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Beste lezer,

Voor u ligt ons meest recente onderzoek naar aanbieders van Managed Service Provider 
(MSP) diensten voor de Nederlandse én de Belgische markt. Dit is al weer de 5e editie van dit 
tweejaarlijks onderzoek.

Nadat de eerste vier edities een samenwerking waren tussen Mark Bassie van Flex-Beheer 
en Marleen Deleu vanuit The Flex Academy, is deze reeks rapporten nu overgedragen aan 
ZiPconomy en NextConomy. Onze grote dank gaat uit naar de ook oorspronkelijke initiator 
Mark Bassie, die ons het vertrouwen heeft gegeven om de reeks, onder regie van Mark van 
Assema, voort te zetten!

Dat deze vijfde uitgave uitgebreider en dikker is dan eerdere edities zegt niet alleen iets 
over onze ambities om een stevig overzicht af te leveren. De MSP markt is in de afgelopen 
10 jaar ook flink gegroeid. Kwantitatief en kwalitatief. Er zijn simpelweg meer aanbieders: 
we zijn er trots op om een complete (100%!) representatie van de grootste marktpartijen in 
Nederland en België te hebben verzameld. Er is ook meer verscheidenheid, en op inhoud valt 
er meer te kiezen. Generiek, specifiek. Lokaal, internationaal. Onafhankelijk of met eigen 
kandidaten. En, ondanks het feit dat MSP dienstverleners een definitieve plek hebben veroverd 
in het landschap van dienstverleners voor het organiseren van externe inhuur, er is en blijft 
natuurlijk ook altijd de optie om niet met een MSP dienstverlener te werken. 

Afwegingen die elke organisatie uiteindelijk zelf zal moeten maken. Dit tweejaarlijks 
onderzoeksrapport geeft organisaties overzicht en inzicht om dat te kunnen doen. Door – 
objectief – informatie op een rij te zetten over welke marktpartijen actief zijn in de Nederlandse 
en Belgische markt. Aangevuld met informatie over MSP-consultancy bedrijven die organisaties 
ondersteunen met het maken van keuzes en de zo cruciale implementatie-fase. Daarnaast 
gaan we ook diep in hoe de MSP markt zich ontwikkelt. 

In dat kader is het goed om nog even stil te staan hoe we dit onafhankelijk onderzoek hebben 
aangepakt. Alle in België en Nederland actieve MSP dienstverleners zijn door ons benaderd en 
hebben, bij interesse, onze vragenlijst ontvangen. De informatie die ze hebben aangeleverd, 
staat alfabetisch in hoofdstuk 3 t/m 6 van dit rapport gecategoriseerd.  

Die informatie wordt voorafgegaan door een stevig hoofdstuk over hoe wij aankijken tegen 
wat nu de definitie is van een MSP, hoe een MSP zich verhoudt tot overige dienstverlening 
rond het inhuren van extern talent, en hoe de MSP markt zich ontwikkelt. 

Voorwoord

Voorwoord
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Dit onderzoek hadden we niet kunnen uitvoeren zonder de financiële steun van de sponsors 
en adverteerders. We zijn hen daar zeer erkentelijk voor. Het is daarbij wel belangrijk om te 
melden dat zij, en ook andere partijen die genoemd staan, geen enkele invloed hebben gehad 
op de inhoud van dit rapport. 

Wij hopen dat veel organisaties en hun adviseurs, die op zoek zijn naar voor hen interessante 
MSP aanbieders, baat zullen hebben bij dit rapport. Voor vragen en opmerkingen kunt u ons 
bereiken.

Hugo-Jan Ruts Marleen Deleu

marleen@nextconomy.be hugojanruts@zipconomy.nl

Voorwoord
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Indien u als lezer vooral geïnteresseerd bent in algemene beschrijvingen van wat een Managed 
Service Provider (MSP) te bieden heeft, dan is vooral hoofdstuk 2 voor u interessant. Hierin 
vindt u naast definities en typeringen ook een beschrijving van de meest voorkomende taken 
en werkzaamheden van MSP’s. Daarnaast kan hoofdstuk 5 een aanvulling zijn om ook de 
trends en ontwikkelingen vanuit literatuurstudie en onze ervaring, maar ook vanuit de visie 
en ervaring van de MSP aanbieders te vergelijken. De verklarende begrippenlijst achterin het 
rapport is  een handig naslagwerk.

Bent u vooral geïnteresseerd in hoe u deelnemende MSP aanbieders met elkaar vergelijkt, 
wat ze te bieden hebben, hoe hun organisatie en dienstverlening zijn opgebouwd, lees 
dan hoofdstuk 3 en de kieswijzer in hoofdstuk 10. In deze hoofdstukken worden sommige 
antwoorden in een tabel gepresenteerd, zodat u de partijen makkelijk kan vergelijken. Hierna 
volgt hoofdstuk 4 met een uitgebreide profielbeschrijving per MSP aanbieder, en, uiteraard, 
hun contactgegevens.

Bent u al toe aan het selecteren en implementeren van een MSP, lees dan hoofdstuk 6 voor 
een lijst met tips vanuit ons, en de tips vanuit de MSP aanbieders. Komt u er zelf (nog) niet uit? 
In hoofdstuk 9 stellen vier MSP consultancies zich voor, die u desgewenst ondersteunen bij al 
deze stappen.

Voor inspiratie over andere opdrachtgevers die reeds met MSP aanbieders samenwerken, 
biedt hoofdstuk 7 een mooi overzicht met twee klantcases per aanbieder.

Een nieuw hoofdstuk in het rapport is hoofdstuk 8 met input van een (beperkt) aantal 
leveranciers van kandidaten aan MSP’s. Dit geeft u de mogelijkheid om ook vanuit deze 
aanbodkant naar het MSP model te kijken, en niet alleen vanuit uw eigen vraagzijde.

Het rapport is een mix van drie talen geworden, met Nederlands als hoofdtaal,  sommige 
figuren en/of bronnen in het Engels, en antwoorden en profielen van MSP aanbieders in het 
Engels en Frans, voor MSP-partijen met een meer internationale - of net lokale inzet. 

Leeswijzer

Leeswijzer



7MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

We hebben oorspronkelijk een 29-tal bedrijven geselecteerd die we kennen als MSP op de 
Nederlandse en/of de Belgische markt. Hiervan hebben er uiteindelijk 17 meegedaan aan dit 
onderzoek. 

Voor sommige internationale partijen geldt dat hun aanwezigheid in Nederland en/of België 
te gering was voor deelname, voor enkele (vooral lokale) spelers kwam het moment van 
onderzoek niet uit.  We vermelden als voorbeelden Allegis,  Alexander Mann, KellyOCG, 
Guidant Global en Volt Consulting Group. Deze bedrijven hebben in de loop der jaren met 
wisselend succes een lokaal team in Nederland en/of België opgezet om dichter bij hun 
klanten te zitten. Toch verkiezen ze niet mee te doen aan dit onderzoek, doorgaans vanwege 
hun te geringe exposure hier. Lokale spelers die (helaas) geen tijd hadden voor deelname zijn 
o.a. Charipickers en Wiggli.

De 17 deelnemers verschillen onderling behoorlijk van elkaar, waardoor - volgens ons - een 
representatief beeld kan worden gegeven van het hele brede aanbod aan MSP’s in beide 
landen. Zo kunnen we een onderscheid maken tussen grote internationale concerns, die 
vaak hun wortels hebben liggen in het uitzendwezen, maar tegenwoordig zijn uitgegroeid 
tot wereldwijde HR-dienstverleners in elk denkbare vorm: Adecco, Manpower, Randstad en 
RGF Staffing. Vanuit de geschiedenis ligt bij alle vier een stevige verbinding met Nederland 
en België. Deze concerns zijn in dit onderzoek vertegenwoordigd met hun MSP-onderdeel. In 
dezelfde volgorde zijn dit Pontoon, Talent Solutions-TAPFIN, Randstad Sourceright en SOLVUS.

Andere internationale, leidende MSP-partijen in dit onderzoek zijn AgileOne, CXC Global en 
Hays Talent Solutions.

Er zijn inmiddels ook een aantal grote, lokale spelers actief, die met hun MSP beheerde spend 
in Nederland en België groter zijn dan de internationale wereldspelers, met uitzondering van 
Randstad Sourceright. Deze grote, lokale spelers deden allen mee aan het onderzoek en 
zijn Brainnet (onderdeel van PRO Unlimited), Staffing Management Services (onderdeel van 
HeadFirst Group), De Staffing Groep en ProUnity. 

Als laatste zijn er ook kleinere, lokale nichespelers, die enkel in Nederland of in België opereren 
en hebben meegedaan aan dit onderzoek: Het Flexhuis, Flextender, Maandag Managed 
Services, OneStopSourcing en Sterksen in Nederland en Profile Group in België. 

Deelnemers

Deelnemers
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MSP aanbieders          In dit rapport? Omvang  NL BE EU Wereld

AgileOne               Ja  Wereldspeler  v v v v

CXC Global               Ja  Wereldspeler  v v v v

Hays Talent Solutions              Ja  Wereldspeler  v v v v

KellyOCG              Nee  Wereldspeler  v v v v

Talent Solution - TAPFIN              Ja  Wereldspeler  v v v v
(ManpowerGroup)

Brainnet                  Ja  Wereldspeler  v v v v
(PRO Unlimted)

Randstad Sourceright                Ja  Wereldspeler  v v v v
(Randstad)

Pontoon               Ja  Wereldspeler  v v v v
(Adecco)

Alexander Mann Solutions            Nee  Wereldspeler      v v
(AMS)

Allegis Global Solutions Nee            Nee  Wereldspeler      v v
(AGS)

Guidant Global              Nee  Wereldspeler      v v

Volt Consulting Group             Nee  Wereldspeler      v v

Staffing Management Services             Ja  Lokale marktleider v v v v
(HeadFirst Group)

De Staffing Groep              Ja  Lokale marktleider v      

ProUnity               Ja  Lokale marktleider   v v  

Solvus                Ja  Lokale marktleider   v    
(RGF Staffing) 

Maandag Managed Services             Ja  Lokale specialist v      
(Maandag Holding)

Het Flexhuis               Ja  Lokale specialist v      

Flextender               Ja  Lokale specialist v      

OneStopsourcing              Ja  Lokale specialist v      

Profile Group                Ja  Lokale specialist   v    

Sterksen               Ja  Lokale specialist v      
(HeadFirst Group)

Brainbridge              Nee  Lokale specialist   v    

Brunel               Nee  Lokale specialist v      

Charipickers              Nee  Lokale specialist   v    

Flexorius              Nee  Lokale specialist   v    

Perflexxion              Nee  Lokale specialist v      

SecureFlex              Nee  Lokale specialist v      

Wiggli               Nee  Lokale specialist   v v 

Deelnemers

OVERZICHT MSP dienstverleners

Fig. 1 - Overzicht MSP dienstverleners
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Om tot een goede
strategie te komen is
het essentieel om
inzicht te hebben in de
huidige oplossingen
maar ook de behoefte
van de organisatie nu
en in de toekomst.
Middels een
gestructureerde
aanpak brengen we
deze behoefte snel in
kaart.

Op basis van niet
alleen  de huidige
maar vooral ook de 
 toekomstige behoefte
ontwikkelen wij in
samenspraak met u
de optimale strategie.
Daarbij kijken we niet
alleen naar de
uitdagingen nu maar
ook naar mogelijke
andere behoeften in
de toekomst. 

TalentIn ontwikkelt
samen met u een
pragmatisch
uitvoeringsplan,
waarin de benodigde
processen, IT
ondersteuning en
beheersstructuur
worden vastgesteld.
Voorbereiding van
eventuele
uitbesteding en een
solide implementatie
horen hier uiteraard
ook bij.

Ervaren project- en
verandermanagers 
 begeleiden  de vaak
complexe
implementatie.
Daarnaast coachen en
ondersteunen zij uw
medewerkers om na
de implementatie het
programma verder te
begeleiden en te door
te ontwikkelen.

OPERATIONEEL
ASSESSMENT

TALENT
STRATEGIE
ONTWIKKELING

STRATEGIE
EXECUTIE

IMPLEMENTATIE

TalentIn adviseert bedrijven, nationaal en internationaal, over hun Talent
Acquisitie strategie en helpt hen deze af te stemmen op toekomstige

behoeften. Ook ondersteunt TalentIn de uitvoering van de strategie door
het stroomlijnen, optimaliseren en implementeren van oplossingen rond

de werving van talent op vaste en/of flexibele basis.

WWW.TALENTIN.EU

INFO@TALENTIN.EU

OVERWEGWACHTER 4
 

3034 KG ROTTERDAM (NL)
+31 (0)10 307 54 22
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1. Managementsamenvatting/ 
Management Summary
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Hoe zou het met de MSP – spelers in Nederland en België gaan? Hoe ervaren zij de vele 
turbulenties in de arbeidsmarkt en de onvoorspelbare economie in (post) coronatijden? Wat 
zijn de uitdagingen waar zij voor staan en hoe spelen ze daar op in?

Zomaar wat vragen die we ons stelden in aanloop van dit 5de onderzoekrapport naar MSP-
dienstverleners in Nederland en België. 

Net als in de vorige edities bieden we een gedetailleerd overzicht van de spelers in beide 
landen, schetsen we de recente trends en ontwikkelingen in dit deel van de arbeidsmarkt en 
helpen we u als lezer door middel van de Kieswijzer op weg om met kennis en inzicht een 
onderbouwde keuze te maken in uw mogelijke MSP partner. We zijn verheugd om te melden 
dat we de voornaamste MSP – spelers in beide landen bereid gevonden hebben om deel te 
nemen aan ons onderzoek, iets waar we hen zeer erkentelijk voor zijn. Hun profiel gaat van 
lokale niche spelers, over marktleiders in Nederland of in België, tot absolute wereldspelers. 
Voor iedereen wat wils dus. Samen vertegenwoordigen deze deelnemende partijen naar 
schatting 80% van alle door MSP’s beheerde spend in Nederland en België. Tot slot  hebben 
we een overzicht van telkens twee representatieve klantcases per partij samengevat.

Binnen Europa zijn overigens zowel Nederland als België bij de ‘early adopters’ en bij de 
grootgebruikers van MSP programma’s.  Toch blijkt er een substantieel verschil in invulling 
van de diverse MSP – programma’s te zijn. MSP’s passen hun diensten immers voortdurend 
aan en evolueren mee met veranderende klantvragen, technologische toepassingen en 
innovaties. Voor u als lezer schetsen we wat deze ontwikkeling van een MSP 1.0 naar een 
volwassen, doorontwikkeld MSP 4.0 – programma inhoudt. Aanvullend geven ook een aantal 
MSP Consultancy aanbieders hun visie op de marktontwikkelingen.

Een MSP beheert de leveranciers van tijdelijk, ingehuurd talent. Hoe zouden deze leveranciers 
de samenwerking met een MSP ervaren? We hebben de vraag gesteld, en van enkele partijen 
een eerlijk antwoord gekregen. Aan u als lezer om in uw samenwerking met een MSP – 
partner hieromtrend een constructieve visie en effectief relatiebeheer met de leveranciers op 
te zetten. In de schaarse markt telt elk talent, en u wilt geen talent missen, toch?

Naar goede gewoonte organiseerden we in de aanloop van de lancering van dit rapport een 
virtuele ronde tafel sessie met de sponsoren van dit rapport over de MSP – wereld. Het verslag 
en de opname hiervan kan u terugvinden op NextConomy en ZiPconomy. Verder komt ook 
zoals in de voorgaande edities van het MSP rapport de lexicon aan bod waarmee we we de 
nodige aandacht aan definities besteden.

Wat is er veranderd ten opzichte van de vorige edities? Allereerst is Mark Bassie geen co-
auteur meer, hij geniet van een welverdiend pensioen. Zijn rol is overgenomen door Mark van 

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting
For an English version of this management summary, please see the next page.
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Assema en Hugo-Jan Ruts. Verder zal u snel merken dat steeds meer internationale partijen 
interesse in het rapport tonen, waardoor de antwoorden van deelnemers in het Nederlands, 
maar ook in hun voorkeurtaal, het Engels of Frans, worden weergegeven.

Kortom, bent u op zoek naar inspiratie om het beheer van uw ingehuurde talenten al dan niet 
uit te besteden aan een MSP – partner? Dan vindt u in dit unieke onderzoeksrapport zeker 
veel inzichten en inspiratie om u te oriënteren en het gesprek goed voorbereid aan te gaan.

Wij wensen u veel leesplezier! Aarzel niet om ons uw bevindingen van het rapport te laten 
weten.

Marleen Deleu, Mark van Assema, Hugo-Jan Ruts

Management Summary
How are the MSP players in the Netherlands and Belgium doing? How do they experience the 
many turbulences in the job market and the unpredictable economy in (post) corona times? 
What are the challenges they face and how do they respond?

Just a few questions we asked ourselves in the preparation for this 5th research report on 
MSP service providers in the Netherlands and Belgium. 

As in the previous editions, we offer a detailed overview of the players in both countries, we 
outline the recent trends and developments in this part of the labor market and we put you, 
the reader, on the road to making an informed choice in your potential MSP partner by means 
of the Selector Tool. We are pleased to report that we have found the main MSP - players in 
both countries willing to participate in our research, something we are very grateful for. Their 
profile ranges from local niche players, to market leaders in the Netherlands or Belgium, and 
to the absolute world players. So there are options for everyone. Together, these participating 
parties represent an estimated 80% of all spending managed by MSPs in the Netherlands and 
Belgium. For the final section in this part, we’ve summarized two representative customer 
cases per party.

Within Europe by the way, both the Netherlands and Belgium are among the «early adopters» 
and large users of MSP programs.  Still, there appears to be a substantial difference in the 
definitions of the various MSP programs. MSPs are constantly adapting their services and 
evolving with changing customer demands, technology solutions, and other innovations. We 
outline what this development of an MSP 1.0 to a mature, further developed MSP 4.0 program 
entails for you, the reader. Additionally, a number of MSP Consultancy providers give their 
vision of the market developments.

An MSP manages the suppliers of temporary, hired talent. How would these suppliers 
experience the collaboration with an MSP? We asked the question and received an honest 
answer from a few parties. It’s up to you, the reader, to set up a constructive vision and effective 

Managementsamenvatting
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relationship management with the suppliers in your cooperation with an MSP partner. In the 
scarcity market, every talent counts, and you don’t want to miss out on any, do you?

As before, in the run-up to the launch of this report, we organized a virtual round table session 
with the sponsors of this report on the MSP world. The report and the recording of this session 
can be found on NextConomy and ZiPconomy. Furthermore, as in the previous editions of the 
MSP report, we pay attention to the necessary definitions in the lexicon.

What has changed from the previous editions? First of all, Mark Bassie is no longer co-author; 
he is enjoying a well-deserved retirement. His role has been taken over by Mark van Assema 
and Hugo-Jan Ruts. Furthermore, you will notice that more and more international parties are 
showing an interest in the report, such that some participants’ answers are displayed in Dutch, 
but others their preferred language, English or French.

In short,  are you looking for inspiration on whether or not to outsource the management of 
your hired talent to an MSP partner? Then you will certainly find many insights and inspiration 
in this unique research report, in order to start the conversations well prepared.

We hope you will enjoy reading this report and look forward to receiving your feedback in due 
time.

Marleen Deleu, Mark van Assema, Hugo-Jan Ruts

Managementsamenvatting
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2. Wat is een MSP?
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In de markt voor inhuur van medewerkers of ‘personeel’ staat MSP voor Managed Service 
Provider. Staffing Industry Analysts (SIA), de wereldwijde adviseur op het gebied van ‘staffing 
and workforce solutions’, hanteert de volgende definitie van een MSP: 

A company that takes on primary responsibility for managing an organization’s contingent 
workforce program. Typical responsibilities of an MSP include overall program management, 
reporting and tracking, supplier selection and management, order distribution and often 
consolidated billing. Many MSPs also provide their clients with a Vendor Management System 
(VMS). An MSP can also be responsible for the client’s direct sourcing and may or may not be 
independent of a staffing supplier.

Een hele mond vol, maar het gaat volgens SIA bij de MSP dus om het dragen van 
verantwoordelijkheid voor het (verbeter)programma (vandaar de term ‘managed’) voor 
ingehuurd personeel. De MSP adviseert op strategisch-tactisch niveau de opdrachtgever 
op dit gebied op basis van diens organisatiedoelstellingen. Een MSP is daarnaast 
operationeel verantwoordelijk voor het selecteren van leveranciers van extern personeel 
(leveranciersbeheer) en het managen van (delen van) het inhuurproces; van vacatures, het 
on- & offboarden van kandidaten en de inhuuradministratie tot en met de facturatie. 

Wat is een MSP?

KERNTAKEN van een MSP

Fig. 2 - Kerntaken van een MSP

Overall Program
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De brancheorganisatie voor uitzendbureaus, ABU, omschrijft MSP als volgt: 

Een Managed Service Provider (MSP) organiseert de inhuur en sourcing van het personeel van 
organisaties op strategisch, tactisch en operationeel niveau en is daarmee verantwoordelijk 
voor het beheren van contracten met leveranciers van personeelsdiensten (onder meer 
uitzendkrachten, gedetacheerden, zelfstandigen, het managen van aanbesteed werk en -andere 
HR-diensten).

Kort samengevat: een MSP is een bedrijf dat deels of volledig de verantwoordelijkheid voor het 
beheren van de externe inhuur van zijn klanten op zich neemt. 

Kerntaken - wat doet een MSP?

Om als organisatie een afgewogen besluit te nemen over al dan niet samenwerken met een 
MSP, moet je een goed beeld hebben van wat een MSP doet. Om dit in kaart te brengen, kun je 
een MSP-programma opdelen in 8 kerntaken van dienstverlening die een MSP kan uitvoeren 
uit naam van de opdrachtgever:

1. Leveranciersbeheer; het vinden/werven van geschikte leveranciers voor de 
opdrachtgever, het maken van een short list van voorkeursleveranciers (tiering), het 
contracteren van leveranciers, het on- en offboarden van leveranciers en het voeren van 
tevredenheidsonderzoek onder leveranciers

2. Ontvangen en distributie van inhuuraanvragen; ontvangen van de aanvraag in het 
VMS, bespreken met aanvrager, beheren goedkeuringsproces van aanvragen, distributie/
publicatie van aanvraag naar leveranciers

3. Selectie kandidaat (invullen aanvragen); opvolgen status van vacatures, ontvangen 
voorgestelde kandidaten, check referenties, beoordelen kandidaten aan hand van vereiste 
profiel, selectie kandidaat, inplannen sollicitatiegesprek met aanvragen en (bij succesvolle 
bemiddeling) afhandelen administratie 

4. On- en off boarding; introductieprogramma kandidaten (inclusief training, laptop, badge, 
et cetera), nabespreking inhuurmanager, exit-begeleiding en registratie t.b.v. poolbeheer 
(opnieuw inzetten of niet)

5. Tijdregistratie; uren en kosten in het VMS beheren, inclusief goedkeuringen, rapporteren 
aan opdrachtgever en/of leveranciers (tarieven, kosten, omzet)

6. Facturatie; self billing (reversed billing), pro forma facturen opmaken, verzamelen, 
controleren en goedkeuren van factureren van leveranciers

7. Rapportage; standaard, op maat of ad hoc (real time) rapporten uit het VMS en 
kwartaalrapportage

8. Programmabeheer; monitoren en verbeteren inhuurproces, beheren van het VMS-
systeem, eerstelijnshelpdesk en training gebruikers (leveranciers, opdrachtgever en 
kandidaten) 
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Schematisch ziet de dienstverlening van een MSP er zo uit: 
 

De onderdelen van de dienstverlening en de bijhorende processen en tooling worden in nauw 
overleg met de opdrachtgever vastgelegd en vervolgens door de MSP  klantspecifiek ingericht, 
met bijbehorende ‘Service Level Agreement’s’ (SLA’s) en ‘Key Performance Indicator’s’ (KPI’s) 
voor de te leveren diensten. Bij de start van een nieuw MSP-programma zal de opdrachtgever 
doorgaans een (groot) deel van bovenstaande taken nog in eigen beheer houden en neemt 
de MSP slechts een deel over. Naarmate de MSP succesvol is en het vertrouwen groeit, zien 
we in de praktijk dat de MSP meer taken overneemt en de opdrachtgever meer uitbesteedt 
aan de MSP.

Wat doet een MSP niet?

Om onredelijke verwachtingen van een MSP te temperen… deze drie dingen moet je niet van 
een MSP verwachten:
 
1. Strategische keuzes maken; een MSP kan adviseren en meedenken over procesinnovaties 

of bijvoorbeeld de invulling van Total Talent Management – en heeft daarvoor doorgaans 
ook expertise in huis - maar de organisatie moet uiteindelijk zelf haar strategische keuzes 
maken.

2. Doorleenconstructies voorkomen; dat kandidaten via via (meerdere intermediairs) bij 
een organisatie worden geplaatst, vinden opdrachtgevers meestal niet wenselijk. Dit maakt 
de inhuurketen minder transparant en het verhoogt de kosten (marge op marge). Maar 

KEY TASKS for the MSP Program
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dergelijke doorleenconstructies worden niet als vanzelf uitgesloten door het inschakelen 
van een MSP.

3. Goed opdrachtgeverschap; de organisatie blijft zelf verantwoordelijk voor haar employer 
branding. De MSP handelt naar het inhuurbeleid dat de organisatie voorstaat. De MSP kan 
adviseren, maar voert in basis het bestaande beleid van de organisatie uit. 

Meer informatie hierover is te lezen in het boek Mis Geen Talent (die Keure), pag. 52 en 53. 

Wat betaal je voor de dienstverlening van een MSP?

Een MSP hanteert overwegend als operationeel verdienmodel een fee op het uurtarief van de 
leveranciers. Dit kan als:

• een vast bedrag per gefactureerd uur of dag
• of een percentage van de beheerde omzet (ook wel managed spend)

Het bedrag kan worden doorgerekend aan de opdrachtgever (client funded) of aan de 
leveranciers (supplier funded), of een mix van beide (hybride). Supplier funded werkt 
bijvoorbeeld goed als er voorkeursleveranciers zijn die betalen om als eerste de aanvragen te 
krijgen. Het kan ook als besparing voor de opdrachtgever worden gepresenteerd, maar dient 
goed te worden gecommuniceerd aan alle partijen om te voorkomen dat de fee niet alsnog 
terechtkomt in het uurtarief dat de opdrachtgever betaalt. Het supplier funded model komt 
steeds meer in het gedrang door de schaarste op de arbeidsmarkt; als een intermediair elders 
meer marge kan maken op diezelfde kandidaat, wordt het uiteraard aantrekkelijker om de 
kandidaat ook elders te leveren.

Bij een client funded-model is het relevant te bekijken of de klant per contractor/PO moet 
betalen of de gehele fee ineens voor alle contractors bij elkaar. Oftewel, komt de rekening bij 
Inkoop te liggen of is er directe allocatie naar de betreffende afdeling?

Lees ook: MSP, wie betaalt de rekening?

Er zijn hierbij nog verschillen in prijsberekening en/of te vermijden prijsdiscussies waar een 
organisatie op dient te letten, zoals:

• het wel/niet doorrekenen van de kosten uit de analysefase van de ‘as is’ en het adviesrapport 
van de ‘to be’ situatie

• het wel/niet doorberekenen van extra kosten voor de implementatie; dit geldt vooral als er 
technische koppelingen gerealiseerd moeten worden: zijn de kosten voor het gebruik van 
het VMS inclusief of exclusief in het tarief?

• soms is er de optie om de gerealiseerde kostenbesparing te verdelen (gain sharing). De 
MSP verdient dan extra als de opdrachtgever qua kosten aantoonbaar profiteert van 
de succesvolle aanpak van de MSP. Er is dan een extra financiële prikkel voor de MSP 
om de inhuur van personeel zo efficiënt mogelijk te maken. Dit model kan beide partijen 
aanzetten tot samenwerking om de vooropgestelde doelen te behalen. Het wordt ook 

Wat is een MSP?
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wel gehanteerd als compensatie voor zware (financiële) inspanningen van de MSP bij de 
implementatie. Een implementatie vraagt al snel enkele weken, maar bij complexe situaties 
wel drie maanden of meer. Het zijn kosten en risico’s die de MSP meestal draagt

• Kosten voor de MSP voor uitbreiding van het programma na verloop van tijd, bijvoorbeeld 
naar andere geografische regio’s, nieuwe diensten van de MSP

• (Of omgekeerd) de kosten voor de MSP als gevolg van ‘scope creep’, bijvoorbeeld de uitrol 
van het programma loopt vertraging op, of het programma is toch niet zo omvangrijk als 
toegezegd 

Onafhankelijkheid van systeem versus eigen tooling
 
Om alle taken uit te kunnen voeren en de gebruikers van het programma gebruiksgemak, 
transparantie en efficiëntie te bieden, gebruikt een MSP een Vendor Management Systeem 
(VMS). Dit is een uitgebreide softwaretool speciaal ontwikkeld voor het digitaal beheren van 
alle inhuurprocessen en de leveranciers (vendors) aan het programma. Er zijn 4 opties:

1. Sommige MSP’s werken met een eigen VMS of hebben een voorkeur voor een bepaald 
VMS van een specifieke leverancier

2. Andere MSP’s stellen zich neutraal op en kiezen, al dan niet namens de opdrachtgever, 
afhankelijk van het programma, een passend VMS van een derde partij (leverancier). 

3. Het komt ook voor dat een organisatie een MSP inhuurt maar al een eigen tooling heeft 
of zelf aanschaft; grote internationale corporates bijvoorbeeld hebben vaak één VMS die 
wereldwijd gebruikt wordt, en waarmee de lokale (per land) MSP-partner dan gaat werken

4. Er zijn ook organisaties die zelf het inhuurprogramma beheren met behulp van een VMS-
systeem en waarbij de VMS-partner vervolgens doorgroeit tot MSP-dienstverlener

Volgens SIA werkt bijna 2/3 van de organisaties met tooling die is geselecteerd door de MSP. 
Slechts 1 op 3 organisaties selecteert de VMS-tooling zelf:

 

Fig. 4 - Gebruik van VMS tooling door MSP dan wel door opdrachtgever, SIA.

Om als opdrachtgever een goede afweging te maken bij de keuze voor een MSP-dienstverlener 
en/of bijhorend VMS-systeem is het belangrijk het volgende te realiseren: 

Wat is een MSP?
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• Een VMS in beheer bij de MSP betekent een sterkere lock-in bij die MSP; overstappen naar 
een andere MSP is niet zo gemakkelijk als voor jouw organisatie het VMS-systeem van 
jouw huidige MSP wordt gebruikt. Het is gemakkelijker over te stappen naar een andere 
MSP-dienstverlener dan van VMS-systeem te wisselen, zeker als deze technisch gekoppeld 
is met interne systemen van jou als opdrachtgever. Een VMS is een cruciale tool voor de 
inhuur waarin alle historische data van jouw inhuur is opgeslagen. Het ontkoppelen van 
de keuze voor de MSP en de tooling (VMS) heeft als voordeel dat je als opdrachtgever 
kunt besluiten de samenwerking met een MSP te stoppen en toch het softwaresysteem, 
en de investeringen die je daarin gedaan hebt met eventuele koppelingen naar andere 
systemen, te blijven gebruiken. 

• Aan de andere kant, indien je als opdrachtgever kiest voor het loskoppelen van de MSP-
dienstverlener en VMS-leverancier moet je goed nagaan of de nieuwe MSP waarmee je in 
zee gaat over de nodige kennis en toegang beschikt om ook zelf configuraties aan te brengen 
aan het VMS bij de implementatie en bij het uitvoeren van het nieuwe inhuurprogramma. 

Overwegingen rond VMS-tooling

Bij het inzetten van een VMS zijn efficiëntievoordelen te behalen door het VMS aan andere HR- 
en financiële systemen te koppelen. Ook als het VMS in beheer is bij de MSP kun je bijvoorbeeld 
deze koppelingen maken:

1. Vacatures/posities uit het ATS (interne recruitment systeem) overzetten naar het VMS
2. Kandidaten uit het VMS terugsturen naar het ATS
3. Geselecteerde kandidaatgegevens uit het VMS naar het HR-administratiesysteem sturen
4. Het VMS een inkooporder (purchase order) laten aanmaken in het inkoopsysteem
5. Het VMS de timesheets als ‘services delivered’ naar het inkoopsysteem laten sturen
6. Urenstaten van of naar het VMS vanuit het centrale urenregistratie systeem sturen
7. Facturen elektronisch (niet via e-mail) versturen naar het boekhoudsysteem

 

Fig. 5 - Relevante koppelingen voor het VMS - HRTech Review, Mark van Assema
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Uiteraard kost het opzetten van zo’n koppeling tijd en geld. Soms leveren VMS-partijen 
standaard koppelingen naar tools die de organisatie al in gebruik heeft. Zo niet, dan is het aan 
te raden eerst de meest waardevolle koppelingen te bouwen, dat wil zeggen, die de meeste 
efficiëntiewinst opleveren. 

Meer lezen over VMS tooling? Download het VMS onderzoekrapport – editie 2019-2020

Wel of niet uitbesteden aan een MSP?

De beslissing om de samenwerking aan te gaan met een MSP voor het beheren van de externe 
inhuur van personeel is ingrijpend en hangt van vele factoren af die elke organisatie zelf moet 
afwegen. Er zijn wel algemene, relevante voor- en nadelen die bij die afweging meegenomen 
kunnen worden.

Voor- en nadelen uitbesteden aan MSP

Voor een organisatie die regelmatig en op grotere schaal personeel inhuurt, kan het inschakelen 
van een MSP een goede optie zijn. De belangrijkste voordelen zijn:

Kennis inhuurwereld
Bij veel organisaties is het eigenaarschap van inhuur niet goed geregeld - ligt dit bij HR of 
Inkoop? Daarnaast is de wereld van inhuur uiterst dynamisch, zeer complex en in ieder land 
verschillend, met andere contractvormen en eigen wet- en regelgeving. En de markt is divers, 
er zijn grote aantallen leveranciers. De MSP brengt ook kennis, ervaring en inzichten mee 
van andere programma’s - de opdrachtgever kan zijn voordeel doen met deze benchmark. 
De belangrijkste reden voor uitbesteding aan een MSP is dan ook nog steeds het gebrek aan 
interne kennis over de inhuurwereld en het ontbreken aan benchmarking mogelijkheden. 

Kostenbesparing
Een andere reden voor organisaties om samenwerking met een MSP aan te gaan is 
kostenreductie. In eerste instantie krijgt een organisatie door met een MSP te werken grip op 
de omvang en kosten van inhuur. De MSP kan door het stroomlijnen van inhuurprocessen 
efficiencybesparingen opleveren (indirecte kostenbesparing). Daarnaast monitort een MSP 
de tarieven van ingehuurde medewerkers en kan er daardoor voor zorgen dat ingehuurd 
personeel niet onnodig duur is (directe kosten). Zo voorkomt een MSP dat een lijnmanager zijn 
vaste voorkeurskandidaat Piet tegen een tarief van € 100,- inhuurt, terwijl de afdeling Inkoop 
freelancer Jan voor een vergelijkbare klus € 80 euro betaalt, zoals in de praktijk regelmatig 
gebeurt.

Transparantie en gemak
Een veelvoorkomende reden voor het inschakelen van een MSP is de behoefte grip te krijgen 
op de inhuur van talenten. Wie zijn het, en welke kosten zijn er mee gemoeid? Naarmate 
organisaties meer personeel inhuren, raakt men het overzicht over die inhuur snel kwijt. Het 
centraliseren van de externe inhuur naar één loket vergemakkelijkt het werk voor Inkoop, 
HR en lijnmanagers. Ook internationalisering kan een reden zijn voor een opdrachtgever om 
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voor één dienstverlener te kiezen die in alle landen in de gehele inhuur van externe talenten 
voorziet. Bovendien kan men, indien nodig, gemakkelijker op- en afschalen met een externe 
partij dan met medewerkers op de eigen loonlijst.

Betere kandidaten vinden
In de huidige krappe arbeidsmarkt is het vinden van de juiste kandidaten niet gemakkelijk. De 
MSP kan voor de opdrachtgever de meest geschikte leveranciers - en dus de beste kandidaten 
- vinden. MSP’s en leveranciers van extern talent zijn daarin gespecialiseerd. Zij kunnen de 
beste kwaliteit (meest geschikte kandidaten) leveren. Het snel vinden en selecteren van goede 
kwaliteit kandidaten tegen een marktconforme prijs kan effectiever worden gedaan door een 
MSP, die heeft een betere toegang tot talent en kan de markt dus breder ontsluiten.

Compliance
De wet- en regelgeving rondom inhuur van extern personeel wordt steeds strenger en 
complexer. Uniformiteit in de inhuur die voldoet aan de wet- en regelgeving (compliance) 
betekent risicoreductie voor de opdrachtgever - hij is ervan verzekerd dat het goed geregeld is. 
De inhuurrisico’s zijn zo maximaal juridisch afgedekt, en ook interne processen en procedures 
worden gevolgd.

Natuurlijk kleven er voor een organisatie ook nadelen aan het inschakelen van een MSP. 
De belangrijkste bezwaren om met een MSP te gaan werken zijn:

Te weinig inhuurvolume 
Voor kleinere organisaties, of grotere organisaties die in één specifiek land een oplossing voor 
hun inhuur zoeken, is het belangrijk te realiseren dat uitbesteding aan een MSP een bepaalde 
ondergrens kent. Het moet gaan om ‘bulk’ inhuur van één of een aantal profielen omdat er 
dan pas een efficiënt standaardproces kan worden ingericht. Is de inhuur versnipperd over 
allerlei profielen met ieder hun eigen proces, dan is het niet zinvol om daarvoor een MSP in 
te zetten. 

Ook wanneer je slechts 10 externe professionals per jaar inhuurt, is dit voor een MSP niet 
interessant. In het MSP-model draait het vooral om schaalvoordelen, en die behaal je alleen bij 
grotere volumes. Gemiddeld zal de jaarlijkse vereiste minimale te beheren spend voor MSP’s 
rond de 7-10 miljoen euro liggen, wat bij een gemiddelde jaaruitgave van € 70.000 - € 150.000 
per extern talent toch rond minimaal 50 à100 externen van een beperkt aantal profielen ligt. 
Deze ondergrens verschilt natuurlijk per MSP, maar is zeker iets om rekening mee te houden.

Kosten
Voor wat, hoort wat. De MSP-dienstverlening en het gebruik van het ondersteunend VMS-
systeem zijn natuurlijk niet gratis. Het is aan te raden de kosten en verwachte (kosten)
voordelen te berekenen (ROI) om te bepalen of het gunstig is een MSP in te schakelen. De 
marge op de ‘managed spend’ van een MSP is meestal procentueel gering. Door het volume 
van inhuur en het strak sturen op kostefficiëntie kan een MSP voldoende verdienen voor de 
eigen organisatie (zie Verdienmodel MSP). Voor de uitbestedingsvraag is het natuurlijk wel 
nodig een eerlijke vergelijking te maken met wat de kosten zouden zijn als je alle taken die je 
wilt uitbesteden zelf intern moet organiseren en bemensen.

Wat is een MSP?
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Weerstand
Een MSP met zijn VMS zal per definitie een andere manier van werken met zich meebrengen. 
En verandering wekt weerstand op binnen een organisatie. Medewerkers moeten wennen 
aan een vernieuwd proces en het gebruik van weer een nieuw systeem. Alle betrokkenen 
bij de inhuur van personeel gaan dat merken, denk aan inhuurmanagers, ingehuurde 
professionals en leveranciers, maar ook ondersteunende stafdiensten zoals ICT, finance of 
juridische adviseurs. Het is zaak alle stakeholders, zowel intern als extern, tijdig te betrekken 
bij de verandering in procedures. Goede samenwerking is in ieders belang.

Indirecte communicatie
Waar mensen in de inhurende organisatie voorheen direct contact hadden met leveranciers 
en kandidaten, verloopt de communicatie voortaan voornamelijk via (het VMS van) de MSP. 
De inhoudelijke kennis over de aanvragen is daarbij uitdagend voor een MSP, die vooral 
op processen gestuurd wordt. Dat kan het contact minder persoonlijk maken. Het kan een 
bespreekpunt zijn in het programma of je leveranciers wel of niet direct contact laat houden 
met managers of enkel met de MSP. Het contact geeft leveranciers kwalitatieve informatie 
waardoor zij wellicht betere kandidaten kunnen leveren. Overigens werkt menig MSP vanwege 
de rol van ‘spin in het web’ vaak op locatie bij de klant, wat de directe communicatie natuurlijk 
ten goede komt. Door het gebruik van VMS-tooling is fysieke aanwezigheid van de MSP echter 
niet (altijd) vereist.

Focus op KPI’s en tarieven
Een te sterke focus op het halen van KPI’s en het passen binnen tariefkaders is voor het 
programma belangrijk, maar voor de business zijn nuances dat zeker ook. Het mag soms best 
langer duren of iets duurder zijn als de kwaliteit van de kandidaat beter is. Een KPI op hiring 
manager-tevredenheid én een KPI op leveranciers-tevredenheid zouden ook opgenomen 
moeten worden om de balans tussen snelheid/kwaliteit en kostenbesparingen te behouden.

Overweging wel of niet uitbesteden aan een MSP

Bij de make or buy decision (wel/niet uitbesteden van het beheer van inhuur van talent) 
moet een organisatie zelf in de basis de voor- en nadelen tegen elkaar afwegen. Wat wil je 
als organisatie hiermee bereiken? Wat verwacht je van een MSP? Die gewenste toegevoegde 
waarde van een MSP hangt ook sterk af van de fase van ontwikkeling waarin de inhurende 
organisatie zich zelf bevindt. Is de inhuur sterk versnipperd en ongeorganiseerd, dan kan 
een MSP helpen de inhuur strakker te organiseren met als primaire doel efficiëntie winst, 
transparantie en kostenbesparing. Onderschat alleen niet de interne communicatie en 
investering in verandermanagement die daarvoor nodig is. 

Is de organisatie echter al zo volwassen dat zij ambieert om de inhuur van extern personeel 
onderdeel uit te laten maken van een Total Talent Acquisition (TTA), oftewel er is een geïntegreerd 
strategisch personeelsbeleid voor vast én extern personeel, dan wordt een meer strategische 
rol van een MSP gevraagd.

In de praktijk groeit de rol van een MSP vaak uit een samenwerking tussen de opdrachtgever 
en een van de leveranciers van de ingehuurde profielen bij de opdrachtgever. 

Wat is een MSP?
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Een andere optie is dat men zonder voorgeschiedenis, direct een MSP contracteert, al is dit 
voor veel organisaties een heel grote stap om meteen te zetten. 

Een MSP wordt doorgaans ingeschakeld op het moment dat inhuur toeneemt en versnipperd 
plaatsvindt binnen de organisatie. De opdrachtgever wil meer grip, beter overzicht, meer 
uniformiteit, maximale risicocontrole en gegarandeerde kwaliteit - en dat tegen minder kosten. 
Ook internationalisering kan ertoe leiden dat de opdrachtgever behoefte krijgt aan één 
dienstverlener in alle landen. 

Kortom, de behoefte aan transparantie en overzicht is meestal de eerste aanleiding om een 
MSP te overwegen. De te behalen kostenbesparingen vormen een bijkomende prikkel om 
samenwerking te zoeken met een MSP.

