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Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt ons tweede inhuur best practices boekje! Na het succes
van de eerste uitgave is ook deze versie met veel enthousiasme
gemaakt. We zijn daar uiteraard onze relaties enorm dankbaar voor.
Dankzij hun tijd, inzet en plezierige medewerking hebben we weer
tien inspirerende cases voor u kunnen beschrijven.
Alle interviews gaan over inhuur van externen binnen diverse
organisaties en alles wat daarbij kan komen kijken. Over
uitdagingen waar oplossingen voor gevonden zijn en innovaties
waar toekomstmuziek in doorklinkt. We denken er weer in te zijn
geslaagd om het onderwerp inhuur vanuit diverse invalshoeken te
benaderen, alleen al de verschillende typen organisaties welke we
mochten interviewen staan hiervoor garant. Bovendien vinden ook
wij het boeiend om te zien dat het onderwerp inhuur, binnen zoveel
diversiteit, toch lijdend voorwerp kan zijn.
We hebben dit boekje ook gemaakt voor managers in organisaties
waar externe inhuur gelijk staat aan lastige vragen welke niet
zomaar beantwoord kunnen worden. De interviews in het boekje
laten u zien dat er genoeg mogelijkheden zijn om uw vraagstukken
aan te pakken, met of zonder onze oplossing. Uiteraard zijn wij van
harte bereid om over het onderwerp inhuur met u in gesprek te
gaan, zoals in één van de interviews zo mooi gezegd wordt:
“Iedereen wil tenslotte naar grip op inhuur!”
Ik wens u veel leesplezier en inspiratie toe, graag tot ziens!
Patrick Tiessen,
Algemeen directeur Nétive

BRANCHE Scheepsbouw

en Offshore Equipment SOORT ORGANISATIE Projectorganisatie
3200 AANTAL MEDEWERKERS INHUURDESK 9 AANTALLEN INHUUR 700
- 1300 WAT WORDT ER INGEHUURD Alle medewerkers KOSTEN INHUUR 40-55 miljoen WELKE SYSTEEM
Nétive TRS WELKE PROCESSEN Recruitment en interne mobiliteit PLAATS IN DE ORGANISATIE HR
AANTAL MEDEWERKERS ORGANISTATIE

‘Hoe meer
staal op de
helling, hoe
meer inhuur
wij hebben’

Andries Timmermans / Hoofd Inleen derden
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Het is begin april, een mooie zonnige
donderdagochtend als ik op bezoek ga
bij IHC Merwede. De vestiging waar ik
een afspraak heb voor dit interview ligt
in het wereldberoemde Kinderdijk, dat
spreekt meteen al tot de verbeelding!
Door Andries Timmermans, hoofd van
de afdeling Inleen derden, word ik
vriendelijk ontvangen. Het is jammer
dat we meteen het kantoorgebouw
binnen gaan, buiten lijkt zoveel meer
te zien. Gelukkig heb ik al snel de
belofte op zak dat Andries me na het
interview nog even rond zal leiden
op de werf. IHC Merwede bouwt
namelijk schepen en equipment
voor de bagger- en offshore-industrie,
indrukwekkend!
Eenmaal met koffie in een spreekruimte kan
ik Andries vragen wat zijn rol bij IHC Merwede
precies is. Hij is verantwoordelijk voor de afdeling
Inleen derden. Zij verzorgen de centrale inhuur
van alle derden, van een airco-installateur tot
een uitzendkracht. Inleen derden houdt zich
bezig met het proces rondom inhuur, het
inhuren zelf, de bewaking van aansprakelijkheid,
een gedeelte poortbeleid, compliancy en ze
adviseren de directie met kengetallen.
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‘Mijn werk is door de betere
onderhandelingspositie en het
scherper kunnen inkopen
alleen maar leuker geworden!’

IHC Merwede huurt vooral technici (productie- en
engineeringkrachten) in, dit is zo’n 80 procent van
alle inhuur. Tien procent is ‘hoger kader algemeen’
en tien procent noemt Andries ‘niet schaars
personeel’. Sinds juni 2012 verloopt dit proces via
de Total Resource Solution. Aanleiding om met een
dergelijke oplossing te gaan werken was het feit
dat er vier zaken beter en goed geregeld
moesten worden. “Het inhuurvolume werd
onvoldoende omgezet in inkoopvoordeel,
compliancy moest beter gewaarborgd worden
en dossiers moesten op orde komen. Daarnaast
wilden we opdrachten beter kunnen beoordelen
om goede krachten makkelijker te kunnen binden
en terugvragen en als laatste wilden we meer
eigen werving opzetten in plaats van werving- en
selectiefee’s betalen aan bureaus.” Nétive is de
leverancier geworden omdat zij het systeem als
geheel onafhankelijk aanbieden en kunnen hosten.
Het Total Resource Solution implementatieproces
noemt Andries, nu hij terugkijkt, wel uitdagend.
Hij had achteraf graag de mogelijke effecten
beoordeeld op basis van bijvoorbeeld een stand
alone versie waaraan nog wijzigingen kunnen
worden toegevoegd. Hierdoor waren eventuele
tussenstappen vooraf beoordeeld en misschien
niet of anders genomen. Andries: “Het is lastig om
in abstractie te bedenken wat de ideale manier is
om het systeem te configureren als je onbekend
bent met de interface.”
“Uiteraard word je daarbij wel geholpen door
de consultant, maar achteraf gezien had onze

grootste verschil met de situatie zoals deze
voorheen was? Andries lacht, het grootste verschil
is eigenlijk onzichtbaar, dit zit namelijk bij de leveranciers. Zomaar ergens ‘een mannetje’ aanvragen
is er niet meer bij, zegt hij, en mijn werk is leuker
want we hebben een veel sterkere onderhandelingspositie en kunnen veel scherper inkopen. Een
ander voordeel is, gaat hij verder, dat we ons woord
goed na kunnen komen. Een voorkeursleverancier wordt ook echt als zodanig behandeld. Soms
lijkt het werken met de TRS wat langer te duren.
Even snel een telefoontje plegen lijkt nog steeds
sneller. Daar zijn bij sommige managers soms wel
klachten over, er mag wel wat meer vaart in het
proces komen.

voorkeur uitgegaan naar een standaard inrichting
in een ‘sandbox’ om mee te spelen.” Daarnaast is
het een les geweest dat er een dedicated projectleider moet zijn om de implementatie te begeleiden. Dit had Andries niet zelf moeten doen, omdat
hij de daily business te runnen had. De impact van
de implementatie mag niet onderschat worden.
Waarin zit, nu de TRS een klein jaar draait, het

Welke wensen zijn na een jaar met de TRS werken
al vervuld? Scherper inkopen en beter onderhandelen is een feit, behalve een stukje poortbeleid hebben we de dossiers beter op orde.
Er worden al regelmatig goede krachten teruggevraagd, soms ook door andere afdelingen. Op
het gebied van eigen werving (in plaats van via
bureaus) maken we ook de eerste stappen.
Al met al goede resultaten na het eerste jaar!
Zijn er toekomstplannen of wensen met de
Inhuurdesk? Andries hoopt voor IHC Merwede
dat aanvragen straks meer gebundeld op de

markt te gaan zetten om op die manier de
onzekerheidspremie die nu in het tarief zit te
verzilveren. Daarnaast kijkt Andries uit naar het
opbouwen van een community. Dit is een plek
waar bijvoorbeeld communicatie en kennisdeling
met de doelgroepen die we inhuren mogelijk is.
Zo wordt een mooi bestand van vakmensen die
voor IHC Merwede kunnen werken gecreëerd.
Verder lijkt het hem plezierig als de urenfiattering
minder omslachtig wordt en digitale facturatie
gebruikt kan gaan worden.
Nétive kan IHC Merwede zeker nog verder helpen
het gebruik van de TRS te optimaliseren, zij hebben
tenslotte de community al ontwikkeld en kunnen
voor IHC Merwede een Statement of Work inrichten
om het aannemen van projecten te versnellen en
vereenvoudigen.
De koffie is op, ons gesprek is ten einde, ik krijg
een veiligheidshelm van Andries en een paar
oordoppen. Super, de rondleiding op de indrukwekkend grote werf kan beginnen!
Website www.ihcmerwede.com Website inhuur www.ihcjobs.nl
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ORGANISATIE

