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‘Managers krijgen 
overzicht en 
inzicht in hun 
eigen inhuur 
en zij kunnen 
binnenkort 
hun eigen 
rapportages 
maken’

 BRANCHE Industrie  SOORT ORGANISATIE Staal  AANTAL FTE BIJ DE INHUURDESK 6
AANTAL FTE PER JAAR AAN INHUUR 1600  WELK SYSTEEM VAN NÉTIVE Nétive VMS Force 2 
(incl. koppelingen SAP) WELKE PROCESSEN Aanvraag / Selectie / Opdracht   

Ilonka van der Kolk / Manager Flex Centre

Op de snelweg ten noorden van 
Amsterdam zie ik de ANWB-borden 
al. Eigenlijk best bijzonder: Welk 
bedrijf kan nu zeggen dat zijn naam 
wordt genoemd op de afrit van de 
snelweg tot aan de ingang? En een 
paar jaren geleden zijn al die borden 
ook nog eens aangepast, want toen 
heette Tata Steel nog Hoogovens. 

Ik heb een gesprek met Ilonka van der Kolk, 
manager van het Flex Centre, en Yvette Spijker-
man van Inkoop. Ze vertellen over de imple-
mentatie van het nieuwe VMS dat ze momen-
teel aan het uitrollen zijn over alle fabrieken van 
Tata Steel in IJmuiden. Dit proces is in oktober 
2011 begonnen op twee afdelingen binnen Tata 
Steel. Vanaf februari 2012 wordt nu de externe 
inhuur van alle ‘werkeenheden’ in het VMS 
gebracht. 

‘Dat proces gaat zeker de rest van 2012 duren, 
we zitten er nog middenin. Tot nu toe was de 
externe inhuur decentraal georganiseerd bij 
ons. In de praktijk betekende het dat iedere 
manager of afdeling zijn eigen inhuurprocessen 
had met zijn eigen leveranciers en voorkeuren. 
>>Yvette Spijkerman / Inkoop



Min of meer gelijktijdig wordt er ook hard gewerkt 
om het aantal leveranciers van flexkrachten bij Tata 
Steel terug te brengen. Er waren er ongeveer 200 
en men is bezig om veel meer met preferred sup-
pliers te gaan werken. Dit grote veranderingsproces 
betekent logischerwijs veel voor de managers. 
Zij moeten nu hun aanvragen in het VMS zetten 
en daarna komt het bij het Flex Centre terecht. 
Die helpt, maar beoordeelt ook, of het wel zo kan 
worden gepubliceerd. 

Levert dat nooit spanningen of discussies op? wil 
ik weten. Ilonka antwoordt dat dat ‘in de praktijk 
wel meevalt en anders lopen we er naar toe, lossen 
het probleem op of ontstuggen we de manager, 
zoals wij dat noemen, zodat we samen een goede 

aanvraag naar de leveranciers sturen.’ En natuurlijk 
proberen sommigen wel eens buiten het systeem 
om in te huren, maar we hebben prima support van 
de top in de HR-directeur en het Management Team 
van IJmuiden. En dat helpt wel als je er samen niet 
uitkomt. 

Yvette en Ilonka geven ook aan dat het streven 
naar minder leveranciers voor hen een belangrijke 
reden is om niet met een Marktplaats voor directe 
inhuur van ZZP’ers te gaan werken. Er worden nu af 
en toe ZZP’ers ingehuurd, maar Tata Steel kiest er 
voor om die voortaan via een preferred supplier in 
te huren. De al genoemde veiligheidsrisico’s naast 
het risico op ketenaansprakelijkheid maken dat ze 
liever werken met bureaus met wie strikte afspra-
ken worden gemaakt.

Beiden geven tot slot aan heel tevreden te zijn over 
de oplossing, alhoewel die ook nog zeker niet per-
fect is. Ze maken dan ook graag gebruik maken van 
het Idealab en worden deelnemer aan het nieuwe 
Userboard. ‘Gewoon continu blijven verbeteren’. 
En ‘blijven ontstuggen’, denk ik bij het afscheid 
_V^V_���

Plaats organisatie IJmuiden  Website www.tatasteel.nl
Website inhuur www.tatasteelbusiness.com/flexcentre

Dit maakte het moeilijk om een totaaloverzicht te 
krijgen van alle inhuur. En dat betekent dan bijna 
weer automatisch dat de kosten hoger zijn dan 
noodzakelijk is, dat de kwaliteit van het inhuur-
proces niet optimaal is en dat er weinig transpa-
rantie is’. 

Er is door een projectteam, waar Ilonka en Yvette 
deel van uit maken, veel werk verzet om iedereen 
goed te informeren over het nut van de centralisa-
tie en het gaan werken met een Flex Centre en een 
Vendor Management System. Vertegenwoordigers 
van diverse afdelingen zijn ook aanwezig geweest 
bij het kiezen van de leverancier van het VMS, 
want deze centralisatie is ook handig voor deze 
managers. Zij krijgen overzicht en inzicht in hun 
eigen inhuur en zij kunnen binnenkort hun eigen 
rapportages maken.

Het Flex Centre bestaat uit 6 mensen. Drie recrui-
ters, twee backoffice-medewerkers en Ilonka is de 
manager. De facturenstroom gebeurt niet op het 
Flex Centre zelf maar loopt via de SAP-systemen. 
De interfaces met SAP hebben nogal wat program-
meerwerk vereist van de eigen IT-afdeling en 
de leverancier. Er is voor gekozen om alleen het 
uitzetten van de aanvragen en het matchen te 
laten verlopen via het VMS en alle andere proces-
sen via SAP.

De projectopdracht is in het Engels geschreven, 
zoals dat gaat in een internationaal concern:
‘A clear, efficient and effective process which ena-
bles Tata Steel in IJmuiden to get temporary labour 

with the right qualities at the lowest possible costs 
and whereby processmanagement is possible by 
insight and transparency’.

Naast het geijkte rijtje van processen, kwaliteit, 
inzicht en transparantie en contractmanagement 
valt me ook op dat veiligheid een belangrijk begrip 
is binnen Tata Steel. ‘Dat speelt bij een groot 
industrieel bedrijf natuurlijk een enorme rol en wij 
vragen van onze leveranciers dat zij er zorgvuldig 
op toezien dat de flexkrachten die ze sturen zich 
bewust zijn van de veiligheidsrisico’s. Naast dat we 
daar als opdrachtgever natuurlijk ook een verant-
woordelijkheid in hebben.

Beiden leggen uit dat de inhuur bij Tata Steel zowel 
de white collars (vanaf MBO) als de blue collars 
betreft en dan ook in allerlei bijzondere omvang, 
zoals een team van 30 man dat één dag nodig is 
voor het oplossen van een storing bijvoorbeeld. Of 
drie weken een team voor twee dagen per week 
voor onderhoud. Dit soort inhuur noemen ze bij 
Tata Steel ‘stilstandgebonden inhuur’.

‘De facturenstroom gebeurt 
niet op het Flex Centre 
zelf, maar loopt via de 

SAP-systemen’



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!