De juridische consequenties

De MSP neemt de rol van contractpartij over van de opdrachtgever. De contractvoorwaarden, 
zoals betalingstermijn, verzekeringseisen, aansprakelijkheden e.d. worden door de MSP 
in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. Voor de verschillende soorten leveranciers 
worden verschillende contractemplates ‘op maat’ (passend bij de opdrachtgever) opgesteld. 
In Nederland werkt men bijvoorbeeld met een modelovereenkomst voor zelfstandigen.

Ook de facturatie verloopt via de MSP, de geldstromen lopen van de leverancier naar MSP 
en van MSP naar opdrachtgever. Een MSP betaalt meestal pas aan de leverancier nadat de 
opdrachtgever de MSP zelf heeft betaald. 

Wetgeving in België

Volgens artikel 31 van de wet van 24/7/87 geldt in België voor projectsourcing dat het 
projectsourcingbedrijf het werkgeversgezag behoudt en niet (zoals bij uitzendarbeid) dat 
feitelijk werkgeversgezag wordt overgedragen aan de klant.

Bij projectsourcing gebeurt de aansturing, de leiding, ondersteuning, instructies door het 
projectsourcingbureau en niet door een ander bedrijf, zoals een MSP. In de realiteit blijkt 
frequent dat de MSP toch graag die rol wil overnemen van het projectsourcingbureau. Dan 
heeft het projectsourcingbureau nauwelijks meer contact met zijn eigen medewerkers, wat 
mogelijk tot juridische discussies leidt voor de opdrachtgever. Bovendien stuit dit veelal op 
weerstand van de bureaus. Als opdrachtgever is het zaak om hierop te anticiperen en de MSP 
hierop goed aan te sturen.

Bovendien bepaalt deze wet ook dat er geen ‘doorleenconstructie’ met een uitzendorganisatie 
mag worden opgezet. De relatie opdrachtgever – uitzendkantoor – uitzendkracht moet altijd 
een driehoeksrelatie zijn; een MSP mag hier niet als contracterende tussenpartij fungeren, 
en ook de financiële processen moeten binnen deze driehoeksverhouding blijven verlopen. 
Geconsolideerde facturatie mag daarom ook nooit voor uitzendarbeid. 
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Wetgeving in Nederland 

In Nederland is er wet- en regelgeving voor verschillende vormen van flexwerk, zoals de Wet 
Werk en Zekerheid (WWZ) en de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). 

Voor het werken met zelfstandige professionals (zp’ers) is de Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties (Wet DBA) relevant. Die moet schijnzelfstandigheid tegengaan en duidelijk 
maken of iemand nu wel of niet zelfstandige is (of werknemer) - en dus kan worden ingehuurd 
als zelfstandige (of in loondienst zou moeten zijn). De Wet DBA is echter zo onduidelijk, dat 
deze al jaren niet kan worden gehandhaafd door de Belastingdienst. Dit heeft onder meer 
te maken met het ontbreken van een (rechts)positie van zelfstandigen in de Nederlandse 
arbeidsrecht.

Ook bij detachering is er wettelijk gezien iets bijzonders aan de hand. Omdat bij detachering 
sprake is van een driehoeksrelatie tussen opdrachtgever, gedetacheerde en detacheerder, 
vallen detacheerders onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) en 
zijn het wettelijk gezien uitzenders. Gevolg is dat detacheerders de CAO voor uitzendkrachten 
moeten volgen en de daarbij behorende inlenersbeloning. Terwijl zij zichzelf niet als 
flexleverancier zien maar als werkgever. Net als werknemers bij reguliere werkgevers hebben 
de meeste gedetacheerden (70%) immers een contract voor onbepaalde tijd.
(Let op! De juridische betekenis van detachering in België is niet dezelfde als in Nederland)

De onduidelijkheid over de juridische consequenties van de inhuur van externen - van met 
name zelfstandige professionals - kan voor een organisatie reden zijn deze inhuur uit te 
besteden (risicoreductie). De MSP zorgt voor ‘compliance’ en verzekert de opdrachtgevers dat 
de inhuur goed geregeld en juridisch afgedekt is (zie voordelen uitbesteden aan een MSP).

Het onderscheid tussen MSP en andere inhuurdienstverlening

Het is voor de keuze van het (deels) uitbesteden van de inhuur van extern talent belangrijk 
onderscheid te maken naar drie basissoorten dienstverlening:

1. MSP 
2. Master Vendor 
3. Broker 

Aanbieders van deze diensten bieden in de praktijk vaak combinaties van deze drie vormen aan 
onder één en dezelfde noemer, wat tot verwarring kan leiden bij (potentiële) opdrachtgevers. 
De dienstverlening van elk van deze drie concepten is bovendien in de loop der jaren inhoudelijk 
veranderd en uitgebreid. De evolutie van ‘pre-MSP’ tot ‘MSP 4.0’ duiden we verderop in dit 
rapport. Eerst zetten we de relevante verschillen tussen deze drie soorten dienstverlening op 
een rij.
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MSP 
Een MSP houdt zich in de basis bezig met het vervullen van vacatures voor ingehuurd 
personeel door het beheer van de ‘supply chain’ met leveranciers. De MSP is de externe 
partner die namens de organisatie het leveranciersbeheer verzorgt. Die leveranciers 
variëren van de projectsourcingbureaus, tot uitzendorganisaties, aannemers van werk 
(SoW), detacheringsbureaus (Nederland) zzp/freelance-bemiddelaars en individuele zzp’ers/
freelancers. Dit betekent dat de MSP - naast het zoeken van leveranciers en het maken van 
(raam)afspraken met hen namens de opdrachtgever - ook contracten sluit en de kwaliteit van 
dienstverlening van deze leveranciers en hun kandidaten bewaakt. Een MSP verzorgt in de 
basis niet de werving van kandidaten, dat doen de leveranciers. Maar de MSP presenteert 
wel standaard een short list met kandidaten aan de hiring manager en faciliteert de 
sollicitatiegesprekken (interviews met de hiring manager).

> Het invullen van de inhuurvraag besteedt de MSP in principe volledig uit.

De focus van de MSP ligt op het ontzorgen van de opdrachtgever bij de inhuur van talent, 
door het inhuurproces in te richten en voortdurend te monitoren en bij te sturen. De MSP 
zorgt voor compliance (uniformiteit, volgens actuele wet- en regelgeving en de eigen interne 
procedures bij de klant), kwaliteit van inhuur, leveranciersoptimalisatie en kostenreductie op 
zowel korte als lange termijn, Omdat de MSP als verlengstuk van de organisatie fungeert en 
de werkprocessen aansluiten op die van de organisatie, werkt een MSP vaak on site bij de 
(grotere) opdrachtgevers, afhankelijk van het volume aan inhuur en de gewenste intensiteit 
van dienstverlening.

Master Vendor  
Een Master Vendor is een staffing-organisatie die de taak heeft gekregen om als primaire 
leverancier voor bepaalde ingehuurde profielen te fungeren. Dit soort constructies zien we 
vaak bij inhuurprogramma’s voor (grote aantallen) uitzendkrachten: een van de uitzendbureaus 
doorgaans, maar niet altijd, waar de organisatie al langer mee werkt, wordt aangewezen als 
Master Vendor. De Master Vendor beschikt over een eigen kandidatenbestand of over een 
zusterbedrijf uit hetzelfde (uitzend)concern, en zoekt primair hierin naar geschikte kandidaten. 
In tweede instantie wordt naar het overige leveranciersbestand met uitzendbureaus gekeken, 
die als onderaannemer fungeren.

> Het invullen van de inhuurvraag verzorgt de Master Vendor primair zelf, pas in tweede instantie 
worden andere leveranciers ingeschakeld.

De Master Vendor is eindverantwoordelijk voor het invullen van alle aanvragen, ook voor 
de aanvragen die aan de onderaannemers zijn uitbesteed. In die zin doen ze dus ook aan 
leveranciersbeheer, maar de Master Vendor levert grotendeels zelf inhuurkrachten, aangevuld 
met enkele andere leveranciers. Hiervoor worden meestal verdeelpercentages tussen de 
partijen afgesproken, en/of men maakt afspraken over de tijd die Master Vendor krijgt voordat 
de aanvraag naar de andere bureaus gaat.

Nog een belangrijk verschil met een MSP; de Master Vendor zal in principe niet ook de 
inhuur van andere contractvormen regelen, zoals bijvoorbeeld de inhuur van zelfstandigen 
(freelancers).
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Broker
Een broker verzorgt in de basis alleen het contractbeheer van freelancers (zzp’ers); hij 
administreert de hem toegewezen kandidaten en bijbehorende freelance-contracten. De 
broker doet in principe niet de werving/selectie. Dat doet een organisatie zelf of dat gebeurt 
via andere kanalen, zoals het netwerk van de manager, een Freelance Management System 
(FMS) of de MSP. 

De broker ontzorgt een organisatie voor de hele administratie en bijhorende taken rond het 
inhuren van freelancers. Als gevolg hiervan zal de opdrachtgever directe kostenbesparing 
realiseren bij de inhuur van zelfstandigen. In de vakliteratuur spreekt men over ‘direct sourcing’ 
(de opdrachtgever vindt zelf de gewenste zelfstandig professional), in combinatie met het 
contracteren via een broker.

In de praktijk komt het wel voor dat brokers hun kerntaken uitbreiden en voor hun klant 
ook op zoek gaan naar freelancers in de markt. Menig broker heeft tegenwoordig een eigen 
zelfstandigen-pool opgebouwd. Maar dit is dus niet de kern van de dienstverlening van de 
broker.

Let op! schijnzelfstandigheid

Brokers helpen ook de juridische risico’s voor de opdrachtgever te reduceren (denk in 
Nederland bijvoorbeeld aan de Wet DBA). De broker verzekert de opdrachtgever ervan dat 
er nooit zonder contract wordt gewerkt, dat de juiste documenten en bepalingen worden 
toegepast, dat on- en offboarden correct verloopt, contractverlenging tijdig gebeurt en het 
contractenregister up-to-date is. Een broker maakt gebruik van eigen, specifieke technologie 
om aan contractbeheer te doen.

Maar het is niet zo dat een organisatie door het inschakelen van een broker (of MSP) het risico 
van aansprakelijkheid op schijnzelfstandigheid vermijdt. Bij de beoordeling hiervan wordt altijd 
naar de feitelijke situatie gekeken, met name in verband met gezag en toezicht .  

Figuur 6 geeft de (nuance)verschillen weer tussen een MSP, Master Vendor en broker. De keuze 
is onder meer afhankelijk van de inhuurbehoefte qua type inhuur, het gewenste inhuurvolume 
en de mate waarin een organisatie de inhuurprocessen wil uitbesteden.
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Fig. 6 - Vergelijking uitbesteding opties voor beheer van ingehuurd talent - Marleen Deleu, Mark van Assema

Figuur 7  laat zien dat in grote of complexe programma’s eventueel een mix van MSP met Master 
Vendor wordt gehanteerd, afhankelijk van het profiel en volume van de inhuurkrachten, de 
lokale arbeidsmarkt, en van de relatie en kennis/kunde van de leverancier die hoofdleverancier 
wordt voor deze specifieke profielen. 

Fig. 7 - Componenten van een complex inhuur programma - Tapfin
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Verschillende processen met verschillende technologie

Een MSP maakt standaard gebruik van een Vendor Management Systeem (VMS), een 
geavanceerd systeem om alle inhuurprocessen te ondersteunen en te kunnen monitoren. 
Het proces van inhuur van projectsourcing profielen (gedetacheerden), zelfstandigen en 
uitzendkrachten via leveranciers is door een MSP met behulp van het VMS strak georganiseerd. 
Een VMS zorgt daarmee voor transparantie en eenduidigheid van het inhuurproces, van 
aanvraag tot en met facturatie (in jargon: E2E (end-to-end)).

Nogmaals, de MSP focust zich op (supply chain) leveranciersmanagement; het is de centrale 
schakel in het snel en goed laten verlopen van het inhuurproces, waarbij aanvragen middels het 
VMS snel en in alle transparantie naar de juiste ‘vendors’ (leveranciers) worden gestuurd, en de 
verschillende leveranciers hun inhuurkrachten, via het VMS, aan de MSP en de opdrachtgever 
kunnen aanbieden en mogelijk plaatsen.

Een Master Vendor daarentegen werkt niet met een VMS. Omdat naast de eigen kandidaten 
ook kandidaten van andere (uitzend)organisaties ingehuurd kunnen worden, moet de Master 
Vendor een operationeel proces inrichten, maar dit is meer een eigen backoffice systeem, 
dat niet voor de opdrachtgever toegankelijk is. In de praktijk heeft het bureau dat fungeert 
als Master Vendor vaak een (part time) inhouse afdeling bij de opdrachtgever, die als ‘externe’ 
afdeling het snel en tijdig leveren van inhuurkrachten regelt.

Een broker werkt doorgaans ook niet met een VMS, maar heeft wel een eigen contract-
managementsysteem, waarin zelfstandigen namens de opdrachtgever worden gecontracteerd 
en administratief afgehandeld.

Hybride modellen en onafhankelijkheid 

MSP’s zijn er in allerlei smaken. Er is in de praktijk geen alles-in-een oplossing voor het beheer 
van deze diverse vormen van externe inhuur. 

Realiseer je als inhurende organisatie dat er verschillen zijn in contractvormen van extern 
talent, met hun eigen juridische bepalingen en bijbehorende processen en beheersystemen. 
Bepaal vooraf welke contractvormen al dan niet onder het MSP-programma moeten vallen, 
het doel (wat moet het opleveren?) en hoe de processen en technologie jouw programma 
moeten ondersteunen om dat doel effectief te bereiken. 

MSP als Master Vendor of broker
Een MSP neemt in sommige programma’s, naast de eigen kerntaken, ook taken van een Master 
Vendor en/of broker op zich. Zo is het niet ongebruikelijk dat een MSP ook het beheer van de 
leveranciers van uitzendkrachten overneemt (of een Master Vendor partij voor deze diensten 
contracteert). Het kan daarnaast voorkomen dat de MSP ook de administratieve zaken rondom 
de inhuur van freelancers (contracting) voor zijn rekening neemt of een broker toevoegt aan 
de supply chain met te beheren leveranciers. Zo ontstaat een ‘hybride model’ met diverse 
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vormen van dienstverlening afgestemd op de opdrachtgever. In supergrote programma’s zijn 
er zelfs MSP’s die de diverse MSP’s in het programma beheren en aansturen.

Sommige MSP’s verzorgen, naast het organiseren van de supply-chain, deels toch ook zelf 
recruitmentdiensten, en leveren kandidaten via de eigen (dochter)organisatie. Anderen zijn 
van origine leverancier. Daardoor kan het voorkomen dat leveranciers die tot de preferred 
suppliers behoren, deel uitmaken van hetzelfde concern als de MSP. Voor sommige profielen 
worden dus wel eigen kandidaten aangeboden door de MSP, terwijl voor andere profielen de 
MSP ervoor zorgt dat er voldoende gespecialiseerde leveranciers zijn om kandidaten aan te 
bieden. 

Belangrijk hierbij is dat het VMS-systeem transparant is ingericht, zodat alle leveranciers 
gelijkwaardig worden behandeld. Dit om te voorkomen dat ‘eigen kandidaten’ van de MSP 
worden voorgetrokken, tenzij dit specifiek is afgesproken.

Als een MSP ook via een verwant bedrijf kandidaten levert - naast die van andere leveranciers 
- dan duidt men in het jargon zo’n MSP als niet-vendor neutral (niet leveranciersonafhankelijk) 
aan. Menig MSP gaat er prat op wel vendor neutral en dus ‘echt’ onafhankelijk te zijn, en claimt 
daarmee enkel vanuit het belang van de opdrachtgever te werken. 

Of een MSP onafhankelijk moet zijn en niet over eigen kandidaten moet willen beschikken, 
daarover lopen de meningen uiteen. Als dat wel het geval is, wordt het voor de MSP verleidelijk 
om vooral met kandidaten te komen vanuit bijvoorbeeld een dochterbedrijf uit het eigen 
concern. Dat is mogelijk niet per se de beste kandidaat uit de markt. Aan de andere kant kan 
het voor een opdrachtgever aantrekkelijk zijn als degene die het inhuurproces regelt ook zelf 
kandidaten kan aanbieden, zeker als de arbeidsmarkt krapper wordt en alle opties om de 
markt te ontsluiten benut dienen te worden.

Broker neemt taak MSP over 
Menig broker breidt de eigen dienstverlening uit door - naast puur contractafhandeling van 
zelfstandigen-  meer en meer ook de regierol als MSP op zich te nemen, en steeds meer te 
doen rondom de inhuur van extern personeel voor klanten. Denk aan diensten zoals eigen 
talentenpools opbouwen, direct zoeken naar zelfstandigen in de markt en/of het inschakelen 
van andere bemiddelingsbureaus. In de praktijk komt het voor dat een opdrachtgever eerst 
een aantal jaren werkt met één of meer brokers voor het contractbeheer van (grote populaties) 
ingehuurde zelfstandigen, en als de samenwerking goed bevalt, gaandeweg steeds meer 
onderdelen van het inhuurproces uitbesteedt aan de broker, die daarmee opschuift naar 
MSP-dienstverlening.

VMS biedt MSP – diensten aan
En om het overzicht met mogelijk hybride vormen volledig te maken - er zijn ook aanbieders 
van VMS-systemen (zoals ProUnity, Wiggli en OneStopSourcing) die nu ook MSP-diensten 
leveren. 
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Ontwikkeling in de MSP markt

Van pre-MSP tot MSP 4.0 
Niet alleen inhurende organisaties maken verschillende fasen van ontwikkeling door, dat 
geldt ook voor MSP’s zelf. In ruim twee decennia is hun rol uitgegroeid van puur administratie 
en (directe) kostenbesparing voor de opdrachtgever (MSP 1.0) tot allesomvattend 
leveranciersmanagement en integraal talentbeheer voor de klant (MSP 4.0). De hele 
inhuurmarkt is professioneler geworden - de focus ligt meer en meer op Total Talent 
Management (TTM) en het optimaliseren van de ‘candidate journey’ van het schaarse talent 
- en de MSP groeit daarin mee. 

 

Fig. 8 - De doorontwikkeling van MSP 1.0 tot 4.0 - Bewerking van AGS en Everest Group, Marleen Deleu en Mark van Assema

Toelichting op de 5 fasen van de MSP-evolutie:

• Voor 1995 spreken we van het pre-MSP-tijdperk - In de jaren ‘80 en begin ‘90 was er 
binnen inhurende organisaties vrijwel geen regie op inhuur en werd eventuele inhuur altijd 
rechtstreeks door de opdrachtgever bij leveranciers gedaan

• 1995-2000 MSP 1.0 begint vorm te krijgen - De behoefte om inzicht te krijgen in de kosten 
van inhuur en overzicht van de externen die in de organisatie rondlopen, groeit omdat 
de inhuurvolumes toenemen. Regie (grip) krijgen op de inhuur wordt noodzakelijk. De 
eerste stap hierin was om een hoofdleverancier (Master Vendor) te benoemen die op 
locatie (Vendor On Premise – VOP) het contactpunt werd voor de inhurende managers. In 
Nederland en België ontstaan de ‘inhouse’ vestigingen voor grote inhuurvolumes, vooral 
blue-collar inhuurkrachten.

• 2000-2010 ontwikkeling naar MSP 2.0 - Om voor de inhuuromzet en -kwaliteit van white-
collar profielen minder afhankelijk te zijn van één hoofdleverancier ontstaan in deze periode 
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in de VS en het VK de eerste ‘vendor neutral’ MSP’s. Die introduceerden ook tooling (het 
VMS) om inhuurprocessen voor de opdrachtgevers te stroomlijnen.

• 2010-2020 doorontwikkeling naar MSP 3.0 - Het afgelopen decennium breidden MSP’s 
hun dienstenaanbod verder uit, volgen ze hun Amerikaanse klanten en worden zo ook 
actief op het continent in Europa en APAC. Bovendien gaan ze op de krapper wordende 
arbeidsmarkt optioneel ook zelf kandidaten leveren.

• 2020-… MSP 4.0 - De diversificatie van dienstverlening maakt een enorme groei door. 
Allerlei diensten worden gecombineerd met MSP, zoals recruitment process outsourcing 
(RPO), direct sourcing en talentpool-beheer, bedoeld om opdrachtgevers via één partij 
geïntegreerde (Total) Talent Management-oplossingen te kunnen aanbieden.

Moderne MSP’s zien zichzelf graag als partner bij het uitvoeren van het strategisch 
personeelsbeleid van de opdrachtgever. Vanuit een operationele rol krijgt de MSP zo een 
meer adviserende rol. De MSP helpt dan bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen 
(op langere termijn) van de opdrachtgever.

Bij de huidige ontwikkeling naar MSP 4.0 past overigens lang niet altijd meer het ‘oude’ 
verdienmodel. Er is bij deze nieuwe vormen veel meer sprake van adviesdiensten en het 
aangaan van een partnerschap, en niet alleen maar het uitvoeren van operationele activiteiten 
rondom inhuur. Opdrachtgevers dienen er bij tenders en aanbestedingen dan ook rekening 
mee te houden dat er aan zo’n uitgebreide vorm van dienstverlening een ander prijskaartje 
hangt.

Een andere manier om naar de MSP 4.0 ontwikkeling te kijken is vanuit een technologisch 
lagenmodel waarin de groeiende hoeveelheid tools die beschikbaar is, worden geplaatst.

Fig. 9 - Technologie ecosysteem in een volwassen talentbeheer omgeving - Everest Group
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a contingent talent strategy that 
outsmarts the global skills shortage.
MSP 4.0 delivers faster access to talent with:
- SOW services procurement
- market intelligence
- direct sourcing and managed talent pools
- diversity, equity and inclusion
- talent marketing

Visit randstadsourceright.com
to learn more. 
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ways to drive stronger 
collaboration in the services 
procurement process.3

If you’re seeking ways to optimise statement of work (SOW) services procurement, you’re going to need the 
support of stakeholders throughout the business. Establishing new processes that aim to control won’t be 
enough in ensuring adoption. In fact, Ardent Partners cites stakeholder resistance as the number one 
reason why services procurement solutions fail. And the number one reason stakeholders resist a services 
procurement solution is because many programs are unnecessarily restrictive. The solution to this 
challenge? Seek to collaborate instead. 
 
Here are three ways that you can foster collaboration and help improve outcomes:

1. always be ready for new stakeholders. 
When primary stakeholders and budget holders rotate, as they very often do, there is a window of 
opportunity when the procurement team can be significantly valuable during their acclimatisation period. 
What are the current supply arrangements? What are the issues of the day? How could the new stakeholder 
be a catalyst for increasing supplier value? Maintain a storyboard that can be ready at a moment’s notice. 
Being oven-ready like this also ensures the procurement lens is outwardly- and future-focused.

2. always seek to improve the procurement process. 
It is critically important that you are regarded as a champion for e�ective and not outdated buying 
practices. Stakeholders will want speed and simplicity. Suppliers will want to minimise their cost of sale. 
True business partnering happens when all parties are invested in each other’s success, so the more you 
demonstrate a collaborative centre of gravity, the more you can expect your stakeholders and suppliers to 
positively reciprocate.

3. don’t expect anyone to volunteer to be controlled. 
The word control means to “to exercise restraining or directing influence over someone or something.” 
Through the lens of a services procurement solution, this means that reluctant participation is all you will be 
able to realistically expect. Better outcomes will result with stronger collaboration, rather than control.

The only way a services procurement solution can be sustainably successful is if it is insight-led and 
purposefully designed to enable the stakeholders’ objectives, not to control what they can and can’t do.

Paul Vincent
global head of services procurement

Randstad Sourceright
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In dit hoofdstuk plaatsen we de antwoorden van de verschillende MSP aanbieders op een 
serie vragen over hun eigen positionering in de MSP markt. Uit de antwoorden blijkt een 
grote variatie aan diensten die de partijen aanbieden en ook in de manier waarop ze die 
dienst uitvoeren. Sommige MSP-aanbieders sourcen freelancers/zzp’ers zelf, anderen doen 
dit met behulp van een dochter of zusterbedrijf.  In de tabel “Distributie mogelijkheden voor 
het zoeken naar kandidaten” vindt u de verschillende sourcing mogelijkheden.

Per dienst is de tooling inzichtelijk gemaakt die wordt ingezet. Een eigen platform inzetten, al 
dan niet met een eigen bestand is een optie, of men doet wel of niet een beroep op externe 
tooling leveranciers.

Kortom, er valt wat te kiezen. Juist in een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om als 
opdrachtgever vooraf na te denken welke rol u verwacht van een MSP. Net zoals de mate 
waarin u belang hecht aan een onafhankelijke / neutrale positie van de MSP. 

Hoe organiseert u het sourcen en contracteren van uitzendkrachten (NL)/
interims (BE)? Doet u dit zelf als Master Vendor of doet u uitsluitend een 
beroep op specifieke partners? En welke tooling gebruikt u daarbij?

AgileOne
AgileOne operates as a vendor neutral MSP provider. We call on staffing agencies to organize 
the sourcing and contracting of uitzendkrachten (NL)/interims (BE).
Tooling: AgileOne’s proprietary AccelerationVMS, Beeline, and Fieldglass.

Brainnet
Het sourcen van externen doen wij altijd vanuit een neutrale positie en schakelen altijd ons 
leveranciersnetwerk hiervoor in.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

CXC Global
We work alongside our chosen partners that use their platform to  build out talent pools 
for our clients to source suitable freelancers. Once freelancers are sourced, CXC will then 
complete the necessary compliance needed, engage and payroll the worker to ensure full scale 
governance for our clients. CXC have a dedicated recruitment supply base of 160 Recruitment 
and SOW vendors across 10 Countries. We utilise those partners based on capability, service 
delivery and expertise.  
Tooling: MyCXC

De Staffing Groep
Het contracteren en verlonen van uitzendkrachten en gedetacheerden vindt plaats In eigen 
beheer en met partners. In eigen beheer via het label Kwiik.
Tooling: Tigris

Positionering van de deelnemers
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Flextender
Niet van toepassing

Hays
Hays organiseert de sourcing en contractering van uitzendkrachten in samenwerking met 
partners zoals Randstad, Adecco en anderen.
Tooling: 3SS, SAP Fieldglass, Beeline, Nétive

Het Flexhuis
Wij beschikken over een team Sourcing die zorgen voor zowel het sourcen van leveranciers 
als sourcen voor openstaande aanvragen. Dit kan zowel als master vendor als met specifieke 
partners.
Tooling: Nétive

Maandag Managed Services
Zowel zelf als met partners. 
Tooling: Nétive

OneStopSourcing
Wanneer opdrachtgevers ook de inhuur van uitzendkrachten binnen ons MSP-programma 
gemanaged willen hebben, zetten wij hiervoor ons partnership met Olympia uitzendbureau in, 
dat als Master Vendor de markt voor uitzendkrachten ontsluit.
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
With this model, we focus on speed, agility, mitigating turn-over risk, and a volume-leveraged 
discount. Adecco serves as the master vendor. They receive and fill 100% of positions, 
leveraging their branches and network of suppliers if required. In your key locations, they may 
serve as a Vendor on Premise to ensure centralized, consistent, and high-touch service.
Tooling: Adecco Technology

Profile Group
Niet van toepassing

ProUnity
Niet van toepassing

Randstad Sourceright
For a master vendor service, we propose another division of the Randstad Group.

SOLVUS
Wij hebben eigen Master vendor oplossingen, met standaard partners, waar de klant voor kan 
kiezen, en deze worden gerund door ons zusterbedrijf Start People.
Tooling: Connecting-Expertise

Positionering van de deelnemers
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Staffing Management Services
Voor het sourcen en contracteren van uitzendkrachten / interims doen wij uitsluitend een 
beroep op partners.
Tooling: Nétive VMS / SAP Fieldglass

Sterksen
Niet van toepassing.

Talent Solutions - TAPFIN
TAPFIN operates in a vendor-neutral manner with the focus to have a qualitative inflow at the 
right price. In case of a MV, TAPFIN will operate with the MV supplier of choice by the client. 
Based on the profiles needs, sector and size TAPFIN will audit & select the suppliers fit for the 
delivery after an on-boarding process.
Tooling: Internal tool & VMS

Hoe organiseert u zowel het sourcen als contracteren van project sourcing 
leveranciers (vendors), exclusief freelancers/zzp’ers?

AgileOne
AgileOne offers SOW services and a compatible SOW technology module within AccelerationVMS, 
or any third-party VMS tool, to organize, manage, report, and track compliance for project 
sourcing suppliers on fee-based, project-based, and time and materials/delivers projects.
Tooling: AgileOne’s proprietary AccelerationVMS, Beeline, and Fieldglass.

Brainnet
Middels onze digitale portal én recruiters brengen we vraag en aanbod bij elkaar.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

CXC Global
CXC’s sourcing team can source talent in multiple ways. We build talent pools by working 
alongside our talent partners, as well as using tools to filter through marketplaces to source 
top talent and meet specific requisitions for our clients.
Tooling: Workllama, Elevate Direct & Twago

De Staffing Groep
Sourcing vindt plaats via de aangesloten toeleveranciers (vendors) en het contracteren doen 
we in eigen beheer.
Tooling: Nétive

Flextender
Opdrachten worden middels ons eigen platform in de markt gezet. Onze leveranciersmanager 
is op de hoogte van relevante leverancierspools die aangesproken kunnen worden door 
middel van een gerichte uitvraag.
Tooling: Flextender.nl

Positionering van de deelnemers
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Hays
Via contractueel vastgelegde leveranciers aangesloten op het betreffende VMS systeem en 
MSP programma, in samenspraak met de klant.
Tooling: 3SS, SAP Fieldglass, Beeline, Nétive

Het Flexhuis
Wij beschikken over een team Sourcing die zorgen voor zowel het sourcen van leveranciers 
als sourcen voor openstaande aanvragen. Dit kan zowel als master vendor als met specifieke 
partners. Jaarlijks groeit het netwerk met > 15%.  
Tooling: Nétive

Maandag Managed Services
Maandag Managed Services heeft landelijk ongeveer 400 leveranciers gecontracteerd. Dit wordt 
gedaan door twee contractmanagers. Per programma worden de individuele leveranciers 
gemanaged op de afgesproken KPI’s. Twee keer per jaar houden we een tevredenheidsmeting 
en organiseren een leveranciersbijeenkomst.
Tooling: Nétive

OneStopSourcing
We werken hierbij nauw samen met de opdrachtgever en zorgen voor een afgebakende en 
duidelijke scope van het te bemensen project. We stellen RfX-documentatie op en verzorgen 
de distributie naar ons netwerk van leveranciers. We voeren selectie uit aan de hand van 
vooraf bepaalde selectiecriteria en overleggen waar nodig over de best scorende leveranciers.
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
We may recommend a tiered program to capitalize on the strengths of particular suppliers to 
meet your specific needs. We will align suppliers to your needs based on their geographical 
and skillset strengths. We will optimize your supplier pool, which has all the suppliers necessary 
to provide you with the high-quality candidates you need, without diluting the supplier pool 
any further.
Tooling: VMS

Profile Group
• Organisation d’un entretien avec le gestionnaire et les fournisseurs spécialisés (tear1)
• Révision de la description de la fonction et du mandat des fournisseurs
• Sélection des CV, sur la base du profil et du taux.
• Organisation et participation aux réunions, aide à la décision pour le manager
• Négociation des tarifs avec les fournisseurs
• Contractualisation avec les fournisseurs et gestion de l’embarquement des consultants
Tooling: ProUnity

ProUnity
ProUnity heeft als SPOC en broker ruime ervaring met het sourcen en contracteren van 
kandidaten die leveranciers aanbieden. Voor een vlotte samenwerking wordt het inhuur- 
en beheersproces uitgeschreven in o.a. flowcharts, en een RASCI verantwoordelijkheid- en 
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informatiematrix. De distributie van de opdracht (Preferred Supplier List en/of ProUnity 
marktplaats) en de kandidaatselectie verloopt via het ProUnity-VMS-systeem.  
Tooling:  ProUnity VMS

Randstad Sourceright
We offer the possibility to onboard suppliers directly (flow-through model) or indirectly (triad 
model). With new implementations, supply chain experts are able to onboard the current 
suppliers before presenting optimization. During the program, the supply chain is regularly 
evaluated and adapted if necessary.
Tooling: N.v.t.

SOLVUS
Niet ingevuld.

Staffing Management Services
Het sourcen en contracteren van project sourcing leveranciers is in eigen beheer (Inhuurdesk).
Tooling: Nétive VMS / SAP Fieldglass

Sterksen
Naast het beheren en onderhouden van de bestaande leveranciers van de klant is het voor ons 
de taak om de best mogelijke Preferred Supplier List voor de klant samen te stellen. Hiertoe 
blijven we de markt scannen op evt. nieuwe leveranciers. Sterksen zal de preferred suppliers 
contracteren en beoordelen op de contractueel gemaakte KPI-afspraken. Gebaseerd op de 
resultaten gaan wij over tot een aantal acties, leidend tot een kwaliteitsverbetering van de PSL.
Tooling:  Select

Talent Solutions - TAPFIN
TAPFIN currently has over 3,000 active suppliers, and we monitor and audit all aspects of 
supplier performance, including quality, pricing, performance metrics, client satisfaction, 
volume and their delivery models and capabilities via references. TAPFIN’s tool has segmented 
our supply base by overall program performance, skill competency, industry competency, 
geography, and diversity. This allows us to quickly pull suppliers into programs based on need 
including project sourcing suppliers.
Tooling: Internal tool & VMS
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Distributie mogelijkheden voor het zoeken naar kandidaten

In deze tabel wordt inzichtelijk gemaakt welke kanalen de MSP kan inzetten om kandidaten te 
vinden. De eerste optie geeft direct aan of een MSP een neutrale MSP, met of zonder eigen 
kandidaten, is.

AgileOne                         X                        X 

Brainnet                         X               X                     X

CXC Global                      X                      X 

De Staffing Groep             X           X          X               X                     X

Flextender                                                                       X          

Hays              X           X                 X               X                     X

Het Flexhuis             X                       X               X                     X        

Maandag Managed Services            X           X           X                                     X

OneStop-Sourcing                                  X           X           X               X                     X

Pontoon              X           X           X               X                     X

Profile Group             X           X                                  X                     X 

ProUnity                                                X               X                     X

Randstad Sourceright             X            X           X               X                     X

SOLVUS              X            X           X               X                     X

Staffing Management Services            X            X           X               X                     X

Sterksen                               X                                                        X 

Talent Solutions - TAPFIN            X            X           X               X                     X

In hoeverre kunnen leveranciers ook freelancers/zzp’ers voorstellen? En 
hoe wordt daarbij de status van de kandidaat van de leverancier, werknemer 
vs freelancers/zzp’ers, vastgelegd, in verband met schijnzelfstandigheid?

AgileOne
Yes, suppliers can propose freelancers. We are the perfect partner to evaluate any worker type 
as a vendor neutral MSP. AgileOne MSP and accompanying VMS technology (proprietary or 
third-party) is used to control processes and correctly route engaged talent/vendors through 
the proper worker classification process. For example, our AccelerationVMS features a worker 
classification wizard to assist the hiring/PO manager in determining the correct worker 
classification for a position.
Tooling: AgileOne’s proprietary AccelerationVMS or third-party VMS tools.

Brainnet
Ja, dit is een mix van zzp’ers en werknemers van leveranciers. In ons screeningsproces toetsen 
we de arbeidsrelatie en adviseren wij onze klanten.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

MSP aanbieder Binnen onze 
eigen organi-
satie / kandida-
ten-bestand

Bij zusterorgani-
saties binnen ons 
moederbedrijf

Een gesloten dis-
tributiesysteem 
met vooraf 
aangesloten 
leveranciers

Een openbaar 
distributiesysteem, 
een marktplaats, 
waar ook nieuwe 
leveranciers kunnen 
inschrijven

Het opbouwen 
van talent pools 
met kandidaten 
van leveranciers
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CXC Global
CXC welcome suppliers to propose both freelancers & fixed term workers, it is at the discretion 
of the end client to make the decision on engagement type. CXC carries out compliance through 
our bespoke tools to ensure workers are correctly classified during vetting and onboarding.
Tooling: MyCXC

De Staffing Groep
In principe hanteren wij het maximaal-1-schakel-principe waarbij wij direct een Model 
overeenkomst aangaan met de zzp-er of een medewerker in vaste dienst bij een leverancier 
inhuren. Indien een leverancier toch een zzp-er aandraagt, gaan wij met de leverancier een 
fee-overeenkomst aan. Slechts na toestemming van opdrachtgever huren wij een zzp-er in 
van een leverancier (doorleen) en borgen compliancy m.b.t. WDBA beheersmaatregelen.
Tooling: Nétive

Flextender
Leveranciers kunnen ook zelfstandigen aanbieden. Een standaard zzp-toets en andere 
controles bij inschrijving en onboarding identificeren de werkrelatie. In het geval Flextender 
optreedt als Broker wordt er tevens gewerkt met een G-rekening en benodigd SNA keurmerk 
in de nadere opdracht.
Tooling: Flextender.nl

Hays
Ja dat is mogelijk. Hays is lid van de BOVIB en Federgon in Belgie. Wij voldoen aan en volgen 
de eisen omtrent wet en regelgeving in beide landen (NL en BE) vanuit onze eigen contracting 
afdelingen in Amsterdam en Antwerpen. Zie ook de certificeringen.
Tooling: 3SS, SAP FIeldglass, Beeline, Nétive

Het Flexhuis
ZZP’ers kunnen worden aangeboden mits de aanvraag dat toelaat. Borging van de status gaat 
conform de beheersingsmaatregelen die onderdeel uitmaken van het Bovib keurmerk.
Tooling: Nétive

Maandag Managed Services
Ja dat kan. We leggen dit vast in Nétive.
Tooling: Nétive

OneStopSourcing
Indien de opdracht vanuit de opdrachtgever aansluit bij invulling door een zelfstandige (niet 
onder leiding en toezicht opdrachtgever, afgebakende opdracht), werken wij graag en veel 
met zelfstandigen. In het selectietraject voeren wij een ondernemerscheck uit, om te toetsen 
in hoeverre de kandidaat kwalificeert als zelfstandig ondernemer.
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
The gig economy has resulted in more short-term skills and specialty-based assignments. 
Shorter duration of gig assignments supports non-employee classification, which in turn 
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reduces the risks of regulatory audit and worker claims. Still, the working relationships for 
these contract-based engagements must be properly defined to remain in compliance.
Tooling: VMS

Profile Group
Les founisseurs ont la possibilité de soumettre des profils de freelances. Cela est visible dans 
le VMS, de sorte que nous disposons de toutes les données pour mener une négociation 
qualitative. 
Tooling: ProUnity

ProUnity
De leverancier moet bij het indienen van een freelancer/zzp’er verplicht de status van de 
kandidaat bevestigen via een dropdownlijst (vaste VMS-functie),  inclusief ‘Consent Freelancer’. 
Zo voorkomen we schijnzelfstandigheid en zorgen we voor een duidelijke opdracht en 
relatiebeschrijving tussen de leverancier en klant, of ProUnity in de rol van broker. De 
leverancier moet altijd de contractvoorwaarden aanvaarden vooraleer een freelancer aan te 
bieden.  
Tooling:  ProUnity VMS

Randstad Sourceright
Randstad Sourceright utilises Apptus’ Contract Lifecycle Management (CLM) and Supplier 
Data Management modules, which provide a central, global repository of contracts for other 
suppliers of freelancers (vendors). This enables version control and audit trails, the provision 
of a standardised exceptions management process, and the ability to track terms and changes 
on third-party agreements.
Tooling: Apptus

SOLVUS
Wij hebben specifieke benaderingen en controle mechanismes ingebouwd in onze sourcing 
strategy waarbij wij sterk focussen op compliancy en GDPR wetgeving met controle 
mechanismes en momenten die door alle partijen moeten ondertekend en goedgekeurd 
worden. Hierbij bewaken we dat wanneer iemand aangeeft onder een bepaalde categorie te 
vallen dit ook via controle mechanismes dient te bewijzen.  
Tooling: Connecting-Expertise

Staffing Management Services
Leveranciers kunnen zzp’ers voorstellen, al gaat de voorkeur uit naar een zo kort mogelijk 
keten, wat voordeel biedt aan zowel opdrachtgevers als zzp’ers. We leggen in onze systemen 
vast wanneer sprake is van zzp-inhuur. In dat geval contracteren we met een goedgekeurde 
modelovereenkomst en leggen we een DBA-proof opdrachtomschrijving vast.
Tooling: Nétive VMS / SAP Fieldglass / Select

Sterksen
De op de MSP aangesloten leveranciers mogen naast kandidaten op uitzend- & detacheringsbasis 
ook ZZP-ers/freelancers aanbieden op de openstaande aanvragen mits de aanvragen ook 
geschikt geacht worden voor invulling door ZZP-ers (wet DBA). Aangeboden ZZP-ers worden 
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echter wel rechtstreeks door de MSP gecontracteerd. De marge wordt vervolgens via een ‘kick 
back’ fee met de leveranciers verrekend. De status van de kandidaat wordt duidelijk vastgelegd 
in de inzetovereenkomst in het VMS.
Tooling:  Select

Talent Solutions - TAPFIN
Yes, depending on agreements made with clients, suppliers can introduce IC’s under strict 
conditions (e.g. margin transparancy, limited supply chain). Both suppliers and freelancers 
need to register themselves to complete the vetting and compliant onboarding process 
(Delivery capabilities and expertise, financials, statute and regulations) to avoid future risks 
and compliancy roadblocks.
Tooling: Internal tool & VMS

Hoe organiseert u de contracteren van freelancers/zzp’ers? Doet u dit zelf 
of doet u doorgaans een beroep op specifieke partners? 

AgileOne
AgileOne calls on partners (i.e. brokers) familiar to our client to organize the contracting of 
freelancers. As a vendor neutral MSP provider, local laws and regulations, by country, dictate 
how contingent labor (including freelancers) can be engaged and managed by MSP providers, 
staffing agencies, and similar vendors. Our goal as MSP is to assist our clients in designing a 
compliant freelancer contracting program to mitigate risk, improve quality and efficiency, and 
streamline costs.
Tooling: AgileOne’s proprietary AccelerationVMS freelancer compliance module, or third-party 
freelancer management tools.

Brainnet
Dit doen wij zelf middels onze door de Belastingdienst goed gekeurde modelovereenkomst.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

CXC Global
CXC contracts freelancers directly.
Tooling: MyCXC

De Staffing Groep
DSG organiseert dit zelf. Als lid van de Bovib hanteren wij de goedgekeurde Model Ovk en passen 
de beheersmaatregelen toe om ons ervan te vergewissen dat we te maken hebben met een 
zelfstandig professional. Gedurende de inzet monitoren wij of de feitelijke omstandigheden bij 
opdrachtgever niet veranderen ten opzichte van de opdrachtomschrijving.
Tooling: Byner

Flextender
Flextender verzorgt dit zelf, met ondersteuning van vakspecialistische juristen.
Tooling: Flextender.nl
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Hays
Hays organiseert de contractering zelf. Wij beschikken over een eigen Modelovereenkomst 
voor bijvoorbeeld NL  Voor internationale inhuur vanuit NL en BE naar andere landen werken 
we samen met partners indien noodzakelijk, indien het ontbreken van eigen juridische entiteit 
over ons eigen bestaande netwerk van 33 landen.
Tooling: 3SS, SAP Fieldglass, Beeline, Nétive

Het Flexhuis
ZZP’ers die direct zijn aangesloten worden zonder tussenkomst van een (extra) bureau 
gecontracteerd.
Tooling: Nétive

Maandag Managed Services
Dit doen we op twee manieren, via onze partner Younited of zelf via Maandag® Interim 
Management.
Tooling: Younited en Nétive

OneStopSourcing
Wij voeren contractering, screening en administratie van freelancers/zzp’ers volledig in eigen 
beheer uit. We gebruiken hierbij ons eigen VMS esd.next (of het VMS van onze opdrachtgever).
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
We will work with a an FMS provider, such as TalentNet, to provide a Talent Pool Sourcing / 
Direct Worker engagement mode
Tooling: 3rd party vendor

Profile Group
Nous avons élaboré un contrat spécifique pour les travailleurs indépendants. Ce contrat est 
signé directement dans le VMS.
Tooling: ProUnity

ProUnity
De partijen regelen de samenwerking op twee manieren, waarbij ProUnity het volledige proces 
in beide scenario’s begeleidt. Bij de meest gebruikte formule sluit de freelancer/zzp’er een 
overeenkomst af met ProUnity, op basis van een back-to-back principe. Daarnaast kan de 
freelancer ook zelf rechtstreeks een contract afsluiten met de klant. 
Tooling:  ProUnity VMS

Randstad Sourceright
For sourcing, we offer direct sourcing services and talent pooling. For contracting, we call 
specific partners (Randstad or others) that are offering brokerage services.
Tooling:  N.v.t.