‘De inhouseconsultants
weten precies
wat er speelt
bij onze klanten
en zorgen voor
een passend
en zorgvuldig
inhuurproces’
Frederieke Schmidt Crans / Directeur
Willem Visser / Directeur
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Het Flexhuis is dé onafhankelijke
Managed Service Provider voor de nonprofit sector gespecialiseerd in zorg
en onderwijs. Wij ondersteunen en
adviseren organisaties bij het optimaal
inrichten van zowel de interne als
externe flexibiliteit. Centraal hierbij staat
het terugdringen van de risico’s en
de kosten van flexibel personeel, met
behoud van kwaliteit en continuïteit.
Het Flexhuis staat garant voor het
rechtmatig inzetten van het flexibel
personeel. Dit doen wij met een praktische en goed werkende aanpak, die
resulteert in een maximaal wendbare
organisatie voor nu en in de toekomst.
Bovenstaande lees ik op de website van Het
Flexhuis. Dat is nog eens een introductie om
nieuwsgierig van te worden, daarom ga ik graag in
gesprek met Willem Visser en Frederieke Schmidt
Crans, beiden oprichter en eigenaar van Het
Flexhuis. Willem is verantwoordelijk voor sales,
marketing & strategie en doet de aansturing &
coaching van Het Flexhuis en haar mensen.
Frederieke is verantwoordelijk voor finance & riskmanagement. Daarnaast is haar rol operationeel,
ze zorgt voor aansturing van de inhouse consultants bij hun klanten en adviseert organisaties
over het formuleren, implementeren en operationaliseren van in- en externe flexibiliteit.
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Waarom was er in jullie business aanleiding om
met Nétive VMS Force 2 te gaan werken vraag ik
hen aan het begin van ons gesprek. “We hebben in
het eerste jaar zelf de werk- en inhuurprocessen in
kaart gebracht en uitgevoerd”, vertelt Frederieke,
“en daardoor heel goed gezien wat er mist en wat
er mogelijk is. Vervolgens zijn we gaan kijken waar
ondersteuning past. Vanuit die kennis zijn we gaan
zoeken naar een systeem dat het beste past. Het
mooie van deze aanpak, met onze ‘voeten in de
modder’, is dat wij goed hebben kunnen bepalen
onder welke voorwaarden en op welke wijze je
een werkproces kan automatiseren. Voorwaarde
bij de keuze was dat de tooling zou passen bij de
dienstverlening van Het Flexhuis en niet andersom.
Vanuit dat oogpunt zijn we, via ons netwerk, terecht
gekomen bij Nétive. Zij bleken, in vergelijking met
andere aanbieders, verreweg de beste technologie
te hebben. Ze hebben veel kennis van wat wij doen,
ze zijn professioneel en uitgebreid in hun mogelijkheden. Ondanks dat Nétive soms ook onderhevig
is aan groeistuipen is hun visie het meest passend
bij die van Het Flexhuis. En zeker de ontwikkelingen rondom een ZZP-portal met communitymogelijkheden passen erg goed in de gezamenlijke
toekomstplannen.”
Sinds de zomer van 2012 is Het Flexhuis actief bezig
met het systeem. De aanloop en implementatie
verliepen prima. De begeleiding vanuit Nétive gaf
vanaf het begin veel vertrouwen. Zij vertaalden
goed wat Willem en Frederieke zochten en stelden
de juiste kritische vragen om tot de gewenste uitkomst te komen. Omdat Het Flexhuis haar klanten

‘Betrouwbaarheid van de
gegevens en tijdwinst zijn
enorme voordelen’

adviseert en dingen toezegt is
een goede afstemming met
Nétive telkens weer van groot
belang. Mede omdat het hele
palet van dienstverlening dat
Het Flexhuis haar klanten
biedt door de tool van Nétive
wordt ondersteund. Het is al
met al een intensief gezamenlijk leerproces, Nétive
leert ook van de samenwerking met Het Flexhuis
omdat zij het systeem dagelijks inhouse bij ziekenhuizen en zorginstellingen gebruiken en zo alle
ins en outs ervan ervaren. Door het proces hand in
hand te doorlopen bereiken ze meer klanttevredenheid bij alle betrokken partijen.
De geautomatiseerde workflows van Nétive VMS
Force 2 maken het gehele inhuurproces vele malen
efficiënter. Voorheen voerde Het Flexhuis alle
processen rondom inhuur, van aanvraag tot aan
urenregistratie, handmatig uit. Het Flexhuis staat
garant voor het rechtmatig inzetten van personeel.

De opbouw van een digitaal dossier is daarom van
essentieel belang ten behoeve van de inlenersaansprakelijkheid. Op het moment van het interview
gebruikt Het Flexhuis vooral de modules medewerkerregistratie, urenregistratie, facturatie en
rapportage. Deze modules leveren Het Flexhuis
naast het efficiënter werken een betrouwbare
bron aan managementinformatie. Het Flexhuis,
maar ook haar opdrachtgevers, hadden behoefte
aan de verbinding tussen de opdrachtinformatie
en urenregistratie en de uiteindelijke factuur en
rapportage. Het systeem van Nétive beantwoordt
aan deze behoefte. Naast alle voordelen zijn er ook
verbeterpunten voor het systeem te bedenken.
Sommige dingen zijn nog volop in ontwikkeling, ook
bij Nétive. Daar wordt dan ook met man en macht
aan gewerkt. Volgens Frederieke en Willem kunnen in de opbouw van de diverse modules dingen
nog efficiënter en gebruiksvriendelijker. Dit laatste
draagt Het Flexhuis met enige regelmaat aan bij
Nétive ter verbetering van de tool. Bij vragen of
problemen is Het Flexhuis zeer te spreken over de
Nétive supportdesk, deze adviseert en helpt hen
snel en zorgvuldig. “Ze begrijpen daar negen van
de tien keer precies wat je bedoelt.” Deze goede,
nauwe communicatie en samenwerking met Nétive
is essentieel voor gezamenlijk succes!
“Wat mag de toekomst van de tool brengen?”,
vraag ik hen beiden aan het eind van ons gesprek
nog even. Daarin is Willem heel duidelijk: ”Een goed
werkende ZZP-portal, een community waarmee wij
kandidaten kunnen volgen, binden en waarin we

up-to-date profielen hebben en koppelingen met
social media als bijvoorbeeld LinkedIn.” Voor het
managen van externe inhuur is het van belang snel
inzicht te hebben in de kwalificaties, ervaring en
tariefstelling van onder andere ZZP’ers. De wens
is dat er referenties en testimonials in komen te
staan. “Laat de beoordeling maar ‘Zoover-achtig’
worden” zegt Willem, “als het echt zover komt maak
je het onderscheidende verschil!” Een ZZP-portal
met een eigen look & feel of als white label is voor
ons een randvoorwaarde, hier speelt Nétive goed
op in. Kortom, alles moet erin om de ZZP’er te
binden, goed te presenteren en optimaal vindbaar
te maken. Ook een mogelijke planningstool past
goed in de toekomst visie van Het Flexhuis, als
onafhankelijke specialist in zorg en onderwijs met
inhouse vestigingen zien zij deze extra dienstverlening als een must. Dit is van belang omdat een
nauwe aansluiting op planning van intern en extern
personeel hoog op de agenda staat. Na het officiële
interview voor dit boekje praten Willem, Frederiek
en ik nog even verder, wat blijkt, ze hebben nog
prachtige opportunities in hun agenda staan... Op
naar verdere gezamenlijke successen en groei in
zorg en onderwijs!
Website www.hetflexhuis.nl
Website inhuur: www.medlinq.nl
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BRANCHE Arbeidsbemiddeling & financiële instelling SOORT ORGANISATIE Broker
& Recruitment AANTAL MEDEWERKERS INHUURDESK 20 AANTALLEN INHUUR Ruim 600
WAT WORDT ER INGEHUURD ZZP’ers en arbeidskrachten van non-preferred suppliers
WELKE SYSTEMEN Nétive VMS Force 2 en Community WELKE PROCESSEN Recruitment
en interne mobiliteit PLAATS IN DE ORGANISATIE YEM is de broker

‘De scheidslijn
tussen ZZP’er
en vaste
medewerker
vervaagt
langzaam’

Ik vind het leuk om een keer in het
hoofdkantoor van Randstad in Diemen
te zijn. Met een deel van mijn loopbaan
in de uitzendbranche heb ik namelijk
een zogenaamd ‘uitzend-hart’. Bij
de receptie mag ik vragen naar Jos
Cordes, één van de drie heren met
wie ik een afspraak heb. Even later,
met koffie op een afdeling in het grote
pand, groet ik ook Ted van der Vliet en
Mike van der Wal. Alle drie zijn zij vanuit
hun rol betrokken bij ABN AMRO.
In dit gesprek willen wij vooral te weten komen
waarom ABN AMRO met een Community wilde
gaan werken en waarom zij dat in samenwerking
met YEM zijn gaan doen. Uiteraard horen wij ook
graag wat daar de eerste resultaten van zijn!

