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WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE

‘Het enige dat
echt belangrijk
is, is leiderschap bij de
organisatie
die ermee
gaat werken’

Hartje Rotterdam, karakteristiek pand en
dan gratis voor de deur parkeren, dat is
nog eens een mooi begin van het gesprek,
denk ik als ik aanbel bij Staffing Management Services, het bureau waar Rob de
Laat directeur is.
‘De contacten met Nétive dateren al uit het eind van
de jaren negentig’, vertelt Rob. ‘Ik was directeur van
een detacheringsbureau en verbaasde me er eigenlijk over dat grote organisaties waar ik voor werkte,
zo weinig inzicht hadden in hun externe inhuur. En de
eerlijkheid gebiedt te zeggen, dat ik dat ook merkte
in mijn eigen bureau. Ik leerde toen dat het erg
belangrijk was dat de inhuurprocessen op orde zijn,
want als je dát voor elkaar hebt, dan is het krijgen
van inzicht en grip stukken eenvoudiger. Bovendien
stond in die tijd het bureau centraal en niet de kwaliteit van de kandidaat. Ook dat klopte niet, vond ik.’
Staffing MS is een Managed Service Provider (in
het inhuurjargon een MSP). Dat is een bureau dat
diensten op het terrein van externe inhuur verleent
aan de opdrachtgevers. Het gaat dan om diensten
als sourcing, contractmanagement en het beheren
van inhuurplatforms. Maar Staffing MS doet ook aan
payrolling en het verzorgen van boekhoudingen en
loon- en inhuuradministraties. >>

Rob de Laat / Directeur

‘Binnen 4 tot 6 weken kan
de implementatie van een
Marktplaats klaar zijn’
Staffing MS doet dit soort dienstverlening vanuit
een onafhankelijke positie. Dit betekent dat de
opdrachtgever vrij is in de keuze met welke tools en
platformen hij wil werken. Ze gebruiken die inhuurMarktplaats of dat Vendor Management Systeem
(VMS om inhuurprocessen af te handelen) die de
opdrachtgever al gebruikt of wil gaan gebruiken.
In de situatie dat de opdrachtgever geen voorkeur
heeft, kiest Staffing MS bij voorkeur voor de oplossingen van Nétive.

Dit is een belangrijke rol in de inhuurketen, want
met een goed geformuleerde opdracht weten leveranciers wie er precies wordt gezocht. Met een strak
georganiseerd inhuurproces krijgt de ene partij snel
goede CV’s op zijn bureau en de andere partij snel
antwoord of de gedane aanbieding met CV en tarief
interessant is of niet.
De Inhuurdesk is nu nog alleen geopend tijdens
kantooruren, maar Rob verwacht dat er binnen
afzienbare tijd ook ‘s avonds en in het weekend service moet worden verleend omdat door bijvoorbeeld
Het Nieuwe Werken er steeds meer behoefte is bij
de klanten en opdrachtgevers om flexibel te kunnen werken op momenten dat het hen uitkomt.

Het feit dat Nétive tegenwoordig werkt op een
SaaS-platform (Software as a Service) is belangrijk
voor de opdrachtgevers. Zij zijn niet afhankelijk van
hun MSP om bij alle gegevens van de eigen externe
inhuur te kunnen blijven komen als je ooit wilt wisselen van beheerder. De data zijn eigendom van de
inhurende opdrachtgever en niet van de beheerder. In de praktijk zie je volgens Rob voorbeelden
waarbij de inhuurhistorie verdwijnt met het wisselen
van de MSP.
In wat voor organisaties werkt Staffing MS met
Nétive oplossingen? Ze beheren sinds kort bijvoorbeeld de Marktplaats van de gemeente Zuidplas
gekoppeld aan de VMS-oplossing van Nétive. Hetzelfde doen ze voor de thuiszorgorganisatie Thebe.
Al een aantal jaren zijn ze ook de beheerder van de
Marktplaatsdesk (www.marktplaatsdesk.nl). Het
beheer van alle inhuur-aanvragen doen ze onder
meer voor gemeenten als Meppel, Hoogeveen en
Slochteren. Verder beheren ze de Marktplaatsen
van een tweetal ziekenhuizen.

Er werken bij Staffing MS 15 FTE waarvan er drie op
de Inhuurdesk werken. Dit zijn HBO’ers die ervaring
hebben in de personeelsbemiddeling en vanaf
afstand de inleners helpen bij het goed formuleren
van de inhuuropdrachten, het opstellen van de
gunningscriteria en van de top 5 van beste aanbiedingen. Voor de leveranciers op de Marktplaats
–bemiddelingsbureaus en ZZP’ers- fungeert de
Inhuurdesk ook als Helpdesk.

‘De implementatie van een nieuwe Marktplaats is
tegenwoordig een routinematige klus geworden,
waar we een standaard draaiboek voor hebben gemaakt. Binnen 4 tot 6 weken kan de implementatie
klaar zijn. Het enige dat echt belangrijk is, is leiderschap bij de organisatie die ermee gaat werken. Er
moet daar iemand zijn die knopen doorhakt en het
belang aangeeft. De rest verzorgen wij. Wij nemen
de procesverantwoordelijkheid over van de opdrachtgever en zijn de spil waarom de inhuur draait.
De opdrachtgever hoeft het systeem zelf nauwelijks
te kennen, dat doen wij desgewenst.’

‘Wat gaat de toekomst brengen en waar moet Nétive rekening mee houden?’ zo vraag ik tot slot.
Rob stelt dat een Marktplaats niet meer is dan een
onderdeel van de totale inhuur-aanpak en dat je in
de volle breedte naar een Total Resource Solution
(TRS) moet kijken. Hierbij wordt alle externe inhuur
gecombineerd met het opvullen van vaste banen
en tegelijkertijd wordt gekeken naar regionale mobiliteit waarbij je medewerkers aan elkaar uitleent.
Als organisatie krijg je zo je maximale flexibiliteit.
Ook wijst Rob op het belang van communities en
social media om interessante en schaarse talenten
makkelijker te kunnen vinden en volgen. Staffing MS
gaat meer en meer deze weg op en verwacht van
Nétive dat die dat ondersteunt met haar technologie. Als ik terugloop naar mijn auto, mijmer ik dat

Plaats organisatie Rotterdam Website www.staffingms.com
Website inhuur (onder meer): marktplaatsdesk.nl, inhuurdeskzuidplas.nl, inhuurdeskgroenehart.nl, inhuurdeskalphenaandenrijn.nl,
inhuurdeskzuwe.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