SOLVUS
Wij contracteren de freelancers zelf.
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Tooling: Connecting-Expertise

Staffing Management Services
Het contracteren van freelancers/zzp’ers verzorgen wij rechtstreeks om het aantal schakels in 
de keten te minimaliseren.  
Tooling: Nétive VMS / SAP Fieldglass / Select

Sterksen
ZZP-ers/freelancers worden direct door de MSP gecontracteerd.
Tooling:  Select

Talent Solutions - TAPFIN
TAPFIN operates in a vendor-neutral manner and will audit & select the most suitable broker(s) 
based on client requirements. TAPFIN also offers its own broker service.
Tooling: WorkMyWay

Voor welke soorten diensten worden SoW leveranciers en contracten 
ondersteund? En hoe organiseert u het contracteren en factureren van een 
SoW contract? 

AgileOne
Project-based, fixed price, and time and materials (T&M) 
Using the SOW module within leading VMS platforms such as our proprietary AccelerationVMS 
or third-party tools provided by Beeline and Fieldglass. The technology is localized, customized, 
and configured to include business rules embedded into process workflows. They feature full 
SOW reporting, negotiation and contracting functionality, and invoicing based on the type of 
SOW project.
Tooling: SOW modules within leading VMS platforms such as AccelerationVMS, Beeline, and Fieldglass.

Brainnet
Wij kunnen voor elke dienst SoW faciliteren binnen de huidige wet- en regelgeving.
Dit wordt vastgelegd in een contract en we verzorgen de verdere administratie via onze eigen 
tooling.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

CXC Global
CXC engages SOW suppliers under appropriate SOW agreements underpinned by firm 
milestones and deliverables. We can customise VMS for engaging SOW Suppliers. In NL, we 
manage 50 SOW vendors/suppliers. We support IT Services and service provision.
Tooling: MyCXC

De Staffing Groep
Voor uitbesteed werk. een vorm van outsourcing waarbij diensten worden geleverd door een 
organisatie die expertise heeft in het uitvoeren van een specifieke functie. Projecten of diensten 
o.b.v. resultaat . Met Project Tracking kunnen de uitbestede projecten centraal worden gevolgd 
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en vastgelegd. Met Worker Management wordt de compliance en leverancierketen vastgelegd. 
Met Project Sourcing kunnen we ook de search faciliteren met selectiecriteria. DSG verwerkt de 
uitgangspunten, welke vermeld staan in de SOW, in het contract van de leveranciers. Tevens is 
DSG in staat om de SOW overeenkomst op te maken voor onze klanten. De resultaten worden 
verwerkt, dmv van gestroomlijnde en goed geautomatiseerde processen. Dit kan zijn via een 
(% of fixed met mijlpalen) resultaatrapportage, factuurvoorstel of reverse billing. We blijven 
in contact met de kandidaat en klant omtrent de voortgang van de inhoud van de project 
overeenkomsten.
Tooling: Nétive

Flextender
Niet van toepassing

Hays
SOW contracten worden afgesloten bij de klant. Wij ondersteunen de administratie en sourcing 
selectie bij betreffende dienstverlening.
Tooling: SAP Fieldglass, Beeline

Het Flexhuis
Dit is afhankelijk van de behoefte van de opdrachtgever en de aard van het project. Hierin wordt 
gekeken of dit in de vorm van een SoW overeenkomst kan worden ingezet.  De inhuurconsultant 
zorgt voor een juiste formalisatie en registratie ten behoeve van een correcte doorvoering van 
contract en facturen.
Tooling: Nétive

Maandag Managed Services
Niet van toepassing

OneStopSourcing
In beginsel kunnen wij elke vorm van SoW servicen, van outsourcing tot freelance project 
afhandelen. De basis is de opdrachtdefinitie en het omschreven resultaat, dat overeengekomen 
wordt door opdrachtgever en opdrachtnemer. Indien van toepassing stellen wij milestones 
vast die we desgewenst koppelen aan een facturatieschema. Onze consultants verzorgen 
het milestonemanagement en verifiëren of het afgesproken projectonderdeel naar wens is 
opgeleverd.
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
Within our services procurement (SOW) offering, we provide worker resource tracking, 
transactional administration support, procure to pay, source to pay, competitive bidding, fixed-
price agreements, and time and materials. VMS sends one consolidated invoice to the client 
after the close of the defined billing cycle. Each invoice itemizes the total amount due per 
department/office. The invoice includes only the time approved within VMS during the billing 
cycle, including time related to contingent workers, independent contractors, and project-
based workers.
Tooling: VMS
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Profile Group
Niet van toepassing.

ProUnity
Vanaf de eerste selectie van de juiste partij, over de verdere selectie en de ‘Best And Final Offer’, 
tot en met het vastleggen van het contract kan ProUnity het proces ondersteunen en aansturen. 
Dankzij de ingebouwde marktplaats en het inzetten van beschikbare leveranciersdata en 
-scoring worden kwalitatieve SoW-leveranciers beperkt en aanbevolen.
ProUnity biedt 2 opties aan. 
1. Bij een opdracht in regie biedt ProUnity de optie om op te treden als broker. KPI’s en SLA 

worden daarbij dan rechtstreeks geregeld tussen klant en leverancier .
2. Bij een vaste prijsopdracht met strikte KPI’s en SLA’s kan ProUnity optreden als MSP voor 

het aansturen van de distributie en selectie. De klant zal dan rechtstreeks onderhandelen 
en  contracteren met de leverancier(s).  

Tooling:  ProUnity VMS

Randstad Sourceright
Randstad Sourceright supports organisations with SOW spend, suppliers and contracts 
spanning every suitably characterised category of spend. This includes IT, professional 
services, marketing services, legal services, HR services and many more. Our SOW solution 
also accommodates every type of contractual engagement including time and materials, fixed 
price or milestone-based contract management. Typically, we will engage client suppliers on 
a triage basis. This scenario is defined by the client retaining a legal relationship directly with 
the supplier and therefore retaining responsibility for the delivery of the project. Randstad 
Sourceright in this instance then acts as an intermediary via another contract with the supplier. 
Under this agreement we act as a facilitator between the two parties and take responsibility 
for either supporting or leading key components of the SOW life cycle. Our partnership with 
Onit, the contract life cycle management tool, allows us to leverage AI to draft best-in-class 
SOW contracts, and audit and report on contractual characteristics such as risk, key clause 
inclusion, and billing types across tens of thousands of contracts simultaneously.
Tooling:  Onit

SOLVUS
Dit is afhankelijk van klant tot klant, facility projecten,  ICT projecten,  teamaanvragen, ...
Tooling: Connecting-Expertise

Staffing Management Services
Worker tracking / project tracking (in voorbereiding)
Het contracteren en factureren van een SoW contract organiseren wij middels een agentmodel, 
ofwel wij beheren de overeenkomst tussen de leverancier en de opdrachtgever.
Tooling: Nétive VMS / SAP Fieldglass

Sterksen
Sterksen heeft in de lopende MSP-programma’s nog geen ervaring met het managen van 
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Statement of Work. Wanneer er zich hier opportunities voor aandienen, dan kunnen we 
hiervoor de MSP-oplossing van ons zusterbedrijf Staffing Management Services naar voren 
schuiven.
Tooling:  Nétive

Talent Solutions - TAPFIN
Depending on the purpose and need of the client. It can be based on a internal approval 
process  or it is based on the goals and outcome of the specific project. For both bid and 
invoice process, the MSP will organise the way of working and partner with the VMS to support 
the MSP action items to evaluate and approve the steps in the process.
Tooling: Internal tool

Hoe organiseert u de directe sourcing van freelancers/zzp’ers? Doet u dit 
zelf of doet u doorgaans een beroep op specifieke partners of platformen?

AgileOne
Freelancers can be directly sourced using our Talent ETL talent network and curation 
technology, or a third-party freelancer management system can be integrated with our 
proprietary AccelerationVMS or any third-party VMS. Data is pushed and pulled between 
the program’s systems of record to produce accurate reporting and ensure compliance with 
process workflows and client rules of engagement.
Tooling: Proprietary Talent ETL talent community software, proprietary AccelerationVMS feelancer 
compliance module, or third-party freelancer management tools.

Brainnet
Middels onze online portal benaderen we de markt en kunnen wij zowel zelf zzp’ers contracteren 
alsmede via leveranciers.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

CXC Global
CXC calls on the expertise of our talent sourcing partners, Twago/ Workllama/ Elevate to pull 
the most suitable candidates from their talent pools.
Tooling: Workllama, Elevate Direct & Twago

De Staffing Groep
Elke aanvraag zetten we (expertisegericht) via een bericht in eigen kandidatenbestand (ruim 
60.000 zzp’ers, 4.000 leveranciers met kandidaten in loondienst) en op onze website. Tevens 
gebruiken we job boards en benaderen we actief en doelgroepgericht kandidaten via niche 
leveranciers, kennisgroepen en de social media. Dit is vooral effectief voor schaarse kandidaten, 
kandidaten met specifieke expertise en latent zoekende kandidaten. Persoonlijk contact is en 
blijf dé sleutel tot succes.  
Tooling: Nétive

Flextender
Zelfstandigen kunnen rechtstreeks reageren op opdrachten die op ons platform worden 
gepubliceerd. Wij doen hiervoor dus niet een beroep op specifieke partners, maar gebruiken 
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ons eigen platform.
Tooling: Flextender.nl

Hays
Wij organiseren direct sourcing door proactief en exclusief namens de klant te sourcen. Wij 
kunnen afhankelijk van de klant gebruik maken van eigen tooling, of tooling van partners, zoals 
Shortlist en Avature en anderen.
Tooling: Avature, OneTouch, ShortList

Het Flexhuis
Wij beschikken over een team Sourcing die zorgt voor zowel het sourcen van zzp’ers als 
sourcen voor openstaande aanvragen. Hierbij worden verschillende kanalen ingezet, dit is 
afhankelijk van de aard van aanvraag, beschikbaarheid op de arbeidsmarkt en keuzegedrag.     
Tooling: diversen 

Maandag Managed Services
Dit doen we via Younited en zelf via het VMS Nétive.
Tooling: Younited en Nétive 

OneStopSourcing
Wij doen dit in de meeste gevallen in eigen beheer, waarbij (functiegroepspecifieke) 
kandidatenpools beschikbaar stellen aan opdrachtgevers. Wij zetten voor het vullen van deze 
pools ons eigen netwerk in, maar benutten doorgaans ook het bestaande netwerk van onze 
opdrachtgevers. Opdrachtgevers krijgen toegang tot de pools en kunnen direct sourcen vanuit 
de pools.
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
We build a private, contingent talent community using your brand where qualified candidates 
can have access to open roles at your company. The private talent community is made up of 
redeployed workers, known workers, silver medallists, referrals and newly sourced talent.
Tooling: VMS + TalentNet

Profile Group
Nous avons une équipe de recruteurs spécialisés, qui sondent le marché en continu (réseau 
propre et annonces), construisent et maintiennent des viviers de candidats par familles de 
métiers, par compétences et par niveau de séniorité.
Tooling: TalentFinder / LK

ProUnity
ProUnity beschikt over een eigen marktplaats met ruim 10.000 (gratis) geregistreerde 
freelancers/zzp’ers. De klant beslist of hij deze groep al dan niet mee aanschrijft bij het verdelen 
van een opdracht. Indien de freelancer ingehuurd wordt via de ProUnity-marktplaats is 
ProUnity steeds de contracterende partij (broker). ProUnity is de SPOC voor alle operationele, 
contractuele en facturatievragen.  
Tooling:  ProUnity VMS
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Randstad Sourceright
As part of Randstad, Twago is a fully integrated talent pool management and marketplace 
platform  designed to directly source freelancers, leveraging the strength of our clients’ brands. 
This allows for the creation of pre-vetted and qualified talent pools for clients, enabling reduced 
time to hire.
Tooling:  Twago

SOLVUS
Wij maken gebruiken van ons eigen platform en kunnen posten op gelijk welk  ander platform, 
verder hebben we een gespecialiseerd team en dienstverlening voor en naar de freelancers.
Tooling:  IFORCE

Staffing Management Services
De direct sourcing strategie passen wij zelf toe en benaderen:
• Alle zzp’ers die in de afgelopen 2 jaar succesvol bij de opdrachtgever hebben geleverd. 

Zij worden door een Professionals manager persoonlijk benaderd en onboard in de 
marktplaats van de opdrachtgever.

• Alle bij Staffing MS aangesloten zzp’ers.
• Alle zzp’ers die via social media (LinkedIn en Twitter) vernemen dat de opdrachtgever op 

zoek is naar professionals.
Tooling: Nétive VMS / Select  

Sterksen
In onze hybride MSP-oplossing zet Sterksen in op actieve direct sourcing en het opzetten van 
klant specifieke eigen Talent Pools en ZZP-communities vanuit het ‘employer brand’ van de 
opdrachtgever. Hiertoe worden de verschillende sourcing instrumenten in samenspraak met 
de opdrachtgever vastgesteld.
Tooling:  Carerix

Talent Solutions - TAPFIN
WorkMyWay is a client talent pool curated by TAPFIN on behalf of the client and supported 
by technology. The sourcing will be customized to the client based on the needs and type of 
profiles.
Tooling: WorkMyWay

Hoe organiseert u een geïntegreerde sourcing vast en flex, Total Talent 
Acquisition? Is dit door combinatie met RPO-diensten of anders? Doet u dit 
zelf of doet u doorgaans een beroep op specifieke partners? 

AgileOne
AgileOne, as a total talent workforce and vendor management solutions provider will organize 
the solution. The solution, based on client needs, is customized to integrate any variety of 
services into our MSP program such as RPO and Direct Sourcing. In addition to organizing the 
MSP program, we can also provide RPO and Direct Sourcing, or call on specific partners such 
as Alexander Mann Solutions for their expertise in the RPO and Direct Sourcing space within 
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European Union countries.
Tooling: AgileOne’s proprietary AccelerationVMS and proprietary Talent ETL, or any third-party 
platform utilized by our client.

Brainnet
Dit organiseren wij zelf binnen het MSP-programma. Indien de klant hier partners in wilt 
opnemen, dan faciliteren we dat.
Tooling: Wand (eigen tooling), Nétive, Fieldglass, Beeline

CXC Global
CXC does not source or engage perm workers. If the client needs this service, we would call 
on our RPO partner.  
Tooling: N.V.T.

De Staffing Groep
De 1e stap voor een geïntegreerde sourcing oplossing is het inrichten van één loket waar 
alle vragen op het gebied van capaciteit (flex en vast) samenkomen. Essentieel is om een 
cultuur- en werkwijze verandering te realiseren en borgen in samenspraak met de betrokken 
stakeholders (Recruitment, HR, Inkoop)  De RPO richten wij deze zo in, dat we vanuit een 
strategische personeelsplan(ning) de meest (kosten)efficiënte & effectieve contractvorm 
aanbieden; dit doen we in eigen  beheer.
Tooling: Carerix

Flextender
Niet van toepassing

Hays
Hays doet dit in combinatie met haar inhouse RPO dienstverlening en global infrastructure 
icm met eventuele tech partners vanuit ons eigen eco system.  
Tooling: Nétive, SAP Fieldglass, 3SS, Beeline, CatsOne

Het Flexhuis
Niet van toepassing

Maandag Managed Services
Niet van toepassing

OneStopSourcing
Het toevoegen van RPO en integratie vast en flex hebben wij momenteel in pilotvorm live 
bij twee klanten.  Evaluatie bleek positief, 2022 rollen we deze dienst verder uit voor andere 
opdrachtgevers.
Tooling: eigen VMS esd.next

Pontoon
As a total talent organization, we don’t limit ourselves to traditional supply-chains. We 
optimize recruiting channels and introduce proactive talent identification strategies. Pontoon 
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recommends a flexible sourcing strategy tailored to our client’s specific needs. This may 
include: a vendor-neutral supply chain, talent development, direct souricng and curated talent 
communities.
Tooling: Technology ecosystem with integrations

Profile Group
Une seule équipe gère le MSP et le RPO afin d’assurer une gestion globale du recrutement.
Tooling: RPO Profile Group

ProUnity
Deze dienstverlening wordt momenteel uitgewerkt door het team, om beschikbaar te zijn in 
2023. Dit wordt in 2022 verder concreet in kaart gebracht en ingepland met partners van de 
organisatie. 

Randstad Sourceright
Randstad Sourceright is the leading provider of total talent management solutions in the 
industry with 50+ programs delivered to clients, across a range of industry sectors. Sourcing 
is done directly by Randstad Sourceright and supplemented by selected second-tier providers 
depending on factors such as  location, skill set and seniority of hire. RPO and MSP delivery is 
managed under one governance model.
Tooling:  combination of tools

SOLVUS
Wij runnen zelf RPO programma’s waarbij wij ook voor specifieke opdrachten beroep doen op 
gespecialiseerde partijen, dit ook om schaalbaar te zijn wanneer en waar nodig.
Tooling:  Pixid

Staffing Management Services
Als onderdeel van HeadFirst Group zijn wij in staat een unieke combinatie te bieden van 
diensten op het gebied van tijdelijk en vast werk, waarmee we data gedreven oplossingen 
hebben voor ieder arbeidsmarktvraagstuk. De groep wordt - naast Staffing MS - gevormd 
door een verzameling – grote en kleine – merken, zoals intermediairs HeadFirst en RPO- en 
recruitment specialist Sterksen.
Tooling: Select / ATS van Sterksen

Sterksen
Sterksen is de laatste 2 jaar door onze RPO klanten steeds vaker gevraagd om naast de 
gehele ontzorging voor werving van vast personeel (RPO) ook de inhuur van extern personeel 
te verzorgen (MSP). Deze klanten wensen in het kader van Total Talent Acquisition volledig 
ontzorgd te worden voor hun totale instroombehoefte van personeel (vast en flex). Om aan 
deze vraag invulling te geven heeft Sterksen de afgelopen 2 jaar geïnvesteerd in het zelfstandig 
verder op de kaart zetten van MSP en TTA.
Tooling:  Select & Carerix
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Talent Solutions - TAPFIN
Within Talent Solutions, we have the knowledge and expertise to customize total talent 
acquisition solutions for our clients where securing the best talent is prioritized over internal 
definitions, labels and reporting lines. Depending on the client situation we are open to partner 
with external partners or integrate internal client processes in order to create the best holistic 
total talent acquisition solution.
Tooling: Internal tool

Tarieven en marges: welke mogelijkheden biedt u om advies te geven aan 
de inhurende manager over tarieven en marges?

AgileOne    

Brainnet    

CXC Global    

De Staffing Groep    

Flextender      

Hays              

Het Flexhuis   

Maandag Managed Services  

OneStop- Sourcing   

Pontoon     

Profile Group                          

ProUnity               

Randstad Sourceright   

SOLVUS     

Staffing Management Services   

Sterksen     

Talent Solutions – TAPFIN   

Leveranciersmanagement

Hierbij stelden we drie vragen aan de MSP aanbieders:
1. Hoe organiseert u leveranciersmanagement? 
2. Beschrijf of en hoe een ‘tiering’ model mogelijk is en in hoeverre dit dynamisch kan zijn met 

beter/slechter presterende leveranciers, eventueel inclusief freelancers/zzp’ers? 
3. Hoe ziet u de zin en onzin van leveranciersbeheer wanneer de werkende populatie een 

uiterst divers ecosysteem blijkt te zijn?

AgileOne
1. As a global MSP, AgileOne manages a network of 3500 suppliers around the world through 

our best-in-class Supplier Partnership and Engagement (SPE) department. AgileOne SPE’s 
mission is to attain «excellence in value creation through strategic supply chain partnerships» 
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Fig. 11 - Overzicht mogelijkheden in tarief en marge transparantie
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and is committed to connecting, building, fostering, and growing these strategic supply 
chain partnerships. Suppliers are engaged and aligned to opportunities based on their 
ability to deliver value to AgileOne and our client.

2. Supplier tiering is standard within our MSP programs. Suppliers are placed in tiers and 
receive job orders, purchase orders, or freelancer requests based on their proficiency and 
past performance in supplying these worker types by job title and assignment location. We 
track all supplier performance metrics in real-time through VMS technology and produce 
supplier score cards to measure supplier performance across the entire supply chain and 
rank suppliers, accordingly.

3. As the largest black and woman owned workforce management solutions company in the 
industry, worldwide, diversity is in our DNA. We view supplier management as a means to 
deliver value back to our customer while creating opportunities for supply chain partners 
to increase their book of business. As a vendor neutral MSP, we show no bias or preference 
toward any single supplier. We are a true arbiter in assessing supplier performance and 
advising how to create a diversity slate of candidates.

Brainnet
1. Wij hanteren altijd een openmarkt benadering vanuit onze neutrale positie en wij meten 

de performance van onze leveranciers conform de KPI’s van onze klant.
2. Wij hanteren altijd het openmarkt model, tenzij de klant een ‘tier’ model wenst. Dan 

introduceren wij dit in onze dienstverlening.
3. Wij geloven in een divers ecosysteem van leveranciers, omdat de arbeids-en 

leveranciersmarkt enorm versnipperd is in Nederland en België.

CXC Global
1. CXC have a defined process for supplier management but the key starting point is 

communications and having an excellent change management and communications plan. 
Communications from the client and CXC need to be uniform and constant coupled with 
individual supplier meetings, hiring manager townhalls and supplier townhalls. The key is to 
ensure that suppliers « buy in « to the benefits of the programme and that they understand 
that the programme will not be successful without their participation.

2. CXC do not offer a tiered MSP solution.  However, we are flexible based on client demand 
or when specialist suppliers, platforms or direct freelancers.

3. We believe a diverse supplier ecosystem including FMS, Talent Pools, Digital sourcing 
providers, Freelancers and Recruitment Suppliers are to the benefit of a successful MSP 
programme.

De Staffing Groep
1. Vanuit DSG zijn meerdere leveranciersmanagers actief. Enerzijds onderhouden zij de 

contacten met de leveranciers en sturen op de overeengekomen SLA/KPI’s. Anderzijds 
zijn zij in afstemming met afdeling recruitment continue op zoek naar nieuwe leveranciers. 
Vanuit een hecht partnership organiseren de leveranciersmanagers ook periodiek 
kennissessies voor professionals en opdrachtgevers en richten ze ook poolmanagement 
in voor de aangesloten opdrachtgevers.  

2. Met alle leveranciers sluiten wij een SLA af. Of wij wel óf niet werken met een tiering model 
is afhankelijk van onze rol. Als onafhankelijke MSP ontsluiten wij de markt maximaal. 
Echter daar waar wij voor opdrachtgevers specifiek met onderaannemers werken, zijn de 
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onderaannemers Tier 1 en de overige leveranciers Tier 2. Naast leveranciers zetten wij ook 
aanvragen uit binnen ons zzp-bestand. Als onafhankelijke MSP sturen wij op kwaliteit van 
onze leveranciers en kunnen hierin maatwerk leveren. 

3. Gebaseerd op de huidige marktomstandigheden ten aanzien van schaarste heeft het 
zeker wel zin om een actief leveranciersbeheerbeleid te voeren ten einde aan de vraag 
van opdrachtgevers te blijven voldoen. De toegevoegde is er ook in geval van een divers 
ecosysteem van opdrachtgevers.

Flextender
1. Standaard dienstverlening tijdens het gehele inhuurproces richting de markt met ruimte 

voor transparante gesprekken en momenten van delen data. Tevens altijd uitgebreide en 
persoonlijke terugkoppeling. Het proces is voorspelbaar en transparant. Verder nauwe 
contacten met de markt verdeeld in pools en seminars en trainingen op verschillende 
thema’s.

2. Dit is niet mogelijk binnen de dienstverlening op de inzet van een DAS. Daar gelden gelijke 
kansen voor iedere partij en kan geen onderscheid gemaakt worden. 

3. Gelijke kansen beginnen bij gelijke informatieverschaffing. Vervolgens kunnen verschillende 
leverancierspools beheerd worden door andere disciplines en professionals met expertise 
van die disciplines.

Hays
1. Leveranciersmanagement is ingericht op basis van onze Global Operating Method. Hiervoor 

hebben wij supplychain managers aangesteld die dit voor onze klanten managen.
2. Hays is in staat een tiering model te implementeren. Bij dit model krijgt tier 1 

(voorkeursleveranciers) een eerste mogelijkheid om vacatures in te vullen. Indien er 
onvoldoende aanbod is vanuit Tier 1, kan er een beroep worden gedaan op verschillende 
tiers. In dit model is een promotie / degradatie regeling van toepassing. 

3. Leveranciersbeheer is altijd van toegevoegde waarde.  Het maakt niet uit of de populatie 
heel divers is of homogeen. Dit is uitgewerkt in onze Global Operating Model.

Het Flexhuis
1. Wij breiden continue het leveranciersnetwerk uit. Afhankelijk van de behoefte van de klant 

worden hier schillen in aangebracht met specifieke afspraken en evaluatiestructuur.
2. De effectiviteit van de werking is afhankelijk van de wijze waarop een inlener werkt, welke 

doelstellingen deze heeft en hoe een arbeidsmarkt zich ontwikkelt tussen vraag en aanbod. 
3. Effectief leveranciersbeheer is altijd zinvol, ongeacht de diversiteit in meer of mindere mate.

Maandag Managed Services
1. Maandag Managed Services heeft landelijk ongeveer 400 leveranciers gecontracteerd. 

Dit wordt gedaan door twee contractmanagers. Per programma worden de individuele 
leveranciers in het klantspecifieke netwerk gemanaged op de afgesproken KPI’s. Indien 
nodig zetten we een leverancier op scherp e/o introduceren een nieuwe leverancier op 
het programma. Twee keer per jaar houden we een tevredenheidsmeting en organiseren 
een bijeenkomst. 

2. We gebruiken hierbij het distributiemechanisme van Nétive waardoor je kunt ‘tieren’ op 
aanvraag, discipline, afdeling, performance leverancier, pool en freelancers/zzp-ers.
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3. Dat heeft alleen zin als alle leveranciers in het Nétive VMS staan en de actuele status van 
hun professionals up to date houden. En wij managen dit zelf voor de freelancers/zzp-ers.

OneStopSourcing
1. Binnen onze organisatie is het operationele leveranciersmanagement belegd bij de 

MSP Consultants, zodat die 360° zicht hebben op zowel klantsituatie als de markt. 
Tactisch en strategisch leveranciersmanagement wordt uitgevoerd door een dedicated 
leveranciersmanager, die op basis van het strategisch belang van leveranciers voor 
opdrachtgevers maatwerk bedieningsconcepten uitvoert.  

2. Zeker in zeer schaarse en strategisch belangrijke functiegroepen implementeren wij 
tiering modellen. Wij stemmen hierbij KPI’s en SLA af met onze opdrachtgevers en sturen 
hier voortdurend op. Indien gewenst nemen wij het leveranciersmanagement volledig 
over en zullen wij leveranciers in status promoveren of degraderen en eventueel nieuwe 
leveranciers selecteren en contracteren. 

3. De populatie is zeker divers én dynamisch. Daarom kiezen wij voor doorlopende 
performancemeting.

Pontoon
1. Our Procurement Supplier Partnership team will work with customers to quickly assess 

their current supply chain based on job roles, geography, and programme objectives. We 
recommend retaining strategic, high-performing suppliers who cover specialist areas.  We 
will supplement the supplier mix by enhancing relationships with current suppliers and 
recommending new ones.

2. We deploy a tiered model on the majority of our programs. Pre-defined contractual KPIs 
in the supplier contracts assure that we measure and analyze performance on a regular 
basis to retain performing, and remove under-performing suppliers.  

3. Our Procurement Supplier Partnership team will work with our customers to assess their 
current supply chain, based on job roles, geography, as well as program objectives, such 
as diversity. This allows us to drive an optimal strategy from the beginning of the program. 
We recommend retaining your well-performing, strategic, and niche suppliers to ensure a 
smooth transition.

Profile Group
1. Définition d’un tiering (1-2-3) spécialisé par famille de métier. Définition d’un pool de 

prestataires compétents dans des marchés de niche.
2. Les fournisseurs sont évalués 2x/an, sur 3 bases : a. la qualité de la coopération, évaluée 

par des questionnaires de satisfaction anonymes; b. Qualité du profil, rapidité de la 
réponse, compréhension des besoins et de l’activité, évaluée au moyen d’indicateurs clés 
de performance; c. la proactivité dans la construction de viviers de candidats pour les 
métiers stratégiques pour nos clients.

3. Organisation de tierings différents par famille de métiers..

ProUnity
1. ProUnity bewaart en bewaakt altijd zijn neutrale positie. De beste partij wint. De kwaliteit en 

prestaties van de leveranciers worden steeds afgemeten op basis van concrete feiten. Die 
worden zowel ad hoc verzameld als met officiële MSP-bevragingen en VMS-scoringfuncties. 
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De klant beslist vrij welke leveranciers deel uitmaken van zijn distributielijst en kan die vlot 
aanpassen.  

2. Tiering is bij ProUnity een standaard-functionaliteit in de dienstverlening. Verschillende 
tiering- principes worden zeer eenvoudig en dynamisch opgezet, in functie van o.a. een 
specifieke categorie of entiteit. Dit kan ook gecombineerd worden met de Marktplaats. Het 
tijdelijk of definitief plaatsen of een «blacklist» en nieuwe leveranciers toevoegen gaat snel 
en eenvoudig.  

3. Een goed beheer van het leveranciersbestand is een behoorlijk arbeidsintensieve taak, 
die specifieke competenties en tooling vraagt. Het algemeen beheer en de opvolging 
van opdrachten en leveranciers kan je wel transversaal benaderden, maar voor gerichte 
vragen en de selectie van de juiste kandidaten blijft het aangewezen om met specifieke 
inhuurspecialisten te samen te werken.

Randstad Sourceright
1. The day-to-day contact with suppliers happens in the operations. Centrally there is a supply 

chain management organisation to support our clients and operations with tactical and 
strategic advice, projects and implementation. Supply chain management also works with 
a back-office organisation handling all supplier administration.

2. Tiering can be a very effective tool, and we use this in many of our programs. We have 
examples of where this is dynamic and where strong performers are rewarded and lower 
performing suppliers may be demoted.

3. Supplier management can play an important role in finding the right set of suppliers for 
each kind of role, making sure we create the right ecosystem for our clients. 

SOLVUS
1. Eerst en vooral beschouwen wij bij Solvus onze leveranciers als partners. Daarom zorgen wij 

er vanaf het eerste contact voor dat zij zo goed mogelijk worden opgeleid en geïnformeerd. 
Snelheid, efficiëntie en eenvoud zijn de drijvende krachten achter deze samenwerking. 
Tijdens de samenwerking volgen wij hen continu op en helpen hun ook om zo efficiënt 
mogelijk te zijn/blijven zodanig dat het voor alle 3 partijen interessant blijft; 

2. We geloven dat tieringmodellen hun nut kunnen hebben, naargelang de verwachtingen van 
de klant duidelijk zijn en dat er wel steeds een garantie van invulling en markt conformiteit 
kan blijven geleverd worden, wat in het huidige markt schaarste niet altijd even eenvoudig 
is 

3. N.v.t.

Staffing Management Services
1. Staffing MS heeft - zelf en als onderdeel van HeadFirst Group - een uniek netwerk van maar 

liefst 6.500+ leveranciers en 54.000+ zelfstandig professionals, onderhouden door Partner 
Managers. Zij investeren in de kwaliteit van dit netwerk (bv. door proactief uit te breiden 
op schaarse gebieden en d.m.v. opleidingen) en het binden en boeien van professionals 
(communities, kennissessies), met als doel: het aanbod klaar hebben staan op het moment 
dat de vraag komt.

2. Tier 1: voorkeursleveranciers, Tier 2: marktplaats. Per kwartaal overleg met opdrachtgevers 
of er leveranciers moeten schuiven tussen Tier 1 & 2. Basis voor deze beslissing ligt in 
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performance management methodiek, waarbij leveranciers worden beoordeeld op het 
behalen van opdrachtgever specifieke KPI’s.

3. Wij zijn van mening dat leveranciersbeheer altijd zinvol is, in overleg met onze 
opdrachtgevers bepalen we voor die situatie de optimale beheersmaatregelen, KPI’s en 
kritische succesfactoren.

Sterksen
1. Sterksen meet de supplier performance op basis van de overeengekomen SLA’s & KPI’s. 

Door deze performance 2 x keer per jaar bespreekbaar te maken met onze leveranciers, 
kunnen we meetbaar maken hoe ze presteren ten opzichte van andere leveranciers. We 
zorgen er niet alleen voor dat er openheid en transparantie is, maar kijken ook naar de 
kwaliteit van de geleverde diensten. Vervolgens voorzien we de leveranciers van feedback 
en coachen op het realiseren van verbeteringen.

2. Sterksen richt voor de klant een tier 1 en tier 2 aan leveranciers in per vakgebied. Zo 
kunnen goed presterende tier 2 leveranciers zich kwalificeren en promoveren naar tier 
1 die met een bepaalde tijds- voorsprong als eerste nieuwe aanvragen ontvangen. Het 
omgekeerde werkt voor slecht presterende tier 2 leveranciers. 

3. Naast het inrichten van een tiering model moet er ruimte blijven om te werken met 
nichepartijenen en ZZP-ers. Hiervoor draagt Sterksen zorg voor het vinden maar ook 
contracteren van deze non preferred suppliers en ZZP-ers.

Talent Solutions - TAPFIN
1. Supplier Loupe, part of our proprietary business intelligence software - Intellireach, is 

TAPFIN’s supplier performance management tool to continuously monitor & audit all aspects 
of supplier performance including quality & delivery capabilities, pricing, performance 
metrics, candidate quality, client satisfaction, and volume. The performance scorecards 
are periodically discussed with our Supplier community.

2. Based on te needs and goals of the clients a tiering can be defined to support the different 
benefits. Volume, skill-sets and delivery capabilities are important.

3. Even in a optimized supplier pool, continious improvement is key to better anticipate to 
future challenges, risks in governance and speed and efficiency and be able to have a 
broader insight on the market.
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De enige en eerste onafhankelijke MSP, zo ontstond Staffing MS 
in 2009. Sinds 2018 is de organisatie onderdeel van HeadFirst 
Group, internationale fullservice HR-dienstverlener. Met 
dagelijks duizenden professi onals aan het werk bij honderden 
opdrachtgevers. In de BeNe Lux, maar onder andere ook in 
Duitsland, Polen, Scandinavië en Italië. Business Development 
Director Paul Oldenburg zoomt in op ontwikke lingen die bijdragen 
aan dit succes.

Onafhankelijk zijn en blijven is anno 2022 nog steeds een essentiële en 
fundamentele kwaliteit. Het betekent voor ons (1) geen eigen mensen in-
zetten bij opdrachtgevers, (2) geen voorkeur voor specifieke leveranciers 
en (3) geen voorkeur voor een specifiek Vendor Management Systeem.

Een interessant en zeer actueel voorbeeld hiervan: we gaan voor de 
dienstverlening aan Alliander samenwerken met twee uitzendpartners, 
YoungCapital en Start People. Dit maakt het makkelijker om vanuit het 
belang van de opdrachtgever de hele arbeidsmarkt te ontsluiten. Het 
vergroot de slagkracht van Alliander op de uitzendmarkt, wij regelen het 
in en voeren het uit.

TTM-aanpak neemt vlucht door schaarste
Wat door de jaren wel is veranderd, is het belang voor recruiters en HR 
om externe inhuur goed te begrijpen. Waar inhuur bij onze start draai de 
om kostenbesparing en grip krijgen, ligt de focus nu volledig op het wer-
ven, binden, motiveren en ontwikkelen van talent. Deze integrale kijk op 
de gehele arbeidspopulatie - bekend als Total Talent Acquisition - neemt 
een vlucht door de huidige schaarste. De contractvorm wordt minder en 
minder relevant. Doordat we onderdeel zijn van onze moederorganisa-
tie HeadFirst Group zijn we in staat om opdrachtgevers te adviseren en 
ondersteunen bij deze vraagstukken op het snijvlak van recruitment en 
inhuur. 

Diversiteit & inclusie-beleid: ook 
voor externe inhuur
Een ander gevolg van de schaarste 
is dat het van belang is om het 
arbeidspotentieel van onze sa-
menleving optimaal te benutten. 
Zoals het werven van talent uit het 
buitenland of met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. We spelen hierop 
in met onze global sourcing, re-
mote hiring en social hiring oplos-
singen. We gaan daarnaast met 
‘thought leaders’ in gesprek om de 
relatief holle begrippen ‘diversiteit’ 
en ‘inclusie’ invulling te geven met 
een gefundeerd beleid voor de 
flex-populatie. We dagen hen uit 
om samen een bijdrage te leveren 
tegen de kansen-ongelijkheid in de 
samenleving en dit actief te bestrij-
den.

Bijdragen aan wetgeving
De Nederlandse arbeidsmarkt is 
de afgelopen jaren steeds meer 
verschoven naar een flexibeler ar-
beidsmarkt. Covid-19 heeft dit al-
leen maar versterkt: 1) organisaties 
hebben de ruimte nodig om hun 
personeelskosten aan te passen 
mee te bewegen met de markt,  
2) de noodzaak van grip op inhuur 

is opnieuw blootgelegd, het bleek 
dat organisaties die overzicht 
hadden aan het begin van de crisis 
in staat waren om mee te bewegen 
met de marktontwikkelingen en 
3) locatiegebonden werk werd als 
risicofactor aangemerkt. 

Het huidige rechtssysteem in 
Nederland is echter niet ingericht 
op een moderne, flexibele arbeids-
markt waarin ondernemerschap 
en hybride werkvormen de norm 
worden. Met het nieuwe kabinet, 
met frisse energie, kunnen we een 
nieuw hoofdstuk in de arbeids-
marktwetgeving verwachten. Wij 
dragen actief bij aan het vinden 
van de beste oplossing met visie-

documenten, in samenwerking 
met kennisplatform ZiPconomy en 
ondernemersorganisatie ONL.

Voorspellend met data
Daarnaast bieden we steeds meer 
data-inzichten, vormgegeven in 
onze kwartaalrapportage Talent 
Monitor. Inmiddels hebben we vier 
edities gepubliceerd, inclusief de 
primeur van een voorspellingsmo-
del, waarin we op basis van gege-
vens uit het verleden een prognose 
maken van de tariefontwikkeling 

in 114 beroepen. Dit is zeer nuttig 
voor zowel professionals als leve-
ranciers, die inzicht krijgen in hun 
waarde, als voor opdrachtgevers, 
die de gegevens kunnen gebruiken 
om hun inhuurkosten te voorspel-
len. Van nu af aan zullen wij deze 
traditie jaarlijks herhalen. 

Dit zijn slechts de eerste stappen. 
We blijven innoveren op data- 
gebied, om opdrachtgevers strate-
gische inzichten te bieden en meer 
en meer voorspellend te worden.

Het is acht jaar na de eerste publicatie van hét Inhuurhandboek van Ne-
derland. Ontwikkelingen hebben zich verder doorgezet: de inhuurmarkt 
is nog groter geworden, MSP is als aanpak volledig omarmd door de 
markt en de vakvolwassenheid is fors toegenomen. Tijd voor een nieuwe 
uitgave van het boek, om professionele inhuurprogramma’s verder vorm 
en inhoud te kunnen geven. De auteurs, waaronder Paul Oldenburg, be-
schrijven onder meer de vraag- en aanbodzijde van de markt, het profiel 
van de externe arbeidskracht, relevante wet- en regelgeving en de trends 
die de flexmarkt de komende tijd zullen bepalen. Ben jij lijnmanager, di-
rectie, HRM-professional of inkoper? Vraag dan een gratis exemplaar aan 
op de website van HeadFirst Group.

Professioneel inhuren van externe arbeid

info@staffingms.com 010 760 0900 staffingms.com

Volledig onafhankelijk: 
op het gebied van VMS-
partners en het leveren 

van professionals

Als onderdeel van Head-
First Group: een ijzersterke 
combinatie van kennis en 
ervaring van vast en flex

Unieke sourcing strategie 
afgestemd op schaarste 
en complexiteit van de 

benodigde rol

Strategische partner-
ships, o.a. met ONL voor 
Ondernemers, ZiPcono-
my & Intelligence Group
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MSP aanbieders 
bedrijfsinformatie
In dit hoofdstuk komen in alfabetische volgorde de profielen van alle deelnemende MSP 
aanbieders aan bod in de taal van hun voorkeur, Nederlands, Engels of Frans.
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AgileOne
For the Netherlands
Visiting address head office  Herikerbergweg 238, 1101CM Amsterdam

Website NL     www.agile-one.com/nl

Name contact person   Friso van de Kolk

Phone number contact person  +31(0) 617 123 419

E-mail address contact person  fvandekolk@agile1.com

For Belgium
Visiting address head office  Havenlaan 86C, Box 204 Avenue du Port, B-1000, Brussels

Website BE     www.agile-one.com/be

Name contact person   Friso van de Kolk

Phone number contact person  +31(0) 617 123 419

E-mail address contact person  fvandekolk@agile1.com

Global parent company 

Name              

City/country

Website

Other brand names and labels under which your organization is active 

Mission and vision of your company  
The AgileOne name is based on our mission and vision to provide innovation and insight to 
our clients so they can quickly adapt to the ongoing changes in the marketplace. As their 
trusted advisor, it is our role to anticipate, understand, and create solutions to their workforce 
challenges before our clients realize the challenges exist. 

The Act 1 Group, Inc. d/b/a AgileOne

Torrance, CA, USA

www.agile-one.com

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Brand name/label Activities
Netherlands

Belgium

Global

AgileOne

AgileOne

AgileOne

Workforce and vendor management services and VMS technology.

Workforce and vendor management services and VMS technology.

Workforce and vendor management services and VMS technology.



66MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

The added value / core activities of your company for clients
AgileOne’s service and technology solutions suite is designed to accurately and compliantly 
manage all labor categories and worker classifications. In addition to MSP services and award-
winning, proprietary VMS technology, our services also include SOW, IC Compliance, Freelancer 
Management, Payrolling, Direct Sourcing, Resource Tracking, and more. We are vendor neutral 
and technology agnostic, meaning we are able to deploy our proprietary VMS or utilize any 
third-party VMS our client’s select. 

