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‘In God we 
trust, and 
all the others 
must show 
their 
data!’
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Eén van de laatste interviews die ik 
voor dit boek heb is onverwachts 
thuis, omdat mijn gesprekspartner 
ziek is geworden. Desondanks hebben 
we een uitgebreid en geanimeerd 
gesprek met elkaar in zijn woonkamer. 
Mijn gesprekspartner is Dick 
Vleesenbeek. Category Manager Flex, 
Werving en Sele!ie, Consultancy 
staat er op zijn visitekaartje. 

Dick werkt op het hoofdkantoor van Stedin in 

hartje Rotterdam. Stedin is een vier jaar oude 

organisatie die oorspronkelijk onderdeel was 

van energieleverancier Eneco. Stedin is het 

netwerkbedrijf waar het transport van gas en 

elektra via de leidingen en masten van Stedin 

bij u thuis wordt bezorgd. 

De organisatie is in deze jaren bijna verdrievou-

digd qua personeel met nu bijna 1200 FTE. Om 

zo’n groei op te kunnen vangen is het onvermij-

delijk dat er veel inhuur plaatsvindt. Die is dan 

ook aanzienlijk. ‘Veel externe inhuur was dan 

ook precies wat ik aantrof, toen ik in september 

2010 begon aan deze baan’, zegt Dick.

‘Ik ben begonnen om de omvang van de inhuur 

in kaart te brengen en om goed te kijken naar 

hoe we de inhuur hadden georganiseerd en dat 

kon wel verbeterd worden. We huurden eigenlijk 

veel meer in dan we dachten en ook liepen we 

compliancy risico’s, bijvoorbeeld omdat niet 

alle afspraken voldoende goed waren vast-

gelegd. Met goede hulpmiddelen konden we 

uiteindelijk meer grip op de situatie krijgen. De 

uitdaging is dan om het management hiervan 

bewust te maken en ze stap voor stap mee te 

nemen in een verbeterproces. We hebben al 

enorme verbeteringen bereikt, maar klaar zijn 

we nog niet.’ 

Dick vertelt verder over zijn verbetertraje!. 

Het verbetertraje! ‘Sourcing Externen 2015’ 

heeft tot doel: ‘Het inrichten van de sourcing 

van tijdelijke inhuur van externen die voor de 

komende jaren op adequate en uniforme wijze 

de inleenbehoefte van Stedin kan realiseren. 

Adequaat wil zeggen: een goede aansluiting 

van het aanbod op de vraag, tijdig, tegen een 

marktconform tarief, compliant (wet- en regel-

geving en interne afspraken) en met minimale 

proceskosten’. Bovenaan pagina 44 is het 

traje! schematisch weergegeven. 

Hij vertelt verder hoe hij eerst een ‘Sourcings-
beeld’ heeft geschreven. Hierin beschreef 

hij, na interviews met inhurende managers 

en analyse van gegevens vanuit HR en SAP, 

hoeveel mensen Stedin gemiddeld inhuurde, 

hoe de inhuurprocessen binnen Stedin liepen 

en hoe... >>

Dick Vleesenbeek - Category Manager Flex



brokers die alleen ZZP’ers mogen aanbieden. Voor-

heen betrof dit perceel veel meer partijen, maar je 

kunt met zo’n hoeveelheid geen band opbouwen.

‘Voor andere percelen geldt dat ZZP’ers en partijen 

waarmee wij af en toe zullen werken achter een 

broker geplaatst worden. Stedin zal geen gebruik 

maken van de Marktplaats. De filosofie is om met 

alle preferred suppliers een goede relatie op te 

bouwen en hen, onder andere, ook fysiek uit te 

nodigen voor zogenaamde ‘strategie-sessies’. Er 

wordt dan bijvoorbeeld besproken hoe Stedin de le-

veranciers kan helpen om succesvoller te worden! 

Een praktisch resultaat hiervan is dat de Inleendesk 

bezig is met een interne campagne om de inhu-

rende managers te prikkelen om goede afwijzings-

gronden in SIS aan te geven, zodat de leverancier 

goede feedback krijgt op zijn aanbieding en ook op 

deze wijze snel leert naar wie Stedin op zoek is.’

‘Hoe is de samenwerking met Nétive bevallen?’ 

vraag ik. Dick antwoordt dat ze er in de aanbeste-

ding als beste uit zijn gekomen, maar dat hij ‘what 

you see is what you get’ ook sterk vond. ‘Oftewel, 

de mensen met wie je praat, zijn ook de mensen 

die je gaan helpen bij het maken van belangrijke 

keuzes en bij de implementatie. Er zijn natuurlijk 

ook grote Amerikaanse leveranciers die afkwamen 

op de aanbesteding. Die sturen dan een verkoop-

team naar Rotterdam met een gelikte presentatie, 

maar die mensen zie je daarna nooit meer terug. 

En daarnaast hebben we hier in Nederland bijvoor-

beeld een fasen systeem in de wetgeving. Deze 

organisaties claimen dat het allemaal wel geregeld 

is maar vaak is dat slechts gedeeltelijk het geval, 

terwijl Nétive als Nederlandse leverancier aan alle 

regelgeving voldoet’.

