uniforme proces-

sen voor, al zou dat natuurlijk wel makkelijker en 

efficiënter zijn. Maar het is niet aan ons om onze 

klanten te vertellen hoe zij hun organisatie moe-

ten inrichten, maar we denken wel met ze mee en 

adviseren hen. Sommige klanten ondersteunen 

we ook met juridische adviezen over de recht-

matigheid van de inhuur.’

Als voorbeeld van wat de medewerkers van het 

Expertisecentrum doen, bespreken we Rijkswa-

terstaat. Bijna alle inhuur van Rijkswaterstaat 

verloopt via EC O&P. Ongeveer twintig adviseurs zijn 

hiervoor gedetacheerd bij de klant bij een soort 

interne Inhuurdesk, verspreid over het hele land. 

Dit zijn meestal HBO’ers met een achtergrond in HR 

of Inkoop. Als er behoefte is aan externe inhuur bij 

Rijkswaterstaat dan helpt de adviseur om scherp 

te krijgen wat voor persoon er precies wordt ge-

zocht en welke werkzaamheden hij/zij moet gaan 

uitvoeren. Oftewel, hoe ziet de ideale inhuurkracht 

eruit? Dit wordt vervolgens vertaald naar voor de 

leverancier duidelijke sele!ie- en gunningscriteria.

Na publicatie op de Marktplaats stelt de adviseur 

een top 20 van de beste voorgestelde kandidaten 

op en controleert die de CV’s op waarheidsge-

halte. De inhurende manager van Rijkswaterstaat 

voert gesprekken en kiest de beste kandidaat. 

De adviseur verzorgt voor de afronding van de 

gunning en de start van het VMS-gedeelte (het 

daadwerkelijke contra!eren van de kandidaat). De 

Marktplaats en het VMS zijn gekoppeld, waardoor 

de gegevens van de kandidaat en het contra! 

niet opnieuw ingevoerd hoeven te worden. De kan-

didaat kan snel aan het werk. Dit is belangrijk, om-

dat de Rijksoverheid op die manier snel en flexibel 

kan inspelen op maatschappelijke vraagstukken. 

EC O&P zorgt ervoor dat daarvoor snel de juiste 

mensen beschikbaar komen. 



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!


