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‘De moeder van alle Marktplaatsen’, zo wordt 
de Marktplaats van UVW genoemd. Het begon 
in eerste instantie met een zelf ontwikkelde 
manier van inhuur administreren. Niet lang 
daarna, in 2007, waren er binnen het UWV 
al voorbereidingen aan de gang voor een 
pilot met een Marktplaats. Het toenmalige 
Brightbox HR had een stand-alone leveran-
ciersmarktplaats, die organisaties konden 
inzetten voor de inhuur van flexibele arbeid, 
ontwikkeld. Het UWV was, in september 2008, 
hun eerste klant. Vanwaar deze keuze? vraag 
ik Dominique Fermont, hij is senior inkoop-
adviseur binnen het UWV en was zijdelings 
betrokken bij het proces.

“Er was sprake van een turnaround situatie binnen 
het UWV” vertelt hij, “inkoop richtte zich vooral op 
tactische inkoop in plaats van op strategische inkoop, 
we waren ook veel met aanbestedingen en de wet 
daaromtrent bezig. Tot op enig moment een verandering 
plaatsvond binnen de organisatie en deze had ook 
invloed op inkoop. Tot medio 2007 was het UWV vrij 
traditioneel ingericht, de diverse afdelingen kenden hun 
verantwoordelijkheden en taken. Er was veel spend en 
externe inhuur maar daar was weinig controle op- en 
inzicht in. Het leek dus goed om een Inhuur marktplaats 
aan te schaffen voor meer inzicht en als faciliteit. 
Natuurlijk vergrootten we hiermee ons bereik op de 
markt en konden we meer potentie uit de markt halen 
maar dat was niet de eerste insteek.” “Het had wel 
impact op de organisatie hoor”, geeft Kees de Rooij aan, 
hij is Marktmeester en vanaf het begin nauw betrokken 



bij het werken met de Marktplaats. “Alle aanvragen 
kregen het karakter van kleine aanbestedingen, 
even om de hoek een ‘mannetje’ aanvragen kon 
tenslotte niet meer. Er was wel wat weerstand tot we 
ineens de beste kandidaat in de markt hadden tegen 
de beste prijs!” Natuurlijk hadden opdrachtgevers 
zelf nog wel eens voorkeurskandidaten en dan 
vonden ze het lastig om via de Inhuur marktplaats 
te moeten werken. Toch zijn wij marktmeesters als 
dikhuiden stug doorgegaan met deze werkwijze te 
implementeren en handhaven en met succes! 
Wat men namelijk wel inzag is dat met ons vaste 
aantal leveranciers niet altijd de juiste potentie 
uit de markt kwam bovendrijven. De eerdere 
onbekendheid met de totale markt en de betere 
kandidaten tegen een lagere prijs kwamen al snel 
als succesvolle resultaten uit de eerste analyses. 
Het bekende ‘mannetje’ via de vaste leverancier 
was misschien wel goed maar niet persé het beste 
opgeleid of voor het beste tarief. Er werd door de 
komst van de Inhuur Marktplaats voor het eerst ook 
commercieel naar inhuur van externen gekeken. 
Want de impact is groot als een uurtarief van €120,- 
naar €95,- kan gaan! Natuurlijk kostte het overtuigen 
van de organisatie tijd. Het UWV is een grote, logge 
organisatie, heel divers en soms difuus. Omdat 
het UWV als geheel de afgelopen 3/4 jaar in een 
besparingsmodus kwam hielp het succes van de 
Inhuur Markplaats daarbij ook.” 

Er is heel veel gedaan om de organisatie mee te 
nemen in de veranderingen, het was zelfs een hele 
leuke tijd hoor ik van Kees, hij vertelt over open 
dagen voor leveranciers en interne opdrachtgevers, 
over de bezoeken van collega organisaties en 
over de roadshow die ze hebben gedaan op UWV 

vestigingen in het land. Er zijn diverse workshops 
gegeven want er waren ook ambassadeurs nodig 
voor deze nieuwe manier van werken. Het was een 
geweldige pionierstijd en met een prachtig resultaat 
want in 2010 won Brightbox HR de prestigieuze 
Dutch Sourcing Award in de categorie Operational 
Excellence met de Marktplaats die voor UWV 
ontwikkeld was.  