Brief history of your company
Founded in the United States in 1978, we have been expanding our geographic footprint to bring 
total workforce and vendor management solutions to countries in Europe since 2008. Today, we 
have over 125 MSP and VMS clients representing $4.3 billion in contingent labor spend under 
management. We are recognized as the largest certified black and woman owned provider in 
the MSP and VMS space, worldwide.     

USPs of your company that distinguish it from the competition
• AgileOne is not a recruiting agency. We are a vendor neutral MSP provider strategically 

aligned with our client goals and objectives to deliver top talent into their organization, 
quickly, compliantly, and on price.

• Largest diversity certified workforce and vendor management solutions provider in the 
industry, worldwide.

• Private corporation, which enables us to make investments, impact positive change, and 
scale in line with client needs quicker than our publicly-traded competitors.

What developments have there been at your company in the past 2 years?
We continue to expand our service reach to new clients in new markets across Europe, North 
America, Asia Pacific and Latin America. We also continue to invest in channel partnerships 
with third-party providers to increase the capacity and efficiency of our solutions. Finally, we 
continue to invest in product development for and enhancement of our proprietary software 
solutions (VMS, Talent ETL talent network, CRM, etc.) to continually innovate and simplify how 
our clients engage talent.

  

The number of unique customers and users for whom your MSP works and 
the managed spend throughout 2021

Netherlands GlobalBelgium
Number of customers

Number of hiring managers

Managed spend (€)

2021
5

300+

125 miljoen

125+

60000+

4,300 miljoen

0

0

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Contracting phase
launching customer



67MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

Customer 1 Customer 2
Name, industry, country Merck Sharp & Dohme

Pharmaceuticals Industry
Netherlands, Belgium, Austria, 
Germany, Switzerland, Ireland, 
Sweden, Denmark, Finland, United 
States, and Canada

Year-over-year innovation, 
continuous improvement, and cost 
savings above 70 million over the 
last 10 years of providing workforce 
and vendor management solutions, 
including direct sourcing and talent 
community development and 
curation.

Bristol-Myers Squibb (BMS)
Life Sciences Industry
United Kingdom, Switzerland, 
United States, and Canada.

Sustainable and strategic growth 
with BMS, supporting their 
initiative to expand our workforce 
and vendor management solutions 
across Europe and North America. 
Since 2018, our solution continues 
to bring added value, country by 
country, through achievements in 
quality, efficiency, cost, risk, and 
innovation. Additional expansion 
into EU countries will continue 
through a collaborative process 
with our client.

What have you achieved 
with this client?

Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

1 32
Netherlands

Belgium

Global

Competitor
Allegis (AGS)
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Allegis (AGS)
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Allegis (AGS)
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.
Solutions

Pontoon
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Pontoon
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Randstad Sourceright
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Tapfin
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

KellyOCG
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Tapfin
Offers similar service 
and technology 
solutions; publicly-
traded company with 
name recognition.

Who are your company’s 3 main competitors and why?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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1 32
VMS

Technology other

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other

Who are your partner companies for the services and technologies in this 
list?

AgileOne’s proprietary 
AccelerationVMS

AgileOne’s Proprietary 
Talent ETL talent 
network system

AgileOne MSP is vendor 
neutral

AgileOne MSP is vendor 
neutral

AgileOne MSP is vendor 
neutral

Microsoft Power BI 
business intelligence 
and data analytics

Fieldglass

VNDLY CRM

AgileOne MSP is vendor 
neutral

AgileOne MSP is vendor 
neutral

AgileOne MSP is vendor 
neutral

EMSI HR and People 
Metrics; Brightfield TDX 
MRA software

     

Beeline

GR8 People CRM

AgileOne MSP is 
vendor neutral

AgileOne MSP is 
vendor neutral

AgileOne MSP is 
vendor neutral

Exago BI Ad Hoc 
Report Designer

Partners

Does your company have one or more quality certifications or labels?
No
Yes, namely: ISAE 3402 SOC 1 and SOC 2 attestation by independent auditor Grant 
Thornton LLP; EcoVadis bronze level certification for Corporate Social Responsibility (CSR) 
and Environmental, Social, and Governance (ESG).

✓

Is your company a member of professional or industry associations? 
No
Yes, namely: WeConnect, Minority Supplier Development Council for Europe and Asia 
(MSD), HRO Today, Staffing Industry Analysts (SIA), signatory to the United Nations Global 
Compact (UNGC).  

✓

Describe two customer cases based on the delivered result, in which 
different combinations of the above services are provided, a simple case 
and a complex case.
1. Global pharmaceuticals company utilizing our MSP and AccelerationVMS technology in 

a multi-country, multi-continent (Europe and North America) workforce management 
solution. All labor categories and worker classifications (i.e. temporary, payroll, FTE, SOW, 
Freelancer, etc.) are supported through our program. MSP program is responsible for 
more than 750 million euro in contingent labor spend under contract.

2. Global life sciences company utilizing our MSP and third-party VMS technology in a multi-
country, multi-continent (Europe and North America) workforce management solution. All 
labor categories and worker classifications (i.e. temporary, payroll, FTE, SOW, Freelancer, 
etc.) are supported through our program. MSP program is responsible for more than 250 
million euro in contingent labor spend under contract.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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TRENDS 2022/2023

Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
Netherlands: 
Netherlands is a leading EU country in adopting MSP providers, VMS technology, and outsourced 
workforce management solutions partners. We anticipate an ongoing trend where companies 
in the Netherlands will continue to transition their contingent labor programs from a Master 
Vendor or staffing agency solution to a vendor neutral MSP solution to experience gains in 
quality, efficiency, cost, risk and innovation. 

Belgium: 
Similar to neighboring countries in Europe, the Belgium labor market continues to have open 
vacancies despite an abundant number of available job seekers. This tilts the pendulum in 
favor of the job seeker/employee and not the hiring company. Like the Netherlands, we see 
companies favoring a vendor neutral MSP model to rationalize and optimize staffing supplier 
performance to attract, engage, assess, and on board talent in a competitive MSP soucing 
environment.

Give an example of which actions you have done or plan to do to respond to 
these trends.
Netherlands: 
AgileOne’s full suite of service and technology solutions are available to our clients in 
Netherlands. Our robust offerings ensure that the contingent labor needs of our clients 
will never outpace our ability to deliver on those needs. AgileOne solutions are designed to 
accommodate all worker classifications and labor categories.

Belgium: 
AgileOne’s full suite of service and technology solutions are available to our clients in Belgium. 
Our robust offerings ensure that the contingent labor needs of our clients will never outpace 
our ability to deliver on those needs. AgileOne solutions are designed to accommodate all 
worker classifications and labor categories

What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
AgileOne’s global governance team and third-party consulting agencies, supported by in-
country team leaders and team resources across the world, remain connected to local laws, 
regulations, and potential changes in legislation. We are proactive in ensuring our compliance 
in all countries we support to delivery compliant solutions for our clients. We also utilize 
technology tools to ensure compliance by embedding business rules into process workflows.
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What changes or expansions of services does your company have planned 
for the Netherlands and/or Belgium for 2022/2023?
Netherlands: 
AgileOne is incorporated in the Netherlands and will continue to support our clients through 
our suite of total workforce management and technology solutions. Our programs are capable 
of supporting all worker types and labor categories.

Belgium: 
AgileOne will continue to support our clients through our suite of total workforce management 
and technology solutions. Our programs are capable of supporting all worker types and labor 
categories.

Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
As a flexible, scalable provider of total workforce and vendor management solutions, AgileOne 
designs our strategies around what is important to our clients. We do not ask our clients to 
build their strategies around our capabilities. Our status as a privately-held, financially strong 
corporation means we are able to react and design solutions aligned with client interests 
rather than the competing interests of public shareholders, venture capitalists, or third-party 
investors. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Brainnet
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor   Marconibaan 1 a, 3439 MR  Nieuwegein

Website      www.brainnet.nl 

Naam contactpersoon   Giancarlo Balzarelli

Telefoon nummer contactpersoon 030 - 602 16 17

E-mailadres contactpersoon  giancarlo.balzarelli@brainnet.nl

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor   Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen, België 

Website      www.brainnet.be

Naam contactpersoon   Giancarlo Balzarelli

Telefoon nummer contactpersoon +32 15 48 02 87

E-mailadres contactpersoon  giancarlo.balzarelli@brainnet.nl

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Als onafhankelijke Managed Service Provider geloven wij in een transparante arbeidsmarkt 
waarin talent waarde toevoegt aan succesvolle ondernemingen. Wij streven naar eerlijke 
kansen voor iedereen. Door de marktwerking te verbeteren, helpen wij bij het creëren en 
benutten van kansen in de Nederlandse flexmarkt. Een gelijk speelveld zorgt ervoor dat 
iedereen tegen een marktconform tarief zijn vak kan blijven uitoefenen. 

PRO Unlimited

Verenigde Staten 

www.prounlimited.com

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België

Wereldwijd

Flexbrain Publieke Sector

Brainnet België

PRO Unlimited

Uitzenden, payroll, kennismigranten (Stipp, NBBU cao) 
Uitzenden, payroll (ABU pensioen, NBBU cao) 
Uitzenden, payroll (BFP bouw pensioen, NBBU cao)

MSP + uitzenden + VMS + Hiring intelligence  
 
Hiring Intelligence + VMS + MSP + payrolling
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De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Brainnet by PRO Unlimited is al 26 jaar dé onafhankelijke inhuurspecialist in Nederland. Onze 
kernactiviteiten zijn MSP dienstverlening, Direct Sourcing, SOW Management VMS only en 
Data as a Service (DaaS). De toegevoegde waarde van onze activiteiten voor onze klanten zit in 
totale ontzorgingen rondom inhuurproces en volledige benutting van het beschikbare talent 
op de markt tegen marktconforme tarieven. Verder bieden we met onze wereldwijd erkende 
VMS en data oplossingen real-time inzicht in het proces, externen én data.       

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Brainnet ondersteunt sinds 1996 organisaties bij het zoeken, vinden, selecten van professionals, 
richten we inhuurprocessen in en managen en beheren de contracten. Sinds februari 2021 
zijn wij overgenomen door PRO Unlimited en zijn wij wereldwijd actief voor onze klanten 
als onafhankelijke inhuurspecialist. PRO Unlimited is de grootste wereldwijd neutrale MSP 
dienstverlener met een spend under management van circa 20 miljard.  

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• 100% neutraal, geen enkele voorkeur voor leveranciers of ZZP’ers. We bemiddelen geen 

eigen kandidaten uit andere holding of zuster- of dochterorganisaties;
• Toonaangevende kennisspeler op gebied van Wet & Regelgeving;
• Specialist van alle vormen van arbeid: uitzenden, zzp, detacheren, payroll, SOW, 

kennismigranten, international deployment, en recruitment van vast personeel;
• Gerenomeerde VMS Tooling met Wand;
• Wereldwijd actief in 114 landen;
• Data as a Service (DaaS): wereldwijd de grootste databron (170 miljard datapunten) aan 

workforce data voor onze klanten;
• Twee jaar op rij beoordeeld als Leader en Star Performer in Everest Group’s Peak Matrix  

Assesment of Vendor Managemement Systems.  

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
De afgelopen 2 jaar stond in het teken van integratie binnen de PRO Unlimited organisatie en 
het adopteren van de producten van PRO binnen onze dienstverlening, zoals o.a. werelwijd 
erkende VMS systeem Wand én Ratepoint. Middels deze geavenceerde tooling digitaliseren 
en automatiseren we onze dienstverlening end to end met als resultaat voor onze klanten een 
lean and mean inhuurproces.      

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
70

1000+ 

€ 882 miljoen 

500+ 

1000+

€ 21,8 miljard 

10

100+

€ 5 miljoen
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Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Opdrachtgever 1
Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Opdrachtgever 2

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Nétive 

     

     

Partners

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 9001 / ISO 14001  / ISO 27001 / NEN 4400-1+ / BOVIB-keurmerk✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: Bovib/NBBU  

   

✓

We geven hier geen voorkeur voor 
opdrachtgevers. We zijn trots op al onze 
samenwerkingen.
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Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
Niet aangeleverd.  

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Verdere digitalisering van processen, data gedreven keuzes maken, employer branding steeds 
crucialer voor aantrekken van talent én verder optimaliseren van het zo efficient mogelijk 
inrichten van het inhuurproces.  

België: 
Verdere digitalisering van processen, data gedreven keuzes maken, employer branding steeds 
crucialer voor aantrekken van talent én verder optimaliseren van het zo efficient mogelijk 
inrichten van het inhuurproces.    

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Niet aangeleverd.  
  
België: 
Niet aangeleverd. 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Niet aangeleverd.
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Niet aangeleverd.
België: 
Niet aangeleverd.

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
N.v.t.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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ZORGELOOS EN PROFESSIONEEL 
PERSONEEL INHUREN

Brainnet is onderdeel van PRO Unlimited en levert 

MSP-diensten in meer dan 124 landen. Wereldwijd zijn meer 

dan 270.000 arbeidskrachten actief bij onze opdrachtgevers. 

We hebben meer dan 10.000 samenwerkingsverbanden met 

leveranciers in ons internationale leveranciersnetwerk. 

Benieuwd naar wat Brainnet voor uw bedrijf kan betekenen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

NEUTRALE
MSP-DIENSTVERLENING

100% ontzorging bij 
inhuur flexibel personeel

TECHNOLOGIE
Grip, inzicht en controle 

met intuïtieve 
softwareoplossingen

DATA
Snel inzicht in profielen, 

samenstelling personeelsbestand, 
voorspellingsmodellen

Brainnet B.V.   info@brainnet.nl

www.brainnet.nl  +31 (0) 30 602 16 17

_BRA_2022-06_AdvBrainnet_A4_def.indd   1_BRA_2022-06_AdvBrainnet_A4_def.indd   1 26-04-2022   11:4626-04-2022   11:46
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CXC Global
For the Netherlands
Visiting address head office  Beechavenue 174 D, 1119 PS Schiphol-Rijk, Netherlands 

Website      www.CXCGlobal.com

Name contact person   Hannah Young

Phone number contact person  +353 1 963 0773

E-mail address contact person  Hannah.Young@cxcglobal.com

For Belgium
Visiting address head office  

Website      www.CXCGlobal.com

Name contact person   Hannah Young

Phone number contact person  +353 1 963 0773

E-mail address contact person  Hannah.Young@cxcglobal.com

Global parent company 

Name              

City/country

Website

Other brand names and labels under which your organization is active 

Mission and vision of your company  
We enable companies to achieve a competitive advantage through managing contingent 
workforce quality, efficiency and risk, while reducing costs. As specialists, we have unparalleled 
knowledge to help you overcome your workforce challenges.  

CXC Corporate Managed Services Ltd.

Dublin, Ireland 

www.cxcglobal.com

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Brand name/label Activities
Netherlands

Belgium

Global

CXC Global EMEA

CXC Global EMEA

CXC Global EMEA

Brokering & MSP

Brokering & MSP

Brokering & MSP
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The added value / core activities of your company for clients
Trust CXC to give you the confidence you need to enable your future workforce. We implement 
full scale compliance & governance through our full services offering, from global payroll 
services to  freelancer vetting, MSP solutions & direct sourcing.      

Brief history of your company
Established in Australia in 1992 to provide contractor vetting, compliance and payroll, the 
contingent workforce market has continued to be our core, with services now delivered in over 
60 countries internationally by local specialists. Our corporate offering has evolved over the past 
decade due to increasing market complexity, regulation, technology and evolving client demand.     

USPs of your company that distinguish it from the competition
With a 30 year track record of excellence, CXC has the know-how and infrastructure to enable 
people, and integrate the systems and technology to optimise non-permanent workforce.  Our 
depth of experience, air-tight governance framework, quality control systems and technology 
processes have evolved to be the best in market for mitigating risk. We have substantial 
experience partnering with organisations to deliver a global workforce management model.

What developments have there been at your company in the past 2 years?
CXC EMEA have experienced rapid growth over the last 2 years. Our Revenues have Increased 
by 74% bouyed by borderless hiring, increase in legislation ( DBA and IR35 ) and a demand 
for tail spend management. We have also launched a global Independent Contractor Vetting 
Platform which helps Enterprises determine whether a freelancer is truly a freelancer or if they 
should be desingated as a an employee.  

The number of unique customers and users for whom your MSP works and 
the managed spend throughout 2021

Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

Netherlands GlobalBelgium
Number of customers

Number of hiring managers

Managed spend (€)

2021
5

1000

60 million

500

15000

300 million

2

120

10 million

Customer 1 Customer 2
Name, industry, country A global airline manufacturer 

MSP across 10 Countries including 
NL, Poland, Sweden, Uk, Ireland, 
Swiss, USA, 

 A global IT consultancy

MSP in NL since 2017, Managing 
peak suppliers at 98 and achieved 
steady state of sub 40 suppliers.

What have you achieved 
with this client?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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1 32
VMS

Technology other

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other

Who are your partner companies for the services and technologies in this 
list?

Fieldglass 

Salesforce

N/A

Workllama

Beeline

   

N/A

Elevate

Netive 

Shortlist / Worksuite     

N/A

Twago

Partners

Does your company have one or more quality certifications or labels?
No
Yes, namely: Bronze DE&I accreditation, Irish Centre of Diversity✓

Is your company a member of professional or industry associations? 
No
Yes, namely: APSco Outsource, SIA, AmCham, IBEC, IDA, Open Assembly. 

 

✓

1 32
Netherlands

Belgium

Global

Competitor
Headfirst

Headfirst

Worksome Globalisation PartnersVelocity

Who are your company’s 3 main competitors and why?

Describe two customer cases based on the delivered result, in which 
different combinations of the above services are provided, a simple case 
and a complex case.
1. CXC have been the MSP Provider for the largest Aviation Company in the world since 

2019 in over 8 Countries. This is a generation 1 programe and have introduced supplier 
governance, Beeline VMS, Consolidated billing, workday integration, Kronos integration and 
tenure management. We have delivered significant hard and soft cost savings, improved 
compliance, eliminated rouge spend, mitigated compliance risk and have created improved 
visibility of the entire contingent workforce.  

2. CXC have been the MSP Provider for a 200,000 employee Global Consulting Organisation 
since 2017.his is a generation 1 programe and have introduced supplier governance, 
Fieldglass VMS, Consolidated billing,  and tenure management. We have delivered significant 
hard and soft cost savings, improved compliance, eliminated rouge spend, mitigated 
compliance risk and have created improved visibility of the entire contingent workforce.   

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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TRENDS 2022/2023

Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
Netherlands: 
Increased regulation due to EU Directive on Platform workers, draft legistlation on remote 
work, DBA Pilot being extended.

Belgium: 
Increased regulation due to EU Directive on Platform workers, draft legistlation on remote 
work, DBA Pilot being extended.

Give an example of which actions you have done or plan to do to respond to 
these trends.
Netherlands: 
N/A 

Belgium: 
N/A

What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
CXC has a strong internal & external legal counsel to advise on developments or changes in 
the market, as well as new regulations. Our organisation is built off the basis of working within 
highly regulated markets. In order to mitigate that risk,  we have built out our teams and 
technology in order to remain relevant and keep up to date.

     
What changes or expansions of services does your company have planned 
for the Netherlands and/or Belgium for 2022/2023?
Netherlands: 
When engaging freelancers, Netherlands is a highly regulated market. We look forward to 
contiuing to advise our clients on the risks involved with doing so and providing our solutions 
to vet workers, carry out rigiours compliance checks, engage & payroll workers. In addition, we 
look forward to increasing our MSP and direct sourcing coverage.

Belgium: 
We have just obtained our license to offer payroll solution in the Brussels region. We are 
looking forward to introducing this service in the Belgian market along with our MSP & direct 
sourcing capabilties. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
With increasing regulations across already highly regulated markets, CXC provides solutions to 
mitigate risk when managing and expanding your freelancers workforce.  Improving compliance 
and governance across your organisation. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Compliantly
connecting

business
with talent 

Work Right

BROKER BETTER WITH CXC GLOBAL
w w w . c x c g l o b a l . c o m

Get more from your contingent workforce
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De Staffing Groep (DSG)

Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor   Fultonbaan 2-6

Website      https://www.destaffinggroep.nl/ 

Naam contactpersoon   Wouter Waaijenberg

Telefoon nummer contactpersoon +31 6 51 411 548

E-mailadres contactpersoon  wouter.waaijenberg@destaffinggroep.nl

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor   

Website     

Naam contactpersoon   

Telefoon nummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon  

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
DSG-2023 is in staat om onze klanten te helpen met vraagstukken in de volle breedte van 
het Talent spectrum. Komende jaren ontwikkelen wij ons naar volledig geïntegreerde HR 
dienstverlener die in elke fase van de Talent Journey in staat is om klanten te helpen en 
oplossingen te bieden. Afhankelijk van klantbehoefte voorzien wij in de vraag met aparte 

Axiom Partners

Amsterdam / Nederland

https://axiompartners.eu/

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België
Wereldwijd

De Staffing Groep 1. MSP, 2. Risk & Compliance Services (contract-management, 
risk & compliance management, payrolling), 3. Staffing Services 
(a. corporate recruitment, b. RPO, c. uitzenden & detacheren), 
4. Expert Solutions (a. team coaching, b. testen/assessments, c. 
opleiden, d. Inhuurscans, e. consultancy) 
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diensten & services óf geïntegreerde dienstverlening.  Met oog voor: belang van het individu, 
de klantorganisatie, ontwikkelingen van de markt.

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
• Talent is het menselijke kapitaal binnen iedere organisatie. Het is ons doel dat talent te 
vinden, enthousiasmeren en hen maximaal te begeleiden en faciliteren zodat ze zich kunnen 
ontplooien en voor zichzelf, opdrachtgever en ons maximale toegevoegde waarde en plezier 
in werk kunnen realiseren.
• We zijn Persoonlijk en Onafhankelijk. We werken Transparant, stellen het belang van klant en 
professional voorop, doen wat we beloven en zijn daarop aanspreekbaar.      

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
1986: Oprichting Domino Automatisering (tussenmarkt). 2007: Oprichting IT-agency later 
Kwiik detacheren  / contracteren voor zelfstandigen en professionals zonder eigen / passende  
entiteit. 2013: Oprichting van De Staffing Groep (DSG). 2018: Overname People for Office 
(pfo) werving & selectie & RPO.  Total Talent management (TTM). 2021: Verkoop aandelen aan 
Axiom Partners (start Buy & Build strategie), directie wissel. 2022: Uitbreiding directie voor 
MSP propositie en aquisitie nieuwe labels.  

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
1. Schaalbare (maatwerk) oplossingen (met oog voor draagvlak & tem van opdrachtgever)
2. Grip op Inhuur (met oog voor alle mogelijke contractvormen) inclusief compliancy
3. Advies, aandacht en persoonlijk contact voor opdrachtgever (samen groeien naar 

volwassenheid)
4. Kostenbeparing (focus op leverancier netwerk en benchmark) 
5. MVO prestatieladder 4 certificering, als standaard binnen onze dienstverlening
6. Solvabel en betrouwbaar: Dun & Bradstreet rating 1 en Convenant Belastingdienst    

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
De Staffing Groep van ‘morgen’ is in staat om onze klanten te helpen met vraagstukken in 
de volle breedte van het talent spectrum. Met ons gedachtegoed van het ‘Huis van Talent’ 
ontwikkelen we ons de komende jaren naar een volledige geïntegreerde HR dienstverlener die 
in elke fase van de Talent Journey in staat is om klanten te helpen en oplossingen te bieden. 
Afhankelijk van de klantbehoefte voorzien wij in de vraag met aparte diensten en services of 
geïntegreerde dienstverlening.          

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
150

4.000

450 miljoen

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Opdrachtgever 1
Naam, branche, land Enexis, Energie, Nederland

Grip op inhuurWat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Opdrachtgever 2

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Brainnet

Solvus

Randstad Sourceright

Tapfin

Pro Unity

Tapfin

HeadFirst

Tapfin

Hays

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Netive 

Ratecard

Timing

Inhouse

Inhouse

 

Beeline

Connexys

Brisker

Inhouse

Inhouse

SAP Fieldglass

Byner

Young Capital

Inhouse

Inhouse

Partners

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 9001, NEN 4400-1, ISO 27001, BOVIB en MVO 4, ‘Convenant Horizontaal 
Toezicht’ Belastingdienst

✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: BOVIB, NBBU  

   

✓

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Ministerie van Economische Zaken 
(DICTU)

Staffing & Contractmanagement 
conform SLA/KPI’s

People for Office 
(corporate recruitment + RPO)

Kwiik 
(uitzenden en detacheren)

Expert solutions (o.a. scans, 
testen en coaching & consultancy)
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Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VR-RR) had een reactief, onoverzichtelijk 

inhuurproces via een tweetal DAS’sen waarover men niet tevreden was. DSG heeft als 
MSP een proactief centraal inhuurproces en -loket ingericht voor externe inhuur. Inclusief 
VMS implementatie, contractmigratie, opzetten van leveranciersmanagement, ratecard 
management en inrichting van het volledige contractmanagement (inclusief zzp’ers). VR-RR 
geeft aan plm 1,5 fte te besparen en anders intern te kunnen inzetten.

2. Energiebedrijf Nederland (EBN) had een decentraal inhuurproces waarbij kwaliteit van 
ingehuurde professionals te wensen overliet, inhuurkosten te hoog waren en er grote  
compliance risico’s waren (‘rechtmatigheid’). DSG heeft een MSP-oplossing ingericht met 
centraal, gestandaardiseerd inhuurproces gericht op kwaliteit en duurzame (langere) 
inzetbaarheid van professionals, actief sturen op inhuurkosten en het risicovrij contracteren 
van externe inhuur. De rechtmatige inhuur is opnieuw geborgd. 

  

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Krapte op de arbeidsmarkt, Groei economie, De coronapandemie, Wisseling van generatie, 
Hybride werken, Meer focus op vaardigheden, Diversiteit en inclusie. Technologie: ‘skills based 
matching’ ipv CV, ‘predictive analyis’ van inhuurdata, convergentie van HR/Rcruitment/VSM/
ATS tooling.   

België: 
Niet van toepassing    

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Krapte - expertisepools ingericht snel inzicht in beschikbaarheid. Hybride werken POTW 
ingericht en gefaciliteerd, Focus op vaardigheden - e-CF en online assessments als standaard 
onderdeel van onze dienstverlening, Diversiteit en inclusie - MVO 4 daadwerkelijke invulling 
hiervan voor eigen organisatie maar ook voor bestand aan professionals.  
  
België: 
Niet van toepassing 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
DSG is actief lid van de Bovib en lid van de NBBU. Daarnaast is DSG partner van ZiPconomy. 
Verder neemt het actief deel aan events als Recruiters United. DSG heeft een eigen 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Risk&Compliance Board (RCB).  De RCB heeft 2 primaire doelstellingen:
1. Het borgen dat DSG zich in haar contractenset en voorwaarden houdt aan geldende wet- 
en regelgeving. 
2. Het coördineren van de communicatie over consequenties van wetswijzigingen naar de 
diverse stakeholders.  

    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
De Staffing Groep van morgen is in staat om onze klanten te helpen met vraagstukken in de 
volle breedte van het talent spectrum. In de komende jaren ontwikkelen wij ons naar een 
volledige geïntegreerde - Europese - HR dienstverlener die in elke fase van de Talent Journey 
in staat is om klanten te helpen en oplossingen te bieden. Afhankelijk van de klantbehoefte 
voorzien wij in de vraag met aparte diensten en services of geïntegreerde dienstverlening.  

België: 
Niet van toepassing.

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
De Staffing Groep wordt in Nederland de voortrekker van een Total Talent Management 
(TTM) aanpak. Met haar expertise en TTM-diensten is DSG partner van organisaties door hun 
innovatiekracht te vergroten en bestendigen. Dit doen we door onzeTotal Talent Management 
prodcuten en diensten waarbij we ons richten op alle aspecten binnen organisaties die 
bijdragen aan een effectieve en efficiënte inzet, ontwikkeling en behoud van Talent.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 



86MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

Flextender
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor   Noordersingel 20-s, 3755 EZ Eemnes

Website     www.flextender.nl

Naam contactpersoon   Jaap Jan Westland

Telefoon nummer contactpersoon 035-7510777

E-mailadres contactpersoon  jj.westland@flextender.nl

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  n.v.t.

Website     www.flextender.nl

Naam contactpersoon   Jaap Jan Westland

Telefoon nummer contactpersoon 0031-7510777

E-mailadres contactpersoon  jj.westland@flextender.nl

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Een wereld waarin inhuur open en transparant is, met gelijke kansen voor iedereen. Wij maken 
eerlijke inhuur makkelijk voor opdrachtgevers en leveranciers, als een volledig onafhankelijke 
organisatie.   

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Zo veel mogelijk taken uit handen nemen van opdrachtgevers is in lijn met de ontzorgende 

Flextender Group

Eemnes, Nederland

N.v.t.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België

Wereldwijd
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MSP dienstverlening die Flextender biedt voor het inhuren van personeel. Dit leidt tot een 
rechtmatig en doelmatig proces, met steeds de juiste persoon op de juiste plek. Voor de 
werving maken we gebruik van ons eigen platform, wat openbaar toegankelijk is. Zelfstandigen 
en leveranciers kunnen dientengevolge continu toetreden. Ook voor de administratieve 
afhandeling maken we gebruik van ons eigen VMS.      

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Flextender is begonnen als marktplaats met pure focus op gemeenten. Dit is uitgebreid naar 
een groot aantal overheden en semi-overheidsinstanties. De kern van onze activiteiten is 
sinds de oprichting: op een transparante wijze vraag en aanbod bij elkaar brengen. Flextender 
opereert inmiddels als MSP, exploiteert Dynamische Aankoopsystemen en treedt ook op als 
een Broker/Intermediair.      

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
Geheel onafhankelijk en niet gelieerd aan een dochter-, zuster- of moederonderneming die 
‘eigen’ kandidaten aanbiedt. Daar kan er echt zonder pervese prikkel en geheel objectief 
gezocht worden naar de beste kandidaten voor onze opdrachtgevers. Flextender heeft ook 
haar eigen systeem in beheer en een grote relevante database aan leveranciers binnen de 
publieke sector.

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Het VMS is continu doorontwikkeld om te blijven voorzien in de actuele behoefte. Een voorbeeld 
is het ontwikkelen van de e-facturatiemodule, welke bij meerdere opdrachtgevers inmiddels 
succesvol wordt ingezet.  

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021

Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2

Naam, branche, land Gemeente Zoetermeer, 
overheidsinstelling, Nederland

Een eenduidig en rechtmatig 
inhuurproces met de inzet van een 
Dynamisch Aankoop-systeem (DAS).

Provincie Groningen, 
overheidsinstelling, Nederland

Als intermediair gezorgd voor het 
mitigeren van de inhuur-risico’s 
en het optimaliseren van de 
wervingsstrategie.

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

80

200 miljoen
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1 32
VMS

Technologie

Master/Vendo

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Flextender

Flextender

Flextender

Flextender

De gehele markt

     

     

     

Partners

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 27001, ISO 9001, NEN 4400-1 (SNA Keurmerk) ✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk:    

 

✓

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Omgevingsdientst Noord-Holland Noord: Flextender treedt op als MSP en exploiteert 

namens haar opdrachtgever het Dynamisch Aankoopsysteem. De OD NHN heeft een enkele 
keer een opdracht naar een dienst met een resultaatverplichting uitgezet bij Flextender 
welke op het platform marktbreedt zijn uitgezet. Flextender heeft op basis van eisen een 
eerste filter op het aanbod verzorgt en vervolgens de contractering en facturatie op basis 
van urenregistratie. 

2. Gemeente Zoetermeer: Flextender treedt op als MSP en exploiteert namens haar 
opdrachtgever het Dynamisch Aankoopsysteem. Naast de behoefte aan een adequate 
wervingstool, had Gemeente Zoetermeer ook de wens om de inhuurrisico’s bij de inzet van 
zelfstandigen te minimaliseren. Wanneer opdrachten worden gegund aan zelfstandigen, 
mitigeert Flextender de risico’s door de inzet van diverse beheersmaatregelen, zoals een 
periodiek terugkerende zzp-toets.   

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Een steeds meer geautomatiseerd proces dat uiterst smart en lean is voor de leveranciers en 
maximaal gript biedt aan de opdrachtgever. De focus komt daarbij steeds meer te liggen op 
het vinden en binden van schaarse professionals. 

België: 
N.v.t.

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Het verder ontwikkelen van het VMS systeem en automatiseren van facturatie en het aanleggen 
van koppelingen met andere systemen. 

België: 
N.v.t.

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Samenwerking met ontwikkelaars op het hoogste niveau is van groot belang. Flextender werkt 
op het gebied van het aanbestedingsrecht samen met een vooruitstrevens jurist, erkend 
binnen haar veld en op het gebied van ict met een entrepeneur die het VMS systeem van 
Flextender beheert en ontwikkelt. 
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Het voortzetten van de groei als Intermediair en het verder aanhalen van opdrachtgevers 
binnen de (semi) overheid. 

België: 
N.v.t.

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
N.v.t. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Hays
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  H.J.E. Wenckebachweg 210, 1096 AS Amsterdam

Website     www.haystalentsolutions.com

Naam contactpersoon   Maurice Roy

Telefoon nummer contactpersoon +31 (0)6 1586 5156

E-mailadres contactpersoon  maurice.roy@hays.com

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Brugsesteenweg 255, 8500, Kortrijk 

Website     www.haystalentsolutions.com

Naam contactpersoon   Maurice Roy

Telefoon nummer contactpersoon +31 (0)6 1586 5156

E-mailadres contactpersoon  maurice.roy@hays.com

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Hays PLC

London, United Kingdom

www.haysplc.com

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België
Wereldwijd

Hays Talent 
Solutions;
Hays Specialist 
Recruitment;

Zie labels NL.
Zie labels NL & BE

Hays Talent Solutions is een marktleider in outsourced 
recruitmentservices om organisaties te helpen efficienter, 
beter en slimmer organiseren van het aantrekken van 
vaste en tijdelijke professionals. De volgende services 
vallen onder Hays Talent Solutions: MSP / RPO / Total 
Workforce Solutions / Brokering & Contractmanagement / 
Service Procurement.

Hays Specialist recruitment bemiddelt professionals 
in het hogere segment (white collar) in verschillenden 
specialismen. HSR is actief in de private en publieke sector, 
voor zowel vacatures op vaste basis als op tijdelijke en 
contracting basis. 

Zie activiteiten NL.
Zie activiteiten NL & BE
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Missie en visie van uw bedrijf  
Hays heeft als missie de ‘wereld van werk’ te verbeteren vanuit de 6 kernwaarden; ambitieus, 
gepassioneerd, expert, inzichtelijk, nieuwsgierig en het ‘juiste doen’. Hays heeft als doel 
opdrachtnemers te voorzien in alle vormen van werving en selectie van vaste en tijdelijke 
professionals.  

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Hays Talent Solutions biedt recruitment consultancy en op maat gemaakte services, zoals: 
Recruitment Process Outsourcing (RPO), Managed Service Provider (MSP), Total Talent 
Management, Statement of Work (SOW), Vendor Management Solutions (VMS) en CMO 
(Broker) services.     

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Hays is in 1968 te Londen opgericht en is  uitgegroeid tot een beursgenoteerd bedrijf, met 
250 kantoren in 33 verschillende landen. Hays heeft werelwijd meer dan 10,000 werknemers 
in dienst.     

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
1. Hays biedt een integraal product aan voor outsourced recruitment solutions. Voorbeelden 

zijn: MSP- , RPO- , Broker-, Blended- en Total solutions.
2. Hays is een wereldwijde recruitmentorganisatie en aanwezig in 33 landen. 
3. Hays beschikt over een inhouse technology hub waaronder een VMS systeem (3SS), 

waardoor op maat MSP oplossingen voor kleinere programma’s (tot 50 medewerkers) 
worden ingericht op lokaal niveau. 

4. Hays werkt vanuit de visie Global services for local business.  

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Hays maakt een sterke groei door, vooral met multi-country contracten. Als gevolg heeft heeft 
Hays een Global Operating Method uitgerold, waarbij uniformiteit in processen en het delen 
van kennis centraal staat. Daarnaast ligt onze focus op verdere uitbreiding van onze TTM 
service en advisering op het gebied van recruitmentmarketing en SOW.   

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
12

     

> 250 miljoen

>100

     

> 5 miljard

6

>75 miljoen
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Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2

Naam, branche, land NXP, Chip industrie,  internationaal, 
NL HQ 

Hays en NXP zijn reeds 12 jaar 
partners van elkaar. Door de 
overname van Freescale in de US 
(2016), ontstond er een nieuwe 
behoefte aan technologische
ondersteuning van het programma. 
Hays heeft NXP (in samenwerking 
met Beeline) ondersteund met 
het inrichten van processen en 
changemanagement binnen het 
global programma. Dit heeft geleid 
tot ‘1 way of working’ wereldwijd, 
waarbij 100% compliance wordt 
geborgd.

Heineken, FMCG, internationaal, 
NL HQ

Het programma ondersteunt 
onze klant bij: het vinden van het 
juiste talent, het optimaliseren 
van de algehele efficiëntie, 
het beperken van risico’s, het 
waarborgen van compliance, 
het zorgen voor wereldwijde 
zichtbaarheid en het verlagen van 
de kosten per inhuur. Concrete 
resultaten van het programma 
tot nu toe: 100 % adoptiegraad, 
100 % compliance, 100 % 
leveranciersmigratie,  substantiele 
% besparing op nieuwe externe 
aanwervingen met tariefkaarten, 
factuurnauwkeurigheid 100 %.

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Randstad SourceRight

Manpower Tapfin

Randstad SourceRight

Headfirst

Headfirst

Pontoon

Tapfin Manpower

Randstad SourceRight

Manpower Tapfin

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Fieldglass

3SS

Hays.nl

Hays.nl

Avature

Netive

Onetouch

Kindred

     

Beeline

Horsefly

Kineo

Shortlist

Partners
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Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 9001, ISO 14001, ISO 26001, NEN 44001, VCU, BOVIB- CROP Certificering. ✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: 
• BOVIB: brancheorganisatie voor intermediairs en brokers; 
• NBBU: brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt; 
• NEN: SNA heeft als doel het realiseren van zelfregulering ter voorkoming van fraude 

en illegaliteit in de uitzendbranche en bij alle vormen van (onder)aanneming van werk.

✓

Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Voor Yokogawa leveren wij een geintergreerde MSP & RPO service. De dientsverlening is 

aanvankelijk gestart in Nederland, waarna de service is uitgebreid naar 16 overige EMEA 
landen.

2. Voor Ampleon levert Hays een geïntegreerde RPO / MSP - managed service voor vaste en 
tijdelijke werknemers. Hays levert een end-to-end wervings- en screeningproces dat alle 
fasen van het wervingsproces omvat, waaronder: attractie, screening en selectie, introductie 
van kandidaten, nazorg, salarisadministratie. Daarnaast geven wij Ampleon advies over 
recruitmentmarketing (Employer Branding) en ondersteunen dit met een microsite.  

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een grotere vraag naar geintergreerde TTM oplossingen 
vanuit Hays. Daarnaast zien wij de vraag naar vaste functies groeien ten opzichte van tijdelijke 
opdrachten. Ten slotte zien wij ook een toename naar hybride werken (bijv. internationaal 
remote). 

België: 
In Belgie zien wij dezelfde ontwikkelingen als in NL.  

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Hays beschikt over een uitgebreid service portfolio, die volledig aansluit op de ontwikkelingen 
in de markt. Internationale Sourcing, remote allocation, Total Talent Management etc.  

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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België: 
In Belgie zien wij onze services ook goed aansluiten op de lokale marktontwikkelingen en 
wordt dit ook bevestigd door de nieuwe contracten die zijn afgesloten. 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Wij zijn aangesloten op allerlei kennisplatforms zoals SIA, branchverenigingen en 
overheidsdiensten. Hays beschikt ook over een innovatieboard binnen de Hays PLC die 
technologische en marketing ontwikkelingen monitort. Verder hebben we een investment 
fund waarin we pilots doen met verschillendeTech partijen.  
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Hays richt zich verder op optimalisatie van de dienstverlening in NL, door een vereenvoudig 
van haar structuur icm ondersteuning vanuit onze regionale en globale shared service centers. 

België: 
Hays richt zich ook verder op optimalisatie en groei van de dienstverlening in BE, door 
vereenvoudiging van de structuur, icm ondersteuning van onze regionale en globale shared 
service centers.

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
Zie webiste: www.haystalentsolutions.com voor gedetaileerde informatie en toelichting.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Het Flexhuis
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  Madame Curiestraat 22

Website     www.hetflexhuis.nl

Naam contactpersoon   Frederieke Schmidt Crans

Telefoon nummer contactpersoon 0624263738

E-mailadres contactpersoon  f.schmidtcrans@hetflexhuis.nl

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  

Website     

Naam contactpersoon   

Telefoon nummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon  

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Wij zorgen ervoor dat onze klanten te allen tijde kunnen op- en afschalen door de arbeidsmarkt 
zo veel mogelijk open te stellen en te activeren, mee te denken in het vinden van de beste 
oplossing voor nu en de toekomst als het gaat om inzet en behoud van personeel, het 
realiseren van grip op kosten en risico’s met een maximum aan efficiency en te ontzorgen op 
het gebied van wet- en regelgeving.   

Het Flexhuis B.V.

Nederland

www.hetflexhuis.nl

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland
België
Wereldwijd

Het Flexhuis B.V. MSP
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De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Het Flexhuis organiseert alle inhuur voor opdrachtgevers binnen de publieke sector met 
specialisatie  zorg en gemeenten. Door onze jarenlange ervaring en specialisatie beschikken wij 
over een kwalitatief goed aansluitend netwerk, specifieke kennis en maatwerk in technologie 
wat onze opdrachtgevers volledig moet ondersteunen in zowel inhuurvragen voor reguliere 
staffuncties of projectleiding- en ondersteuning op ict- en technische vraagstukken als 
aanvragen voor zorgpersoneel.      

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Het Flexhuis is in 2011 opgericht en heeft bewust gekozen voor een specialisatie binnen (semi) 
publieke sector. Door haar niche aanpak heeft zij naam opgebouwd bij zowel opdrachtgevers 
als de aanbodzijde van de markt. Dit leidt tot succesvolle en duurzame samenwerkingen 
zonder verlies van haar opdrachtgevers.  

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
Het Flexhuis beschikt over een kwalitatief goed en groeiend netwerk van leveranciers en zzp’ers 
dat volledig kan voorzien in de vraag van haar opdrachtgevers. Ook in tijden van schaarste. 
Door zelf technologie te ontwikkelen wat een versnipperde arbeidsmarkt bij elkaar brengt is 
zij in staat om maximaal aan de vraag te kunnen voldoen. Het spreken van de taal en het tot 
in de diepte begrijpen van haar opdrachtgevers is key voor het succes van het uitvoeren van 
haar dienstverlening.      

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Het Flexhuis heeft veel geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de juiste technologie die 
bijdraagt aan het contractonafhankelijk kunnen werven van personeel en hiermee een bijdrage 
te kunnen leveren aan het total talent acquisition principe. Hierdoor zijn we in staat om de 
bestaande workforce maximaal te benutten en alle relevante doelgroepen aan te spreken en 
te bewegen naar onze opdrachtgevers.              

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
10

> 5000

61 miljoen

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Opdrachtgever 1
Naam, branche, land Ziekenhuis- en zorginstellingen, 

Zorg, Nederland

In tijden van covid hebben we 
de waarde van ons netwerk en 
technologie laten zien met een 
voorzieningspercentage van 93%. 