Ted van der Vliet / Director YEM, Mike van de Wal / Manager Informatiemanagement Yacht
Jos Cordes / Account Director Bancair Yacht
Marc Henselmans / Manager External Staffing ABN AMRO

“Wat doet een broker?”, is mijn eerste vraag
aan Ted van der Vliet, director Yacht Externen
Management. “Een broker contracteert &
factureert ZZP’ers en non-preferred suppliers
die bij ABN AMRO binnenkomen” is het korte
en krachtige antwoord. “Dat zijn er, om in
aantallen te spreken, globaal ruim 600.”
“Waarom heeft Yacht een vreemde eend als
YEM in huis?”, vraag ik Jos Cordes, Account
Director Bancair bij Yacht. “Er is steeds meer
vraag naar broker dienstverlening: vooral
grote bedrijven werken vaker via brokers.
Zelf een broker zijn of in huis hebben is dus
interessant. Externen Management was al

een service van Yacht, deze broker activiteit
paste daar goed bij. Nu kan er ook nog actiever
ingeschreven worden op tenders, niet alleen
voor het detacheringsperceel maar ook voor
het brokerperceel. Het vergroot de kans op
business! Bovendien zien bedrijven dat YEM
onderdeel is van de Randstad Holding, dat geeft
vertrouwen” aldus Jos Cordes.
Dan ben ik nieuwsgierig naar de samenwerking
met ABN AMRO. Hoe en wanneer is de vraag
naar een Community bij ABN AMRO ontstaan?
Jos geeft antwoord: “De bank was op zoek naar
inzicht en besparingen. Ze hebben daarom een
RFI in de markt gezet en zijn in december 2011
met Yacht/YEM in gesprek gegaan. Een paar
maanden later, na de RFP, is YEM meteen met
Nétive in gesprek gegaan. Zij wilden dit als joint
effort aanvliegen. Alle gesprekken bij de bank
vonden dan ook plaats met Nétive en de drie
heren uit dit interview.”
“ABN AMRO koos Yacht om een aantal redenen.
Betrouwbare partner, krachtige propositie
en een sterk team” vertelt Jos Cordes “Dit is
ook het geval met Nétive, ze spraken dus al
snel dezelfde taal. Yacht en de bank kozen voor
Nétive omdat zij de vraag kunnen oplossen
tegen een redelijke prijs. Met grotere internationale partijen is maatwerk lastiger te krijgen.
Bovendien is Nétive op de hoogte van de
Nederlandse wet- en regelgeving. Er waren
meer partijen betrokken bij het proces, allen
reeds bekend met elkaar. Dit maakte intensief
teamwork op korte termijn mogelijk. Hierbij
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‘Het is uniek te noemen dat we met
deze samenwerking in 6 weken tijd
zo’n complex traject hebben afgelegd’

is tenslotte goede kennis van elkaars aanpak en
product heel belangrijk. Verder is het een groot
voordeel dat Nétive al een aanvang had gemaakt
met de bouw van een community” zegt Ted van der
Vliet. “Nétive was ‘willing’ om de uitdaging samen
met YEM en uiteindelijk de bank aan te gaan.”
“Voorafgaand aan de implementatie was de
afdeling ICT van de bank al direct betrokken
bij de requirements voor de tooling en ook de
implementatiemanager speelde een cruciale rol
in het proces. Het was een uitdaging, want de
implementatie stond al snel gepland, namelijk
voor oktober 2012. Mike van der Wal vertelt dat de
techniek, het proces en de contracthandling goed
verlopen zijn. “De deadlines zijn gehaald. Nétive
heeft ons goed geholpen”, gaat hij verder. Door
samen met ons en de bank te kijken naar hoe het
proces zou moeten verlopen. Een duidelijk leerpunt
is dat je vooraf toch heel goed moet weten bij
welke mensen de verantwoordelijkheden liggen.
Als dat beter was uitgevraagd dan waren de nodige
beslissingen nog sneller genomen.” Ted van der
Vliet heeft geleerd dat YEM dat beter betrokken
hadden kunnen worden in de contracthandling,
dan waren de requirements van YEM er reeds in
verwerkt voordat de implementatie van start ging.
Wat is nu het grootste verschil met de preCommunity fase? Ted van der Vliet lacht: “Dat de
afdeling Procurement van de bank nu zegt dat ze
sinds 1 januari 2012 alles op orde hebben! Er is nu
echt grip op de kosten. Vanaf nu wordt er bespaard,
zijn dossiers compleet en is er compliancy. Het
levert geld op! In plaats van zeven brokers is er
nu één standaard wijze van werken: dat scheelt
tijd en geld. En er is geen andere interpretatie van
contracten meer mogelijk. Zo hebben we meteen
alle voordelen op een rij!” Jos Cordes vat samen:

“De bank werkt nu met één partij, op een uniforme
wijze, er is sprake van continuïteit, transparantie in
de kosten en geen ruimte voor onderhandeling over
kosten bij leveringsvoorwaarden.”
Als ik vraag of er ook nadelen zijn is het eenduidige
antwoord van alle drie de heren: “Nee.” Natuurlijk
zijn er toevoegingen te bedenken. Volgens Mike
van der Wal is een duidelijke takenlijst voor YEM
daarvan een voorbeeld, of de mogelijkheid om
meer mensen te laten werken aan één dossier.
“Het proces is nu nog erg transactiegericht. Dat
is prima voor leveranciers maar het moet veel
gebruiksvriendelijker voor de ZZP’er”, geeft hij aan.
Aan deze gebruikersvriendelijk wordt trouwens op
dit moment (december 2013) hard gewerkt door het
trio ABN AMRO, YEM en Nétive. De introductie van de
community als totaaloplossing voor recruitment,
talentmanagement en mobiliteit is fase twee voor
de samenwerking van YEM met de ABN AMRO bank.
Zowel online als offline. Op die manier kunnen we
ZZP’ers betrokken houden bij ontwikkelingen binnen
de bank, ook als ze geen opdracht bij ons doen.
Het leuke van het tijdstip van dit interview is dat
we met Marc Henselmans, manager External
Staffing bij ABN AMRO, na ongeveer een jaar
terug kunnen kijken op de doelstellingen van de
Community. Ik heb daarvoor de heer Henselmans
dan ook in maart 2014 aan de telefoon. Eén van de
doelstellingen was het direct in contact staan met
de doelgroep ZZP’ers, deze doelstelling is zeker

bereikt! Bevindingen daarbij zijn dat er veel tijd
nodig is om een Community goed neer te zetten
en levendig te maken, ABN AMRO is daarbij in
eerste instantie zelf vooral de motor geweest, nu
draait het op ‘eigen’ kracht. Deze wat langdurige
aanloop heeft alles te maken met de grootte van de
Community en de vraag die ABN AMRO zich stelde
met betrekking tot de benadering van de doelgroep:
via welke weg benaderen we de ZZP’ers? Welke
boodschap willen we hen vertellen? Wat willen we
hen vragen? Kortom, wat is precies ons doel met
de Community? Een van de mooie uitkomsten
nu is dat er een groep van ambassadeurs is
ontstaan, ZZP’ers die een goede bijdrage aan de
levendigheid van de Community leveren. Vanuit de
Vrije Universiteit is een onderzoek in de Community
gestart en het merendeel van de aangesloten
ZZP’ers neemt daaraan deel. Dit is een eerste
voorbeeld van het verbinden van de ZZP’er met ABN
AMRO. Bovendien is het vanuit zakelijk oogpunt ook
heel interessant om nu rechtstreeks in contact te
zijn met de doelgroep, ZZP’ers worden zo sneller
enthousiast gemaakt om een opdracht binnen de
organisatie te doen.

op de profielen. Deze behoefte komt vooral bij de
bank zelf vandaan. Zijn er bijvoorbeeld extra
mensen nodig voor ICT dan is het goed daar met
de Community ook op te sturen. Verder wordt er
natuurlijk goed gekeken waar de zwaartepunten
moeten liggen en wat goede onderwerpen
voor discussie binnen de Community zijn. Marc
vertelt dat de Community veel meer brengt dan
hij vooraf had kunnen bedenken, de uitkomsten
en leerpunten verrassen hem dan ook positief.
Leerpunten zijn wat hem betreft dan ook terug te
vinden in tijd. Het kost meer tijd om een Community
goed op te zetten dan hij vooraf dacht. Mede
door de interesse vanuit de buitenwereld voor de
ontwikkeling van deze Community is Marc ook
vaak bezig met uitleg over deze vooruitstrevende
stap, iets wat hij overigens een leuke en boeiende
bijkomstigheid vindt. Luisteren, het is van groot
belang goed te luisteren naar de doelgroep, wat
willen zij? En het oppakken en verwerken van de
kritische noten die er natuurlijk ook zijn vanuit
opdrachtgevers en specialisten. Het is boeiend om
te zien waar de knelpunten zitten en hoe deze het
best opgelost kunnen worden.