‘Toch is het met hen ook best af en toe spannend 

geweest, maar daar zijn we samen steeds goed 

uitgekomen’. Qua wensen heeft Dick nog wel een 

lijstje, die hij ook graag in het Idealab wil gaan 

inbrengen. Hij noemt bijvoorbeeld de mogelijkheid 

om een digitaal dossier aan te houden op leveran-

ciersniveau naast het kandidaatniveau. Dus niet 

alleen alle documenten van de kandidaat (bijvoor-

beeld CV, VAR, VOG), maar ook van het bedrijf dat 

deze kandidaat levert (bijvoorbeeld kredietwaardig-

heid, certificaten, registraties).

Ook wil hij nog meer gecombineerde rapportages 

kunnen opzetten voor nog meer inzicht. Daar komt 

ook de kop boven dit interview vandaan. ‘Goed 

beleid maak je op basis van betrouwbare gegevens’ 

is de lijfspreuk van Dick. En er is nog steeds een 

jaarlijkse target voor Stedin om te besparen op de 

inhuurkosten. Dus nog genoeg te verbeteren. Na 

een leerzaam interview neem ik hartelijk afscheid 
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hij dit heeft besproken met alle managers en MT’s 

om ze bewust te maken van de risico’s, proces-

verbeteringen en mogelijkheden tot kostenbe-

sparing. Maar ook wilde hij hen de mogelijkheid 

bieden om mee te denken. De managers konden 

de voordelen van een andere aanpak inzien door 

bijvoorbeeld te benadrukken dat je met hetzelfde 

inhuurbudget meer kunt doen als je zorgt voor 

lagere inhuurkosten.

Na het Sourcingsbeeld verscheen een ‘Sourcing-

strategie’ gevolgd door een ‘Sourcingsmodel’. 

Aangezien Stedin verplicht is om aan te besteden, 

is het model dan ook georganiseerd. Nétive is 

gecontra!eerd om een VMS te leveren die de 

inhuurprocessen kon ondersteunen en kon samen-

werken met het SAP-systeem van Stedin. Met dit 

platform gekoppeld aan SAP zijn de inhuurproces-

sen gestroomlijnd en gedigitaliseerd.

‘Maar we hebben ook een eigen Inleendesk 

opgezet, waar ik fun!ioneel leiding aan geef en 

de Manager Recruitment van HR hiërarchisch. Ik 

zeg het altijd zo: Inkoop is proceseigenaar en HR 

produ!eigenaar.’ ‘Er werken hier vier mensen, 

waarvan er 1,5 FTE bezig is met werving en sele!ie 

en het matchen. Het VMS systeem heet bij ons het 

SIS, het Stedin Inleen Systeem. Deze is helemaal 

in eigen huisstijl opgezet. We hebben het zo 

ingericht dat managers zelf hun aanvragen in het 

SIS invoeren en zelf de resultaten kunnen volgen. 

De Inleendesk pre-sele!eert de kandidaten, 

kijkt kritisch mee en geeft tips of suggesties. De 

belangrijkste taak van de Inleendesk is om de af-

stemming te verzorgen tussen inhurend managers 

en de leveranciers, zowel procesmatig als inhou-

delijk. Alle conta!en met leveranciers lopen via de 

Inleendesk. Dat klinkt wellicht vervelend voor de 

leveranciers, maar we zijn er ook heel bewust voor 

hen. Door onze processen goed op te zetten en, 

bijvoorbeeld door te gaan werken met all-in-tarie-

ven, hebben we onder andere de ‘fa!uur-uitval’ 

enorm kunnen terugbrengen.’

SAP is binnen Stedin leidend en fa!uuruitval bete-

kent dat er een verschil zit tussen de fa!uur van 

de leverancier en wat in SAP tijdschrijven vermeld 

staat. In de praktijk gaat het dan om kleine zaken 

als een declaratie die een leverancier erbij heeft 

opgeteld of iemand die heeft een paar uur meer 

heeft aangegeven op zijn of haar eigen tijdlijst 

van de leverancier. Maar als de fa!uur niet wordt 

geaccepteerd, dan moet de leverancier ook op zijn 

geld wachten. En wij zijn druk met het uitzoeken 

van al die kleine verschillen. Nu kunnen we leve-

ranciers veel sneller betalen en dat is ook in hun 

belang.’

Dick geeft als derde pijler van de verbeter-aanpak 

aan dat het aantal leveranciers ook sterk is terug-

gedrongen. Zo heeft Stedin ervoor gekozen om 

bijvoorbeeld voor het perceel ICT & Procesbeheer 

met zes preferred suppliers te werken met wie een 

mantelcontra! is gesloten. Dit contra! is afgeslo-

ten met vier detacheringsorganisaties die alleen 

eigen en vast personeel mogen aanbieden en twee 
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‘Met goede hulpmiddelen 
konden we uiteindelijk meer 

grip op de situatie krijgen’ 
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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!