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Opdrachtgever 2

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Wij geloven in onze eigen kracht en de keuze 
van onze opdrachtgevers om te kiezen voor 
de wijze waarop wij werken wat aansluit op 
hun behoefte. Het is daarom altijd goed om 
aanbiedingen met elkaar te vergelijken met 
andere partijen in de markt op werkwijze, 
ervaring, technologie en prijs. Andere 
spelers zijn te vinden via www.bovib.nl. 

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Netive

     

     

     
Dit organiseren wij zelf en waar het toevoegt 
sluiten wij gespecialiseerde partijen aan.

Wij werken met een breed scala van 
dienstverleners die kunnen bijdragen  
in het voorzien van de vraag van onze 
opdrachtgevers. Een voorbeeld van 
trajecten zijn traineeships, personeel uit het 
buitenland en technologische oplossingen. 

 

Partners

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: Bovib keurmerk✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: Bovib  

   

✓

Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. N.v.t.
2. N.v.t.     
  

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Er is een steeds grotere behoefte aan het duurzaam inzetten van talent, voor zowel vast als 
flex. De vraag naar partnership bij het organiseren en implementeren van oplossingen en 
technieken die hieraan bijdragen nemen sterk toe.    

België: 
N.v.t.    

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Voor ons is de combinatie van vast en flex altijd een onderwerp van gesprek. Het zijn 
communicerende vaten, dit is niet alleen van nu, maar is al lange tijd een belangrijk thema 
binnen onze dienstverlening. Nauwe aansluiting bij de inlenende organisatie op HR en werving 
en selectie is dan ook een must om hier stappen te kunnen zetten. Dit dragen wij uit in onze 
gehele dienstverlening.  
  
België: 
N.v.t.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Wij volgen en dragen actief bij aan sectorbrede ontwikkelingen door aansluiting te zoeken bij 
brancheorganisaties, kennisinstituten en politieke organen. Ontwikkelingen vertalen wij door 
in onze dienstverlening en innoveren waar nodig om een passende dienstverlening aan te 
kunnen blijven bieden richting onze (potentiele) opdrachtgevers.
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Wij zijn voornemens onze koers vast te houden wat onze dienstverlening betreft en dat betreft 
focus op het uitvoeren van volwaardige MSP dienstverlening met optimalisatie in proces en 
techniek om aan de behoefte van onze opdrachtgevers te voldoen en deze een stap verder te 
brengen in het goed organiseren van hun menselijk kapitaal.   

België: 
N.v.t.   

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
N.v.t.

Dit rapport werd
mede mogelijk gemaakt door
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Maandag Managed Services
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  Utrecht Winthontlaan 6M

Website     https://www.maandag.nl 

Naam contactpersoon   Bart Goossens

Telefoon nummer contactpersoon 06-22404668

E-mailadres contactpersoon  bart.goossens@maandag.nl

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  

Website     

Naam contactpersoon   

Telefoon nummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon  

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Voor opdrachtgevers die flexibel willen inhuren zonder risico of gedoe. In een uitdagende en 
snel veranderende arbeidsmarkt, zijn wij uw inhuurspecialist op maat met de belofte:
1. Minimaal 99,6% van de vacatures goed vervuld door slim leveranciersmanagement;
2. Snel en 100% waterdicht geregeld door onze up-to-date kennis van de markt en wet- en 

regelgeving; 
3. We matchen op maat met een flexibele aanpak die bij u past.

Maandag® Holding

Amsterdam / Nederland

www.maandag.nl

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België

Wereldwijd
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De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Kernactiviteit is RPO, MSP en mobiliteit (los of gecombineerd). Toegevoegde waarde is 99,6% 
vervulling van alle vacatures (ook de schaarse posities), 100% rechtmatige inhuur en ontzorging 
op het vlak van recruitment, zowel vast als flex. En een kostenbesparing op recruitment tussen 
de 15 - 50%.      

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Maandag Managed Services is ongeveer 10 jaar geleden gestart als RPO bedrijf met de focus 
op recruitment services en project RPO’s. Medio 2020 is Maandag Managed Services samen 
gegaan met het USG MSP label Solvus (red. Nederland). Door de combinatie RPO, MSP en 
mobiliteit is Maandag Managed Services vandaag de dag een total talent acquisition (TTA) 
speler. In 2021 heeft Maandag® Holding alle aandelen van Maandag Managed Services 
verworven. Maandag Managed Services is en blijft een opzich zelf staand TTA label binnen de 
Maandag Groep met een eigen P&L.   

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
Maandag Managed Services geeft een garantie op vervulling van 99,6%, ook voor schaarse 
posities. Dit is voor meerdere jaren gemeten bij onze bestaande klantenbase. We weten dit 
te bereiken door slim leveranciersmanagement te combineren met de recruitmentpower van 
Maandag. Naast vervulling garanderen we 100% rechtmatige inhuur door onze werkwijze en 
gebruik van VMS technologie. En we onderscheiden ons op de persoonijke en opmaat aanpak.       

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Acquisitie door Maandag Groep, vorming nieuw MT, professionalisering en bijna verdubbeling 
van Maandag Managed Services in zowel aantal medewerkers als omzet.            

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 202

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
3 MSP, 11 RPO

252

108 miljoen

0

0

0

0

0

0

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Opdrachtgever 1
Naam, branche, land IGOM (inkoopcombinatie voor 34 

decentrale overheden), overheid, 
NL

Laatste 2 jaar 100% vervulling en 
rechtmatigheid.

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

Opdrachtgever 2
Gemeente Emmen en Borger/
Odoorn

Laatste 6 jaar 100% vervulling en 
rechtmatigheid. En gemiddeld 4% 
kostenbesparing per jaar. 
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1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
YIS

nvt

nvt

Brainnet

     

MS Staffing

     

     

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Nétive

CATS

Start

Younited

Maandag

     

Partners

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO9001, ISO14001✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk:   

   

✓

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Manpower

     

Wiertz

     

Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. IGOM MSP, inkoopcombinatie voor 34 decentrale overheden, spend 45 mio, 176 

leveranciers, laatste 2 jaar 100% vervulling, 100% rechtmatige inhuur, MSP gecombineerd 
met het IGOM mobiliteitscentrum.

2. Gemeente Emmen en Borger/Odoorn MSP, spend 8 mio, laatste 6 jaar 100% vervulling, 
100% rechtmatige inhuur, kostenbesparing gemiddeld 4% per jaar.       
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TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Schaarste, groei aantal freelancers/zzp-ers en verschuiving neutrale MSP naar meer direct 
sourcing.   

België: 
Niet van toepassing.    

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Optimaal leveranciersmanagement i.c.m. de recruitment power van Maandag; verdere 
investering in het opleiden van mensen i.c.m. Maandag Academy. Resultaat: bij zowel IGOM 
als gemeente Emmen en Borger/Odoorn van 100%. 
  
België: 
Niet van toepassing. 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Per kwartaal: een kennissessie op wet- en regelgeving; een demo/update sessie van Nétive 
op onderwerp VMS/FMS/AI; bijwonen en spreken op seminars; kennissessie op arbeidsmarkt 
i.c.m. Intelligence Group.    
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Stap naar TTA bij een van onze klanten.  

België: 
Niet van toepassinge.   

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
Maandag Managed Services richt zich op de doelgroep tussen de 3 - 50 miljoen spend. We 
bieden voor de doelgroep tussen de 3 -10 miljoen een shared service concept met flexibiliteit 
inhouse en remote dienstverlening. We onderscheiden ons door maatwerk en flexibele 
aanpak. Waarbij we anticiperen op de toekomst. Op basis van uw behoefte en de cultuur van 
de organisatie ontwikkelen we een wervingsoplossing die bij u past. Wij organiseren het op 
maat. Inhuur op afstand of op locatie, vaste formatie of flexibel.
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OneStopSourcing
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  Veraartlaan 12, Rijswijk

Website     www.onestopsourcing.nl

Naam contactpersoon   Kevin Schrijer

Telefoon nummer contactpersoon 06 53 47 3466

E-mailadres contactpersoon  kevin.schrijer@onestopsourcing.nl

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  n.v.t. 

Website     

Naam contactpersoon   

Telefoon nummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon  

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Wij streven naar een continue verbetering bij opdrachtgevers op het gebied van (flexibele) 
inhuur. Dat doen we in de breedste zin van het woord. Niet alleen faciliteren we bij het vinden 
van een professional en de administratieve afhandeling, we dagen je uit om het inhuurproces 
steeds beter te maken. Zodat de kwaliteit van kandidaten omhoog gaat, de doorlooptijden van 
aanvragen omlaag gaan en kosten en risico’s altijd inzichtelijk en beheersbaar zijn.  

CC Group BV

Rijswijk Nederland

www.ccgroup.nl

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België
Wereldwijd

OSS Payroll Payroll



105MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
De juiste persoon op de juiste plek plaatsen. Daar kun je op rekenen. Maar we doen meer dan 
dat. We faciliteren bij het opstellen van het contract, zorgen ervoor dat dit geheel compliant 
is met wet- en regelgeving, leven het contract na, verzorgen de facturatie en meer. Alles om 
het jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. MSP, brokerdienstverlening, hybride modellen, VMS, 
inhuuradvies, ondersteuning werving en selectie vaste functies.     

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
We zijn in 2007 opgericht met als doel een einde te maken aan de ketenvorming binnen de 
inhuurmarkt, om zo eerlijker tarieven voor opdrachtgevers en opdrachtnemers te bieden, 
compliancy te waarborgen en processen en communicatie te vereenvoudigen. We hebben 
ons ontwikkeld met het toevoegen van ons eigen VMS aan ons portfolio en zijn uitgegroeid tot 
allround inhuurspecialist.     

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
OneStopSourcing gaat voor de persoonlijke aanpak. Het gaat immers altijd om mensenwerk. 
We automatiseren wat kan, maar stellen de menselijke maat centraal. Doordat wij eigen 
ontwikkelaars in dienst hebben laten wij onze diensten en oplossingen altijd optimaal 
aansluiten op de wensen en eisen van onze opdrachtgevers.   

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Na een periode van focus op doorontwikkeling en marktklaar maken van ons VMS is onze blik 
sinds 2021 weer volop naar buiten gericht. We hebben een gigantische groei meegemaakt 
die ook in 2022 voortzet. We groeien sterk in de (semi-)overheid en daarnaast enkele private 
organisaties verwelkomd in 2021.    

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
21

543

32 miljoen

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2
Naam, branche, land CBR

In 4 weken van de geplande 6 weken 
een vlekkeloze implementatie 
inclusief transitie van >150 
lopende inhuurovereenkomsten 
gerealiseerd, met maximale 
klanttevredenheid.

SURF

Het bestaande inhuurproces 
versterkt en geoptimaliseerd met 
de inzet van ons VMS, met meer 
grip, overzicht en compliancy tot 
gevolg.

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Staffing MS

     

     

Brainnet

     

Flextender

     

     

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Eigen organisatie

Olympia Uitzendbureau

Eigen organisatie

Eigen organisatie

Payroll - eigen organisatie

     

     

Nétive

     

Partners

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 9001:2015✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: BOVIB

   

✓
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Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Eenvoudige case: Voor een Provincie hebben wij in een jaar tijd een besparing op 

inhuurtarieven van 7% gerealiseerd. Kern hierbij vormden het benchmarken van bestaande 
inhuurtarieven en het inrichten van minicompetities bij nieuwe inhuuraanvragen.  

2. Complexe case: Voor een ZBO hebben wij in 4 weken (inclusief feestdagen) een migratie 
gerealiseerd van >150 contracten bij meer dan 75 leveranciers, waarbij er in de bestaande 
situatie geen sprake was van uniformiteit in inhuur. Gedurende migratie hebben wij bij 
leveranciers en zzp’ers niet alleen gecontracteerd, maar ook direct nieuwe tarieven 
onderhandeld binnen benchmark. 97% van de lopende contracten is binnen de planning 
gemigreerd, 2 % binnen een week. 

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Wij zien een duidelijk gat ontstaan tussen enerzijds de behoefte aan een meer persoonlijke en 
maatwerkdienstverlening bij opdrachtgevers en anderzijds een sterke focus op digitalisering 
en automatisering bij aanbieders. Hyperschaarste in nu al schaarse functiegroepen zet door, 
waardoor 2022 en 2023 in het teken zullen staan van het volwassen worden van internationale 
werving én het toepassen van online/job marketing voor interimopdrachten.  

België: 
N.v.t.  

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Ons dienstverleningmodel is duidelijk “people first”: persoonlijk contact staat centraal, 
technologie is secundair. We investeren daarom in ervaren personeel, dat acteert als 
sparringpartner voor onze opdrachtgevers en laten niet een systeem het werk doen. 
We lanceren in Q2 onze nieuwe website en starten met een online marketing partnership, 
gericht op het versterken van opdrachtgeversmerken van onze opdrachtgevers, om zo altijd 
snel en effectief (schaarse) professionals en bureaus te vinden. 
  
België: 
N.v.t. 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
We laten ons graag inspireren door vakmedia, door concullega’s, bezoeken events, 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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gaan op werkbezoek naar het buitenland (VS, UK) en sparren op wekelijkse basis met 
technologiepartners, startups en andere actoren binnen de markt. We organiseren minimaal 
elk kwartaal meetups, waarin we bij voorkeur opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers bij elkaar 
brengen en in gesprek gaan. 
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Toevoegen RPO, sluiten strategisch partnership payroll-dienstverlener, uitbreiden SOW-
functionaliteiten VMS, integreren jobmarketingfunctionaliteiten aan VMS en VMS als los 
product aanbieden.

België: 
N.v.t.

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
N.v.t.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Pontoon
For the Netherlands
Visiting address head office  Hogeweg 123, 5301 LL Zaltbommel, Nederland

Website     https://www.pontoonsolutions.com/en/
      incountryservices/netherlands/

Name contact person   Lucas Andersen

Phone number contact person  +32 479 454 055

E-mail address contact person  lucas.andersen@pontoonsolutions.com

For Belgium
Visiting address head office  Noordkustlaan 16, 1702 Groot Bijgaarden

Website     https://www.pontoonsolutions.com/en/
      incountryservices/netherlands/

Name contact person   Lucas Andersen

Phone number contact person  +32 479 454 055

E-mail address contact person  lucas.andersen@pontoonsolutions.com

Global parent company 

Name              

City/country

Website

Other brand names and labels under which your organization is active 

Mission and vision of your company  
Pontoon is helping the world’s leading organizations find better ways to get the right work done 
– whether it’s through temp or perm workers, contractors, service provider staff or automation 
technology. We partner with our clients to co-design and deliver strategic HR transformation 
ensuring you have the right talent for this rapidly evolving world of work. 

Pontoon Solutions

Jacksonville, Florida, US

https://www.pontoonsolutions.com/en/

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Brand name/label Activities
Netherlands

Belgium

Global

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A
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The added value / core activities of your company for clients
We are here to architect the solutions to hire permanent and external talent. Our knowledge 
and vision are aimed toward elevating what can be achieved for our customers, with the right 
people. We are driven by innovation, human touch, technology, and disruption. We are active 
partners in delivering transformative talent solutions.

Brief history of your company
Pontoon, established in 2012, is the result of the Adecco Group merging their outsourced 
workforce solution brands into a unified global talent management organization. Combining the 
history and experience of Adecco Solutions, Beeline MSP, and Hyphen, we have been delivering 
contingent and permanent workforce solutions for 18 years under the Pontoon brand.     

USPs of your company that distinguish it from the competition
Pontoon’s customer obsession is absolute, and we know the experience is central to success. 
We harness the power of technology, Operational Excellence (OPEX), analytics, supplier 
partnerships, and collaboration in our eXperience Hub. Our Labs create and our Hubs deliver 
- by expertly combining these, we architect the best solutions in the market and make your 
talent program unbeatable.

What developments have there been at your company in the past 2 years?
Our solutions have evolved to keep up with the changing trends and challenges that our 
customer sare facing. We are proficient in offering combined solutions with MSP, Services 
Procurement, RPO, Direct Sourcing and Total Talent models. We have also realigned our 
operational model to feature global segments and Midmarket clusters, delivering in-country 
services. 

The number of unique customers and users for whom your MSP works and 
the managed spend throughout 2021

Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

Netherlands GlobalBelgium
Number of customers

Number of hiring managers

Managed spend (€)

2021
7

60

85 million

100

>10.000

12 billion

4

40

85 million

Customer 1 Customer 2
Name, industry, country Google; Technology, Global

Global roll out of MSP and SOW 
program, 100% visibility, substantial 
cost savings; continuous innovation

Bank of America; Financial Services, 
Global

Global roll out of MSP program, 
sophisticated supplier 
management, 100% visibility, 
substantial cost savings

What have you achieved 
with this client?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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1 32
VMS

Technology other

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other

Who are your partner companies for the services and technologies in this 
list?

SAP Fieldglass

Nétive VMS

Adecco Recruitment Connect

Talon

VNDLY

PowerBI (Analytics)

     

eqip

Beeline

Catalytic (RPA technology)

   

TalentNet

Partners

Does your company have one or more quality certifications or labels?
No
Yes, namely: The Adecco IT Policy framework is aligned to both ISO2700x and COBIT, while 
individual policies & standards are developed around industry best practices. Each of the 
Adecco Group Policies is supported by a number of standards. The Policy framework 
is subject to annual formal reviews and is updated to reflect changes in technology, 
infrastructure, security best practices and regulations as necessary. Adecco has built an IT 
compliance framework around legacy Sarbanes-Oxley controls. These controls, called RIM 
(Records & Information Management) specify the protection, the sustainability and the 
quality of the information. The scope of the applicability of these controls is determined 
by the financial impact of business critical systems.

✓

Is your company a member of professional or industry associations? 
No
Yes, namely:  

 

✓

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

1 32
Netherlands

Belgium

Global

Competitor
Randstad Sourceright

Randstad Sourceright

Allegis Global 

TAPFIN Talent Solutions

Hays

Guident Global

Hays

TAPFIN Talent Solutions

TAPFIN Talent Solutions

Who are your company’s 3 main competitors and why?

Describe two customer cases based on the delivered result, in which 
different combinations of the above services are provided, a simple case 
and a complex case.
1. We deployed Pontoon’s direct sourcing model – MSP Direct for a UK/ US customer Within 

the first six months of deployment, our customer saved $23,483 in recruiting costs. This 
translated to $1,468 per worker in cost savings compared to traditional supplier-based 
hiring. In 2021, we filled 20% of the customer’s requisitions through MSP Direct, resulting 
in $256,385 annual cost savings. 
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2. Our customer partnered with Pontoon because they were spending too much time 
and money on poor quality agency hires.We used market expertise, data analysis and 
automation to generate direct engagement from qualified candidates. The results was no 
more agency fees, fewer unsuitable applicants, and a much lower employee turnover.

TRENDS 2022/2023

Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
Netherlands: 
1. Tech ecosystems are becoming more and more sophisticated to integrate all sourcing 

channels in one central location. 
2. Upskilling & reskilling is a top priority as demand far outweighs supply, especially in 

technical/digital skills. 
3. Steady increase in demand for Direct Sourcing programs.

Belgium: 
1. Tech ecosystems are becoming more and more sophisticated to integrate all sourcing 

channels in one central location. 
2. Upskilling & reskilling is a top priority as demand far outweighs supply, especially in 

technical/digital skills. 
3. Steady increase in demand for Direct Sourcing programs.

Give an example of which actions you have done or plan to do to respond to 
these trends.
Netherlands: 
1. We intensified our Tech Lab capabilities to strategically partner with the best tech providers 

on the market for all our services. 
2. In the supplier selection we onboard or integrate more and more training/skilling partners.
3. We launched MSP Direct as a new product line, to answer to the demand in the market for 

client branded sourcing and recruiting of contractors.

Belgium: 
1. We intensified our Tech Lab capabilities to strategically partner with the best tech providers 

on the market for all our services. 
2. In the supplier selection we onboard or integrate more and more training/skilling partners.
3. We launched MSP Direct as a new product line, to answer to thedemand in the market for 

client branded sourcing and recruiting of contractors.

What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
We are living in a VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) where change is 
the only constant. In this unpredictable environment, flexibility is key. We are agile with the 
workforce models we offer and can transform quickly when necessary.Our temporary staffing 
solutions enable workforce flexibility, while permanent recruitment helps individuals transition.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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What changes or expansions of services does your company have planned 
for the Netherlands and/or Belgium for 2022/2023?
Netherlands: 
In addition to our large international MSP solutions, Pontoon is adding a suite of products 
designed to support in-county services for small to mid size programs. This includes MSP 
Direct and an enchanced solution surrounding all levels of the Services Procurement buying 
journey. 

Belgium: 
MSP Direct is a solution designed around employer-branded talent communities that are 
made up of proactively vetted quality candidates  -  already interested in working at your 
company. MSP Direct connects you to those candidates.

Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
No additional remarks. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 



114MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

Profile Group
Pour les Pays-Bas
Adresse de visite Siège social  

Site web 

Nom du contact

Numéro de téléphone du contact

Adresse électronique personne de contact

Pour la Belgique
Adresse de visite Siège social   Blvd Louis Schmidt 54, 1040 Bruxelles

Site web      www.profilegroup.com

Nom du contact     Melanie Verhage

Numéro de téléphone du contact  +32 485 293681

Adresse électronique personne de contact         Melanie@profilegroup.com

Organisation mère 

Nom

Lieu d’activité / pays

Site web

Autres noms de marque et labels sous lesquels votre organisation opère 

Mission et vision de votre entreprise  
Accompagner les entreprises et les talents à trouver le sens de leurs ambitions.  

La valeur ajoutée de votre entreprise / le cœur de métier pour les clients
Profile Group propose la plus large palette de solutions en recrutement en Belgique.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Nom de la marque / étiquette Activité
Pays-Bas

Belgique

Global

Profile Group 360 Recruitment Services
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Nous nous focalisons sur le soutien des entreprises dans le développement de leur expertise 
en matière de recrutement, le développement de partenariats solides avec toutes les parties 
prenantes et la mise en avant de la proposition de valeur de l’entreprise EVP.

Bref historique de votre entreprise
Créée en 1989, Profile Group se spécialisait en Recruitment & Selection pour ensuite se 
diversifier vers des solutions apportant encore plus d’agilité au niveau recrutement: services de 
consultance afin d’accompagner les services RH, son propre ATS, la campagne de recrutement 
online la plus complète et compétitive de Belgique. Depuis 2019, Profile Group propose 
également les services RPO et MSP.      

Les USP de votre entreprise qui la distinguent de la concurrence
Une approche de proximité avec le business:
• Accompagnement du changement: échanges, analyse puis défintion de la stratégie, outils 

et équipe les plus adéquats
• Agilité grâce à une palette complète de services en recrutement
• Focalisation sur les résultats: définition des objectifs et KPIs, mesure régulière
• Mise en place de projets d’amélioration continue avec évolution des solutions, équipes et 

process
• Accompagnement RH poussé: participation aux réunions, aide à la décision, feedback des 

candidats, etc.

Quelles ont été les évolutions de votre entreprise au cours des 2 dernières 
années ?
• Lancement réussi de notre premier MSP en Wallonie. Réalisation des objectifs de réduction 

de la rotation et la qualité du recrutement.
• Lancement d’un programme MSP en France.
• Mise en place d’un outil de reporting performant, pour les fournisseurs et les clients.
• Lancement d’un service de sourcing direct pour nos clients.
• Mise en place d’un projet pilote pour la gestion de l’insourcing.
  

Le nombre de clients et d’utilisateurs uniques pour lesquels votre MSP 
travaille et les dépenses gérées sur l’ensemble de l’année 2021.

Pays-Bas GlobalBelgique
Nombre de clients

Nombre d’utilisateurs

Dépenses gérées (€)

2021

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Quels sont les 2 clients qui constituent la meilleure carte de visite de votre 
entreprise, c’est-à-dire de qui ou de quelles réalisations êtes-vous le plus 
fier (voir aussi B.9. pour une réponse détaillée) ? 

Principal  1 Principal  2

Nom, branche, pays John Cockerill, Industrie, Belgique

Lancement d’un programme MSP, 
accompagnement du changement, 
atteinte des objectifs de réduction 
de couts

Qu’avez-vous réalisé 
avec ce client ?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

1 32
VMS

Technologie

Maître/Fournisseur

Courtier 

Recherche de freelances/zzzp’ers

Autres (+ notes explicatives)

Quelles sont vos entreprises partenaires pour les services ou 
fonctionnalités suivants ?

ProUnity

ProUnity

ProUnity

Profile Group

Profile Group

     

     

     

Partenaires

1 32
Pays-Bas

Belgique

Global

Concurrent

Qui sont les 3 principaux concurrents de votre entreprise et pourquoi ?

Randstad HaysTapfin

Votre entreprise possède-t-elle une ou plusieurs certifications ou normes 
de qualité ?

Non
Oui, à savoir :  

✓

Votre entreprise est-elle membre d’une association professionnelle ou 
commerciale ? 

Non
Oui, à savoir :     

 

✓
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Décrivez deux cas clients à partir du résultat livré, dans lesquels différentes 
combinaisons des services ci-dessus sont fournies, un cas simple et un cas 
complexe.  
1. N/A
2. N/A

TENDANCES 2022/2023

Décrivez les tendances et les développements les plus évidents que vous 
voyez sur le marché pour 2022/2023.
Pays-Bas : 
N/A 

Belgique : 
• Augmentation du marché de la consultance, et demande d’accompagnement de l’entreprise 

dans la gestion de ce changement.
• Besoin de flexibilité dans le travail, tant de la part de l’entreprise que de la part du candidat.
• Dans un marché tendu, besoin de cibler la globalité du marché des talents, quel que soit 

le type de contrat.

Donnez un exemple des actions que vous avez prises ou que vous prévoyez 
de prendre en réponse.
Pays-Bas : 
N/A 

Belgique : 
• Mise en place d’un processus permettant d’aborder simulaténement l’ensemble du marché 

des candidats, quel que soit le contrat
• En collaboration avec nos fournisseurs, construction proactive de viviers de candidats, par 

famille de métiers

Que fait votre entreprise pour suivre tous les changements dans les lois 
et règlements, le marché du travail, le secteur du recrutement et les 
développements technologiques tels que le VMS, le FMS, la correspondance 
des compétences / le marketing du recrutement / les écosystèmes de 
talents / la RPA / l’IA / les évaluations, etc.
• Réseau de partenaires qualitatifs 
• Participation à des conférences sur la SR   
    
Quels changements ou extensions de services votre entreprise prévoit-elle 
pour 2022/2023 pour les Pays-Bas et/ou la Belgique ?
Pays-Bas : 
N/A 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Belgique : 
• Lancement d’un MSP en France
• Possibilité d’intégrer le SOW dans notre processus
• Lancement d’un modèle plateau / in-sourcing 
• Renforcer le reporting continu

Question finale sur la prestation de services. Quelles explications ou 
informations souhaitez-vous ajouter à vos réponses ?
Profile Group est en phase de développement pour une nouvelle génération de MSP lié à 
l’humain autant qu’à la performance. Profile Group se veut être un acteur et un ambassadeur 
de l’employeur branding de ses clients, afin d’attirer et de retenir les meileurs talents.   

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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ProUnity
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  

Website      

Naam contactpersoon   

Telefoon nummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon  

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Roger Vandendriesschelaan 18 b04, 1150 Brussel

Website     www.pro-unity.com/nl

Naam contactpersoon   David Muyldermans

Telefoon nummer contactpersoon +32 2 310 8715

E-mailadres contactpersoon  sales@pro-unity.com

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
ProUnity is de Business-to-Talent Matchmaker. Wij verbinden grote en middelgrote bedrijven 
en overheidsinstellingen met een grotere talentenpool en vereenvoudigen hun externe 
talentacquisitie en -beheer. Iedereen wint: onze klanten vinden gemakkelijker externe experts 
en werken efficiënter, en freelancers en dienstverlenende bedrijven krijgen gelijke kansen om 
opdrachten binnen te halen. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland
België

Wereldwijd

ProUnity NV Als pionier in digitale HR-oplossingen in België brengt ProUnity 
een unieke ijzersterke combinatie van een open marktplaats 
met ruim 1.000 dienstverleners en 10.000 freelancers, een 
eigen VMS-platform en MSP op maat. 
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De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Onze aanpak voor het vinden en beheren van extern talent is uniek, door de slimme combinatie 
van een marktplaats, beheerplatform en klantenbegeleiding. Zo wint iedereen. Onze klanten 
vinden vlotter externe experts en werken efficiënter. En +10.000 freelancers én +1.000 
servicebedrijven krijgen gelijke kansen om hun diensten aan te bieden.      

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
ProUnity werd in 2015 gestart door ervaren experts in HR, IT en business. Zij brengen een 
innovatieve aanpak in de strijd om extern talent, met slimme digitalisering gekoppeld aan 
een sterke marktplaats en klantgerichte samenwerking. In 2017 won het kredietverzekeraar 
Credendo als klant en Smals,de ICT-dienstenorganisatie van de Belgische overheid. Ruim 30 
grote organisaties volgden, en ProUnity won de Deloitte Fast 50 in 2020 en 2021 als het snelst 
groeiende HR-Tech bedrijf in de markt.  

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
ProUnity is geen traditionele «one size fits all MSP». Het werkt op maat van elke klant met een 
schaalbare, flexibele en evolutieve aanpak. Daarbij zoekt het steeds in team naar de beste 
invulling. Zo spaart de klant tijd en geld en wordt de interne samenwerking verbeterd. Een 
grote troef van ProUnity is dat het zijn MSP-service versterkt met een VMS in eigen beheer en 
een Marktplaats met ruim 10.000 freelancers en 1.000 leveranciers, die zeer snel reageren op 
nieuwe opdrachten.     

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Door investeringen in het professionaliseren van de MSP-processen en het VMS-platform 
werd de dienstverlening nog aangenamer en kostefficiënter, wat werd beloond met een zeer 
hoge NPS-tevredenheidsscore. Het team werd verder versterkt en zet in op een «data driven» 
aanpak voor maximaal Inhuurredement, hogere retentie en het aanbieden van specifieke 
inzichten in marktinformatie en trends.  Daardoor is ProUnity al twee jaar op rij de snelste 
groeier in de markt.           

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
35

3.000

107 miljoen

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 



121MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Opdrachtgever 1
Naam, branche, land SMALS - 

Publieke Sector, België

1. Sterke vereenvoudiging 
en versnelling van de 
inkoopadministratie, met 
respect voor de wet op 
overheidsopdrachten.
2. Vlotte en efficiënte toegang tot 
een ruimere en kwalitatievere 
keuze van experten.
3. Besparing op zowel interne 
uitgaven als op dag/uur tarieven.
4. Het verrijken van de 
samenwerking met hun leden. 

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Opdrachtgever 2

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Na

Solvus, de grootste 
traditionele speler 
in België.

Na

Behoudsgezinde beslissers 
binnen bedrijven die 
vasthouden aan vast procedures 
en daarom innovatie uitstellen.

Na

TapFin, 
internationele 
traditionele MSP 
partij.

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

ProUnity

Microsoft Azure, Cloudflare

Na

ProUnity

ProUnity

     

Partners

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: SIA, Digital.Security✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: Federgon  

   

✓

CREDENDO - Kredietverzekeraar, 
België, Frankrijk, Polen en Tchechië

1. Inkorten van de inhuurtrajecten 
voor extern talent
2. Aanzienlijke verbetering van de 
operationele efficientie.
3. Ruimere en betere keuze aan 
talenten, ook voor bijzondere 
profielen.
4. Besparing op zowel interne 
uitgaven als op dag/uur tarieven 
van externe medewerkers.
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Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Voor Smals en haar leden levert ProUnity al meerdere jaren MSP, VMS én Marktplaats 

aan. Naast de  ICT-organisatie van de overheid zelf tekenden nu al ruim 20 belangrijke 
overheidsdiensten in en worden al meer dan 650 externe experts aan het werk gezet. De 
samenwerking is complex en uniek: het volume aan opdrachten is groot en permanent, er 
wordt snel en efficiënt gewerkt, terwijl alles volgens het boekje verloopt en de wet op de 
overheidsopdrachten wordt gerespecteerd.

2. Credendo werkt met ProUnity samen voor de combinatie van MSP, VMS en Marktplaats. 
Door zijn rol als internationaal kredietverzekeraar is een correcte uitvoering van elke 
aanvraag van vitaal belang, van de verdeling van opdrachten tot de contractering én de 
betalingen. De samenwerking is intens en dynamisch; de opdracht werd voor een tweede 
termijn van 4 jaar gegund aan ProUnity.     

  

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
Niet van toepassing.   

België: 
MSP/VMS wint duidelijk aan populariteit binnen het segment van de middelgrote organisaties. 
Om de strijd om talent te winnen verloopt de selectie van kandidaten steeds meer datagedreven, 
met ook krachtige VMS-systemen als troef. Inschakelen van extern talent wordt de norm, ook 
voor strategische jobs. Total Talent-beheer zit ook in de lift, al blijft de vraag  of het wel een 
goed idee is om alles uit te besteden aan één en dezelfde MSP-partner.    

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
Niet van toepassing. 
  
België: 
ProUnity heeft concreet een aantal datagedreven functionaliteiten ingevoerd om de werking 
voor de opdrachtgevers te versnellen en efficiënter te maken. Ook aan de tools van de 
servicebedrijven wordt in overleg met de gebruikers verder gesleuteld. ProUnity investeert 
ook in een contactronde met zijn stakeholders, samen met een externe partner, om zijn 
dienstverlening en communicatie te verrijken. 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Wendbaarheid en de kracht om snel te schakelen is een van de troeven van ProUnity. Het 
team van experts combineert hiervoor zijn eigen visie en strategie met input die het op zeer 
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regelmatige basis verzamelt via klanten- en leveranciersbevragingen. Daarbovenop trekt 
ProUnity extra gespecialiseerde medewerkers aan en werkt het samen met partners voor 
zeer specifieke domeinen. 
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
Niet van toepassing.  

België: 
Het toepassen van data-driven en AI-principes zal verder en sneller uitgerold worden voor 
zowel de klanten, leveranciers als de MSP-diensten. Vanaf 2023 staat voor ProUnity ook de 
uitbreiding naar uitzendarbeid en RPO ‘Recruitment Process Outsourcing’ op de roadmap van 
het management. Daarnaast blijft de internationalisering van de markt een belangrijke trend 
die aandacht krijgt in de strategie.   

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
ProUnity verschilt van andere aanbieders door zijn eigen(zinnige) combinatie van 3 
bouwstenen: VMS, Marktplaats en MSP. Het kiest ook voor een holistische kijk op talent, met 
zowel freelancers als servicebedrijven. Zo vind je sneller talenten en wordt transparantie de 
norm. Eén aspect blijft onderbelicht in het digitale verhaal: ProUnity gelooft in mensenwerk, 
enthousiasme, klantgericht en resultaatgericht samenwerken op lange termijn.  

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Randstad sourceright
For the Netherlands
Visiting address head office  Diemermere 25, 1112 TC Diemen, Netherlands

Website     www.randstadsourceright.com

Name contact person   Violet Wolbers

Phone number contact person  +31 6 51 42 69 11

E-mail address contact person  violet.wolbers@randstadsourceright.nl 

For Belgium
Visiting address head office  Avenue Charles-Quint 586 BP 8 1082, Bruxelles

Website     www.randstadsourceright.com

Name contact person   Luc De Bolle

Phone number contact person  +32 496 744 000

E-mail address contact person  luc.de.bolle@randstadsourceright.be 

Global parent company 

Name              

City/country

Website

Other brand names and labels under which your organization is active 

Mission and vision of your company  
Randstad Sourceright is a global talent solutions leader, driving the talent acquisition and 
human capital management strategies for the world’s most successful employers. We empower 
companies by leveraging a Human Forward strategy that balances the use of innovative 
technologies with expert insights, supporting both organisations and people in realising their 
true potential.  

Randstad N.V.

Diemen, Netherlands

www.randstad.com

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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The added value / core activities of your company for clients
Randstad Sourceright’s subject matter experts and thought leaders around the world 
continuously build and evolve our solutions across recruitment process outsourcing (RPO), 
managed services programs (MSP) and total talent solutions.      

Brief history of your company
Following Randstad’s acquisition of SFN Group Inc. in 2011, SourceRight Solutions and Randstad 
Managed Services combined their operations to position Randstad Sourceright as one global 
organization drawing on its deep talent solutions experience, global reach and extensive 
resources to drive value as a strategic talent partner to companies around the world. Today, we 
are a global talent solutions leader who continuously evolves our solutions across recruitment 
process outsourcing (RPO), managed services programs (MSP) and total talent solutions. We are 
the first and only staffing company on the DiversityInc Top 50 since its inception and our thought 
leaders are recognized by leading industry analyst groups and major industry and business 
publications.     

USPs of your company that distinguish it from the competition
We provide world-class resources and accelerate the transformation and custom configurations 
of human capital models for companies to best enable how work gets done, build a sustainable 
talent pipeline, and realise current and future business ambitions across the entire talent 
spectrum.  The core capabilities of our unique MSP 4.0 model — a robust enabler of innovation-
led, technology-enabled, and AI-driven services — provide customers with broader access to 
highly qualified contingent talent.

What developments have there been at your company in the past 2 years?
We are committed to reimagining the core workforce management playbook to develop a total 
talent management focus, including the development of a new SOW management services 
offering that will continue transforming the way companies enable — not control — services 
procurement.  

The number of unique customers and users for whom your MSP works and 
the managed spend throughout 2021

Netherlands GlobalBelgium
Number of customers

Number of hiring managers

Managed spend (€)

2021
11

not relevant

1.174 miljoen

838

250+ MSPs

12+ miljard     

9

not relevant

406 miljoen
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Customer 1 Customer 2
Name, industry, country DAF (NL)

Randstad started doing business 
with DAF in 1999. In 2013, when 
DAF was looking for a partner who 
could support the hiring of flexible 
personnel, we introduced the MSP 
program. Improved transparency 
and process optimization have 
resulted in significant cost savings.

Proximus (BE) 

Proximus and Randstad 
Sourceright started an MSP 
collaboration in 2019 to increase 
transparency and visibility of the 
contingent workforce, to manage 
costs and to have more direct 
access to the market.

What have you achieved 
with this client?

Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

1 32
Netherlands

Belgium

Global

Competitor
We prefer not to 

provide our main 

competitors.

Who are your company’s 3 main competitors and why?

1 32
VMS

Technology other

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other

Who are your partner companies for the services and technologies in this 
list?

Fieldglass

Gr8 people 

Randstad in-house service

YEM

Twago

     

Connecting-Expertise, Netive

SF

     

Harvey Nash  

talent UX

     

Beeline

Modern Hire

     

AUSY

Randstad Professionals

     

Partners

Does your company have one or more quality certifications or labels?
No
Yes, namely: 
• ISO certifications: Randstad Sourceright in EMEA is proud to have earned an ISO 27001 

information security management system accreditation, and to be the first in the 
market to earn an ISO 27701 privacy information management system accreditation.

• Glassdoor’s Best Places to Work in 2022: Randstad Sourceright is the only talent 
solutions provider to be recognized with an Employee’s Choice Award, with an average 
global score of 4.4 out of 5. We received particularly high marks from employees in the 
work-life balance and diversity and inclusion categories. 

• Randstad Sourceright was named a Leader in Everest Group’s CWM/MSP PEAK Matrix® 
2021, and for the 8th consecutive time achieved the highest rating in the Vision and 
Capability Category for managed service providers (MSP).

✓
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Describe two customer cases based on the delivered result, in which 
different combinations of the above services are provided, a simple case 
and a complex case.
1. Randstad Sourceright implemented a total talent solution incorporating permanent and 

flex recruitment for a large healthcare client in the United States. This was a first-generation 
program.

2. Randstad Sourceright took over a program that had two separate providers for MSP delivery 
and RPO delivery, and successfully implemented an integrated total talent management 
program. The program is managed under one governance model and is a fully blended 
MSP/RPO in four countries (U.K., U.S., Belgium and Germany) with a full RPO in operation 
across 32 additional countries.   

TRENDS 2022/2023

Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
Netherlands: 
Talent experience creates a game-changing employer brand: 78% of talent leaders in the 
Netherlands say their organisation is more focused on the talent experience than ever before. 
As well, in a competitive landscape, companies ramp up talent marketplaces to boost internal 
mobility: 48% of human capital leaders in the Netherlands say their organisation is investing 
more in internal talent mobility — a 14-point increase from last year (34%). 
(Source: Randstad Sourceright’s 2022 Talent Trends Report)

Belgium: 
Companies put people and their needs at the centre of business strategy: 
76% of human capital leaders in Belgium believe that putting personal well-being first is 
important to job applicants when it comes to culture. 62% are also investing in workplace 
culture, employee feedback and engagement systems to better gauge employee sentiments 
and understand their needs — a jump from 32% last year.
(Source: Randstad Sourceright’s 2022 Talent Trends Report)

Give an example of which actions you have done or plan to do to respond to 
these trends. 
Belgium & Netherlands: Our MSP programs are designed to assure better access to talent, 
focusing on availability and compliance. Randstad Market Insights provides the data needed 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Is your company a member of professional or industry associations? 
No
Yes, namely: Ardent Partners, Everest Group, Nelson Hall, Staffing Industry Analysts, 
Sourcing Industry Group, Federgon (in Belgium)
 

✓

• Randstad Sourceright was named ‘Market Leader’ by Ardent Partners in the 2022 MSP 
Solution Advisor Report.

• TOP Employer in Belgium: we are recognized as a Top Employer in Belgium. 

https://www.randstadsourceright.com/talent-trends/
https://www.randstadsourceright.com/talent-trends/
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to advise clients on sourcing and talent marketing strategies. This also helps in optimising the 
supply chain base. Direct sourcing strategies connect our clients with talent directly. Another 
trend is to organise the supply from nearshore and offshore locations. 

What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
We continuously invest in deep subject matter expertise to stay ahead and respond to 
industry, sector, geographic, regulatory and technology developments - including but not 
limited to talent intelligence and «always-on» hiring manager advisory, talent marketing, DE&I 
and agile technology optimization. Randstad Sourceright is deeply committed to professional 
development and ensuring that all employees have the skills necessary to be successful at 
every stage of their career. Our Learning & Development strategy defines the knowledge, skills, 
and competencies required by our workforce, and how these can be developed. To ensure a 
sustainable, successful organization, people development is transformational, proactive, and 
future-focused.
     
What changes or expansions of services does your company have planned 
for the Netherlands and/or Belgium for 2022/2023?
Netherlands & Belgium: 
We see that our customers want us to support different trends in the MSP world. Companies 
see the added value of employer branding and talent marketing, integrated talent management 
solutions, and being accessible for freelancers and contractors. They also want more visibility 
on their total workforce, which includes statement of work and direct sourcing. 
As we enter a period of inflation, we discuss with our clients how we can manage the costs.

Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
Combining technology, analytics and deep global and local expertise, Randstad Sourceright’s 
global talent solutions give organizations instant access to experienced recruitment and 
contingent workforce management support. We find ways to widen talent pools, speed the 
process and help businesses stand out to attract, engage and retain the right people faster. 
We never stand still — we evolve our solutions and approach to help companies achieve near- 
and long-term goals, no matter the market conditions. Visit www.randstadsourceright.com for 
new industry insights and regular updates on our organization, service offerings and subject 
matter experts. 
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SOLVUS
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  

Website     

Naam contactpersoon   

Telefoon nummer contactpersoon 

E-mailadres contactpersoon  

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Frankrijklei 101 

Website     www.SOLVUS.be

Naam contactpersoon   Luc Engels

Telefoon nummer contactpersoon 03 800 67 23

E-mailadres contactpersoon  Luc.engels@solvus.be

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Het is onze visie om erkend te worden als dé Total Talent Management expert in de Belgische 
markt.
Dit doen we door in te zetten op onze missie: Door een combinatie van expertise, processen 
en technologie strategische, modulaire en schaalbare HR-oplossingen aan te bieden en zo 
onze klanten in staat stellen om op hun eigen corebusiness te focussen. 