Wat is dan de volgende fase voor de ontwikkeling
van de Community bij ABN AMRO? “Er is in ieder
geval ruimte voor groei”, vertelt Marc, “er zijn nu
700 ZZP’ers lid, we kunnen vanaf nu gerichter
groeien.” Het is en blijft overigens wel een gesloten
Community, ABN AMRO bepaalt wie er toegelaten
wordt. Marc speelt wel met de gedachte dat het
semi-open zou kunnen worden, een mogelijke
referral gedachte ligt daaraan ten grondslag.
De focus bij groei van de Community ligt wel

Waar klinkt toekomstmuziek voor ABN AMRO met
betrekking tot de Community? Marc lacht en
zegt: “We hebben een ultiem doel bereikt als de
Community straks volledig zelf sturend en self
supporting is!”
Website www.abnamro.nl
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‘We hebben nu
de juiste persoon
op de juiste
plaats voor een
marktconform
tarief’

Marcel den Ouden, Senior Purchaser
Wouter Waaijenberg, Directeur Staffing MS
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Een imposant gebouw is het waar
ik voor dit interview naar binnen
mag, het torent hoog boven me
uit als ik naar de hoofdingang loop,
de zon valt er achter weg zodat
ik in de schaduw van deze grote
organisatie lijk te lopen. Al gauw
blijkt dat het binnen op de begane
grond heel licht is door een enorm
atrium. Wat brengt mij bij Equens,
een grote financiële dienstverlener,
ooit ontstaan vanuit een bancaire
organisatie? Ze werken om grip
op inhuur te krijgen samen met
Staffing MS, een Managed Service
Provider en het is deze samenwerking met Staffing MS waar ik meer
over wil weten.
Hoe is dit partnership tot stand gekomen?
Vanaf begin 2012 valt inhuur onder inkoop
HR en daarmee onder Marcel den Ouden,
senior purchaser bij Equens. Het doel van
deze verschuiving was ook te kijken naar
besparen op en moderniseren van de inhuur. De uitgeschreven RFP had dan ook
drie kavels: Equens zocht een MSP, een IT
leverancier en een matchmaker. Staffing
MS, werkend met Nétive VMS Force 2 en de
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Inhuurmarktplaats, bleek al snel de beste partner
voor deze plannen. Dit kan Wouter Waaijenberg
bevestigen. Wouter is directeur bij Staffing MS en hij
is bij het gesprek aanwezig. Hij vult aan dat Staffing
MS al snel een heel duidelijk beeld had van de verwachtingen van Equens. En, heel belangrijk, er was
met HR ook meteen een goede klik! Toch duurde HR
overtuigen van de meerwaarde van Staffing MS als
partner wel even, hoe kan dat? “Onbekend maakte
misschien onbemind”, vertelt Wouter. “Een MSP is
geen bedreiging, HR blijft intern de spil, Staffing MS
wordt alleen de gesprekspartner voor de externe
partijen”. Toen HR eenmaal wist dat met name het
administratieve proces uitgedund en versneld wordt
en zij zich vooral meer met inhoud kunnen gaan
bezig houden waren ze om. De hele workflow is
meer geautomatiseerd en ontzorgt op het gebied
van administratie. Dat, onder meer, maakte HR
enthousiast. Bovendien hebben Equens en Staffing
MS enorm hun best gedaan om via diverse informatiesessies voor betrokken managers het plan onder
de aandacht te brengen en te houden. De diverse
belanghebbende partijen op regelmatige basis
vertellen over de stand van zaken en hen betrekken
bij de beslissingen helpt enorm om draagvlak te
creëren. De in- en externe communicatie is van zeer
groot belang en mag zeker niet onderschat worden.
Als projectleider moet je de regie houden en de
informatiestroom blijven managen bij alle betrokkenen. Alleen op die manier bereik je gezamenlijk succes, aldus Wouter van Staffing MS. Op dit moment
maakt Equens gebruik van een combinatiemodel,
een Marktplaats en preferred suppliers. Dit is mogelijk een tussenstap, wie weet wensen ze later in

‘Het systeem zorgt ervoor dat je
een ‘gevoel’ dat bij mensen leeft
ter discussie kan stellen’
aansluitend worden vijf betalingen in digitale
bestanden bij Equens aangeleverd door Staffing
MS. En ondanks de grote getallen resulteert dit
altijd in een correcte factuur, een enorme winst!”

het proces alleen nog een Marktplaats, dat valt nu
nog niet te zeggen. Nu nog zijn beiden interessant
omdat Equens zo verzekerd is van de aanlevering
van kandidaten en het VMS ook goed helpt om de
preferred suppliers inzichtelijk te krijgen.
Alle leveranciers, HR, inkoop, interne stakeholders,
kandidaten en de MSP werken via het systeem.
Van alle externen zijn de status, het tarief, het
contract en alle benodigde documenten er ook in
terug te vinden. “Alle deelprocessen op zich waren
binnen Equens ook al goed geregeld”, zegt Marcel,
“alleen nu werken ze ook nog eens allen samen en
hebben alle stakeholders inzicht. Ook heel plezierig is het werken volgens reverse billing! Er worden
nu duizenden uren in één keer in het systeem
geïmporteerd en binnen een half uur verwerkt,

Fase twee & drie bij Equens zijn het verder
uitbouwen van de nieuwe werkwijze, dashboards
optimaliseren, rapportages uitbreiden en de
key performance indicators opvolgen. Vooral
contractmanagement staat hoog op het lijstje om
daarna leveranciers te managen. Equens wil op
korte termijn niet langer van leveranciers afhankelijk zijn als het gaat om rapportage. Het is straks
dan ook vooral mooi dat ook het hoger management en de directie live mee kunnen kijken. Het
VMS gaat dan van een operationeel instrument
meer en meer naar een strategisch instrument.
De grote wens van Inkoop is dan ook dat de inhuur
zelfregulerend wordt.
Wat zijn de belangrijkste lessen tot nu toe vraag ik
beide heren tot slot nog. “Interne partijen middels
heldere communicatie nog eerder en beter
overtuigen van het belang van de veranderingen”,
geeft Wouter aan, “en goed informeren over de
impact ervan. Mede zodat zij hun contractpartners ook goed informeren. En voldoende resources claimen om het project mee te runnen.”
Marcel vindt het van belang dat de transparantie
echt verbeterd is, er is sprake van echte inzage in

contracten. En natuurlijk zal de kwaliteit van
mensen altijd op nummer één staan. Je kan via
het systeem tenslotte de strategische resourceplanning echt naar een hoger niveau brengen,
je bent eerder af van de prijs/tarief discussie en
je kan beter benchmarken. Vanuit Staffing MS
vult Wouter nog aan: “Laat de managers maar
weten dat zij blijven bepalen wat er gebeurt, wij
faciliteren het alleen goed!” En met die positieve
stelling is ons gesprek ten einde. Beide heren zijn
erg enthousiast over deze samenwerking en zien
de toekomst zonnig tegemoet.
Website www.equens.com Website inhuur inhuurdesk.equens.com

Energie SOORT ORGANISATIE Eigenaar van en verantwoordelijk voor het transport
van energie AANTAL MEDEWER-KERS ORGANISATIE 7000 AANTAL MEDEWERKERS INHUURDESK 37 AANTALLEN
INHUUR 600 vacatures, 950 lopende detacheringscontracten en 300 uitzendkrachten
WAT WORDT ER INGEHUURD Alle soorten functies WELK SYSTEEM Nétive TRS WELKE PROCESSEN
Recruitment, loopbaanadvies & begeleiding PLAATS IN DE ORGANISATIE Recruitment
BRANCHE

‘Onze passie
is het helpen
van mensen
van werk naar
werk, zonder
dit systeem kan
dat eigenlijk
niet meer’

Roeland van Laer / Manager Loopbaancentrum
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Het is een prachtig stuk van Arnhem
waar het hoofdkantoor van Liander staat.
De voorkant van het kantoor kijkt uit over
een mooi groen dal, het is een rustige
buurt waar je vogels hoort en ziet.
Ik parkeer mijn auto iets verderop in de
straat en loop het pand binnen. Bij de
receptie ontvang ik een toegangspas
en eenmaal door de draaideur ontvangt
Roeland van Laer me. We nemen plaats
in de gezellige ‘lounge’ op de begane
grond van het kantoor. Een lichte, kleurrijke en levendige omgeving waarin je je
meteen op je gemak voelt.
Wat ik fascinerend vind aan Liander is dat ze
eigenaar zijn van transport van energie, gas en
licht. En een midden- en laagspanningsnet waar
de consument profijt van heeft. Gek idee, eigenaar
van energie, gas & licht, dat is tenslotte niet
tastbaar. Toch zijn alle mensen in het pand en
velen daarbuiten daar dagelijks mee bezig, ik
laat me graag verder informeren! Roeland is, als
Manager Loopbaancentrum, verantwoordelijk voor
inhuur, recruitment & campus, loopbaanadvies &
begeleiding en reïntegratieadvies & begeleiding.
Kort gezegd: het volledige proces van mensen
begeleiden van werk naar werk. Verder is hij
betrokken bij diverse projecten zoals bijvoorbeeld
de ontwikkeling van de Total Resource Solution
van Nétive.
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Wat maakt Liander een mooi bedrijf om voor
te werken?” Naast de plezierige cultuur van de
organisatie is er veel ruimte voor creativiteit
en teamwork staat voorop, daarnaast is het
prettig werken aan de energie van de toekomst!”
Natuurlijk ben ik hier niet om alleen te horen in
hoeverre Liander haar medewerkers tevreden
stelt, ik ben veel nieuwsgieriger naar hoe het
loopbaancentrum hier werkt met de tool. Ze
werken met een Total Resource Solution (hierna
te noemen TRS). Vanaf 2007 ontstond vraag naar
integrale ondersteuning van het inhuur proces.
Na een uitgebreide verkenning van maatwerk- en
standaardoplossingen kwam de TRS het beste uit
de RFP naar voren. Deze voldoet aan alle vraag en
zelfs iets meer omdat er nu ook gerapporteerd kan
worden aan de lijnmanagers. De implementatie
is stroef verlopen, daar is Roeland wel eerlijk over.
Dit kwam met name door de complexiteit van het
IT landschap van Liander zelf. Er is gekozen voor
een SaaS oplossing. Er waren wat beperkingen in
aanpasbaarheid en er was interfacing nodig om
integraliteit te creëren. In de zomer van 2013 was
er een integrale koppeling, daarvoor al in delen.
Wat zijn nu de grote verschillen met de oude
situatie?
• Inzicht in het proces. Rapportages maken het
mogelijk om eerder bij te sturen in het proces en zo
worden efficiëncy slagen gemaakt.
• Het efficiënter inhuren en werven. Er ontstaat
een heel andere discussie met de lijn over de

