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BNP Paribas Fortis, één van de 
grootste banken in de wereld, werkt 
met Nétive VMS voor het compliant 
inhuren van personeel.  De bank is 
altijd bezig om tijdelijke medewerkers 
en interim professionals te werven. 
Sinds kort doen ze dit met de Netive 
VMS applicatie. “We hebben nu een 
zeer gebruiksvriendelijke tool die ons 
inhuur proces optimaliseert en ons 
tegelijkertijd kwalitatief goede 
toegang biedt tot de arbeidsmarkt. 

‘We gunnen onze 
managers een 
tool waarin alles 
omtrent inhuur 
geregeld is’



Tot voor kort werd extern personeel per afdeling 
en manager ingehuurd en toegelaten in de 
organisatie. Dat betekende eveneens dat BNP 
Paribas Fortis geen gemakkelijke en toegan-
kelijke organisatie was voor uitzendbureaus 
en kandidaten. Het vergemakkelijken van deze 
toegang was noodzakelijk omdat het steeds 
moeilijker werd om geschikte kandidaten te 
vinden in een krappe arbeidsmarkt. Het op 
deze manier inhuren van externe medewerkers 
via diverse software tools maakte het extra 
moeilijk voor de bank om grip te houden op het 
inhuurproces. En tegelijkertijd zorgde het voor 
een in-efficiënt recruitmentproces en onnodige 
kosten. Om deze redenen heeft de bank beslo-
ten om Nétive VMS te kiezen als applicatie. Met 
deze software hebben ze nu een geïntegreerd 
systeem voor het inhuren van externe mede-
werkers tot hun beschikking. En de bank koos 
implementatieperiode meteen als uitgelezen 
moment om meerdere interne processen te 
stroomlijnen.

Een enkel instrument voor alles

“Één enkel instrument voor alles” Luk 
Duwaerts, Procurement Manager bij BNP 
Paribas Fortis, verklaart de keuze hiervoor en 
legt het doel uit; “We willen managers voorzien 
van een systeem dat ze kunnen te gebruiken 
om externe medewerkers in te huren. Snel, 
gemakkelijk en transparant, zodat de status 
van hun verzoek duidelijk en inzichtelijk is. 
In plaats van allerlei informatie verspreid over 

diverse software programma’s (zoals Access, 
Outlook, Excel) is alles nu geïntegreerd in één 
enkel instrument”. En het brengt meer dan dat, 
aangezien meerdere afdelingen binnen de 
bank, zoals HR, financiën, inkoop en juridische 
zaken, betrokken zijn bij het inhuurproces. 
“Alle zaken rondom het inhuurproces, zoals 
goedkeuringen, moeten in die workflow worden 
opgenomen. Mede daarom hebben ze de 
beslissing genomen om het VMS aan te laten 
sluiten op bestaande SAP-systemen. “Een 
interface verbindt gegevens van onze SAP HRM 
en SAP Cost Accounting naar Nétive VMS, hier-
door wisselen we relevante informatie uit. “We 
besparen tijd en geld omdat we dit soort dingen 
niet langer met de hand doen. Bovendien is 
het minder foutgevoelig, ook een bijkomend 
voordeel”.

Naleving en interne controles zijn voor ons 

van cruciaal belang!

Compliancy en Security zijn even belangrijk 
voor de bank. De afdeling compliance screent 
externe medewerkers voordat ze bij de bank 
binnen komen. Het screeningsproces maakt 
ook deel uit van de workflow. “Compliance en 
interne controles zijn cruciaal voor ons. Alle 
activiteiten, autorisaties en afspraken moeten 
in het systeem te zien en volgen zijn bij audits. 
Als bank maken we deel uit van netwerken en 
processen die die steeds complexer worden. 
Om te voldoen aan alle voorschriften is een 
goed functionerend VMS van cruciaal belang 

‘Het vergemakkelijken van 
toegang voor uitzendbureaus 

en kandidaten van BNP Paribas 
Fortis was noodzakelijk’



voor een bedrijf als BNP Paribas Fortis.” be-
coming increasingly complex. In order to be 
compliant, a well-functioning VMS is crucial 
to a business like BNP Paribas Fortis.”

Eenvoudige toegang tot de juiste kandidaten

De implementatie van Nétive VMS was een 
belangrijk onderdeel van het veranderings-
proces bij de bank. Duwaerts: “Het is ook 
goede momentopname geweest”. “Want, legt 
hij verder uit, we zijn voortdurend op zoek naar 
interim IT-professionals en ook naar extern 
financieel personeel bijvoorbeeld en er is veel 
concurrentie op de arbeidsmarkt. Dus het is 
van groot belang voor ons om het zo gemakke-
lijk mogelijk te maken voor uitzendbureaus om 
ons de juiste kandidaten aan te bieden. Nétive 
VMS heeft hier enorm bij geholpen”, is daarbij 
zijn conclusie.

De software geeft ons een betere toegang 
tot de markt voor externe medewerkers en 
alle leveranciers - grote of kleine - hebben 
makkelijker en sneller toegang tot BNPParibas 
Fortis. Hij stelt ook dat snelle en verbeterde 
matching is een van de grootste voordelen is. 
Veel leveranciers plaatsen meerdere tijdelijke 
medewerkers in ons bedrijf. “Met het VMS 
kunnen ze de kandidaten welke voor ons 
werken in een oogopslag zien met alle bij-
behorende C.V. details. Als ze het profiel van 
de kandidaat eenmaal kennen zijn ze beter 
in staat om hen voor te stellen bij andere 
vacatures in ons bedrijf”.

Daarnaast is communicatie tussen de bank 
en de verschillende leveranciers enorm 
verbeterd en het is ook nog eens veel 
efficiënter geworden want Nétive VMS helpt 
ook met verlaging van de wervingskosten. Een 
groot bedrijf dat schaalvoordelen wil bereiken 
heeft een efficiënt recruitmentproces nodig. 

Ook om een kritische blik te kunnen werpen 
op bestaande processen. Je moet bij het 
overwegen van de mogelijkheden van het 
systeem en de besluitvorming daaromtrent 
goed bedenken of het past bij de organisatie 
en of het waarde toevoegt. Het werkt twee 
kanten op volgens Duwaerts; “Door de bestaan-
de procedures te vergelijken met de standaard 
VMS-oplossing geeft de basis tool van Nétive 
soms aanleiding om interne 
processen te veranderen. Terwijl op andere 
momenten creativiteit nodig is om ervoor te 
zorgen dat het VMS aan onze eisen voldoet”.

Soepele samenwerking

En om zo’n implementatieproces tot een 
succes te maken is een goede samenwerking 
nodig. Duwaerts; “Ondanks de verschillen 
(tussen de Belgen en de Nederlanders) was 
de communicatie open en productief. Beide 
partijen streefden naar kwaliteit en deelden de 
wil om krappe deadlines te halen. Dankzij onze 
collega’s en de mensen van Netive hadden we 
het hele proces snel op de rit. Hun ervaring met 
andere implementaties en bij andere branches 
was daarin voor ons een voordeel.