  

RGF Staffing 

Belgium

www.rgfstaffing.be

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Nederland

België
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PUBLIC SOURCING
ADVANTAGE XPO

     
MSP 
MSP - RPO 
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De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Solvus biedt organisaties modulaire en procesmatige Talent Management oplossingen om 
de juiste talenten te vinden, ontwikkelen en beheren en dit zowel voor interne (vaste) als 
externe talenten. Door Talent Management naar een hoger niveau te tillen, bieden we onze 
klanten een strategisch concurrentieel voordeel t.o.v. hun concurrenten. Hiernaast zorgt de 
ontzorging op Talent vlak ervoor dat onze klanten zich meer op hun corebusiness en strategie 
kunnen toeleggen.       

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
• 1989 interne oprichting in Belgie 
• 2014: oprirchting van Public Sourcing: MSP voor belgische overheidsinstellingen 
• 2016: Overname USG People door Recruit Holdings, een globale speler op het vlak van HR-

diensten en HR-technologie. 
• 2019: Voluit gekozen voor een Total Talent Management aanpak in België 

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
Via onze oplossingen hebben onze klant toegang tot de volledige arbeidsmarkt met alle 
mogelijke contractvormen, hiernaast garanderen we kostenbesparingen en optimalisatie van 
de volledige Total Talent Management approach van de klant. Wij brengen transparantie en 
zijn steeds 100% compliant met de regelgeving waarbinnen onze klanten opereren. Wij bieden 
een team van ervaren experts, bewezen processen, aangepaste tooling voor onze klanten, 
zodat deze op alle vlakken begeleid worden en een duidelijk beeld krijgen van hun Total Talent 
Management.
Wat ons uniek maakt in de markt is dat we naast het aantrekken en beheren van talenten, ook 
inzetten op de ontwikkeling hiervan.  

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
Naast een verdere uitbouw van onze individuele services, hebben we verder ingezet op de 
evolutie naar Total Talent management  en de positionering hiervan in de Belgische markt.
Hiernaast hebben we verder ingezet op diepgaandere waarde creatie door digitalisatie, alsook 
een aparte aanpak gelanceerd voor de freelance markt.       

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

 

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

85 

niet te tellen  

550  miljoen 
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Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2
Naam, branche, land Vlaamse Overheid 

Een constructie waarbij we optreden 
als neutrale MSP via welke ruim 
900 leveranciers aangeschakeld 
zijn. Met dit programma hebben we 
aanzienlijke besparingen voor de 
klant gerealiseerd en hebben we de 
doorlooptijd gehalveerd.  

FSMA 

Een TTM oplossing waarin 
zowel vaste aanwervingen, 
freelancers, externe medewerkers, 
trainingen, assessment centers als 
uitzendkrachten verweven zijn.

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent

     

     

          

     

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Connecting Expertise 

Carerix 

Start People 

Solvus 

Solvus 

Pro-unity

     

     

Cornerstone 

     

Partners

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 9001 - QFOR WSE - Certo ✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: Federgon, ABU MSP netwerk, Staffing Industry Analist  

   

✓

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Voor Brussels Airport Company hebben we d.m.v. een MSP-constructie een uniform en 

transparant inhuurproces geïntroduceerd, waarbij we ondersteunen van aanvraag tot 
uiteindelijke facturatie van de prestaties. We werken hiervoor met een VMS-tool om alle 
acties te consolideren en de flow voor alle gebruikers te ondersteunen. Solvus heeft de rol 
van een neutrale dienstverlener die instaat voor kwaliteit en verbetering en het beheer van 
partnerships zowel met freelancers als grote bedrijen. Indien er extra instroom nodig is van 
(gespecialiseerde) profielen, zoekt het ‘Partner Relationship’ team de geschikte (nieuwe) 
partners in de markt.

2. Voor FSMA hebben we eenzelfde oplossing geïmplementeerd en dit voor verschillende 
types contracten. FSMA zoekt niet enkel tijdelijke consultants via de MSP maar ook 
uitzendkrachten, opleidingen, ‘temp to perm’ medewerkers en tenslotte kandidaten die 
onmiddellijk vast in dienst gaan op de payroll van het FSMA. Bijkomend kan de klant voor de 
tijdelijke contracten ook ‘teamaanvragen’ lanceren waarbij ze verschillende types profielen 
en competenties kunnen beheren in 1 contract en indien nodig bij 1 leverancier.

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland: 
N.v.t.  

België: 
Langs klantzijde zien we de trend naar meer hybride Total Talent Management oplossingen 
versnellen door de aanhoudende krapte op de markt. We zien ook een stijgende vraag naar 
Statement of Work contracten. Hiernaast zien we langs aanbodzijde een verdere evolutie 
binnen het gebruik van talentpools, data analytics en insight generation en een verdere 
ontwikkeling van A.I. tools binnen Talent Management.   
Algemeen zien we een stijgend belang van ESG doelstellingen binnen onze dienstverlening 
stijgen. 

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland: 
N.v.t. 
  
België: 
Wij hebben sinds 2019 voluit de kaart van Total Talent management provider getrokken, 
waarbij samen met ons eco-systeem de juiste partners en oplossingen naar de klant kunnen 
brengen. Hierdoor kunnen we steeds snel inspelen op de huidige trends en onze klanten ook 
de laatste digitale oplossingen aanbieden.
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Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Solvus maakt deel uit van een grotere groep, RGF Staffing, die ons op de hoogte houdt van 
de veranderende wetgeving en innovaties op de markt. Hiernaast zijn we aangesloten bij 
meerdere instanties als Federgon, Staffing Industry Analyst en doen we mee aan globale 
onderzoeken om zo op de hoogte te blijven van wat beweegt in de markt.
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland: 
N.v.t.
België: 
Een verdere digitalisering en ontwikkelingen in data analytics en het gebruik van SOW’s.

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
Hoewel we Total Talent Management in haar geheel aanbieden, leveren we onze diensten 
zoals een MSP of RPO ook apart.
Al onze oplossingen zijn schaalbaar en modulair. 
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Staffing Management Services

Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  Oostmaaslaan 71, 3063 AN Rotterdam

Website     Staffingms.com

Naam contactpersoon   Paul Oldenburg

Telefoon nummer contactpersoon 06-53857222

E-mailadres contactpersoon  paul.oldenburg@staffingms.com

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Culliganlaan 2 (Park Lane C), 1831 Machelen 

Website     Staffingms.com

Naam contactpersoon   Myranda Dyck

Telefoon nummer contactpersoon +32 476 86 57 60

E-mailadres contactpersoon  myranda.dyck@headfirst.be

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
• Wij adviseren opdrachtgevers, gedreven door een optimale balans tussen tech & touch. 

Door het digitaliseren van het proces ontstaat tijd voor persoonlijk contact op het juiste 
moment.

• Wij zijn de partner voor professionals die een flexibele loopbaan nastreven, door op de 
meest persoonlijke manier een duurzame relatie met hen op te bouwen.

HeadFirst Group

Hoofddorp, Nederland

headfirst.group

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België

Wereldwijd

HeadFirst, Between
Sterksen
Select.hr

Source

Staffing MS

Intermediair, contractmanagement
RPO, recruitment specialist
Freelance & Supplier Management System

Contractmanagement

MSP, consultancy
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• In 2025 lopen we voorop met ons eigen platform: de ‘fast lane’ tussen vraag en aanbod van 
tijdelijk werk.  

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Als verlengstuk van de HR- of Inkoopafdeling nemen we het inhuurproces – volledig of 
gedeeltelijk – uit handen. Sterker nog: wij optimaliseren het tot in de puntjes. Wij bieden een 
unieke combinatie van diensten, waarmee we data gedreven oplossingen hebben voor ieder 
arbeidsmarktvraagstuk:
• Managed Service Provider
• Dynamisch Aankoop Systeem (DAS)
• Contractmanagement professionals (zelfstandig, gedetacheerd of payroll)
• Sourcing
• Statement of Work
• Consultancy (inhuur/recruitmentscan, TTM)       

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Staffing MS is in 2008 opgericht en sinds 2018 onderdeel van HeadFirst Group, een 
toonaangevende, internationale fullservice HR-dienstverlener. Er werken dagelijks gemiddeld 
zestienduizend professionals bij ruim vierhonderd opdrachtgevers in Europa, waarmee het 
een jaaromzet realiseert van meer dan 1,6 miljard euro. Per 1 april 2022 is Simone Groeneveld 
managing director van Staffing Management Services. 

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
Staffing MS kenmerkt zich door volledige onafhankelijkheid: op het gebied van VMS-partners 
en het leveren van professionals (geen eigen kandidaten in dienst). Daarnaast hebben we 
strategische partnerships (bijv. met uitzendpartijen, Intelligence Group (IG!)) en bieden we een 
unieke sourcing strategie afgestemd op schaarste en complexiteit van de benodigde rol. Als 
onderdeel van HeadFirst Group bieden we een ijzersterke combinatie van kennis en ervaring 
op het gebied van vast en flex.   

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
• Komst van Simone Groenveld als managing director van Staffing MS.
• Publicatie van het boek ‘Professioneel organiseren van externe arbeid’, o.a. geschreven 

door Business Development Director Paul Oldenburg.
• Lancering Talent Monitor, in samenwerking met IG!
• Overname recruitment specialist Sterksen door HeadFirst Group
• Komst van Marion van Happen als CEO HeadFirst Group, waardoor Han Kolff als voorzitter 

van het bestuur ruimte heeft om te focussen op de expansie in Europa. 
      

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
36

5.836

354 miljoen

50

1.405

516 miljoen

3

1.173

33 miljoen

Opdrachtgever 1
Naam, branche, land Alliander, energiesector, 

Nederland

Implementatie: juli 2022

Innovatieve inhuurstrategie 
met één regiepartner, waar ook 
uitzenders ondergebracht zijn. 
Dit past perfect bij de vendor 
neutrale MSP-rol die Staffing MS 
bij uitstek gewend is in te nemen.

PGGM, pensioenuitvoeringsorganisatie, 
Nederland

Full service MSP:
• Controle en begeleiding van het 
inhuurproces
• Betere kwaliteit kandidaten door 
een breder aanbod
• Alle opdrachten centraal op één 
plek: Inhuurdesk PGGM
• Kostenbesparing (op termijn 5 - 10 
procent)
• Uitvoering van alle administratieve 
werkzaamheden
• Risicobeheersing rondom alle wet- 
en regelgeving
• Uitgebreide 
rapportagefunctionaliteiten
• Statement of Work

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Opdrachtgever 2

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Yacht Inhouse Services

Randstad Sourceright

Randstad Sourceright

Brainnet

Solvus

Hays

TAPFIN

TAPFIN

TAPFIN

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Nétive VMS

PowerBI

YoungCapital

Eigen beheer

Eigen beheer

Select

CodeBridge

     

SAP Fieldglass

AFAS

RGF Staffing

HeadFirst

HeadFirst

Partners

Intelligence Group 
(arbeidsmarktdata)

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: ISO 14001, ISO 9001 & NEN 4400 ✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: Bovib  

   

✓

Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. De dienstverlening van Staffing MS wordt sinds oktober 2020 gecentraliseerd vanuit de 

Inhuurdesk PGGM. Wij hanteren een sourcing strategie, waarbij wij ons eigen netwerk 
combineren met dat van PGGM. Op basis van deze strategie wordt bepaald via welke 
distributiekanalen een aanvraag wordt gedeeld. Sinds augustus 2021 is Staffing MS ook 
verantwoordelijk voor de Statement of Work (SoW) van PGGM: de inkoop van projecten of 
diensten (IT) of uitbesteed werk (beveiliging, schoonmaak of de catering). 

2. Voor de inhuur van voornamelijk IT-professionals werkt equensWorldline in Nederland 
sinds 2013 samen met Staffing MS. De werkwijze kreeg navolging in België, Frankrijk, 
Italië, Duitsland en Scandinavië. En daar blijft het niet bij. Door het uitbesteden van 
het inhuurproces zijn de transparantie, de controle en het overzicht over de inhuur en 
administratieve processen merkbaar toegenomen.   

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland en België: 
1) De trend van total talent management is al een tijd gaande en zet door. De contractvorm op 
basis waarvan arbeid plaatsvindt, wordt steeds minder relevant.
2) De mogelijkheden met inhuurdata en benchmarkinformatie
3) De impact van technologische ontwikkelingen, zoals A.I. machine learning, predictive analytics
4) Diversiteit en Inclusie beleid ook inzetten voor de flex-populatie
5) Talent pools: niet alleen ‘halen’ ook ‘brengen en delen’, daarin moet je tijd en middelen 
investereren.     

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland en België: 
1) Sterksen toegevoegd aan HeadFirst Group. Daarnaast beantwoorden we met deze stap de 
toenemende vraag vanuit opdrachtgevers naar dienstverleners met een breed portfolio aan 
HR-diensten.

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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2) Wij zetten veel in op het omzetten van data naar informatie, denk daarbij aan 
schaarstevoorspelling en onze Talent Monitor publicaties.
3) Bijv. automatisch matchen
4) Introductie ‘board of believers’ onder leiding van Nancy Poleon, onder andere oprichter van 
BrandedU, om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen.  
 
Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Wij kijken continu vooruit en vragen ons af hoe onze wereld er dan uit ziet en welke rol wij 
daarin willen vervullen. Daarvoor maken wij gebruik van onze eigen specialisten (o.a. Public 
Affairs, IT, Legal), technologische partners (o.a. Nétive, SAP, CodeBridge) en netwerken (o.a. 
trendwatchers, TalentIn). Inzichten publiceren we in ons Jaarverslag, de Talent Monitors en 
tijdens evenementen. Daarnaast is Business Development Director Paul Oldenburg mede-
auteur van hét inhuurhandboek. 
    
Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland en België: 
Op het gebied van Statement of Work, project tracking

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
Een belangrijke ontwikkeling die wij bij onze tweede en derde generatie MSP-klanten zien, is 
dat zij steeds vaker kiezen voor een integrale aanpak om talent aan te trekken. Samen met hen 
én RPO-specialist Sterksen (tevens onderdeel van HeadFirst Group) ontwikkelen wij hiervoor 
maatwerkprogramma’s. Hetzij aanvulling op onze MSP-dienstverlening, hetzij aanvulling op de 
RPO-dienstverlening. Graag komen wij in gesprek met organisaties die al successen hebben 
geboekt met een integrale aanpak of die met ons willen klankborden over de mogelijkheden. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Sterksen
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor  Haagweg 389, Breda

Website     www.sterksen.com

Naam contactpersoon   Rob van de Ven / Business Development Director

Telefoon nummer contactpersoon 06-50879388

E-mailadres contactpersoon  rob.van.de.ven@sterksen.com

Voor België
Bezoekadres hoofdkantoor  Haagweg 389, Breda 

Website     www.sterksen.com

Naam contactpersoon   Rob van de Ven / Business Devopment Director

Telefoon nummer contactpersoon 0031 (0)650879388

E-mailadres contactpersoon  rob.van.de.ven@sterksen.com

Moederorganisatie 

Naam              

Vestigingsplaats / land

Website

Overige merknamen en labels waaronder uw organisatie actief is 

Missie en visie van uw bedrijf  
Bij Sterksen onderscheiden we ons door kwaliteit. Niet alleen naar opdrachtgevers, maar 
ook naar kandidaten. Onze kracht is het bewegen en managen van schaars talent op een 
duurzame manier, die leidt tot langdurige relaties en samenwerkingen.
  

HeadFirst Group

Hoofddorp / Nederland

headfirst.group

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Merknaam/label Activiteit
Nederland

België
Wereldwijd

Staffing MS
HeadFirst, Between
Select.hr
Source
Staffing MS

MSP, consultancy
Intermediair, contractmanagement
Freelance & Supplier Management System
Contractmanagement
MSP, consultancy
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De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Sterksen heeft jarenlange ervaring in het bemiddelen van vaste en tijdelijke functies, bij 
veel verschillende opdrachtgevers met diversiteit in alle branches, zowel als werving- en 
selectiebureau als MSP & RPO dienstverlener. Onze kennis omvat alle facetten van inhuur, 
recruitment en HR, waardoor wij onze opdrachtgevers een passende MSP-oplossing kunnen 
bieden waarbij het employer brand van de klant zal worden versterkt en zal worden ingezet 
om interim professionals direct te vinden.        

Beknopte geschiedenis van uw bedrijf
Sterksen is in 2002 opgericht en begonnen als IT werving- en selectiebureau, inmiddels 
uitgegroeid naar full-service recruitmentorganisatie. Vanaf 2004 levert Sterksen ook Talent 
Sourcing en RPO-dienstverlening. In de jaren daarna kwamen daar ook Executive Search en 
Interim Solutions bij, om opdrachtgevers te voorzien in flexibel IT- en Recruitment personeel. 
Vanaf 2020 staat Sterksen ook in de markt als MSP en is sinds maart 2021 onderdeel van 
fullservice HR-dienstverlener HeadFirst Group. 

USP ’s van uw bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie
• Jarenlange ervaring in de outsourced workforce solutions
• Naast het aansluiten van de juiste externe leveranciers zet Sterksen stevig in op de inzet 

van Direct Sourcing van interim professionals: een Hybrid MSP-oplossing. 
• Unieke integrale aanpak van de totale instroombehoefte voor vast en flex (Total Talent 

aanpak)
• Multi-inzetbare teams voor zowel vast als flex

Welke ontwikkelingen zijn er bij  uw bedrijf geweest in de voorbije 2 jaar? 
• Overname recruitment specialist Sterksen door HeadFirst Group
• Komst van Marion van Happen als CEO HeadFirst Group, waardoor Han Kolff als voorzitter 

van het bestuur ruimte heeft om te focussen op de expansie in Europa.
• Lancering Talent Monitor, samenwerkingsverband tussen HeadFirst Group en IG!

      

Het aantal unieke klanten en gebruikers voor wie uw MSP werkt en de 
managed spend over heel 2021

Nederland WereldwijdBelgië
Aantal klanten

Aantal hiring managers

Managed spend (€)

2021
3

110

€ 22 miljoen

0

0

0

0

0

0

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2
Naam, branche, land Viterra, trading of agricultural 

products, Nederland

Door de toevoeging van MSP 
aan het reeds bestaande RPO-
programma is er een Total Talent 
Acquisition oplossing neergezet
 

Vreugdenhil, Dairy Foods, 
Nederland

Door de toevoeging van MSP 
aan het reeds bestaande RPO-
programma is er een Total Talent 
Acquisition oplossing neergezet

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, cq. 
op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots 

1 32
Nederland

België

Wereldwijd

Concurrent
Hays Talent Solutions, 
vergelijkbare scope 
van de oplossing

  

   

Maandag Managed 
Services, vergelijkbare 
scope van de oplossing

Wie zijn de 3 belangrijkste concurrenten van uw bedrijf en waarom?

1 32
VMS

Technologie

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of 
functionaliteiten?

Select

Carerix

     

HeadFirst

Sterksen

Getnoticed (voor 
recruitment marketing)

     

     

Nétive

     

     

     

HeadFirst

LinkedIn Talent Insights 
(arbeidsmarktdata)

Partners

Beschikt uw bedrijf over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen?

Nee
Ja, namelijk: NEN ISO 4400-1 ✓

Is uw bedrijf lid van beroeps- of brancheverenigingen? 
Nee
Ja, namelijk: Recruitment Process Outsourcing Association (RPOA) 

   

✓

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van bovenstaande dienstverlening worden 
geleverd, een eenvoudige en een complexe case. 
1. Viterra was een bestaande RPO klant en door toevoeging van de MSP-oplossing is er een 

centraal workforce loket ingericht voor alle workforce vragen van de klant. Op basis van 
arbeidsmarktdata adviseren onze consultants de hiring managers over de beste route 
naar het vinden van talent. Het resultaat hiervan is dat klant maximale ontzorging ervaart 
dat en de ‘time to hire’ aanzienlijk vebeterd is. 

2. Vreugdenhil was een bestaande RPO klant en door toevoeging van de MSP-oplossing is er 
een centraal workforce loket ingericht voor alle workforce vragen van de klant. Op basis 
van arbeidsmarktdata adviseren onze consultants de hiring managers over de beste route 
naar het vinden van talent. Het resultaat hiervan is dat klant maximale ontzorging ervaart 
en dat de ‘time to hire’ aanzienlijk vebeterd is.

TRENDS 2022/2023

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Nederland en België: 
• De impact van technologische ontwikkelingen zoals artifical intelligence, machine learning, 

predictive analytics (data & HR) op recruitment.
• Toenemende focus op competentie i.p.v. skillgedreven. 
• Beschikbaarheid talent als bepalende factor voor samenstelling van de workforcemix
• Meer focus op Direct Sourcing van zelfstandig professionals
    
Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.
Nederland en België: 
Sterksen speelt actief in op deze trends door het bieden van Total Talent Acquisitie oplossingen. 
Het inrichten van een direct sourcing functionaliteit voor zowel interim professionals als voor 
permanente recrutering is de verbindende schakel tussen RPO en MSP. Hierdoor ontstaan er 
meer synergievoordelen voor de klant. 

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – 
en regelgving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
We investeren in een intern Tech & Tooling Team dat de nieuwste recruitment tools uit de 
markt continu test ten behoeve van onze ‘best of breed’ infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan 
A.I. sourcing tools, maar ook tools ter optimalisatie van bijvoorbeeld vacature teksten.
Daarnaast innoveren we op het gebied van Recruitment Marketing en Recruitment Data door 
samenwerkingen met specifieke partners, zodat we het beste kunnen bieden op gebied van 
(social en job) campagnes en content creatie. 
    

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?
Nederland en België: 
Sterksen zet vol in om voor opdrachtgevers de Total Talent partner te worden voor instroom 
van vast en extern personeel. Dit doen we door binnen HeadFirst Group actief samen te 
werken met de zusterorganisaties HeadFirst, Between & Staffing MS.  

Slotvraag deel dienstverlening. Welke toelichting of informatie wilt u nog 
toevoegen aan uw antwoorden?
Neem niet al te grote stappen voorwaarts in een keer, maar probeer een zorgvuldige 
implementatie periode aan te houden om bij het einddoel van een Total Talent aanpak te 
komen. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Grip en regie op het inhuurproces aan 
de hand van custom made management 
rapportages

Hoogwaardige Talent Pools: gevuld met 
snel beschikbare, kwalitatief betere en 
toegewijde kandidaten

Dedicated consultants: onsite aanwezig, 
in contact met alle stakeholders, streven 
naar een maximale kandidaatbeleving en 
makkelijk op- en afschalen mogelijk

Versterking en verbetering van het 
Employer Brand onder (potentieel) talent 
met Client Branded Direct Sourcing

Een integrale aanpak voor de totale 
instroombehoefte (vast én fl ex), door de 
samenwerking met moederorganisatie 
HeadFirst Group

DE GROOTSTE VOORDELEN 
VAN MSP VIA STERKSEN

Opdracht-Opdracht-
gevergever

Voorkeurs-
kandidaat

Nieuwe Nieuwe 
aanvraagaanvraag

Hybrid 
MSP

ZZP’ers

Preferred suppliers

Niche suppliers

Client Branded 
Direct Sourcing

MSP VIA 

De kracht van Sterksen ligt in onze Hybrid MSP-oplossing. We 
ondersteunen het gehele sourcingsproces via preferred & niche 
suppliers en zzp’ers. Aanvullend richten we het Client Branded 
Direct Sourcing in, wat inhoudt dat we uit naam van de opdracht-
gever aan de slag gaan met de werving & selectie van interim 
professionals. Daarbij ontzorgen we in vele HR-taken zoals leveranciers- 
en contract management, risicobeheersing, tariefonderhandeling, 
onboarding en professionalisering van de candidate journey.

Contact?            Rob.van.de.ven@sterksen.com            06 50 87 93 88
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Talent Solutions - TAPFIN
For the Netherlands
Visiting address head office  Diemerhof 16, 1112 XN Diemen

Website     www.manpowergroupsolutions.nl

Name contact person   Robert Nievaart

Phone number contact person  +31 6 51 26 11 13

E-mail address contact person  robert.nievaart@manpowergroup.nl

For Belgium
Visiting address head office  Gemeenschappenlaan 110, 1200 Woluwe

Website     https://www.manpowergroup.be/talent-solutions/

Name contact person   Ellen Saeys

Phone number contact person  0499/801 185

E-mail address contact person  Ellen.saeys@tapfin.be

Global parent company 

Name              

City/country

Website

Other brand names and labels under which your organization is active 

Talent Solutions TAPFIN part of ManpowerGroup 

100 Manpower Pl, Milwaukee, WI 53212, USA     

https://talentsolutions.manpowergroup.com     

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

Brand name/label Activities
Netherlands

Belgium

Global

ManpowerGroup Talent Solutions

ManpowerGroup Talent Solutions

ManpowerGroup Talent Solutions

Talent Solutions-MSP & TTM
• Contingent Workforce Management • Statement of Work • Workforce 
Planning • Alternative Workforce Solutions • Consultancy Service

Talent Solutions-RPO
• Full Cycle Recruiting-End2End RPO • Project RPO
• Talent Consulting • Recruitement on Demand • Source and Screen

Talent Solutions-Right Management
• Career Transition Management • Workforce Career Management • Leader 
Solution

See Netherlands

See Netherlands
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Mission and vision of your company  
Our vision is to lead in the creation and delivery of innovative workforce solutions and services 
that enable our clients to win in the changing world of work.»
We equip people and organizations for the future of work, because we believe meaningful and 
sustainable employment has the power to change the world.

The added value / core activities of your company for clients
TAPFIN develops and implements customized workforce solutions that deliver streamlined 
and transparent processes across the fulfillment and governance of clients workforce.  Our 
local teams are qualified to manage all contingent workforce needs, improve processes, create 
efficiencies, and deliver cost savings.
From sourcing to business analytics to daily operations/governance, our flexible solutions and 
Global insights deliver the benefits to reduce our Clients workload managing their workforce.

Brief history of your company
In April 2010, ManpowerGroup acquired COMSYS IT Partners, Inc., a leading provider of 
professional IT staffing services and Managed Service Program and Recruitment Process 
Outsourcing.
Over the years, TAPFIN Talent solutions evolved together with continuous evolving client needs  
to different types of solutioning models to support their workforce management.
Talent Solutions TAPFIN has more than 21 years of experience developing MSP best practices in 
over 119 countries.     

USPs of your company that distinguish it from the competition
• Global presence, Long-term market presence, Proprietary multi-channel sourcing 

strategy, Dedicated market research teams, Experienced, dedicated client teams, Certified 
implementation teams,

• Proprietary strategic supplier management methodolgy, Proprietary cost control 
methodology

What developments have there been at your company in the past 2 years?
• We invest in our Innovation Labs to ensure we can offer our clients the latest and best 

technology available in the market, some examples are WorkMyWay; our talent management 
platform, IntelliReach providing tactical and strategic reporting options and our extensive 
cost control program.

• Statement of work is now an integral part of our solution.
• Total Talent Management (TTM) solution developed.
• Automated objective sourcing channel advice (channel picker). 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 
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Netherlands GlobalBelgium
Number of customers

Number of hiring managers

Managed spend (€)

2021
17

Confidential

612 miljoen

Customer 1 Customer 2
Name, industry, country Netherlands, DSM, Akzo Nobel

We are proud of all our programs. From local MSP’s to 
global roll-outs, we have customized our solutions for 
each specific client, resulting long, stable partnerships. 
Solutions for small- and medium business as well as 
complex total talent management solutions for large 
global enterprises. 

Belgium, GSK

What have you achieved 
with this client

The number of unique customers and users for whom your MSP works and 
the managed spend throughout 2021

Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

1 32
VMS

Technology other

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other

Who are your partner companies for the services and technologies in this list?

Fieldglass

IntelliReach

Various; market depended

Various; market depended

WorkMyWay

PowerSuite - our 
proprietary tech stack; a 
powerful combination of 
best-in-class technology 
that spans the complete HR 
value chain from attracting 
and developing talent and 
managing their employment 
to leveraging data and 
insights to drive business 
performance.

Partners

1 32
Netherlands

Belgium

Global

Competitor

Who are your company’s 3 main competitors and why?

Connecting-Expertise
Nétive

IntelliReach

WorkMyWay

 

Beeline

IntelliReach

WorkMyWay

 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

14

Confidential

437 miljoen

987

Confidential

23,6B$

We prefer not to provide this information  as it varies depending on scope and scale
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Does your company have one or more quality certifications or labels?
No
Yes, namely: Various depending on country✓

Is your company a member of professional or industry associations? 
No
Yes, namely: ABU (Netherlands), Federgon (Belgium), SIA (global) 

 

✓

Describe two customer cases based on the delivered result, in which 
different combinations of the above services are provided, a simple case 
and a complex case.
1. Belgium: Client expanded and needed to diversify in their workforce to have more 

transparency and a standardized way of working. Supported by integrated technology, the 
CW management expanded with SOW and direct sourcing for freelancers.

2. Netherlands: Manufacturing client was looking for a total talent acquisition solution that 
included flex and permanent hiring. Based on client requirements Talent Solutions provided 
a customized solution integrating both MSP and RPO services into a TTA-program. 

MSP aanbieders bedrijfsinformatie - 

TRENDS 2022/2023

Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
Netherlands: 
New /other ways to anticipate on Talent scarcity (attraction & retention) in a faster moving 
market than before supported by TTM and alternative workforce solutions (e.g. shared talent 
pooling, SoW management) and technology.
Clients are relying more on predictive analytics.

Belgium: 
New /other ways to anticipate on Talent scarcity (attraction & retention) in a faster moving 
market than before supported by TTM and alternative workforce solutions (e.g. shared talent 
pooling, SoW management) and technology.
Clients are relying more on predictive analytics. 

Give an example of which actions you have done or plan to do to respond to 
these trends.
Netherlands: 
Our Inovation Labs analyses trends and develops and tests tools, techniques and methodologies 
that provide a solution for these trends (e.g. SoW management, various TTM propositions, 
talent pooling technology.

Belgium: 
Our Inovation Labs analyses trends and develops and tests tools, techniques and methodologies 
that provide a solution for these trends (e.g. SoW management, various TTM propositions, 
talent pooling technology.
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What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
TAPFIN is part of a global organisation with a global and local knowledge hubs, providing 
expertise, talent and knowledge to support the strategic values of the company: People, 
Knowledge and Innovation which are our enablers to grow, deliver and advice our clients. MPG 
has several memberships in different initiatives and organisations linked to world of work in 
order to anticipate trends (e.g. changes in law and regulations).

What changes or expansions of services does your company have planned 
for the Netherlands and/or Belgium for 2022/2023?
Netherlands: 
Confidential

Belgium: 
Confidential

Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
At TAPFIN, our vision is to revolutionize the way in which organizations fulfill and manage 
human capital and contracted services. Through a holistic approach to resource fulfillment, 
TAPFIN is creating an integrated set of business solutions that help organizations optimize 
their most important asset–human capital. In 2022 ManpowerGroup was named one of the 
World’s Most Ethical Companies for the 13th year. 
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5. Trends en ontwikkelingen
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Trends die impact hebben op de MSP-wereld 

Onderstaande 5 marktontwikkelingen hebben de komende jaren impact op de evolutie van 
het MSP 4.0-model en zijn belangrijke aandachtspunten bij de zoektocht naar een toekomstig 
geschikte MSP:

1. Corona en hybride werken

Het besef bij organisaties dat mensen niet fulltime, of in sommige periodes helemaal 
niet, op kantoor hoeven te werken, heeft effect op de arbeidsmarkt. De aanbodkant 
verandert structureel omdat veel mensen de vrijheid (werk-privé balans) zodanig zijn 
gaan waarderen dat ze die willen behouden, desnoods door voor zichzelf te beginnen 
als de baas hen hierin niet faciliteert. Ook MSP’s zullen bij matching van vraag en aanbod 
hier veel meer aandacht aan moeten besteden. 

Aan de andere kant komt door de mogelijkheden van het werken op afstand een groter 
potentieel aan kandidaten in beeld, of dat nu van de andere kant van het land is, of 
zelfs internationaal. En dat is zeer welkom op de krapper wordende arbeidsmarkt.

2. Mismatch tussen vraag en aanbod

Het aanbod aan kandidaten zal puur door de demografische realiteit de komende jaren 
steeds schaarser worden. Deze trend wordt versterkt door de groeiende mismatch in 
skills (kennis en ervaring) tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Door gebruik 
te maken van AI-gebaseerde skillsmatchingtools kunnen MSP’s tot onderbouwde 
arbeidsmarktanalyses komen en tot verrassende matches die menig organisatie niet 
zelf kan realiseren. Hierdoor kunnen MSP’s hun toegevoegde waarde vergroten. Als 
het moeilijker wordt om kandidaten te vinden, kan de MSP aanvullende diensten 
aanbieden, bijvoorbeeld rond onboarding, training en opleiding. Of via hun netwerk 
het sourcingsgebied uitbreiden (internationaal).

3. Stijgende tarieven

In een krappere arbeidsmarkt zullen onherroepelijk de tarieven stijgen. Daar waar MSP’s 
voorheen vaak kostenbesparingsdoelstellingen meekregen van de opdrachtgever, ligt 
de focus nu steeds meer op het ontsluiten van de arbeidsmarkt om continu de juiste 
professionals op het juiste moment aan te trekken. Het besef dat ‘employee en candidate 
experience’ van groot belang zijn, dringt door bij organisaties, van HR, facilitair, finance 
tot inkoop. De juiste kandidaat op het juiste moment vinden en binden is een vak 
dat steeds meer gewaardeerd wordt. Technologie helpt hierbij. Uitgebreide, complexe 
systemen voor sollicitanten maken meer en meer plaats voor gebruiksvriendelijke tools 
om het wervings- en selectietraject voor de (potentiële) kandidaten zo soepel mogelijk 
te laten verlopen. 

Trends en ontwikkelingen
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4. Nieuwe (internationale) betalingsplatformen 

Nieuwe betalingsplatformen maken op afstand werken veel gemakkelijker, goedkoper 
en sneller. En sommigen kunnen dat ‘Total Talent Management- proof’, voor zowel 
freelancers als medewerkers. 
Voor de kleinere, minder internationale MSP’s en payrollers, kunnen nieuwe #HRTech 
tools een kans bieden om eenvoudig voor hun klanten buitenlandse talenten in te 
huren. 

Meer weten, zie dit artikel op HRTech Review  

5. Diversiteit, gelijkheid en inclusie 

Door verschillende maatschappelijke gebeurtenissen staat het onderwerp ‘Diversity, 
Equality & Inclusion’, of ‘DEI’, hoog op de agenda bij organisaties. Binnen HR is dit een 
hot topic de komende jaren. In de inhuurwereld, waar de focus ligt op processen, 
contracten en tarieven, is dit nog een vrij onontgonnen terrein. De MSP die hier nu al 
mee aan de slag gaat, is de concurrentie een stap voor en kan dit als extra USP op tafel 
leggen bij de opdrachtgever.

Marktontwikkelingen

Het concept MSP is in de VS en het VK ontstaan toen grote organisaties door groeiende 
inhuurvolumes behoefte kregen aan inzicht en overzicht van hun eigen inhuur. Door MSP’s de 
regie te geven, konden deze organisaties kennis binnenhalen om kostenbesparingen door te 
voeren en de inhuurprocessen te stroomlijnen.

Overgewaaid uit Amerika kreeg het MSP-concept een jaar of tien geleden ook vaste grond 
onder de voeten op de Nederlandse en Belgische ‘inhuurmarkt’. Met name grote organisaties 
besteden vaker de volledige inhuur van extern personeel uit aan een MSP-dienstverlener 
om de behoefte aan extern personeel in kaart te brengen en de markt van leveranciers en 
zelfstandigen te ontsluiten. 

Wereldwijd staat Nederland qua MSP-beheerde omzet volgens onderzoeksbureau SIA, Staffing 
Industry Analysts, ondertussen op een 4e en België op een 9e plek, wat toch best bijzonder is 
voor deze relatief kleine landen.

Trends en ontwikkelingen
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Fig. 12 - Top 10 landen volgens door MSP beheerde omzet - SIA

Bovenstaande figuur geeft een overzicht van de omvang en verdeling tussen landen van alle 
(managed) ‘spend’ (de totale omzet van alle partijen die leveren onder MSP’s) die SIA heeft 
gemeten en hoe die verdeeld is over de landen. Om een idee te geven van de omvang van 
de MSP-markt; in hetzelfde SIA-rapport wordt de wereldwijde ‘spend’ geraamd op 150 miljard 
dollar. Dat is omgerekend circa 6 miljard euro in Nederland (4%) en 3 miljard euro in België 
(2%). De deelnemers in dit rapport zijn goed voor 3,6 miljard respectievelijk 1,3 miljard hiervan, 
zie het spend overzicht in figuur 13.

SHARE OF REPORTED MSP SPEND
TOP 10 MAJOR GEOGRAPHIES

United States
UK

Canada
Netherlands

Germany
Australia

India
Switzerland

Belgium
France

                         52%
                 15%          
                       7%
          4%
     3%
     3%
   2%
   2%
   2%
1%



153MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

Op basis van de antwoorden van de deelnemers in dit rapport hebben we onderstaand 
overzicht gemaakt met per deelnemer de managed spend en het aantal MSP programma’s 
in Nederland, België en totaal wereldwijd. Ook al was niet elke partij bereid om deze cijfers 
te delen en zijn deze gegevens onmogelijk door ons te controleren, toch geeft de tabel een 
goede indicatie van de grootte en maturiteit van elke partij per land en/of internationaal.

MSP aanbieder Managed spend 
(miljoen €)

Aantal MSP 
programma’s

Managed spend 
(miljoen €)

Aantal MSP 
programma’s

Managed 
spend 
(miljoen €)

Aantal MSP 
programma’s

AgileOne 125 5 0 0 4.300 125+

Brainnet 882 70 5 10 21.800 500+

CXC Global 60 5 10 2 300 20

De Staffing 
Groep

450 150 0 0 450 150

Flextender 200 80 0 0 200 80

Hays 250 12 75 6 5.000 100+

Het Flexhuis 61 10 0 0 61 10

Maandag 
Managed 
Services

108 3 0 0 108 3

OneStop-
Sourcing

32 21 0 0 32 21

Pontoon 85 7 85 4 12.000+ 100+

Profile Group 0 0 18 1 18 1

ProUnity 0 0 107 35 107 35

Randstad 
Sourceright

1.174 11 406 9 12.000+ 838

SOLVUS 0 0 550 85 550 85

Staffing 
Management 
Services

354 36 33 3 516 50

Sterksen 22 3 0 0 22 3

Talent 
Solutions - 
TAPFIN

612 17 437 14 22.000+ 
(23,6B$)

987

TOTAAL 4.415 430 1.726 169 79.464 3.108

Nederland België Wereldwijd (totaal)

Fig. 13 – Overzicht managed spend en aantal MSP programma’s van de deelnemers

Voor België ligt hiermee de gemiddelde spend per MSP programma op zo’n €10,2 miljoen en 
in Nederland op €10,3 miljoen. De tabel bevestigt ook de uitkomst van het SIA onderzoek, 
namelijk dat de markt in Nederland op dit moment 2x zo groot is, met ruwweg 2x zoveel 
programma’s in Nederland dan in België.
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Consolidaties in Nederland

De markt van MSP-dienstverleners is inmiddels in de Lage Landen dus volwassen geworden. 
Momenteel vindt er een consolidatieslag plaats in Nederland. Grote spelers nemen 
branchegenoten over. 

In 2020 nam HeadFirst Group branchegenoot Between over, en eerder ook al Myler en Staffing 
MS, waardoor het veruit de grootste MSP van Nederland is. Nummer twee qua beheerde 
omzet op de Nederlandse MSP-markt volgens de Flexmarkt omzet ranglijst is Brainnet, dat 
begin vorig jaar is overgenomen door de Amerikaanse MSP PRO Unlimited, die in augustus 
2021 ook nog de internationale speler Workforce Logiq overnam. Ook De Staffing Groep, in 
het voorjaar van 2021 overgenomen door de Zwitserse investeerder Axiom, mengt zich in de 
strijd in de race naar de top. 

En in 2020 heeft Maandag de Nederlandse activiteiten van Solvus overgenomen en Maandag 
Managed Services toegevoegd aan hun portfolio.

Opvallend is dat Nederland door enkele van deze grote partijen als Europese hub wordt 
gezien. Zij hebben de ambitie hun MSP-propositie vanuit de sterk ontwikkelde Nederlandse 
markt in andere EU-landen uit te rollen en hebben daartoe al de eerste stappen gezet. 

Ontwikkelingen in België

De Belgische MSP-markt kent verschillende snelheden. Grote, internationale organisaties 
werken al enkele jaren met MSP-dienstverleners, die het inhuurprogramma, verspreid over 
meerdere landen, voor hen verzorgen. 

Doorgaans zijn dit dan ook internationale MSP-spelers zoals Manpower Talent Solutions of 
Randstad Sourceright, … Dergelijke programma’s zijn in de regel al behoorlijk doorontwikkeld, 
met een dienstverlening die daardoor meestal op tactisch/strategisch niveau ligt.

Nederlandse partijen als HeadFirst en Brainnet (PRO Unlimited) trekken sinds enige tijd ook 
naar België, maar vooral tweetaligheid en de andere cultuur in organisaties zijn een uitdaging 
voor buitenlandse, c.q. Nederlandse MSP-partijen die in België actief willen zijn. Daarnaast 
geldt er in België een complexere (in tegenstelling tot de meer liberale Nederlandse) wet- en 
regelgeving en is er een verschil in maturiteit van de markt. 

Dit alles biedt kansen aan lokale Belgische dienstverleners om hun diensten te ontwikkelen 
en te laten groeien en bloeien. Voorbeelden zijn scale-ups als Charipickers, Wiggli, ProUnity, 
Flexorius, Profile Group enz. Het aantal programma’s dat in Belgische bedrijven wordt beheerd 
door van origine Belgische MSP’s groeit. Opvallend is dat diverse overheden in België voor een 
MSP - oplossing kiezen om hun externen te beheren.

Desondanks is er, zowel in Nederland als in België, nog een groot onontgonnen gebied op de 

Trends en ontwikkelingen
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MSP-markt. Er is een behoorlijk potentieel aan organisaties dat nog steeds geen echte visie 
en beleid hebben voor hun omvangrijke inhuur van externen. In die organisaties heeft men 
nog geen afgewogen keuze gemaakt tussen wel of niet uitbesteden daarvan aan een externe 
partij zoals een MSP. 

Het strategisch belang van inhuur wordt in die bedrijven nog te vaak onderschat en 
strategische inhuur staat niet hoog genoeg op de prioriteitenlijst van menig directie. Al zijn er 
tekenen dat de, in het post-coronatijdperk, steeds nijpender wordende arbeidsmarkt hier snel 
verandering in brengt. Neem daarbij de toenemende onvoorspelbaarheid van de economie 
en de blijvende flexibilisering van de arbeidsmarkt en het besef dringt door dat beleid voor 
inhuur van externen cruciaal is voor organisaties om succesvol te blijven in de toekomst.