‘Met name in co-creatie
werken aan verbeteringen en
samen innoveren is de
toekomst van partnership’
Loopbaancentrum

wervingsvraag. Recuiters hebben een veel betere
ondersteuning in hun werkzaamheden, het
kwaliteitsniveau in delivery is omhoog gegaan en
ze kunnen een grotere workload aan. Van alles in
Excel naar dit systeem is nogal een verandering, er
worden dus direct al kosten en fte bespaard!
Er waren flink wat weerstanden binnen Liander
tegen het werken met een TRS. HR was wel
meteen voorstander en daarmee een enorme
ambassadeur, iets wat ook hard nodig is. De
lijnorganisatie is in het algemeen behoudend
en IT stond sceptisch tegenover een SaaS
oplossing vanuit een veiligheidsoogpunt. Maar alle
stakeholders zijn intensief en goed betrokken bij
het proces, er zijn uitvoerige verkenningen gedaan,
referentiebezoeken bij vergelijkbare organisaties
waarbij iedereen mee ging, ICT, HR, administratie
en lijnmanagers, een brede delegatie. We hebben
in zes of zeven workshops de complete contouren
van het definitieve verhaal voorgelegd en met de ITcollega’s de interfaces gedefinieerd. Er zijn demo’s
gedaan, inloopsessies georganiseerd en we hebben
onze mijlpalen heel goed gevierd! Het is belangrijk
om de successen die geboekt worden ook telkens
uitgebreid over de bühne te brengen om mensen zo
enthousiast en betrokken te houden. Als gebruikers

je aangaat, je slaat elkaar
dan ook niet dagelijks
Boventallig
Reïntegratie
met de afgesproken SLA’s
Employability
om de oren, maar maakt
het samen werkbaar door
goed te communiceren.”
Voor ons geldt dat we
kijken naar twee trends in de markt, de grotere
diversiteit van de buitenwereld en de groeiende
behoefte aan meten = weten. Het fenomeen
‘dienstverband’ in de huidige vorm zal, volgens ons,
gaan verdwijnen. De werkzoekende gaat veel meer
de dialoog aan met de verstrekker van de opdracht,
ongeacht wat voor contract er onder ligt. De
interesse voor een organisatie wordt meer en meer
door tijd gelimiteerd, als bedrijf zul je mensen steeds
korter aan je kunnen binden. De dialoog met de
arbeidsmarkt wordt alsmaar belangrijker en daarbij
wordt content op maat steeds interessanter, bij
voorkeur gedeeld via social media of een Talentpool.
Wij kijken naar goede ondersteuning van pré-werving
en goede communicatie met talenten, ook ZZP’ers.
Ultiem is straks een intergrale tool die al deze gebieden volledig ondersteund. Kansen genoeg dus nog
Hoe ziet de toekomst eruit voor de TRS en werken bij
voor de ontwikkeling van de TRS bij Liander!
Liander? “Partnership is de sleutel tot succes. Met
Website www.liander.nl Website inhuur: www.werkenbijliander.nl
name in co-creatie werken aan verbeteringen en
samen innoveren is de toekomst van partnership.
Het partnership is heel belangrijk” zegt Roeland, “je
moet dicht tegen elkaar gaan en blijven zitten als
leverancier en afnemer. Het is een soort huwelijk dat
de usability goed leren
kennen en zien dat je
Recruitment
Inhuur
met twee klikken komt
& Campus
waar je moet zijn en dat
je heel snel inzicht hebt
Nétive TRS
door de overzichten
die er zo uitrollen heb
je al snel veel weerstanden overwonnen. Dit klinkt
allemaal als muziek in de oren. Zijn er ook nadelen
Roeland? “Het feit dat het gaat om een standaard
oplossing zorgt er wel voor dat je concessies
doet aan je wensen. Sommige interne processen
worden in het systeem niet standaard ondersteund.
Daarvoor zoek je dan met elkaar naar oplossingen
en dat vergt soms wat creativiteit. Maar overall
zijn er verbeteringen op het gebied van besparing,
kwaliteit, grip en inzicht en dat is waar Liander naar
zocht. Het systeem vraagt ook wel meer van de keyusers dan een standaard HRM-oplossing. Er is meer
gerichte kennis van de oplossing en inzicht in het
proces nodig. Voor Liander geldt dan ook dat zij een
nieuwe functie in het leven roepen, namelijk iemand
speciaal voor interne gebruikersondersteuning.”

Loopbaanadvies
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Zorg

INHUURVOLUME 1,7

AANTAL MEDEWERKERS ORGANISATIE

‘Uiteindelijk
wil iedereen
naar grip
op inhuur!’

Andor Kemper / Productmanager Intrakoop
Paul Oldenburg / Business Development Staffing Management Services
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Het lijkt een vreemde eend in de bijt te
zijn, een interview met Intrakoop als
inkooporganisatie in dit boekje. Toch ben
ik verrast over de innovatieve manier
waarop deze organisatie kijkt naar
de markt en alternatieve vormen van
dienstverlening aanbiedt.
Onder het motto ‘Samen maken we goede zorg
beter betaalbaar’ ondersteunt Intrakoop, de
inkoopcoöperatie van de zorg, zorginstellingen
bij het terugdringen van de totale kosten en het
verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening
van leveranciers. Circa 600 zorginstellingen met
meer dan 6.900 locaties zijn lid van Intrakoop. Met
hun kennis van de zorgsector én toeleveranciers
brengen zij zorginstellingen en leveranciers bij
elkaar. Door deze inkoopsamenwerking kunnen
zorginstellingen kiezen voor de inkoopoplossing
die optimaal aansluit op hun wensen en behoeften
tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Zo krijgt
men inkoopvoordeel en meer kwaliteit. Nu ook op
het gebied van inhuur van tijdelijk personeel in de
samenwerking met Staffing MS.
Omdat het gaat om de samenwerking van Intrakoop met Staffing MS spreek ik voor dit interview
met twee heren, Andor Kemper, Productmanager
bij Intrakoop en Paul Oldenburg, verantwoordelijk
voor Business Development bij Staffing MS. Hoe is
deze samenwerking ontstaan?
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In eerste instantie leek het vooral
een mooie, innovatieve dienst voor
Intrakoop om aan te bieden aan
hun leden. Inmiddels blijkt dat
vooral het gezamenlijk uitleggen
van de mogelijkheden van MSP
dienstverlening een belangrijke
reden vormt voor dit partnership.
Waardoor? Inkopers bij de leden
kunnen zich hiermee binnen hun
eigen organisatie profileren. “Hoe
dan?” vraag ik hen. Paul geeft het voorbeeld van
een van de grootste ziekenhuizen van Nederland.” Er wordt daar al een paar jaar gekeken naar
mogelijke oplossingen voor inhuurvraagstukken.
Er is zelfs al een keer een hele ‘Taskforce inhuur’
ingericht. Het blijkt een hele beslissing te zijn.
Nu bestaat via Intrakoop de mogelijkheid om
gebruik te maken van een inhuurdesk. Geheel
gebruiksklaar, welke zelfs op basis van slechts één
vacature uitgeprobeerd kan worden. Het is nu dus
heel laagdrempelig geworden, het kan een kwestie
zijn van laptop aan, vacature plaatsen en zien
wat er gebeurt. Op deze manier is het niet meteen
een heel groot omvangrijk project.” “Toch”, vertelt
Andor, “worden we dan nog wel gebeld door gebruikers met vragen als: Wat zijn de risico’s? Zitten
we er nu meteen aan vast? Wat als het niet werkt
voor ons? Ik zeg dan “Ga er gewoon mee aan de
slag, kijk wat er gebeurt, doe er je eigen ervaring
mee op en geef ons je feedback, ook je kritiek.”
Verwachtingen managen is hierbij ook heel erg van
belang, “De inhuurdesk is in de zorg een “gamechanger”, de organisatie moet er alleen wel in