“In eerste instantie was de tool beperkt tot de 
inkoop van inhuur externen. Op die manier is de 
Inhuur Markplaats ook in de organisatie geplaatst, 
als faciliteit in dienst van HRM. De aankoop van 
de applicatie deed ICT, de afdeling inkoop is de 
interne klant van ICT en de applicatie staat, via 
inkoop, in dienst van HRM. Omdat het UWV later ook 
meerdere mogelijkheden van de applicatie wilde 
gaan benutten wordt er nu aan gedacht om de 
Markplaats meer onder HRM te laten vallen. Om de 
analyse mogelijkheden in eigen rapportages op te 
kunnen nemen maar zeker ook omdat er binnen 
HRM stafdiensten zijn, zoals het zogenaamde 
vacaturebureau, en zij werken het meest met de 
Markplaats. Alle inhuur inspanningsverplichtingen 
gaan via het interne vacaturebureau, alles qua 
contractafhandeling etc. Het vacaturebureau is een 
loket, zij zorgen voor de juiste communicatie, leggen 
de opdracht vast, stellen de criteria duidelijk op en 
spelen in op de behoefte van de klant. Zij hebben 
dus een hele belangrijke rol in het inkoopproces van 
kandidaten. Het zijn de HRM inkoopadviseurs, de 
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Marktmeesters en het vacaturebureau welke de spil 
van dit proces vormen. Wat zijn dan de belangrijkste 
verschillen met ‘vroeger’ en de huidige situatie? De 
marktwerking is vergroot, de kans op een betere 
kandidaat is veel groter. Er is inzicht en juiste en 
tijdige rapportage en meer efficiëncy in processen. 
Transacties zijn efficiënter ingeregeld en er is een 
betere samenwerking met interne stakeholders. Er is 
minder spend en het was een boost voor de ontwik-
keling van de afdeling Inkoop. “Allemaal mooie resul-
taten!” Dominique geeft daarbij nog aan dat werken 
aan verwachtingen wel van groot belang blijft, de 
snelheid van het proces kan ook nadelig werken en 
de interne klant vindt het nog steeds wel eens lastig 
om minder contact met leveranciers te hebben. “Dit 
blijkt vooral als ze met ‘zachte eisen’ komen”, zegt 
Kees, “zoals ‘we zoeken een kwartiermakende brug-
genbouwer’, “tja, daar kunnen we niet op selecteren, 
we zijn geen intern werving & selectie bureau”. Het 
vacaturebureau faciliteert uiteraard desgewenst 
wel de communicatie tussen de interne klant en de 
leverancier. Ook hier zie je weer in terug dat het dicht 
tegen de klant ‘aanzitten’, het verwachtingsproces 
managen en intern marketing bedrijven erg belang-
rijk zijn. Nog beter vertellen wat de Inhuur Markplaats 
is en ook wat het niet is. Zeker nu binnen het UWV 
klantgerichtheid, samenwerking en partnership ook 
echt beleidsbepalingen zijn qua interne cultuur.”

Hoe ziet de toekomst van de Inhuur Marktplaats 
binnen het UWV er uit? Zoals reeds eerder vermeld 
kan de tool mogelijk onder HRM gaan vallen. Dan 
wordt Inkoop inhuur ook aan HRM gekoppeld en 

kunnen eventueel de Marktmeesters en het vacature-
bureau integreren. Verder kijkt het UWV ook naar de 
Inhuur Marktplaats als onderdeel van een Vendor 
Management Systeem. Uit de analyses die gedaan 
worden komt nu namelijk nog te weinig management-
informatie, er is veel meer rapportage nodig en 
mogelijk. De adviesrol van Inkoop aan de organisatie 
is essentieel en dit kan vooral blijven bestaan door te 
laten zien wat er precies gebeurt. UWV zal voorlopig 
de Inhuur Marktplaats niet gaan gebruiken voor alle 
inkoop, het blijft in eerste instantie een HRM faciliteit. 
Wel is de toevoeging van een Community een moge-
lijkheid voor de toekomst. Het lijkt ook UWV wel een 
mooie gedachte om rechtstreeks met bijvoorbeeld 
high potentials in de markt te kunnen communiceren 
of met externen die in het verleden al voor UWV heb-
ben gewerkt. De ontwikkelingen binnen de inkoop-
wereld van de Rijksoverheid spelen bij deze voorzich-
tige toekomstwensen van het UWV natuurlijk ook een 
rol, “Wij kijken zeker ook naar wat daar bedacht en 
besloten wordt”, zegt Dominique. “Met name de tools 
die de zogenaamde Compacte Rijksdienst straks gaat 
gebruiken kunnen voor ons ook leidend zijn.” Al met 
al boeiend en mooi om te zien dat het de ‘Moeder der 
Marktplaatsen’ goed gaat, dat ook hier wijze lessen 
geleerd zijn en dat er toekomstmuziek in zit. Wie weet 
wat er binnen het UWV op dit gebied allemaal nog te 
gebeuren staat, wij volgen het graag op de voet!

Website www.uwv.nl  
Website inhuur: www.uwv.nl/werkenbijuwv



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!