Trends en ontwikkelingen volgens de MSP-aanbieders

Hieronder staan de antwoorden van de MSP aanbieders op vier vragen over trends en 
ontwikkelingen. Ook vindt u de visie van de consultancy partijen op trends en ontwikkelingen 
op hun profiel pagina’s  in Hoofdstuk 9.

Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.

AgileOne
Netherlands: Netherlands is a leading EU country in adopting MSP providers, VMS technology, 
and outsourced workforce management solutions partners. We anticipate an ongoing 
trend where companies in the Netherlands will continue to transition their contingent labor 
programs from a Master Vendor or staffing agency solution to a vendor neutral MSP solution 
to experience gains in quality, efficiency, cost, risk and innovation. 
Belgium: Similar to neighboring countries in Europe, the Belgium labor market continues to have 
open vacancies despite an abundant number of available job seekers. This tilts the pendulum 
in favor of the job seeker/employee and not the hiring company. Like the Netherlands, we see 
companies favoring a vendor neutral MSP model to rationalize and optimize staffing supplier 
performance to attract, engage, assess, and on board talent in a competitive MSP soucing 
environment.

Brainnet
Nederland: Verdere digitaliseren van processen, data gedreven keuzes maken, employer 
branding steeds crucialer voor aantrekken van talent én verder optimaliseren van het zo 
efficiënt mogelijk inrichten van het inhuurproces.
België: Verdere digitaliseren van processen, data gedreven keuzes maken, employer branding 
steeds crucialer voor aantrekken van talent én verder optimaliseren van het zo efficiënt 
mogelijk inrichten van het inhuurproces.

CXC Global
Netherlands and Belgium:  Increased regulation due to EU Directive on Platform workers, 
draft legislation on remote work, DBA Pilot being extended.

Trends en ontwikkelingen
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De Staffing Groep
Nederland: Krapte op de arbeidsmarkt, Groei economie, De coronapandemie, Wisseling van 
generatie, Hybride werken, Meer focus op vaardigheden, Diversiteit en inclusie. Technologie: 
‘skills based matching’ ipv CV, ‘predictive analyis’ van inhuurdata, convergentie van HR/
Recruitment/VSM/ATS tooling. 
België: N.v.t.

Flextender
Nederland: Een steeds meer geautomatiseerd proces dat uiterst smart en lean is voor de 
leveranciers en maximaal grip biedt aan de opdrachtgever. De focus komt daarbij steeds meer 
te liggen op het vinden en binden van schaarse professionals. 
België: N.v.t.

Hays
Nederland: Krapte op de arbeidsmarkt leidt tot een grotere vraag naar geïntegreerde TTM 
oplossingen vanuit Hays. Daarnaast zien wij de vraag naar vaste functies groeien ten opzichte 
van tijdelijke opdrachten. Ten slotte zien wij ook een toename naar hybride werken (bijv. 
internationaal remote). 
België: In België zien wij dezelfde ontwikkelingen als in NL.  

Het Flexhuis
Nederland: Er is een steeds grotere behoefte aan het duurzaam inzetten van talent, voor zowel 
vast als flex. De vraag naar partnership bij het organiseren en implementeren van oplossingen 
en technieken die hieraan bijdragen nemen sterk toe. 
België: N.v.t.

Maandag Managed Services
Nederland: Schaarste, groei aantal freelancers/zzp-ers en verschuiving neutrale MSP naar 
meer direct sourcing.
België: N.v.t.

OneStopSourcing
Nederland: Wij zien een duidelijk gat ontstaan tussen enerzijds de behoefte aan een meer 
persoonlijke en maatwerkdienstverlening bij opdrachtgevers en anderzijds een sterke focus op 
digitalisering en automatisering bij aanbieders. Hyperschaarste in nu al schaarse functiegroepen 
zet door, waardoor 2022 en 2023 in het teken zullen staan van het volwassen worden van 
internationale werving én het toepassen van online/job marketing voor interimopdrachten. 
België: N.v.t.

Pontoon
Netherlands and Belgium: 
1. Tech ecosystems are becoming more and more sophisticated to integrate all sourcing 

channels in one central location. 
2. Upskilling & reskilling is a top priority as demand far outweighs supply, especially in 

technical/digital skills 
3. Steady increase in demand for Direct Sourcing programs.

Trends en ontwikkelingen
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Profile Group
Pays-Bas : N.v.t.
Belgique :
• Augmentation du marché de la consultance, et demande d’accompagnement de l’entreprise 

dans la gestion de ce changement.
• Besoin de flexibilité dans le travail, tant de la part de l’entreprise que de la part du candidat.
• Dans un marché tendu, besoin de cibler la globalité du marché des talents, quel que soit 

le type de contrat.

ProUnity
Nederland: Niet van toepassing
België: MSP/VMS wint duidelijk aan populariteit binnen het segment van de middelgrote 
organisaties. Om de strijd om talent te winnen verloopt de selectie van kandidaten steeds 
meer datagedreven, met ook krachtige VMS-systemen als troef. Inschakelen van extern talent 
wordt de norm, ook voor strategische jobs. Total Talent-beheer zit ook in de lift, al blijft de 
vraag  of het wel een goed idee is om alles uit te besteden aan één en dezelfde MSP-partner.

Randstad Sourceright
Netherlands: Talent experience creates a game-changing employer brand: 78% of talent 
leaders in the Netherlands say their organisation is more focused on the talent experience than 
ever before. As well, in a competitive landscape, companies ramp up talent marketplaces to 
boost internal mobility: 48% of human capital leaders in the Netherlands say their organisation 
is investing more in internal talent mobility — a 14-point increase from last year (34%).
Belgium: Companies put people and their needs at the centre of business strategy;  76% of 
human capital leaders in Belgium believe that putting personal well-being first is important to 
job applicants when it comes to culture. 62% are also investing in workplace culture, employee 
feedback and engagement systems to better gauge employee sentiments and understand 
their needs — a jump from 32% last year.

SOLVUS
Nederland: Niet van toepassing
België: Wij zien een duidelijk trend naar meer hybride Total Talent Management oplossingen 
waaronder SOW aan plaats blijft winnen in verschillende vormen, en  een vergaander gebruik 
van AI en digitalisering. Dit wordt gecombineerd met het gebruik van talentpools en meer een 
meer gebruik van data analytics.  

Staffing Management Services
Nederland en België: 
• De trend van total talent management is al een tijd gaande en zet door. De contractvorm 

op basis waarvan arbeid plaatsvindt, wordt steeds minder relevant.
• De mogelijkheden met inhuurdata en benchmarkinformatie
• De impact van technologische ontwikkelingen, zoals A.I. machine learning, predictive 

analytics
• Diversiteit en Inclusie beleid ook inzetten voor de flex-populatie
• Talent pools: niet alleen ‘halen’ ook ‘brengen en delen’, daarin moet je tijd en middelen 

investeren.

Trends en ontwikkelingen
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Sterksen
Nederland en België: 
• De impact van technologische ontwikkelingen zoals artifical intelligence, machine learning, 

predictive analytics (data & HR) op recruitment.
• Toenemende focus op competentie i.p.v. skillgedreven. 
• Beschikbaarheid talent als bepalende factor voor samenstelling van de workforcemix
• Meer focus op Direct Sourcing van zelfstandig professionals

Talent Solutions - TAPFIN
Netherlands and Belgium: New /other ways to anticipate on Talent scarcity (attraction & 
retention) in a faster moving market than before supported by TTM and alternative workforce 
solutions (e.g. shared talent pooling, SoW management) and technology.
Clients are relying more on predictive analytics 

Geef een voorbeeld welke acties u gedaan hebt cq. plant om hierop in te 
spelen.

AgileOne
Netherlands: AgileOne’s full suite of service and technology solutions are available to our 
clients in Netherlands. Our robust offerings ensure that the contingent labor needs of our 
clients will never outpace our ability to deliver on those needs. AgileOne solutions are designed 
to accommodate all worker classifications and labor categories.
Belgium: AgileOne’s full suite of service and technology solutions are available to our clients in 
Belgium. Our robust offerings ensure that the contingent labor needs of our clients will never 
outpace our ability to deliver on those needs. AgileOne solutions are designed to accommodate 
all worker classifications and labor categories

Brainnet
Nederland en België: Niet aangeleverd.

CXC Global
Netherlands and Belgium: Niet aangeleverd.

De Staffing Groep
Nederland: Krapte - expertisepools ingericht snel inzicht in beschikbaarheid. Hybride werken 
POTW ingericht en gefaciliteerd, Focus op vaardigheden - e-CF en online assessments als 
standaard onderdeel van onze dienstverlening, Diversiteit en inclusie - MVO 4 daadwerkelijke 
invulling hiervan voor eigen organisatie maar ook voor bestand aan professionals.
België: N.v.t.

Flextender
Nederland: Het verder ontwikkelen van het VMS systeem en automatiseren van facturatie en 

Trends en ontwikkelingen



159MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

het aanleggen van koppelingen met andere systemen.
België: N.v.t.

Hays
Nederland: Hays beschikt over een uitgebreid service portfolio, die volledig aansluit op 
de ontwikkelingen in de markt. Internationale Sourcing, remote allocation, Total Talent 
Management etc. 
België: In België zien wij onze services ook goed aansluiten op de lokale marktontwikkelingen 
en wordt ook bevestigd door de nieuwe contracten die daar zijn afgesloten.

Het Flexhuis
Nederland: Voor ons is de combinatie van vast en flex altijd een onderwerp van gesprek. Het 
zijn communicerende vaten, dit is niet alleen van nu, maar is al lange tijd een belangrijk thema 
binnen onze dienstverlening. Nauwe aansluiting bij de inlenende organisatie op HR en werving 
en selectie is dan ook een must om hier stappen te kunnen zetten. Dit dragen wij uit in onze 
gehele dienstverlening. 
België: N.v.t.

Maandag Managed Services
Nederland: Optimaal leveranciersmanagement i.c.m. de recruitment power van Maandag; 
verdere investering in het opleiden van mensen i.c.m. Maandag Academy. Resultaat: bij zowel 
IGOM als gemeente Emmen en Borger/Odoorn van 100%.
België: N.v.t.

OneStopSourcing
Nederland: Ons dienstverleningmodel is duidelijk «people first»: persoonlijk contact staat 
centraal, technologie is secundair. We investeren daarom in ervaren personeel, dat acteert 
als sparringpartner voor onze opdrachtgevers en laten niet een systeem het werk doen. We 
lanceren in Q2 onze nieuwe website en starten met een online marketing partnership, gericht 
op het versterken van opdrachtgeversmerken van onze opdrachtgevers, om zo altijd snel en 
effectief (schaarse) professionals en bureaus te vinden. 
België: N.v.t.

Pontoon
Netherlands and Belgium: 
• We intensified our Tech Lab capabilities to strategically partner with the best tech providers 

on the market for all our services 
• In the supplier selection we onboard or integrate more and more training/skilling partners 
• We launched MSP Direct as a new product line, to answer to the demand in the market for 

client branded sourcing and recruiting of contractors.

Profile Group
Pays-Bas :  N.v.t.
Belgique :
• Mise en place d’un processus permettant d’aborder simulaténement l’ensemble du marché 

des candidats, quel que soit le contrat

Trends en ontwikkelingen



160MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

• En collaboration avec nos fournisseurs, construction proactive de viviers de candidats, par 
famille de métiers

ProUnity
Nederland: N.v.t.
België: ProUnity heeft concreet een aantal datagedreven functionaliteiten ingevoerd om de 
werking voor de opdrachtgevers te versnellen en efficiënter te maken. Ook aan de tools van 
de servicebedrijven wordt in overleg met de gebruikers verder gesleuteld. ProUnity investeert 
ook in een contactronde met zijn stakeholders, samen met een externe partner, om zijn 
dienstverlening en communicatie te verrijken.

Randstad Sourceright
Belgium & Netherlands: Our MSP programs are designed to assure better access to talent, 
focusing on availability and compliance. Randstad Market Insights provides the data needed 
to advise clients on sourcing and talent marketing strategies. This also helps in optimising the 
supply chain base. Direct sourcing strategies connect our clients with talent directly. Another 
trend is to organise the supply from nearshore and offshore locations.

SOLVUS
Nederland: N.v.t.
België: Wij hebben sinds 2019 volop de kaart van Total Talent management provider getrokken, 
waarbij samen met ons intern en extern ecosysteem de juiste partners en oplossingen naar 
de klant kunnen brengen, onder de vorm van een uniform en transparant systeem, en dit 
zoveel mogelijk gedigitaliseerd

Staffing Management Services
Nederland en België: 
1. Sterksen toegevoegd aan HeadFirst Group. Daarnaast beantwoorden we met deze stap de 

toenemende vraag vanuit opdrachtgevers naar dienstverleners met een breed portfolio 
aan HR-diensten.

2. Wij zetten veel in op het omzetten van data naar informatie, denk daarbij aan 
schaarstevoorspelling en onze Talent Monitor publicaties.

3. Bijv. automatisch matchen
4. ‘board of believers’ onder leiding van Nancy Poleon, onder andere oprichter van BrandedU, 

om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. 

Sterksen
Nederland en België: Sterksen speelt actief in op deze trends door het bieden van Total 
Talent Acquisitie oplossingen. Het inrichten van een direct sourcing functionaliteit voor zowel 
interim professionals als voor permanente rekrutering is de verbindende schakel tussen RPO 
en MSP. Hierdoor ontstaan er meer synergievoordelen voor de klant.

Talent Solutions - TAPFIN
Nederland en België: Our Inovation Labs analyses trends and develops and tests tools, 
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techniques and methodologies that provide a solution for these trends (e.g. SoW management, 
various TTM propositions, talent pooling technology

Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – en 
regelgeving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?

AgileOne
AgileOne’s global governance team and third-party consulting agencies, supported by in-
country team leaders and team resources across the world, remain connected to local laws, 
regulations, and potential changes in legislation. We are proactive in ensuring our compliance 
in all countries we support to delivery compliant solutions for our clients. We also utilize 
technology tools to ensure compliance by embedding business rules into process workflows.

Brainnet
Niet aangeleverd.

CXC Global
CXC has a strong internal & external legal counsel to advise on developments or changes in 
the market, as well as new regulations. Our organisation is built off the basis of working within 
highly regulated markets. In order to mitigate that risk,  we have built out our teams and 
technology in order to remain relevant and keep up to date.

De Staffing Groep
DSG is actief lid van de Bovib en lid van de NBBU. Daarnaast is DSG partner van ZiPconomy. 
Verder neemt het actief deel aan events als Recruiters United. DSG heeft een eigen Risk & 
Compliance Board (RCB).  De RCB heeft 2 primaire doelstellingen:
1. Het borgen dat DSG zich in haar contractenset en voorwaarden houdt aan geldende wet- 

en regelgeving. 
2. Het coördineren van de communicatie over consequenties van wetswijzigingen naar de 

diverse stakeholders.  

Flextender
Samenwerking met ontwikkelaars op het hoogste niveau is van groot belang. Flextender werkt 
op het gebied van het aanbestedingsrecht samen met een vooruitstrevend jurist, erkend 
binnen haar veld en op het gebied van ict met een entrepeneur die het VMS systeem van 
Flextender beheert en ontwikkelt.

Hays
Wij zijn aangesloten op allerlei kennisplatforms zoals SIA, brancheverenigingen en 
overheidsdiensten. Hays beschikt ook over een innovatieboard binnen de Hays PLC die 
technologische en marketing ontwikkelingen monitort. Verder hebben we een investment 
fund waarin we pilots doen met verschillende Tech partijen.
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Het Flexhuis
Wij volgen en dragen actief bij aan sector brede ontwikkelingen door aansluiting te zoeken bij 
brancheorganisaties, kennisinstituten en politieke organen. Ontwikkelingen vertalen wij door 
in onze dienstverlening en innoveren waar nodig om een passende dienstverlening aan te 
kunnen blijven bieden richting onze (potentiële) opdrachtgevers.

Maandag Managed Services
Per kwartaal: een kennissessie op wet- en regelgeving; een demo/update sessie van Nétive 
op onderwerp VMS/FMS/AI; bijwonen en spreken op seminars; kennissessie op arbeidsmarkt 
i.c.m. Intelligence Group.

OneStopSourcing
We laten ons graag inspireren door vak media, door concullega’s, bezoeken events, gaan op 
werkbezoek naar het buitenland (VS, UK) en sparren op wekelijkse basis van technologiepartners, 
startups en andere actoren binnen de markt. We organiseren minimaal elk kwartaal meetups, 
waarin we bij voorkeur opdrachtgevers, leveranciers en zzp’ers bij elkaar brengen en in gesprek 
gaan.

Pontoon
We are living in a VUCA world (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) where change is 
the only constant. In this unpredictable environment, flexibility is key. We are agile with the 
workforce models we offer and can transform quickly when necessary. Our temporary staffing 
solutions enable workforce flexibility, while permanent recruitment helps individuals transition.

Profile Group
• Réseau de partenaires qualitatifs 
• Participation à des conférences sur la SR  

ProUnity
Wendbaarheid en de kracht om snel te schakelen is een van de troeven van ProUnity. Het 
team van experts combineert hiervoor zijn eigen visie en strategie met input die het op zeer 
regelmatige basis verzamelt via klanten- en leveranciersbevragingen. Daarbovenop trekt 
ProUnity extra gespecialiseerde medewerkers aan en werkt het samen met partners voor 
zeer specifieke domeinen.

Randstad Sourceright
N.v.t.

SOLVUS
Daar wij deel uitmaken van een Globale groep RGF staffing met oplossingen op alle continenten 
hebben wij centrale diensten die ons op de hoogte houden en brengen van veranderingen in 
wet- en regelgeving.
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Staffing Management Services
Wij kijken continu vooruit en vragen ons af hoe onze wereld er dan uit ziet en welke rol wij 
daarin willen vervullen. Daarvoor maken wij gebruik van onze eigen specialisten (o.a. Public 
Affairs, IT, Legal), technologische partners (o.a. Nétive, SAP, CodeBridge) en netwerken (o.a. 
trendwatchers, TalentIn). Inzichten publiceren we in ons Jaarverslag, de Talent Monitors 
en tijdens evenementen. Daarnaast is Business Development Director Paul Oldenburg 
medeauteur van hét inhuurhandboek.

Sterksen
We investeren in een intern Tech & Tooling Team dat de nieuwste recruitment tools uit de 
markt continu test ten behoeve van onze ‘best of breed’ infrastructuur. Denk bijvoorbeeld aan 
A.I. sourcing tools, maar ook tools ter optimalisatie van bijvoorbeeld vacature teksten.
Daarnaast innoveren we op het gebied van Recruitment Marketing en Recruitment Data door 
samenwerkingen met specifieke partners, zodat we het beste kunnen bieden op gebied van 
(social en job) campagnes en content creatie.

Talent Solutions - TAPFIN
TAPFIN is part of a global organisation with a global and local knowledge hubs, providing 
expertise, talent and knowledge to support the strategic values of the company: People, 
Knowledge and Innovation which are our enablers to grow, deliver and advice our clients. 
Manpower Group has several memberships in different initiatives and organisations linked to 
world of work in order to anticipate trends (e.g. changes in law and regulations).

Welke veranderingen of uitbreidingen van dienstverlening heeft uw bedrijf 
voor 2022/2023 gepland voor Nederland en/of België?

AgileOne
Netherlands: AgileOne is incorporated in the Netherlands and will continue to support our 
clients through our suite of total workforce management and technology solutions. Our 
programs are capable of supporting all worker types and labor categories.
Belgium: AgileOne will continue to support our clients through our suite of total workforce 
management and technology solutions. Our programs are capable of supporting all worker 
types and labor categories.

Brainnet
Nederland en België: Niet aangeleverd.

CXC Global
Netherlands: When engaging freelancers, Netherlands is a highly regulated market. We look 
forward to continuing to advise our clients on the risks involved with doing so and providing 
our solutions to vet workers, carry out rigorous compliance checks, engage & payroll workers. 
In addition, we look forward to increasing our MSP and direct sourcing coverage.
Belgium: We have just obtained our license to offer payroll solution in the Brussels region. 
We are looking forward to introducing this service in the Belgian market along with our MSP & 
direct sourcing capabilities.
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De Staffing Groep
Nederland: De Staffing Groep van morgen is in staat om onze klanten te helpen met 
vraagstukken in de volle breedte van het talent spectrum. In de komende jaren ontwikkelen 
wij ons naar een volledige geïntegreerde - Europese - HR dienstverlener die in elke fase van 
de Talent Journey in staat is om klanten te helpen en oplossingen te bieden. Afhankelijk van 
de klantbehoefte voorzien wij in de vraag met aparte diensten en services of geïntegreerde 
dienstverlening.  
België: N.v.t.

Flextender
Nederland: Het voortzetten van de groei als Intermediair en het verder aanhalen van 
opdrachtgevers binnen de (semi) overheid. 
België: N.V.T.

Hays
Nederland: Hays richt zich verder op optimalisatie van de dienstverlening in NL, door een 
vereenvoudiging van haar structuur, icm ondersteuning vanuit onze regionale en globale 
shared service centers. 
België: Hays richt zich ook verder op optimalisatie en groei van de dienstverlening in BE, door 
vereenvoudig van de structuur icm ondersteuning van onze regionale en globale shared 
service centers.

Het Flexhuis
Nederland: Wij zijn voornemens onze koers vast te houden wat onze dienstverlening betreft 
en wat betreft focus op het uitvoeren van volwaardige MSP dienstverlening met optimalisatie 
in proces en techniek om aan de behoefte van onze opdrachtgevers te voldoen en deze een 
stap verder te brengen in het goed organiseren van hun menselijk kapitaal. 
België: N.v.t.

Maandag Managed Services
Nederland: Stap naar TTA bij een van onze klanten.
België: N.v.t.

OneStopSourcing
Nederland: Toevoegen RPO, sluiten strategisch partnership payroll-dienstverlener, uitbreiden 
SOW-functionaliteiten VMS, integreren jobmarketingfunctionaliteiten aan VMS.
België: N.v.t.

Pontoon
Netherlands: In addition to our large international MSP solutions, Pontoon is adding a suite of 
products designed to support in-county services for small to mid size programs. This includes 
MSP Direct and an enchanced solution surrounding all levels of the Services Procurement 
buying journey. 
Belgium: MSP Direct is a solution designed around employer-branded talent communities 
that are made up of proactively vetted quality candidates  -  already interested in working at 
your company. MSP Direct connects you to those candidates.
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Profile Group
Pays-Bas : N.v.t.
Belgique: 
• Lancement d’un MSP en France
• Possibilité d’intégrer le SOW dans notre processus
• Lancement d’un modèle plateau / in-sourcing 
• Renforcer le reporting continu

ProUnity
Nederland: N.v.t.
België: Het toepassen van data-driven en AI-principes zal verder en sneller uitgerold worden 
voor zowel de klanten, leveranciers als de MSP-diensten. Vanaf 2023 staat voor ProUnity ook 
de uitbreiding naar uitzendarbeid en RPO ‘Recruitment Process Outsourcing’ op de roadmap 
van het management. Daarnaast blijft de internationalisering van de markt een belangrijke 
trend die aandacht krijgt in de strategie.   

Randstad Sourceright
Belgium & Netherlands: We see that our customers want us to support different trends in 
the MSP world. Companies see the added value of employer branding and talent marketing, 
integrated talent management solutions, and being accessible for freelancers and contractors. 
They also want more visibility on their total workforce, which includes statement of work and 
direct sourcing. As we enter a period of inflation, we discuss with our clients how we can 
manage the costs.

SOLVUS
Nederland: N.v.t.
België: Een verdere digitalisering en ontwikkelingen in data analytics en SOWs

Staffing Management Services
Nederland en België: Op het gebied van Statement of Work, project tracking

Sterksen
Nederland en België: Sterksen zet vol in om voor opdrachtgevers de Total Talent partner 
te worden voor instroom van vast en extern personeel. Dit doen we door binnen HeadFirst 
Group actief samen te werken met de zusterorganisaties HeadFirst, Between & Staffing MS.  

Talent Solutions - TAPFIN
Nederland: Confidential
België: Confidential 
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Advertorial De Staffing Groep

Met integrale aanpak inhuur  
werf je het beste talent
Door krapte op de arbeidsmarkt staat de groei van veel organisaties onder druk. Veel energie 
gaat zitten in de zoektocht naar de juiste mensen. De Staffing Groep neemt, als onafhankelijke 
en dynamische MSP, deze zorgen uit handen. “Onze klanten kunnen zich zo volledig richten 
op hun business. Als MSP nemen we de verantwoordelijkheid voor het inhuurproces richting 
opdrachtgevers en worden we regiepartner voor hen. Zo laten we samen de business optimaal 
functioneren”, vertelt Wouter Waaijenberg, directeur MSP bij de Staffing Groep.

Het inhuren van tijdelijk of extern personeel is tijdrovend 
werk. De Staffing Groep optimaliseert dit inhuurproces 
samen met de opdrachtgever. Zo verzorgen we onder 
meer het contractbeheer en sourcing van kandidaten, 
maar ook het beheer van raamovereenkomsten (tiering)  
met leveranciers van extern personeel en de pool van  
freelancers (poolmanagement). “Waar een intermediair 
eerder als leverancier wordt gezien, zijn wij echt de 
adviseur en partner, waarbij we samen het inhuurproces 
van de organisatie (her)inrichten en optimaliseren”,  
zegt Waaijenberg.

We binden het beste talent
Hoe ziet dat er in de praktijk uit? De Staffing Groep  
is een dienstverlener die de opdrachtgever tijdens het 
inhuurproces ontzorgt. Wanneer organisaties vaak 
externe, tijdelijke medewerkers inhuren en werken 
met verschillende leveranciers, kan een versplinterd 
inhuurproces ontstaan. De diensten van de Staffing 
Groep besparen dan tijd en energie. Zo verzorgen en 
monitoren we het opstellen van een capaciteitsplanning 
en budgetbewaking, de voorselectie en screening van 
kandidaten en leveranciersmanagement. Ook doen we 
contractbeheer en checken we of het proces voldoet 
aan wet- en regelgeving. Zo helpen we organisaties 
met kostenbesparing, procesoptimalisatie en het binden 
van het beste talent. 

De Staffing Groep wil zowel de klant, de leverancier 
als de kandidaat ontzorgen. Waaijenberg: “Het 
professioneel inhuren van externe arbeid is voor 
klanten vaak een noodzakelijk kwaad. Ze hebben 
een flexibele schil nodig. Natuurlijk kun je zelf een 
inhuurprogramma inregelen, maar je bent dan wel 
afhankelijk van een recruiter. Wanneer je de vraag bij 
ons neerlegt, heb je meer stabiliteit en kanalen richting 
de arbeidsmarkt.”

We helpen met employer branding
Op deze manier denkt de groep ook continu met de 
klant mee, bijvoorbeeld bij de capaciteitsplanning en 
inhoud van de rol of functieprofiel richting de markt. 
“We helpen organisaties ook met hun employer 
branding. Doorgaans gebruiken zij employer branding 
voor het werven en selecteren van vast personeel, 
maar wij gebruiken diezelfde branding ook richting de 
flexmarkt. Namens de opdrachtgever gaan we de markt 
op, om op zoek te gaan naar potentiële kandidaten.”
We richten ons, samen met de opdrachtgever, op 
zowel de leveranciersstrategie als het inrichten van 
talentpools. Met een talentpool komen de juiste 
kandidaten in de flexibele schil van de organisatie.  
Bij een vraag kunnen kandidaten rechtstreeks 
benaderd worden, zonder dat de organisatie door de 
gehele proceslijn heen moet om die vraag uit te doen. 
Het blijft daarnaast belangrijk om de flex-kandidaten te 
prikkelen met kennis en aandacht, zodat ze betrokken 
blijven bij de opdrachtgever.”

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 
dienstverlening? we vertellen er graag meer over. 
Neem voor een vrijblijvend gesprek of informatie 
contact op met …

De vijf voordelen van De Staffing Groep
1  Gestroomlijnde processen. Vanwege de korte lijnen met partijen op de arbeidsmarkt kunnen we snel de 

juiste kandidaten aanspreken. Zo verminderen we de tijd voor inhuur en de lasten voor inhurende managers.

2  Meer inzicht in de externe inhuur. We hebben inzicht in de markttarieven en de beschikbaarheid van 
kandidaten, ook van freelancers. Zo kunnen we organisaties snel helpen met het plaatsen van de juiste 
mensen op de juiste plek.

3  Continuïteit binnen de personeelswerving van de organisatie. De Staffing Groep heeft een omvangrijk 
netwerk. We zijn doorlopend op zoek naar talent. We zien ook toe op het beheer van leveranciers op 
aandachtspunten die voor u belangrijk zijn, zoals de kwaliteit van de kandidaten en de reactiesnelheid.  
Zo dragen we bij aan de uniformiteit en standaardisatie van het inhuurproces van uw organisatie.

4  Kostenbesparing. De besparing wordt snel zichtbaar. Het opstellen van meer correcte facturen zorgt 
bijvoorbeeld al voor minder administratief werk. Ook besparingen door leveranciersmanagement, het 
automatiseren van delen van het inhuurproces en het centraal beheren van het inhuurprogramma 
bespaart HR-managers tijd en energie.

5  Meer tijd voor innovatie. Via De Staffing Groep wordt extern talent op een specifieke opdracht ingezet 
binnen de organisatie. Zo ontstaat minder werkdruk voor medewerkers. Door bijvoorbeeld repetitief  
IT-werk over te dragen, hebben vaste IT-medewerkers meer tijd voor innovatie.

Waarom De Staffing Groep? 
Als MSP-partner zijn wij de spin in het web, het ‘single point of contact’ (SPOC) tussen uw organisatie  
en alle flex-leveranciers.

●  Als die spin in het web richten we een inhuurloket in, of nemen deze van u over.  
Vaak is er een eigen werkplek op uw locatie(s).

●  Onze MSP-consultants zijn sparringpartner van uw inhurende managers  
en het verlengstuk van HR, Inkoop en Financiële administratie.

●  We beheren alle flex-aanvragen, de leverancierscontacten & -contracten, de volledige administratieve 
afhandeling van on- tot offboarding van tijdelijke, white, grey en blue collarmedewerkers.

●  We zetten slimme SaaS (VMS) software in om het administratieve proces zo geruisloos mogelijk  
te laten verlopen, compliancy te garanderen en resultaten meetbaar te maken.

Onze MSP-oplossing is interessant als u:
●  nog geen centraal inhuurproces of -loket heeft óf twijfelt of uitbesteden van het loket niet (kosten)efficiënter is,
●  veel externe, tijdelijke, medewerkers inhuurt en met veel verschillende leveranciers samenwerkt waardoor 

behoefte is aan uniformiteit en standaardisatie,
●  financiële of wettelijke inhuurrisico’s loopt vanwege de snel veranderende regelgeving, zoals de WAB en wet DBA,
●  niet over up-to-date managementinformatie beschikt, waardoor het lastig is strategische HR-beslissingen 

te nemen om bijvoorbeeld de inhuurstrategie bij te sturen.

Martin Westerhof

martin.westerhof@destaffinggroep.nl
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Advertorial De Staffing Groep

Met integrale aanpak inhuur  
werf je het beste talent
Door krapte op de arbeidsmarkt staat de groei van veel organisaties onder druk. Veel energie 
gaat zitten in de zoektocht naar de juiste mensen. De Staffing Groep neemt, als onafhankelijke 
en dynamische MSP, deze zorgen uit handen. “Onze klanten kunnen zich zo volledig richten 
op hun business. Als MSP nemen we de verantwoordelijkheid voor het inhuurproces richting 
opdrachtgevers en worden we regiepartner voor hen. Zo laten we samen de business optimaal 
functioneren”, vertelt Wouter Waaijenberg, directeur MSP bij de Staffing Groep.

Het inhuren van tijdelijk of extern personeel is tijdrovend 
werk. De Staffing Groep optimaliseert dit inhuurproces 
samen met de opdrachtgever. Zo verzorgen we onder 
meer het contractbeheer en sourcing van kandidaten, 
maar ook het beheer van raamovereenkomsten (tiering)  
met leveranciers van extern personeel en de pool van  
freelancers (poolmanagement). “Waar een intermediair 
eerder als leverancier wordt gezien, zijn wij echt de 
adviseur en partner, waarbij we samen het inhuurproces 
van de organisatie (her)inrichten en optimaliseren”,  
zegt Waaijenberg.

We binden het beste talent
Hoe ziet dat er in de praktijk uit? De Staffing Groep  
is een dienstverlener die de opdrachtgever tijdens het 
inhuurproces ontzorgt. Wanneer organisaties vaak 
externe, tijdelijke medewerkers inhuren en werken 
met verschillende leveranciers, kan een versplinterd 
inhuurproces ontstaan. De diensten van de Staffing 
Groep besparen dan tijd en energie. Zo verzorgen en 
monitoren we het opstellen van een capaciteitsplanning 
en budgetbewaking, de voorselectie en screening van 
kandidaten en leveranciersmanagement. Ook doen we 
contractbeheer en checken we of het proces voldoet 
aan wet- en regelgeving. Zo helpen we organisaties 
met kostenbesparing, procesoptimalisatie en het binden 
van het beste talent. 

De Staffing Groep wil zowel de klant, de leverancier 
als de kandidaat ontzorgen. Waaijenberg: “Het 
professioneel inhuren van externe arbeid is voor 
klanten vaak een noodzakelijk kwaad. Ze hebben 
een flexibele schil nodig. Natuurlijk kun je zelf een 
inhuurprogramma inregelen, maar je bent dan wel 
afhankelijk van een recruiter. Wanneer je de vraag bij 
ons neerlegt, heb je meer stabiliteit en kanalen richting 
de arbeidsmarkt.”

We helpen met employer branding
Op deze manier denkt de groep ook continu met de 
klant mee, bijvoorbeeld bij de capaciteitsplanning en 
inhoud van de rol of functieprofiel richting de markt. 
“We helpen organisaties ook met hun employer 
branding. Doorgaans gebruiken zij employer branding 
voor het werven en selecteren van vast personeel, 
maar wij gebruiken diezelfde branding ook richting de 
flexmarkt. Namens de opdrachtgever gaan we de markt 
op, om op zoek te gaan naar potentiële kandidaten.”
We richten ons, samen met de opdrachtgever, op 
zowel de leveranciersstrategie als het inrichten van 
talentpools. Met een talentpool komen de juiste 
kandidaten in de flexibele schil van de organisatie.  
Bij een vraag kunnen kandidaten rechtstreeks 
benaderd worden, zonder dat de organisatie door de 
gehele proceslijn heen moet om die vraag uit te doen. 
Het blijft daarnaast belangrijk om de flex-kandidaten te 
prikkelen met kennis en aandacht, zodat ze betrokken 
blijven bij de opdrachtgever.”

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 
dienstverlening? we vertellen er graag meer over. 
Neem voor een vrijblijvend gesprek of informatie 
contact op met …

De vijf voordelen van De Staffing Groep
1  Gestroomlijnde processen. Vanwege de korte lijnen met partijen op de arbeidsmarkt kunnen we snel de 

juiste kandidaten aanspreken. Zo verminderen we de tijd voor inhuur en de lasten voor inhurende managers.

2  Meer inzicht in de externe inhuur. We hebben inzicht in de markttarieven en de beschikbaarheid van 
kandidaten, ook van freelancers. Zo kunnen we organisaties snel helpen met het plaatsen van de juiste 
mensen op de juiste plek.

3  Continuïteit binnen de personeelswerving van de organisatie. De Staffing Groep heeft een omvangrijk 
netwerk. We zijn doorlopend op zoek naar talent. We zien ook toe op het beheer van leveranciers op 
aandachtspunten die voor u belangrijk zijn, zoals de kwaliteit van de kandidaten en de reactiesnelheid.  
Zo dragen we bij aan de uniformiteit en standaardisatie van het inhuurproces van uw organisatie.

4  Kostenbesparing. De besparing wordt snel zichtbaar. Het opstellen van meer correcte facturen zorgt 
bijvoorbeeld al voor minder administratief werk. Ook besparingen door leveranciersmanagement, het 
automatiseren van delen van het inhuurproces en het centraal beheren van het inhuurprogramma 
bespaart HR-managers tijd en energie.

5  Meer tijd voor innovatie. Via De Staffing Groep wordt extern talent op een specifieke opdracht ingezet 
binnen de organisatie. Zo ontstaat minder werkdruk voor medewerkers. Door bijvoorbeeld repetitief  
IT-werk over te dragen, hebben vaste IT-medewerkers meer tijd voor innovatie.

Waarom De Staffing Groep? 
Als MSP-partner zijn wij de spin in het web, het ‘single point of contact’ (SPOC) tussen uw organisatie  
en alle flex-leveranciers.

●  Als die spin in het web richten we een inhuurloket in, of nemen deze van u over.  
Vaak is er een eigen werkplek op uw locatie(s).

●  Onze MSP-consultants zijn sparringpartner van uw inhurende managers  
en het verlengstuk van HR, Inkoop en Financiële administratie.

●  We beheren alle flex-aanvragen, de leverancierscontacten & -contracten, de volledige administratieve 
afhandeling van on- tot offboarding van tijdelijke, white, grey en blue collarmedewerkers.

●  We zetten slimme SaaS (VMS) software in om het administratieve proces zo geruisloos mogelijk  
te laten verlopen, compliancy te garanderen en resultaten meetbaar te maken.

Onze MSP-oplossing is interessant als u:
●  nog geen centraal inhuurproces of -loket heeft óf twijfelt of uitbesteden van het loket niet (kosten)efficiënter is,
●  veel externe, tijdelijke, medewerkers inhuurt en met veel verschillende leveranciers samenwerkt waardoor 

behoefte is aan uniformiteit en standaardisatie,
●  financiële of wettelijke inhuurrisico’s loopt vanwege de snel veranderende regelgeving, zoals de WAB en wet DBA,
●  niet over up-to-date managementinformatie beschikt, waardoor het lastig is strategische HR-beslissingen 

te nemen om bijvoorbeeld de inhuurstrategie bij te sturen.

Voor meer informatie neem contact op met:

 
Directeur Large Accounts | De Staffing Groep
E-mail: martin.westerhof@destaffinggroep.nl

Martin Westerhof
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de MSP aanbieders
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Implementatie van een MSP

Implementatie en tips

In dit rapport staat een heleboel informatie over het MSP model en over MSP aanbieders. Als 
een organisatie de inhuur van externen wil optimaliseren dan is de eerste vraag de ‘make or 
buy decision’, die in Hoofdstuk 2 ook al werd toegelicht.  Als de ‘buy’ decision is genomen, is het 
tijd om een MSP te selecteren en implementeren. Daarover handelt dit hoofdstuk.  Onze tip? 
Pak dit altijd aan als een strategisch project, dit is niet iets om ‘erbij te doen’. Voorzie intern een 
projectmanager, maak een projectplan dat de drie basis elementen in een project, de mens, 
het proces en de techniek behandelt. Tot slot volgt nog een checklist met vragen waarop eerst 
antwoord nodig is voor de start, in het kader van ‘bezint eer ge begint’. 

De planning

Voor een planning van een dergelijk keuzetraject is geen standaard te noemen. Voor de publieke 
sector zit men voor de selectie van een MSP altijd vast aan een aanbestedingstraject, wat een 
aantal maanden zal duren. De private sector besteedt aan een grondig RFX en offertetraject 
ook snel een aantal maanden, dus dat is vergelijkbaar. Het aanbod aan MSP aanbieders is 
groot, er is genoeg keuze. Dit rapport biedt wel een richting aan, maar hooguit om een ‘short 
list’ te maken met meest relevante partijen om een selectietraject in te gaan. Eens beslist, kan 
de implementatie van een MSP zo snel gaan als twee maanden, op voorwaarde dat er geen 
technische koppelingen nodig zijn. Meer complexe implementaties kunnen 4 maanden, een 
half jaar of zelfs nog langer duren als er juist wel koppelingen nodig zijn of er bijvoorbeeld een 
migratie van een huidige MSP moet plaatsvinden. Nog een tip: kies een MSP met relevante 
kennis van de branche en voorzie ook altijd ruim tijd voor een grondige introductie van de 
MSP in de organisatie.

Het team

Voor een goede selectie en een vlot implementatie traject kunt u het best een breed team 
samenstellen. Voorzie een projectleider, iemand van inkoop, HR en Finance. Ook iemand 
van juridische zaken zal aangehaakt moeten worden voor de contracten. Afhankelijk van de 
technische wensen en de koppelingen met andere systemen zal ook IT al een cruciale rol 
spelen in de voorbereidingsfase.  En, als meest belangrijk, natuurlijk vertegenwoordigers van 
de business, een aantal managers die regelmatig inhuren. Er is ook gedegen kennis van de 
MSP markt nodig. Met dit rapport krijgt u wel de nodige basiskennis, maar afhankelijk van de 
complexiteit en volume van het te verwachten programma kunt u deze kennis aanvullen door 
niche expertise in te huren, bijvoorbeeld bij een van de consultancy partijen in hoofdstuk 9 
van dit rapport.

De scope van het programma

Om de daadwerkelijke selectie te starten, maakt u ‘het bestek’ / de inhoud van de aanbesteding, 
offertevraag, op. Het takenoverzicht uit hoofdstuk 2 is daartoe een handig hulpmiddel om te 
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bepalen welke taken u zelf zal uitvoeren en welke u aan de MSP wenst uit te besteden. 

Bedenk dat een ‘Big Bang’ risico’s inhoudt. Overweeg daarom om niet alle aspecten van het 
inhuurprogramma vanaf het begin in te voeren en/of uit te besteden. Begin bijvoorbeeld 
op een specifieke afdeling en breid pas uit wanneer deze pilot succesvol werkt. Definieer 
samen met de MSP op voorhand wat jullie definitie van ‘goed’ is, hoe dit objectief te meten en 
evalueren, en wat de vervolgstappen zijn bij bewezen succes. Ook kunnen bepaalde taken, 
zoals onboarding van nieuwe leveranciers in zeer lichte vorm starten, om in het tweede jaar 
uit te breiden met extra onboardingstappen zoals een introductieprogramma en trainingen.

De technologie

In hoofdstuk 2 is uitgebreid stilgestaan bij de techniek overwegingen. Het draait er vooral om 
wiens VMS gebruikt wordt en welke koppelingen er met andere interne of externe systemen 
nodig zijn. Bepaal met welke techniek voor het inhuurprogramma u wilt starten, en overweeg 
om bepaalde functionaliteit en/of koppelingen pas na het eerste jaar te realiseren, als de 
kinderziektes uit het proces en de tools zijn gehaald. 

Tips van de MSP consultants

De vijf belangrijkste tips vanuit de MSP consultancies uit hoofdstuk 9 zijn:

1. Focus niet alleen op korte termijn doelen, maar vind een MSP aanbieder met de 
capaciteit en flexibiliteit om ook langere termijn veranderingen te kunnen uitvoeren

2. Selecteer een partij waarmee een partnership kan worden opgebouwd. Een MSP 
programma is na de initiële implementatie niet klaar en verdient continue optimalisatie

3. Bespreek vooraf de interne rolverdeling tussen HR en Inkoop in de samenwerking 
met de MSP

4. Valideer vooraf, voor de short list /RFP fase, of de beoogde MSP partijen ervaring 
hebben met alle soorten inhuur in alle landen die in scope zijn

5. Faseer de implementatie liefst altijd, langs één of meer van de drie assen inhuurcategorie, 
business units of locaties

Implementatie en tips
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Checklist MSP selecte/implementatie

Hieronder bieden we een handige checklist met enkele belangrijke vragen om tot een juiste 
MSP selectie en vlotte implementatie te komen. Mogelijk dus goed om op te nemen in de 
offerte aanvraag / aanbesteding.