‘1 succesvolle pilot zal
meerdere schapen over
de dam doen lopen’

geloven.” Hoe innovatief is deze dienstverlening nu
echt voor Intrakoop? Heel innovatief! “De mensen
bij Intrakoop denken als inkopers”, zegt Andor, “we
willen innovatie bieden in ons palet van diensten
voor de leden.” De constante marktwerking van
de marktplaats is een enorme USP! Het is eigenlijk
altijd win win: de beste kandidaat voor de beste
prijs, de marktwerking bij ieder individueel traject bij
de inhuur van iedere nieuwe collega.”
Waarom is er gekozen voor Staffing MS? Intrakoop
vindt het belangrijk dat Staffing MS onafhankelijk
is en dat de MSP voor Staffing MS core business is.
Intrakoop is zich ervan bewust dat diverse van hun
leden op zoek zijn naar een dergelijke oplossing,
nu of in de nabije toekomst. Voor de behoefte
die er al leeft is nu dus een oplossing. Hoewel de
incubatietijd van organisatorische veranderingen in
de zorg relatief lang is, is er inmiddels een aantal
flinke schapen over de dam die definitief op de
nieuwe manier van inhuren zijn overgestapt.
Dat schept verwachtingen voor de rest van 2014!
Nu is het aanbieden van een inhuurdesk via een

inkooporganisatie echt heel
nieuw, wat is dan het proces?
“De adviseurs van Intrakoop
spreken de leden een aantal
keren per jaar, meestal
over overeenkomsten”,
licht Andor toe, “zij kijken
naar de wensen van het
desbetreffende lid en
bieden de oplossing. Steeds vaker komt nu ook de
inhuurdesk van Staffing MS ter sprake. Is er
interesse, dan komt Paul namens Staffing MS aan
tafel om de wensen specifiek te bespreken.” In
hoeverre speelt de vraag naar Compliancy ook een
rol bij de leden vraag ik me af. Dossiers op orde
hebben, weten wie er werkt en of deze persoon
wel gekwalificeerd is lijkt me toch zeker ook in
de gezondheidszorg van groot belang. “Het is zeker
een steeds belangrijker wordend onderwerp”, geeft
Paul toe”, men stelt zichzelf vaker de vraag wat nu
van belang is op het dossier inhuur. Daarbij spelen
compliancy argumenten steeds vaker een rol, soms
zelfs meer dan het reduceren van kosten. Ook in de
gezondheidszorg is men op zoek naar meer inzicht
in dossiers en bijvoorbeeld WKA risico’s vermijden.”
Zijn er naast de voordelen van innovatie,
marktwerking, betere managementinformatie
en compliancy ook nadelen te noemen? Andor
vertelt dat leden wel eens bang zijn om de goede
relatie met preferred suppliers kwijt te raken. Die
relatie kan prima blijven bestaan. Als zij de beste

kandidaat blijken te hebben komt deze ook via de
inhuurdesk als beste uit de bus. Daarnaast is er
wel eens sprake van interne weerstand. Dit heeft
vaker te maken met onbekend maakt onbemind
dan met andere zaken. Daarom is het zo plezierig
dat er een pilot met slechts één vacature gedaan
kan worden, daarvoor hoeft geen volledige
Taskforce opgetuigd te worden. Staffing MS en
Intrakoop kijken graag samen vooruit. Ze wensen
in 2014 de samenwerking verder uit te bouwen,
de stap naar goede begrijpelijke management
informatie is een mooie toekomstige USP naar
de leden van Intrakoop toe en voor Staffing MS is
de samenwerking met Intrakoop ook een soort
kwaliteitslabel aan het worden, iets wat heel goed
werkt. Hand in hand de leden van Intrakoop bekend
maken met de mogelijkheden van een MSP is een
mooie gezamenlijke missie voor de komende tijd.
NB: Op het moment van het interview in maart 2014
lopen er een aantal pilots bij zorginstellingen,
referenten zijn bij Intrakoop en Staffing MS op
aanvraag beschikbaar.
Website www.intrakoop.nl

BRANCHE Recruitment & Semiconductor SOORT ORGANISATIE Wereldwijde recruitment
organisatie & wereldwijde chipfabrikant AANTAL MEDEWERKERS INHUURDESK 5 AANTALLEN INHUUR
183.000 tijdelijke krachten per jaar, 53.000 vaste vacatures WELK SYSTEEM Hays VMS
WELKE PROCESSEN Recruitment PLAATS IN DE ORGANISATIE Purchasing & HR

‘Een MSP/VMS
implementie is
grotendeels
change management; duidelijke
communicatie,
beslissingen
durven nemen
en het doel niet
uit het oog
verliezen’
Jurgen Jaarsma / Director Talent Solutions Hays
George Graafmans / Strategic Sourcing Manager NXP Semiconductors
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Het interview met Jurgen Jaarsma,
director Hays Talent Solutions, vindt
plaats op het kantoor van Nétive in
Rijswijk. Patrick Tiessen, directeur
van Nétive, vergezelt mij. Jurgen is
bij Hays Nederland bij verschillende
klanten, waaronder ASML, ASR.
Verzekeringen en FrieslandCampina,
verantwoordelijk voor de outsourced
services zoals MSP, RPO en VMS. Zo ook
bij NXP Semiconductors. De jarenlange
succesvolle samenwerking tussen NXP
en Hays als MSP provider is de
aanleiding voor dit interview.
Hays is één van de grootste recruitmentspecialisten wereldwijd. Hays Talent Solutions
levert innovatieve recruitment outsourcing
oplossingen aan vele organisaties wereldwijd,
ook in Nederland. Met hun kennis van
recruitmentprocessen helpen zij hun opdrachtgevers om de beste interne en externe
kandidaten aan te trekken en te behouden.
Eén van de services die Hays biedt is een MSP
(Managed Service Provision) oplossing, waarmee
zij het managen van external resources uit
handen nemen van de opdrachtgever. Wij zijn
dan ook meteen nieuwsgierig of Hays continu
in staat is haar opdrachtgevers van de juiste
professionals te voorzien. Zeker, geeft Jurgen
aan, “Hays is een recruitment specialist, werven
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van talent zit in ons DNA. Onze missie is het
plaatsen van de juiste persoon in de juiste baan.
Wij helpen organisaties te groeien, elke dag weer.
Deze kennis en ervaring brengen wij samen in
onze Hays Talent Solutions oplossingen. Binnen
onze programma’s is kennis het allerbelangrijkste.
Kennis van de klant, hun cultuur, de producten,
diensten en uitdagingen. Onze expertise op het
gebied van recruitment helpt ons ook in de
samenwerking met leveranciers, wij snappen
hun uitdagingen, belangen en drivers. Uiteindelijk
doel is om alle kennis bij elkaar te brengen in één
oplossing, onze MSP. Waarbij we met ons open
model deuren openen om kennis met elkaar te
blijven delen, zoals in een kennisorganisatie
essentieel is. Door volledige transparantie en
openheid naar alle belanghebbenden levert onze
dubbelrol van leverancier en Managed Service
Provider bij NXP geen enkel probleem op. De MSP
desk opereert onafhankelijk en het belang van de
opdrachtgever is altijd leidend’.
Waarom wenste NXP een MSP? Deze vraag stellen
we George Graafmans van NXP. “De eerste belangrijke aanleiding was de vraag naar compliance en
besparing, deze vraag is vanuit inkoop ontstaan.
Daarnaast wilde NXP kwaliteit borgen en talent
en kennis behouden.” En waarom wilde NXP de
inhuur dan niet langer zelf regelen? “Door het in
de arm nemen van een MSP heeft NXP meer tijd en
ruimte om zich te richten op andere strategische
zaken. Daarnaast wilde NXP de financiële risico’s
met betrekking tot afdrachten van belastingen en
sociale lasten afdekken door met een MSP te

‘Stuur mij maar de
beste 3 kandidaten!’
een opmerking als: ”Gaan jullie voor mij bepalen wie
ik in mijn team krijg?” is een signaal dat aangeeft
dat iemand geen vertrouwen heeft in de MSP”, aldus Jurgen, “wij hebben bij de start gelijk mensen in
het onsite team gezet die specialist zijn in de halfgeleiderindustrie, hierdoor spreek je dezelfde taal en
met de juiste aanpak kan je het vertrouwen winnen
van je klant. Je moet je in de eerste maanden van
het project keer op keer bewijzen, als dit lukt krijg
je het vertrouwen vanzelf. De managers zeggen nu:
“Stuur me maar de beste drie kandidaten!”
werken die deze zorg uit handen kon nemen.
Er is voor Hays gekozen omdat Hays destijds nog
geen MSP geïmplementeerd had in Nederland.
Ze waren daardoor erg gefocust om de MSP met
NXP tot een succes te maken. Dit commitment in
combinatie met een scherp commercieel voorstel
heeft NXP er toe doen besluiten om met Hays een
MSP op te gaan zetten. Waren er knelpunten bij
de implementatie, vragen we meneer Graafmans
ook, en zo ja, welke? Tijdens de implementatie van
de MSP oplossing komen er vele uitdagingen op je
af, sommige liggen in de transitie van de inhuurpopulatie naar Hays of de acceptatie van de MSP bij
bestaande leveranciers, andere uitdagingen zitten
in de technische implementatie van de VMS oplossing. Het belangrijkste tijdens de implementatie is
de samenwerking met de klant en de gezamenlijke
doelen die je vooraf bepaalt. Een MSP implementatie met VMS ondersteuning heeft grotendeels te
maken met change management: duidelijke
communicatie, beslissingen durven nemen en
het doel niet uit het oog te verliezen.”
Hoe heeft Hays deze zaken aangepakt? De meeste
uitdagingen hebben te maken met het vertrouwen,

“Van groot belang voor vertrouwen in de MSP
oplossing en een succesvolle implementatie is
een projectmanager die tevens ambassadeur is
voor de MSP”, vertelt Jurgen. “Iemand die met
de juiste begeleiding zijn kennis en toegevoegde
waarde goed overbrengt aan de managers. De
projectmanager moet echt begrijpen wat er bij
NXP tot op afdelingsniveau gebeurt en inhoudelijk
een volwaardige sparringpartner zijn. Er moest
bewustwording komen, niet alleen lokaal denken
is van belang. Kijk over landsgrenzen heen want
met name kennisbehoud is internationaal ook
interessant.” “In 2012 hebben wij , tijdens het
jaarlijkse NXP supplier event in Bangkok, voor onze
MSP oplossing de NXP Global Best Supplier Award
toegewezen gekregen, iets waar we allen keihard
voor hebben gewerkt en uiteraard enorm trots op
zijn.” Hoe kijkt NXP aan tegen de MSP oplossing en
wat is het grote verschil met de pré-MSP fase?
De heer Graafmans geeft aan dat NXP tevreden
is over de geboekte resultaten. Het belangrijkste
verschil met de pré-MSP fase is dat inhuur
processen nu veel duidelijker zijn, wat uiteindelijk
leidt tot een hogere compliance en tevredenheid bij

inhurende managers. Zijn er ook toekomstplannen
met de MSP? “Ja, al volop in gang gezet ook”, zegt
Jurgen. “We hebben inmiddels de MSP uitgerold
naar vijf landen, waarbij we onlangs zijn gestart
in Amerika. Daar hebben we inmiddels de lokale
implementatie afgerond. Hays en NXP streven
naar één oplossing voor alle landen, waarbij we
gezamenlijk kijken naar de haalbaarheid en
efficiency per land. We zijn nu bezig om te kijken
of we dit jaar de service kunnen uitbreiden naar
Frankrijk en Azië. Verder zullen we de komende
periode inzoomen op de samenwerkingen tussen
de internationale MSP’s, hier zijn nog veel voordelen
te realiseren. Denk hierbij aan het internationaal
uitwisselen van talent, waarbij wij kennis en talent
voor de NXP organisatie op een proactieve en
globale manier kunnen bereiken en behouden.”
Dit alles sluit naadloos aan op het huidige tekort
aan gespecialiseerd technisch personeel. Ook de
ontwikkeling van een community binnen de MSP
staat hoog op de wensenlijst, zodat communiceren
met diverse doelgroepen sneller, eenvoudiger en
leuker wordt. Zo is kennis nog beter beschikbaar
en kunnen zowel Hays als NXP de verkregen kennis
goed borgen.
We hebben weer geleerd van dit interview, vooral
over wat er nodig is voor het succesvol
functioneren van een MSP: een ambassadeur
binnen de organisatie met veel kennis van zaken
en stakeholders die het vertrouwen hebben dat
een dergelijk oplossing hen kan ontzorgen!
Website www.nxp.com
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Zelfstandige onderneming in openbaar vervoer
veelal technici van LBO tot HBO en administratief
AANTALLEN INHUUR 70 medewerkers KOSTEN VAN INHUUR 4 tot 4,5 miljoen WELKE SYSTEEM Myflex met
Netive VMS Force 2 WELKE PROCESSEN Inhuur PLAATS IN DE ORGANISATIE Inkoop
TYPE ORGANISATIE

AANTAL MEDERWERKERS 1800 TYPE MEDEWERKERS

“Myflex sprak
al snel dezelfde
taal. Dat gaf
vertrouwen”

Marion Cornet / Coördinator Capaciteit Myflex
Marlene Kester / Manager Inkoop HTM Personenvervoer B.V.
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HTM werkt sinds juli 2013 met Myflex,
een Managed Service Provider, hierna
te noemen MSP. De aanleiding hiervoor was het effectiever en kwalitatief
hoogwaardiger inzetten en inrichten
van de dienstverlening op het gebied
van externe tijdelijke inhuur. Zo, dat is
meteen een inhoudelijk begin! Ik ben
op Den Haag CS, zoals het station in
de volksmond heet, samen met Marion
Cornet, coördinator capaciteit bij
Myflex, voor een bezoek aan HTM.
HTM is volop in beweging in de regio Haaglanden, zo lees ik op de website. Met trams, bussen
en RandstadRail vervoeren zij jaarlijks meer dan
130 miljoen reizigers. Dat zijn veel mensen van
A naar B. Daar komt vast veel planning en logistiek bij kijken, niet alleen van mensen maar ook
van materieel. Ons gesprek spitst zich echter
toe op de samenwerking met Myflex. Van Marion
weet ik inmiddels precies wat zij doen: Myflex
ondersteunt haar opdrachtgevers door een
gestandaardiseerd en gedigitaliseerd inhuurproces te implementeren en toe te passen.
Hiermee wordt voor de opdrachtgevers inzicht
en grip verkregen op hun flexschil, waardoor er
significante efficiëncy en compliancyvoordelen
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‘Als we HTM vooral ontzorgen
en zeer goede service verlenen
komt de omzet vanzelf’

en besparingen worden gerealiseerd. En precies
hiernaar was HTM in 2013 op zoek.
We gaan naar het kantoor van HTM op de derde
verdieping van kantoren die hun ingang hebben
in de centrale hal van het station. Een locatie die
natuurlijk enorm goed past bij HTM. We spreken
er met Marlene Kester, manager Inkoop en
nauw betrokken bij het inhuurproces binnen de
organisatie.“Het begon ooit”, vertelt Marlene ons,
“in 2004 met het oprichten van een Servicepunt
inhuur waarbij vooral de afdeling Inkoop verantwoordelijk was voor de coördinatie en bewaking
van het proces en de kosten. De directie van HTM
had ingezien dat niet gecentraliseerde inhuur hen
voor erg hoge kosten stelde. Er ging niet alleen
veel geld in om maar er moesten ook risico’s
beperkt worden met betrekking tot keten- en
inleneraansprakelijkheid. Alle jaren erna werd er
gewerkt met een centrale inkoop van inhuur externen en een en ander werd bijgehouden in diverse
Exceloverzichten. Er was professionalisering
nodig. In 2013 was de vraagstelling compleet voor
een aanbesteding, namelijk een makelaar externe
inhuur vinden welke zorgt voor:
● Het voldoen aan wet en regelgeving en waardoor
een maximale reductie van de risico’s van het
proces van dienstverlening kan plaats vinden.
● Optimalisatie en uitbesteding van het proces en
een hoger kwaliteitsniveau van externe inhuur
● Betere commerciële voorwaarden en het
verlagen van de directe- en indirecte kosten.”

“Myflex kwam als beste uit deze aanbesteding,
waarom?” vraag ik beide dames. “Myflex scoorde
het hoogst bij de aanbesteding en bij implementatie bleek ook dat de organisaties goed op elkaar
aansloten. Myflex sprak al snel dezelfde taal, dat
gaf vertrouwen”, vertelt Marlene.
De implementatie van het systeem bij HTM was
best een moeizaam en lang proces. Dit had te
maken met het inkoopsysteem dat HTM al
gebruikt, met aflopende contracten, met het feit
dat Myflex de organisatie ook moest leren kennen
en dat HTM hun eerste klant is die ook de
aanvraagmodule van het systeem gebruikt.
Achteraf geeft Marion aan dat een van de
belangrijkste leerpunten voor hen is geweest dat
zij meer de regie mogen nemen en houden in een
dergelijk implementatietraject. Gelukkig is alle
effort van beide partijen wel lonend geweest want

sinds het systeem draait zijn al meteen de eerste
resultaten zichtbaar. Van diverse Exceloverzichten
naar één systeem en één proces. Zo zijn ze
bijvoorbeeld in vijf maanden tijd naar een kwart
van het aantal facturen gegaan en dit aantal zal
in de toekomst nog minder zijn.
Ook de risico’s van het proces zijn
beperkt omdat er veel meer inzicht
is in de diverse dossiers en er
signaleringen zijn op de momenten
dat er zaken incompleet of niet juist
verwerkt worden. Daarnaast worden
er generieke inleenvoorwaarden
gehanteerd waardoor de positie
van HTM beter vertegenwoordigd
is en de inhuurtarieven
marktconform zijn. “Zijn er ook
toekomstplannen met deze
succesvolle samenwerking?” Beide
dames geven aan dat die er zeker
zijn. Wie weet andere segmenten
van inhuur toevoegen, het aanvraagproces nog
meer stroomlijnen, er voor zorgen dat de betrokken
managers het systeem als voordeel gaan zien
in plaats van als administratieve handeling. “En
Inkoop nog meer ontzorgen dan nu al het geval
is”, zegt Marlene lachend. Ze voegt er nog aan toe
dat zolang Myflex vasthoudt aan hun service, hun
gezamenlijk toekomstwensen zeker uit komen!
“Ja”, zegt Marion, “we zien dat onze zichtbaarheid
in de organisatie enorm goed werkt. Het aanwezig
zijn op de werkvloer zorgt ervoor dat steeds
meer managers hun vragen rechtstreeks bij ons

neerleggen en niet meer langs inkoop gaan. Myflex
is zo meer en meer onderdeel van het geheel en
heeft inzicht in meerdere processen bij HTM, zo
kan onze meerwaarde alleen maar groter worden.”
Wij kunnen na dit gesprek goed zien dat een MSP

als Myflex een aantal maanden nodig heeft om
te ‘landen’ in een organisatie maar dat ze daarna
volwaardig partner zijn op het gebied van inhuur.
Tevreden met dit verhaal over goed partnership
verlaat ik het HTM kantoor om vervolgens op het
centraal station in een HTM tram te stappen naar
mijn volgende afspraak!
Website www.htm.nl
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Horeca en Food Retail bedrijf
1400 AANTAL MEDEWERKERS 1400 AANTALLEN INHUUR 90 procent
WELKE SYSTEMEN Poolmanager, Time, Raet en Micross WELKE PROCESSEN Personeelsplanning
en loonkostenbeheersing PLAATS IN DE ORGANISATIE Afdeling planning
SOORT ORGANISATIE

AANTAL MEDERWERKERS ORGANISTATIE

‘Niet alleen
aandacht voor
planning maar
ook aandacht
voor kwaliteit
is van belang’

Ritsaert Krauss / Commercieel Manager Poolmanager
Joan Maassen / Manager Operations Albron Centerparcs
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Op een heerlijke zonnige dag in maart
2014 reis ik af naar Centerparcs De
Huttenheugte in Dalen, Drenthe. Wat
heerlijk om me, op deze gewone werkdag, even te kunnen onderdompelen in
de vakantiesfeer die bij dit park heerst.
Ik word voor dit interview vergezeld
door de Commercieel manager van
Poolmanager, Ritsaert Krauss. In de
auto heb ik al tijd om hem te vragen
wat zij precies doen.
“Poolmanager is een geavanceerd personeelsinformatiesysteem, gespecialiseerd in
flexibele personeelsplanning, communicatie,
tijdregistratie en beheer van arbeid bij
wisselende activiteiten en diensten”, vertelt
Ritsaert me. “Dit systeem wordt succesvol
gebruikt door Albron Centerparcs.” Daar wil
ik graag meer over weten! Het lijkt misschien
vreemd dat we voor dit boekje een heel andere
samenwerking laten zien, het gaat er ons
echter om dat u als lezer leest over diverse
manieren om HRM/ ICT tools in te zetten. We
zitten al snel in de zon op een terras aan het
water. Joan Maassen is onze gastheer, hij is
binnen Albron Centerparcs vanuit het MT
operationeel verantwoordelijk voor de directe
aansturing van de food en retailoutlets
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‘Je kan merken dat het
systeem haar bestaansrecht
vindt in mensen’

in de parken. Binnen Centerparcs zijn er tien
parken waar Albron al jaren alle horeca en foodactiviteiten beheert, acht parken in Nederland en
twee in België. Er werken gemiddeld 100 tot 120
mensen in een park dus daar komt heel wat
planning bij kijken.
Ik val meteen met de deur in huis en wil weten
waarom Poolmanager hier gebruikt wordt. Joan
vertelt me dat de beleving van de gasten in het
park mede staat of valt bij de kwaliteit van de
medewerkers. 90 procent van de mensen in de parken staat namelijk in direct contact met de gasten.
Mede hierdoor is de medewerker heel belangrijk in
het totale proces. Er moet dus ook aandacht zijn
voor kwaliteit in de planning van de medewerkers.
Nadat Centerparcs besloot om Albron verantwoordelijk te maken voor de horeca activiteiten op een
aantal parken zag men wel in dat dit een heel
andere kijk op planning met zich meebrengt.
Naast de toegevoegde waarde van Albron werd
gezocht naar een tool die de planning beter kon
organiseren en ook borgen. Albron zag wel in dat
als je deze activiteiten doet onder het dak van
Centerparcs, je zaken als kengetallen, marges en
kosten goed onder controle hebben. Door Poolmanager te gaan gebruiken kon Albron Centerparcs
de loonsom en de ingezette uren veel beter tegen
elkaar houden en beter managen. Dit gaf al snel
een optimalisatie en verhoging in productiviteit.
Na korte tijd was er al meer zicht op het percentage flex en meer controle over de loonmassa.
Kortom: besparing!

gebaseerd welke outlets er op welk moment open
zijn. Men kent de gemiddelde besteding per sleeper en kan zo de productiviteit inschatten en het
aantal benodigde uren. Daarbij kan dan heel efficiënt gewerkt worden door ook nog te kijken of er
vaste krachten of flexkrachten ingezet moeten
worden. Er is sinds het werken met Poolmanager
dus veel meer inzicht in de werkprocessen en
de kosten die ermee gepaard gaan. Nu is 90
procent van het rooster zes weken van te voren
klaar. De medewerkers kunnen via het web
hun beschikbaarheid doorgeven en de planner
kan zo nodig nog wat bijsturen. En zijn door de
daadwerkelijke behoefte bijna geen last minute
wijzigingen meer. Er is grip op de loonkosten en
grip op kwaliteit in de planning.
In 2011 nam Albron ook al het personeel over
dat bij Centerparcs in de horeca of retail werkte.
Voorheen werd voor hen acht à negen weken
van te voren een planning gemaakt. Doordat de
daadwerkelijke behoefte vaak anders bleek te
zijn waren er veel last minute afwijkingen in de
planning. Er werd decentraal gewerkt in plaats van
centraal terwijl er bij centraal plannen meer grip
op de loonkosten kan zijn. Dan is de planning ook
meer op basis van omzetverwachting. Hoe werkt
dat precies? Er wordt gekeken naar scenario’s,
deze zijn vooraf bepaald.
Bijvoorbeeld:
Het park verwacht een X aantal sleepers
(=overnachtingen). Dan wordt op dat aantal

De voordelen van deze samenwerking zijn dus
wel duidelijk, grip, inzicht, besparing, automatisch
roosteren, CAO ingevoegd, koppeling met andere
systemen gerealiseerd en dat alles binnen 12
maanden geïmplementeerd in acht parken in
Nederland! Zijn er ook nadelen te noemen?
“Haha”, Joan lacht, “Nee, eigenlijk niet. Na twee
succesvolle pilots in de Huttenheugte en de
Eemhof konden we in Nederland uitrollen. Een
mogelijke drempel zit misschien het meest in het
verandermanagement om de mensen mee te
krijgen, zij moeten het tenslotte doen. Er is nu wel
een wat grotere afstand tussen de planner en de
medewerkers, dat was even wennen.”

Waarin klinkt voor jullie toekomstmuziek? “In de
mogelijkheid om medewerkers zelf hun diensten
te laten inplannen met behulp van zelfroosteren”,
geeft Ritsaert aan, “dit bevordert hun betrokkenheid. Verder zijn we ook al bezig om stagiaires
door het systeem te laten inplannen, zo werken zij
ook 100 procent van hun tijd in plaats van 70 of 80
procent.” Natuurlijk wil Poolmanager ook graag de
parken in België aansluiten en de grote wens is om
heel Centerparcs met het systeem te laten werken
in de toekomst.
“Je merkt goed”, zegt Joan tot slot, “dat Poolmanager haar bestaansrecht heeft in de
personeelsplanning. Ze weten waar ze het over
hebben en dat zorgt ervoor dat zij niet alleen
vanuit de techniek denken maar zeker ook vanuit
de mens! We hebben dus alle vertrouwen in een
succesvolle en stabiele samenwerking.”
Website www.centerparcs.nl
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AANTAL MEDEWERKERS INHUURDESK 8 AANTALLEN INHUUR 525 WELK SYSTEEM

Inhuurmarktplaats WELKE PROCESSEN Het sourcing- (database)
en inkoopproces van externe inhuur

‘De moeder
van alle
marktplaatsen!’

Dominique Fermont / Senior Inkoopadviseur
Kees de Rooij / Marktmeester
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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 leveranciersmarktplaats, 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 inkoopadviseur 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
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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

‘Sinds de tool zijn we van een
goede middenmoot positie nu
soms top van de eredivisie!’
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

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 ontwikkeling van de afdeling Inkoop. “Allemaal mooie resultaten!” 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 bruggenbouwer’, “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 belangrijk 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.”

kunnen eventueel de Marktmeesters en het vacaturebureau 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 managementinformatie, 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 mogelijkheid 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 hebben gewerkt. De ontwikkelingen binnen de inkoopwereld van de Rijksoverheid spelen bij deze voorzichtige 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!

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

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