• Hoe ziet onze ingehuurde populatie er uit? Over welke volumes, vakgebieden en 
contractvormen hebben we het? 

• Wat is het echte business probleem in verband met dit ingehuurd talent? 
• Wat moet het inhuur programma opleveren als eindresultaat; wat zijn de concrete 

doelstellingen? Wat is het meest prioritair? Wat is ‘nice to have’?
• En welke KPI’s passen er dan bij die doelstellingen?
• Wat zijn voor jullie de voor- en nadelen van zelf beheren van het inhuurprogramma 

versus voor- en nadelen van uitbesteden aan een MSP?
• Voor welk type inhuur, project sourcing, uitzenden, freelancers, willen we een MSP 

inzetten? Waarom?
• Welke aantallen externen, spend per locatie, per type inhuur per jaar verwachten we 

door de MSP te laten beheren?
• Welke beleidsmatige inhuur uitgangspunten geven we mee?
• Hoe ziet de interne RACI-matrix eruit: wie wordt eigenaar van het inhuurprogramma, 

van de hoofdprocessen en wie is operationeel en tactisch aanspreekpunt voor de MSP?
• Welke taken van het inhuurprogramma, zie hoofdstuk 2, gaan we zelf doen en welke 

zijn voor de MSP? Waarom? Wat is onze visie hierover op de lange termijn?
• Welke aanvullende diensten verwachten we van de MSP? In de aanvangsfase; op 

langere termijn? Waarom?
• Welke talen zijn nodig in het programma, of kan alles alleen in het Engels, Nederlands 

of Frans?
• Willen we per se een neutrale MSP zonder eigen contractors, en waarom?
• Welk MSP betalingsmodel heeft onze voorkeur, supplier of client funded? Wat zijn de 

voor- en nadelen?
• In hoeverre is lokale kennis en aanwezigheid van de MSP in de landen voor implementatie 

en beheer van het programma gewenst?
• Welk technologie model voor het VMS willen we hanteren: door MSP of eigen VMS? (de 

selectie/implementatie van een eigen VMS is een apart traject). Overweeg ook dit:
• Willen we koppelingen maken met onze andere interne systemen? Zijn de volumes 

en handelingen zodanig dat een business case per koppeling aangewezen is?
• Wanneer het VMS door de MSP wordt geleverd, wat zijn dan onze technische en 

functionele wensen? 
• Bedenk dat toekomstige aanpassingen en onderhoud van het VMS onvermijdelijk 

zijn; wie zal dit borgen?

Implementatie en tips
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Dit hoofdstuk bevat de adviezen, aanpak, succesfactoren en valkuilen voor implementatie van 
een MSP vanuit het standpunt en ervaringen van de MSP aanbieders zelf. 

Wat zijn volgens uw bedrijf belangrijke adviezen voor een succesvolle 
aanbesteding/selectie van een nieuwe MSP-aanbieder?

AgileOne
MSP solutions are still relatively new to the marketplace, with most MSP and VMS providers 
launching services in the late 1990’s and early 2000’s. As such, our advice is to focus on a 
provider’s capabilities, corporate culture, and commitment to customer service, while focusing 
less on their number of clients in a specific market. A collaborative and scalable business 
partner is valuable in helping clients navigate today’s socioeconomic challenges and attract 
top talent into their organization.

Brainnet
Intern draagvlak bij de opdrachtgever, min- en maximale prijzen én volledige neutraliteit in 
het proces.

CXC Global
CXC also recommend the following item’s  are considered and agreed with your chosen MSP 
prior to implementation: Select a flexible provider than can localise the MSP Programme with 
the appropriate governance framework and ensuring that integrations into relevant systems 
are possible.

De Staffing Groep
Een volledig, m.a.w. inzichtelijk, transparant en duidelijk aanbestedings- of RFP document 
waarin helder de huidige en de gewenste situatie in kwaliteit én kwaliteit wordt beschreven, bij 
voorkeur met zoveel mogelijk historische inhuurdata. Eenduidige, realistische set van vereiste 
geschiktheidseisen, technische bekwaamheid inclusief gevraagde kerncompetenties en 
referentie-eisen. Transparantie in selectiecriteria, wegingsfactoren en beoordelingssystematiek.

Flextender
Zoek een onafhankelijke partij die in lijn met de behoefte van de opdrachtgever een objectieve 
selectie kan uitvoeren.

Implementatie tips van de 
MSP aanbieders

Implementatie en tips
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Hays
• Voorfase bepaalt succes: Interne stakeholders betrekken, scope bepalen, businesscase 

opstellen = belangrijker dan het formele tenderproces!
• Alle noodzakelijke en beschikbare kennis delen met de opdrachtnemers, Duidelijke scope 

/ probleemstelling afbakenen, ruime tijdslijnen voor kwalitatieve inschrijvingen, open 
communicatie met de inschrijvers.

Het Flexhuis
Een goede voorbereiding is het halve werk. De behoefte naar een diversiteit aan oplossingen 
wordt steeds breder. Toch is het essentieel om vast te stellen welke behoefte er ligt op de 
korte en lange termijn en dit stapsgewijs te implementeren met een keuze voor partijen die 
op dat moment passen bij de organisatie. Differentiatie aanbrengen in partners die ieder een 
toegevoegde waarde hebben kan horen tot een juiste oplossing in plaats van het zoeken naar 
een schaap met zeven poten.

Maandag Managed Services
Bepaal de drijfveren en behoefte van een aanbesteding. Betrek en bevraag alle stakeholders 
en vergeet de eindgebruikers/inhurende managers niet. Doe altijd de RFI/marktconsultatie 
stap. Deel zoveel mogelijk van de vergaarde kennis en inzichten om marktpartijen in staat te 
stellen hier in de beantwoording zo goed mogelijk op in te kunnen spelen.

OneStopSourcing
Draagvlak op alle niveaus voor MSP-model, beschikbare capaciteit (IT, HR, Inkoop) gedurende 
implementatie, beschikbaarheid van informatie, inzetten marktconsultatie om te toetsen of de 
klantvraag en te verwachten dienstverlening past bij de markt.

Pontoon
Pontoon serves as an experienced partner and program advocate responsible for the overall 
success of your service procurement lifecycle. We provide best practice consultation and 
guidance to your buyers, service providers, and key stakeholders throughout the procurement 
process.

Profile Group
• Capacité à comprendre les problèmes et les objectifs des clients lors du lancement d’un 

MSP
• Capacités à gérer efficacement le changement, de sorte que le niveau d’engagement de 

chaque partie soit suffisant pour obtenir des résultats.
• Capacité d’adaptation, pour améliorer les processus en continu

ProUnity
• Zorg dat alle stakeholders gehoord worden, en betrek ze waar mogelijk bij de selectie.
• Neem voldoende tijd voor je behoeftenanalyse en zorg voor een volledige omschrijving van 

de verwachtingen en de gewenste manier van samenwerken. Een volledig en gedetailleerd 
uitgeschreven lastboek is echt nodig, met ook de organisatorische en technische bepalingen.

• Kies een partner die voor uw huidige én toekomstige noden de nodige flexibiliteit en 
wendbaarheid en schaalbaarheid kan garanderen.  

Implementatie en tips
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Randstad Sourceright
It is important to select a collaborative partner that has a proven track record of MSP delivery 
and referenceable case studies. It is also important to work with a provider that is proactive in 
driving innovation and continuous improvement.

SOLVUS
Een duidelijk beschreven business case en voorafgaandelijke bespreking met mogelijke 
providers om duidelijk te weten/kiezen wel model het beste past bij het bepalen van het 
gekozen model.

Staffing Management Services
• Zoek een professionele partner, maar geef het stuur niet uit handen.
• Sluit het MSP-beleid naadloos aan bij de huidige trends & ontwikkelingen, met een specifieke 

focus op actuele wet- & regelgeving.
• Houd rekening met een zorgvuldige implementatie met een duur van ongeveer 3 tot 

4 maanden. Dit is afhankelijk van systeem-integraties, volume en complexiteit van de 
organisatie.

Sterksen
In een mogelijk aanbestedingstraject voor een MSP oplossing is ons inziens kwaliteit verreweg 
het belangrijkste criterium. Een verhouding van 80% kwaliteit en 20% prijs zou ons inziens 
hierbij het meeste recht doen aan een juiste weging. Aangezien kwaliteit een ruim begrip is, zal 
het helder moeten worden gedefinieerd. Denk hierbij aan de volgende sub-gunningscriteria: 
strategisch partnership en visie op innovatie, het kunnen ‘servicen’ van toekomstige behoefte 
(‘future proof’ zijn.

Talent Solutions - TAPFIN
• Vision and goal: Identify/Define the needs and the benefits you want to achieve (can be 

also what you do not have to manage your CW better)
• Internal buy-in: Have the right internal sponsorship & appoint the right sponsors for the 

success the project (internally)
• Share detailed information: Provide detailed information (e.g. spend, roles, suppliers, 

locations) allowing suppliers to create the best fitting solution. 

Voor een nieuwe MSP implementatie, hanteert uw bedrijf het liefst een big 
bang of gefaseerde aanpak, per business unit of land, en waarom?

AgileOne
Every client is unique. For implementations involving multiple countries, we advise a phased 
approach where we implement a group of countries with similar laws and regulations around 
how an MSP and staffing agencies can legally operate. If all countries in scope have similar 
laws, then we can implement all countries in a big bang approach.  

Implementatie en tips
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Brainnet
Niet aangeleverd.

CXC Global
CXC would always suggest a phased approach. A phased approach allows for adoption of new 
processes and technology, as well as working out any particular pain points that may occur 
over the implementation process. A big bang approach leaves room for error and to ensure 
full governance and compliance is taken throughout the process, we would advise our clients 
to avoid this approach.

De Staffing Groep
Hier is geen eenduidig antwoord op te geven. Dit hangt af van het inhuurvolwassenheidsniveau 
van de organisatie, het verandervermogen en -bereidheid en de gewenste tempo dat de 
organisatie zelf voor ogen heeft om een zo geruisloos mogelijke implementatie van nieuwe 
werkwijze en dienstverlening te realiseren. Een gefaseerde aanpak brengt vaak hogere 
implementatiekosten en ‘langere adem’ van de interne organisatie met zich mee.

Flextender
Een gefaseerde aanpak zodat kwaliteit altijd gewaarborgd kan blijven. Voorkeur voor een hoge 
kwaliteit in kleine stappen dan achteraf de pleisters plakken.

Hays
Hays is in staat een MSP programma met een Big Bang te implementeren en ook met een 
gefaseerde aanpak. Niet perse een voorkeur, de klantvraag en wens staan hierbij centraal.

Het Flexhuis
Dit is volledig afhankelijk van het type organisatie, de behoefte en waar deze staat in de 
ontwikkeling van de organisatie van inhuur. Wij bieden altijd maatwerk als het gaat om 
implementatie en migratie.  

Maandag Managed Services
Met onze NL focus i.c.m. 3 - 50 mio werkt een big bang goed gegeven onze succesvolle 
implementaties en gemeten tevredenheid van gemiddeld een 8,1.

OneStopSourcing
Dat is afhankelijk van in hoeverre de randvoorwaarden hierboven in place zijn. Hoe meer van 
de bovenstaande zaken in orde zijn, hoe meer een big bang passend en haalbaar is. Indien 
draagvlak gecreëerd moet worden, of belangrijke stakeholders binnen de organisatie nog niet 
aan boord zijn kan een «olievlek-model» beter passen, om de toegevoegde waarde van de 
oplossing te bewijzen.

Pontoon
We will do what is best for you. Big Bang enables you to realize the benefits of the program 
sooner and less time invested by you on change management plus there is a shorter 
implementation timeline. In a phased approach, there’s more opportunity for stakeholders to 

Implementatie en tips
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contribute and take ownership of the new service and issues can be contained and mitigated 
for future phases. 

Profile Group
Ni l’un ni l’autre, nous sommes flexibles et c’est le type de décision que nous prenons avec le 
client, en fonction de son contexte, de sa culture et de ses besoins. Le point de l’intégration, 
et de la gestion du changement est construit sur mesure lors de la préparation du lancement.

ProUnity
De implementatie gaat sneller met klanten met een grote(re) maturiteit. Veel organisaties 
kiezen voor een gefaseerde aanpak, zeker als het project in meerdere landen moet worden 
uitgevoerd. Dat laat toe om de praktische verandering maar ook de adoptie binnen de 
organisatie beter aan te sturen en te begeleiden en eventuele aanpassingen tijdens het proces 
aan te brengen.

Randstad Sourceright
The approach depends on the size and the scope of the program. Phasing is possible as 
long as we can start with a critical mass that gives clarity to the business leaders and to the 
suppliers.

SOLVUS
Wij hebben dedicated implementatie teams die samen met de klant bekijken wat voor hun de 
beste oplossing is en waarbij we rekening houden met verschillende parameters die van klant 
tot klant kunnen verschillen.

Staffing Management Services
Afhankelijk van de situatie bij de opdrachtgever en gewenste veranderingsmethodiek.

Sterksen
Voor een MSP-implementatie adviseert Sterksen een gefaseerde aanpak. Voor eerste generatie 
MSP klanten kost het veel voorbereiding , tijd en aandacht om het benodigde draagvlak te 
realiseren. Dit pleit voor een zachte landing van het MSP concept.

Talent Solutions - TAPFIN
Big bang or phased approach depends on the goals and challenges of the overall project, the 
investment & efforts versus risks, will impact the choice of implementing. The end goal is to 
achieve a higher adoption sustainability and overall success for all involved parties.

Implementatie en tips
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Wat zijn kritische succesfactoren bij de klant? Bij de MSP? En bij andere 
betrokken partijen?

AgileOne
Communication, collaboration, and transparency are critical success factors for the customer, 
the MSP, and all involved parties. An effective communication plan will breed success from 
implementation through service contract end date. Similarly, collaboration and strategic 
planning will enable all parties to work together in support of continuous improvement and 
the achievement of short and long term goals and objectives.

Brainnet
Intern draagvlak, tijdige communicatie én intern project management.

CXC Global
For the client, its important to have clear visibility over the entire operation. Successful 
programme adoption across all stakeholders internal and external coupled with hard and soft 
cost savings underpinned by a strong compliance and governance framework.

De Staffing Groep
Commitment (draagvlak) voor het veranderingstraject, een stevige sponsor op C-level, inbedding 
bij HR of Inkoop en realistische verwachtingen. De belangrijkste kritische succesfactor voor de 
MSP is de inzet van een ervaren, complementair, gespecialiseerd operationeel team dat zich 
snel branche specifieke kenmerken  en bedrijfscultuur van opdrachtgever eigen maakt.  

Flextender
Een helder eenduidig inhuurproces met goede sourcing. Zeker in tijden van schaarste is 
snelheid geboden. Alle stakeholders in het proces dienen dus op de juiste momenten in actie 
te komen.

Hays
1. Betrokkenheid stakeholders;
2. Afbakenen van verantwoordelijkheden;
3. Bereidheid tot verbinden verandermanagement;
4. Lange termijn visie;
5. Afspraken SLA.

Het Flexhuis
Een goede implementatie begint bij een juiste formulering van de behoefte wat gedragen 
wordt door het management en stakeholders van de organisatie. Dit geldt als backbone 
tijdens de implementatie en na de Go live om de dienstverlening in goede banen te leiden en 
betrokken partijen aangesloten te houden.

Maandag Managed Services
Definitieve afstemming implementatieplanning, projectorganisatie opgetuigd, gemandateerde 
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stuurgroep, gevalideerd procesontwerp, communicatieplan en exit strategie bepalen voor de 
zittende partij. 

OneStopSourcing
Beschikbare tijd, mandaat binnen het projectteam voor aanpassingen en/of uitbreidingen ICT-
landschap, voldoende kennis en expertise aanwezig.

Pontoon
Our team will also develop the change management plan and training strategy, which are both 
key for a successful rollout. We will work with our client’s stakeholders and end-users and 
suppliers to ensure their adoption into the program before it goes live.

Profile Group
• Compréhension des besoins et connaissance du marché
• Définition d’un processus SUR MESURE
• Gestion du changement 
• Rapports et amélioration continue

ProUnity
Alle partijen moeten snel en duidelijk de objectieven en verwachtingen begrijpen en op één 
lijn staan om ze waar te maken. Dit moet je formaliseren met heldere, goed gestructureerde 
documenten zoals flowcharts en RASCI-rolomschrijvingen. De menselijke kant is even cruciaal: 
besteed aandacht aan de betrokkenheid van alle stakeholders en hun concreet engagement. 
Werk ‘kritisch positief’ samen en pas het proces waar nodig in overleg aan.   

Randstad Sourceright
It is essential to have senior stakeholder buy-in for the MSP program. Client sponsors should 
support communications to the business around change. Also critical is agreeing on the 
terms and schedules ahead of the “go live”, clearly defining scope and being realistic around 
implementation timescales.

SOLVUS
Duidelijk sponsorship , een dedicated implementatie team, die ook in staat voor een uitstekend 
communicatie en change management.  Duidelijke  en transparante afspraken.

Staffing Management Services
• Aanwezigheid draagvlak van stakeholders
• Samenwerking HR, Recruitment, Inkoop en Finance
• Maak gebruik van professionele begeleiding, zodat je kunt varen op de lessons learned die 

zij bij vergelijkbare opdrachtgevers hebben opgedaan.

Sterksen
Draagvlak van bepalende stakeholders voor een dergelijke change in de organisatie, een goed 
onderbouwde business case voordat je een MSP-oplossing gaat implementeren, het vooraf 
verkrijgen van ‘board sponsorship’ en voldoende mandaat voor het MSP project team.
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Talent Solutions - TAPFIN
• Client: Having the internal approval and buy-in, clear internal roles & responsibilities, 

partnership with the internal teams and MSP and a realistic view on spend and volume.
• MSP: having the right internal and external (client) team of experts, trusted partnership 

with the clients, and cultural fit

Welke valkuilen zijn absoluut te vermijden?

AgileOne
Responsiveness from all parties is vital. The reality of any implementation, change management 
initiative, or business partnership is unnecessary delays in the exchange of required information 
will create pitfalls and challenges that can otherwise be avoided. A well-engineered Project 
Plan, Communication Plan, and clearly-defined objectives will result in all parties working 
collaboratively toward common goals.

Brainnet
Onvoldoende draagvlak binnen de interne organisatie van opdrachtgever, onvoldoende 
communicatie en het missen van een (contract) eigenaar.

CXC Global
Lack of data, appropriate time for systems, no support from hiring community, disengaged 
suppliers.

De Staffing Groep
Veranderen doe je samen. Zorg dat je een MSP partner selecteert welke past bij de organisatie 
en flexibel is en meedenkt naar de toekomst. Zorg dat je de verandering faseert en de 
verwachtingen met elkaar managed.  Denk aan: eventuele irrealistische verwachtingen in niet-
marktconforme vervullingsgraden, aantallen CV’s en verwachte kostenbesparingen, mogelijke 
weerstand in het veranderproces bij stakeholders.  

Flextender
Het ontbreken van expertise in het gebruik van het VMS. Het beheer zal gedaan moeten 
worden door mensen met kennis en expertise van de markt en wet- en regelgeving.

Hays
1. Geen ownership;
2. Geen betrokkenheid stakeholders;
3. Slechte communicatie;
4. Gebrekkige data;
5. Onrealistische tijdslijnen.

Het Flexhuis
De grootste valkuil is het niet dragen van de nieuw gekozen route door belangrijke 
stakeholders binnen de organisatie wat leidt tot structureel aanvaarde uitzonderingen die op 
hun beurt leiden tot een reductie aan draagvlak voor het anders organiseren van inhuur en 
personeelsmanagement.

Implementatie en tips



180MSP AANBIEDERS in Nederland en België

Editie 2022/23

Maandag Managed Services
Onvoldoende draagvlak intern, beslis op directieniveau. Onvoldoende communicatie, key voor 
een succesvolle implementatie en verandermanagement is communicatie. Waarom kiest de 
organisatie voor een MSP, wat wil men hiermee bereiken en wat betekent en brengt het de 
eindgebruiker. 

OneStopSourcing
Starten met onduidelijke scope, geen oor hebben voor belangen van belangrijkste leveranciers, 
hiring community onvoldoende betrekken.

Pontoon
Unclear expectations and vague communication. It is of paramount importance to ensure that 
expectations are described very clear to everyone involved in the program. Organizational 
alignment between the people that buy and the people that will use the program is key. 
Underestimating the importance of change and communication management here can 
negatively impact the program adaptation.

Profile Group
Négliger l’adhésion et l’engagement des différentes parties impliquées.

ProUnity
De menselijke factor wordt soms onderschat. Uniformiseren is nodig, maar mag niet blindelings 
gebeuren. Voorzie overleg en flexibiliteit, om maatwerk toe te laten voor verschillende 
departementen, domeinen. Pas de processen en (samen-)werking aan, als ze niet gerespecteerd 
worden. Vakjesdenken is dodelijk. Een MSP/VMS-programma is een dynamisch gegeven. Het 
vereist flexibiliteit en agiliteit van alle partijen. Maar dat maakt het resultaat juist véél sterker.

Randstad Sourceright
• Looking to “go live” before all terms and schedules are agreed on
• Not allocating client resources to support implementation workstreams
• Being unclear on roles/responsibilities, which may lead to scope creep
• Being unrealistic on implementation timescales

SOLVUS
Te snel alles willen doen, en niet aanvaarden dat voldoende tijd en ressources moeten 
vrijgemaakt worden voor zowel de implementatie als de BAU van de TTM oplossingen.

Staffing Management Services
Zie voorbeelden vorig antwoord. Daarnaast geldt dat welke valkuilen er daadwerkelijk zijn, 
afhankelijk is van de situatie per opdrachtgever.

Sterksen
Onderschatting van de tijd die in de implementatiefase gevraagd wordt van bepaalde ‘experts’ 
binnen de klantorganisatie, onvoldoende  duidelijk  mandaat  van  de  MSP  naar  de  huidige  
(en  eventueel  ook toekomstige) leveranciers.
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Talent Solutions - TAPFIN
Missing one of the listed critical factors before.

Hoe vullen jullie bij voorkeur de operationele en tactische governance met 
de klant in?

AgileOne
AgileOne is not a recruiting agency. As a vendor neutral MSP provider, we manage and govern 
the supply chain in accordance to MSP program and client-mandated business rules. Our 
programs include VMS technology to automate process workflows, dedicated account teams 
to monitor and track all transactional activity, and MSP and supplier/vendor performance 
reporting to ensure compliance and achieve gains in quality, efficiency, cost and risk mitigation.

Brainnet
Niet aangeleverd.

CXC Global
CXC prefer to work in partnership with the customer and advise on tactical governance based 
on our experience operating other MSP Programmes.

De Staffing Groep
Onderscheid in operationeel (dagelijks), tactisch (kwartaal) en strategische (jaarlijks) 
overlegstructuur waarbij vanuit een jaarkalender met heldere doelstellingen, vooruit wordt 
gekeken, actie- en besluitenlijsten en verbeterplannen tot stand komen.  

Flextender
Kwartaaloverleggen met de sleutelfunctionaris en maandelijkse gesprekken met de gebruiker 
en de relatiemanagers.

Hays
• Tactisch: Per kwartaal -  evaluatie SLA en KPI’s, capaciteitsplanning, trends.
• Operationeel: Maandelijks. Evaluatie operatie - Activiteiten, issues and acties.  

Het Flexhuis
Dit is maatwerk en wordt tijdens de implementatie bepaald en gedurende de contractperiode 
bijgestuurd.

Maandag Managed Services
Operationeel: dagelijks tussen de MSP consultant en inhurende managers. Tactisch: 
programmamanager met inkoop, HR en teamleiders/managers. 

OneStopSourcing
Vast team met één programma-verantwoordelijke, 360gr MSP consultants, die zowel sourcing, 
matching als klantcontact verzorgen en als SpoC optreden voor opdrachtgevers. Tactische aan- 
en bijsturing minimaal elk kwartaal, aan de hand van tailor made rapportages en dynamische 
KPI’s.
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Pontoon
Our governance model and leadership team is key to our engagement, and ensures program 
quality and compliance across all of your locations. This is particularly important for countries 
and locations without on-site support or with low volumes.  Our governance team oversees a 
transparent, standardized process.

Profile Group
• Définition d’une équipe de projet avec des sponsors par BU
• Mise en place d’objectifs et d’un tableau de bord de reporting, accessible à tout moment 

par le clients, les fournisseurs et le MSP. 
• Définition des projets d’amélioration continue 1x/an
• Réunion de suivi avec les RH et la direction 1x par trimestre

ProUnity
Het bepalen van de «governance» is meestal een gedeelde inspanning.  van de klant en 
het specifieke MSP programma stellen we een «governance» plan voor. De actiepunten, de 
frequentie en de deelnemers per niveau (Operationele, Tacktische en strategische meeting) 
wordt samen met de klant overeengekomen en aangevuld tijdens de samenwerking.   

Randstad Sourceright
We like to work via an account governance structure where the program lead aligns with the 
client senior sponsor(s) to review objectives, priorities and continuous improvement initiatives. 
We typically agree on a cadence of meetings to review formally.

SOLVUS
We hebben een zelf ontwikkeld governance model ontwikkeld dat we succesvol de laatste 5 
jaar bij al onze klanten toepassen.

Staffing Management Services
Essentieel voor een MSP-programma zijn gestructureerde en van te voren vastlegde 
communicatiemomenten. Hoe deze communicatiematrix er in detail uit ziet is afhankelijk van 
de opdrachtgever.

Sterksen
Essentieel voor het succesvol draaien van een MSP programma zijn gestructureerde en van 
te voren vastlegde communicatiemomenten. We leggen met de klant vast welke mensen met 
elkaar in gesprek zijn tijdens de dienstverlening en over welke onderwerpen. Hiervoor richten 
we een communicatiematrix in.

Talent Solutions - TAPFIN
TAPFIN aims to be connected on every level. TAPFIN will deliver its service under a single 
overarching account management and governance structure that ensures that our client is 
receiving the highest level of attention from our team at all levels.
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Hoe vullen jullie bij voorkeur de rapportage en bespreking van KPI’s met de 
klant in?

AgileOne
AgileOne utilizes VMS technology to produce real-time reporting. For example, our proprietary 
AccelerationVMS features a robust reporting module that includes both Microsoft Power BI 
business intelligence and data analytics and Exago BI business intelligence and ad hoc report 
designer. The discussion of KPIs is performed through meetings and business reviews.

Brainnet
We vullen de rapportage op basis van inhuurdata en bespreken dit op basis van periodieke 
overleggen.

CXC Global
CXC have monthly reporting KPI’s, Weekly governance calls, quarterly business reviews and 
annual business reviews.

De Staffing Groep
Over SLA en onderliggende KPI’s, de normen, gaan we met opdrachtgever in gesprek en zorgen 
ervoor dat deze aansluiten bij de betreffende scope van dienstverlening, waarbij uitgangspunt 
is dat we die elementen willen meten om onze dienstverlening continu te kunnen blijven 
verbeteren, bijsturen waar gewenst. KPI’s komen als standaard agendapunt terug in alle 
terugkerende tactische overlegvormen (QBR’s).  

Flextender
Kwartaalevaluatie met sleutelfunctionaris en contractmanager.

Hays
Doordat de MSP processen ondersteunt wordt door een VMS is er veel objectieve data 
voorhanden. Deze data gebruiken wij om te komen tot management informatie die ingezet 
wordt voor de sturing van het programma. Deze worden maandelijks met de opdrachtgever 
besproken. Voor onze reporting gebruikt Hays de tool PowerBI. De meeste klanten zijn reeds 
aangesloten op deze tool, waardoor datagedreven beslissingen kunnen worden gemaakt om 
de service te optimaliseren.  

Het Flexhuis
Dit is maatwerk en wordt tijdens de implementatie bepaald en gedurende de contractperiode 
bijgestuurd.

Maandag Managed Services
Via Nétive zijn alle KPI’s 24/7 realtime beschikbaar. Doorgaans stellen we een wekelijks overleg 
voor op de operationele KPI’s en maandelijks/kwartaal voor de tactische KPI’s. 
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OneStopSourcing
Minimaal eens per kwartaal, door continue meting vaker indien KPI’s kritische grenswaarden 
bereiken.

Pontoon
We create mutually agreeable service levels and key performance indicators (KPIs).  We 
recommend Pontoon’s standard SLAs and KPIs, which are focused on a quality, efficiency, cost 
and risk model. By using standard SLAs and KPIs across all our MSP programs, we create an 
environment that allows us to standardize benchmarks across all our programs.

Profile Group
• Par le biais d’indicateurs objectifs basés sur la qualité des profils. 
• Basé sur le feedback reçu des différents intervenants via un questionnaire. (Client, 

Managers, Fournisseurs)     

ProUnity
Het opstellen van de KPI’s en rapportering  is meestal een gezamenlijke oefening. Eens ze 
vastgelegd zijn worden ze opgevolgd met een overeengekomen governance. Met het ProUnity 
VMS-platform kan je per klant de KPI’s linken aan specifieke Service Requests , die dan op hun 
beurt gelinkt worden aan de rapporten. Zo is er geen externe ticketing tool nodig en wordt het 
opvolgen en de controle nog eenvoudiger en efficiënter. Een mooie troef!

Randstad Sourceright
We prefer to pre-agree on KPI/SLA targets and use these as the basis of the reporting pack. 
We use a proprietary reporting tool, TalentRadar, that provides reports in dashboard format 
to client stakeholders, enabling complete program transparency.

SOLVUS
Deze worden op voorhand met de klant besproken en tijdens de implementatie vastgelegd en 
vervolgens in ons governance model ingebed.

Staffing Management Services
Een VMS biedt de mogelijkheid om maatwerkrapportages zelfstandig op te bouwen 
en beschikbaar te stellen aan verschillende groepen gebruikers. Daarnaast zorgen we 
ervoor dat de rapportages en KPI’s worden besproken conform de overeengekomen 
communicatiemomenten (communicatiematrix).

Sterksen
De gebruikte VMS technologie biedt de mogelijkheid om maatwerkrapportages zelfstandig op 
te bouwen en beschikbaar te stellen aan verschillende groepen gebruikers. De rapportages 
worden op diverse manieren getoond, onder andere door grafieken en dashboards. Daarnaast 
zorgen we ervoor dat de rapportages en KPI’s worden besproken conform de overeengekomen 
communicatiemomenten (communicatiematrix).  
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Talent Solutions - TAPFIN
TAPFIN continuously tracks our performance against mutually agreed upon SLAs and takes 
corrective actions to ensure full achievement of requirements. Performance reports are 
provided and discussed in detail with our clients and are also summarized during our quality 
business reviews. 

Beyond the standard and ad-hoc reporting available through the VMS tool, TAPFIN will also 
deploy Talent Loupe (Module of IntelliReach), our proprietary data warehouse, which sits 
above your chosen VMS. 

Wij maken eerlijke inhuur makkelijk

035 – 75 10 777 Info@flextender.nlNoordersingel 20-S
3755 EZ, Eemnes

 
Wij zijn hét onafhankelijke 

inhuurplatform
voor publiek en privaat.

 

Flextender is een autoriteit op de
inhuurmarkt. 

Sterker nog, we zijn de
nieuwestandaard. 

Vernieuwend, krachtig, maar ook
flexibel. 

Bij ons staan kwaliteit, ontzorging en 
kennis van de markt centraal. 

Wij zijn transparant, 
bieden de beste

prijskwaliteitverhouding
en kunnen op elk gewenst moment 

een kandidaat leveren.
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In dit hoofdstuk vindt u alle klantcases van de MSP aanbieders op een rij. 
De gestelde vraag aan de aanbieders is: 

Beschrijf twee klantcases vanuit het geleverde resultaat, waarin 
verschillende combinaties van uw dienstverlening worden geleverd, een 
eenvoudige en een complexe case.

AgileOne
1. Global pharmaceuticals company utilizing our MSP and AccelerationVMS technology in 

a multi-country, multi-continent (Europe and North America) workforce management 
solution. All labor categories and worker classifications (i.e. temporary, payroll, FTE, SOW, 
Freelancer, etc.) are supported through our program. MSP program is responsible for 
more than 750 million euro in contingent labor spend under contract.

2. Global life sciences company utilizing our MSP and third-party VMS technology in a multi-
country, multi-continent (Europe and North America) workforce management solution. All 
labor categories and worker classifications (i.e. temporary, payroll, FTE, SOW, Freelancer, 
etc.) are supported through our program. MSP program is responsible for more than 250 
million euro in contingent labor spend under contract. 

Brainnet
Niet aangeleverd

CXC Global
1. CXC have been the MSP Provider for the largest Aviation Company in the world since 

2019 in over 8 Countries. This is a generation 1 program and have introduced supplier 
governance, Beeline VMS, Consolidated billing, workday integration, Kronos integration and 
tenure management. We have delivered significant hard and soft cost savings, improved 
compliance, eliminated rouge spend, mitigated compliance risk and have created improved 
visibility of the entire contingent workforce.

2. CXC have been the MSP Provider for a 200,000 employee Global Consulting Organisation 
since 2017.his is a generation 1 program and have introduced supplier governance, 
Fieldglass VMS, Consolidated billing,  and tenure management. We have delivered 
significant hard and soft cost savings, improved compliance, eliminated rouge spend, 
mitigated compliance risk and have created improved visibility of the entire contingent 
workforce.   

De Staffing Groep
1. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VR-RR) had een reactief, onoverzichtelijk 
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inhuurproces via een tweetal DAS’sen waarover men niet tevreden was. DSG heeft als 
MSP een proactief centraal inhuurproces en -loket ingericht voor externe inhuur. Inclusief 
VMS implementatie, contractmigratie, opzetten van leveranciersmanagement, ratecard 
management en inrichting van het volledige contractmanagement (inclusief zzp’ers). VR-
RR geeft aan plm 1,5 fte te besparen en anders intern te kunnen inzetten.

2. Energiebedrijf Nederland (EBN) had een decentraal inhuurproces waarbij kwaliteit van 
ingehuurde professionals te wensen overliet, inhuurkosten te hoog waren en er grote  
compliance risico’s waren (‘rechtmatigheid’). DSG heeft een MSP-oplossing ingericht met 
centraal, gestandaardiseerd inhuurproces gericht op kwaliteit en duurzame (langere) 
inzetbaarheid van professionals, actief sturen op inhuurkosten en het risicovrij contracteren 
van externe inhuur. De rechtmatige inhuur is opnieuw geborgd.

Flextender
1. Omgevingsdientst Noord-Holland Noord: Flextender treedt op als MSP en exploiteert 

namens haar opdrachtgever het Dynamisch Aankoopsysteem. De OD NHN heeft een 
enkele keer een opdracht naar een dienst met een resultaatverplichting uitgezet bij 
Flextender welke op het platform markt breed zijn uitgezet. Flextender heeft op basis van 
eisen een eerste filter op het aanbod verzorgt en vervolgens de contractering en facturatie 
op basis van urenregistratie. 

2. Gemeente Zoetermeer: Flextender treedt op als MSP en exploiteert namens haar 
opdrachtgever het Dynamisch Aankoopsysteem. Naast de behoefte aan een adequate 
wervingstool, had Gemeente Zoetermeer ook de wens om de inhuurrisico’s bij de inzet van 
zelfstandigen te minimaliseren. Wanneer opdrachten worden gegund aan zelfstandigen, 
mitigeert Flextender de risico’s door de inzet van diverse beheersmaatregelen, zoals een 
periodiek terugkerende zzp-toets.   

Hays
1. Voor Yokogawa leveren wij een geïntegreerde MSP & RPO service. De dienstverlening is 

aanvankelijk gestart in Nederland, waarna de service is uitgebreid naar 16 overige EMEA 
landen.

2. Voor Ampleon levert Hays een geïntegreerde RPO / MSP - managed service voor vaste en 
tijdelijke werknemers. Hays levert een end-to-end wervings- en screeningproces dat alle 
fasen van het wervingsproces omvat, waaronder: attractie, screening en selectie, introductie 
van kandidaten, nazorg, salarisadministratie. Daarnaast geven wij Ampleon advies over 
recruitmentmarketing (Employer Branding) en ondersteunen dit met een microsite.

Het Flexhuis
Niet aangeleverd.

Maandag Managed Services
1. IGOM MSP, inkoopcombinatie voor 34 decentrale overheden, spend 45 mio, 176 

leveranciers, laatste 2 jaar 100% vervulling, 100% rechtmatige inhuur, MSP gecombineerd 
met het IGOM mobiliteitscentrum.

2. Gemeente Emmen en Borger/Odoorn MSP, spend 8 mio, laatste 6 jaar 100% vervulling, 
100% rechtmatige inhuur, kostenbesparing gemiddeld 4% per jaar.  

Klantcases
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OneStopSourcing
1. Eenvoudige case: Voor een Provincie hebben wij in een jaar tijd een besparing op 

inhuurtarieven van 7% gerealiseerd. Kern hierbij vormden het benchmarken van bestaande 
inhuurtarieven en het inrichten van minicompetities bij nieuwe inhuuraanvragen.  

2. Complexe case: Voor een ZBO hebben wij in 4 weken (inclusief feestdagen) een migratie 
gerealiseerd van >150 contracten bij meer dan 75 leveranciers, waarbij er in de bestaande 
situatie geen sprake was van uniformiteit in inhuur. Gedurende migratie hebben wij 
bij leveranciers en zzp’ers niet alleen gecontracteerd, maar ook direct nieuwe tarieven 
onderhandeld binnen benchmark. 97% van de lopende contracten is binnen de planning 
gemigreerd, 2 % binnen week.

Pontoon
1. We deployed Pontoon’s direct sourcing model – MSP Direct for a UK/ US customer Within 

the first six months of deployment, our customer saved $23,483 in recruiting costs. This 
translated to $1,468 per worker in cost savings compared to traditional supplier-based 
hiring. In 2021, we filled 20% of the customer’s requisitions through MSP Direct, resulting 
in $256,385 annual cost savings. 

2. Our customer partnered with Pontoon because they were spending too much time 
and money on poor quality agency hires. We used market expertise, data analysis and 
automation to generate direct engagement from qualified candidates. The results was no 
more agency fees, fewer unsuitable applicants, and a much lower employee turnover.

Profile Group
Niet aangeleverd

ProUnity
1. Voor Smals en haar leden levert ProUnity al meerdere jaren MSP, VMS én Marktplaats 

aan. Naast de  ICT-organisatie van de overheid zelf tekenden nu al ruim 20 belangrijke 
overheidsdiensten in en worden al meer dan 650 externe experts aan het werk gezet. De 
samenwerking is complex en uniek: het volume aan opdrachten is groot en permanent, er 
wordt snel en efficiënt gewerkt, terwijl alles volgens het boekje verloopt en de wet op de 
overheidsopdrachten wordt gerespecteerd.

2. Credendo werkt met ProUnity samen voor de combinatie van MSP, VMS en Marktplaats. 
Door zijn rol als internationaal kredietverzekeraar is een correcte uitvoering van elke 
aanvraag van vitaal belang, van de verdeling van opdrachten tot de contractering én de 
betalingen. De samenwerking is intens en dynamisch; de opdracht werd voor een tweede 
termijn van 4 jaar gegund aan ProUnity.    

Randstad Sourceright
1. Randstad Sourceright implemented a total talent solution incorporating permanent and 

flex recruitment for a large healthcare client in the United States. This was a first-generation 
program.

2. Randstad Sourceright took over a program that had two separate providers for MSP delivery 
and RPO delivery, and successfully implemented an integrated total talent management 
program. The program is managed under one governance model and is a fully blended 

Klantcases
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MSP/RPO in four countries (U.K., U.S., Belgium and Germany) with a full RPO in operation 
across 32 additional countries.

SOLVUS
1. Tijdens de intake van een vacature bij een RPO pr bespreken we telkens  welke 

vaardigheden en core skills de hiring manager zoekt. Op basis van dit gesprek formuleren 
wij een diepgaand advies over de situatie op de jobmarkt. Door de krapte op de huidige 
arbeidsmarkt, zijn niet alle profielen nog op vaste basis vindbaar. In dit geval komen wij met 
de klant overeen om ook geschikte externe kandidaten aan te bieden. 

2. Bij de aanvraag wordt er naar de volledige arbeidsmarkt  

Staffing Management Services
1. De dienstverlening van Staffing MS wordt sinds oktober 2020 gecentraliseerd vanuit de 

Inhuurdesk PGGM. Wij hanteren een sourcing strategie, waarbij wij ons eigen netwerk 
combineren met dat van PGGM. Op basis van deze strategie wordt bepaald via welke 
distributiekanalen een aanvraag wordt gedeeld. Sinds augustus 2021 is Staffing MS ook 
verantwoordelijk voor de Statement of Work (SoW) van PGGM: de inkoop van projecten of 
diensten (IT) of uitbesteed werk (beveiliging, schoonmaak of de catering). 

2. Voor de inhuur van voornamelijk IT-professionals werkt equensWorldline in Nederland 
sinds 2013 samen met Staffing MS. De werkwijze kreeg navolging in België, Frankrijk, 
Italië, Duitsland en Scandinavië. En daar blijft het niet bij. Door het uitbesteden van 
het inhuurproces zijn de transparantie, de controle en het overzicht over de inhuur en 
administratieve processen merkbaar toegenomen.

Sterksen
1. Viterra was een bestaande RPO klant en door toevoeging van de MSP-oplossing is er een 

centraal workforce loket ingericht voor alle workforce vragen van de klant. Op basis van 
arbeidsmarktdata adviseren onze consultants de hiring managers over de beste route 
naar het vinden van talent. Het resultaat hiervan is dat klant maximale ontzorging ervaart 
dat en de ‘time to hire’ aanzienlijk verbeterd is. 

2. Vreugdenhil was een bestaande RPO klant en door toevoeging van de MSP-oplossing is er 
een centraal workforce loket ingericht voor alle workforce vragen van de klant. Op basis 
van arbeidsmarktdata adviseren onze consultants de hiring managers over de beste route 
naar het vinden van talent. Het resultaat hiervan is dat klant maximale ontzorging ervaart 
en dat de ‘time to hire’ aanzienlijk verbeterd is.

Talent Solutions - TAPFIN
1. Belgium: Client expanded and needed to diversify in their workforce to have more 

transparency and a standardized way of working. Supported by integrated technology, the 
CW management expanded with SOW and direct sourcing for freelancers.

2. Netherlands: Manufacturing client was looking for a total talent acquisition solution that 
included flex and permanent hiring. Based on client requirements Talent Solutions provided 
a customized solution integrating both MSP and RPO services into a TTA-program.

 

Klantcases
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8. Hoe kijken de leveranciers 
naar MSP’s? 
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In dit nieuwe onderdeel van ons MSP-onderzoeksrapport kijken we ook vanuit leveranciers naar 
het MSP model. Het MSP-model is primair opgezet als dienstverlening naar opdrachtgevers, 
maar het einddoel is steeds om via die leveranciers de best passende kandidaten te vinden. 
Daarom hebben we een kleinschalig onderzoek uitgevoerd door aan leveranciers uit 
het netwerk van NextConomy en ZiPconomy een vragenlijst voor te leggen. De vragenlijst 
is ingevuld door slechts 17 leveranciers met ervaring met het werken via MSP’s, en is dus, 
helaas, niet representatief. We presenteren de resultaten dan ook enkel als indicatie van een 
aantal algemene bevindingen. We laten opdrachtgevers hiermee alleen zien hoe sommige 
leveranciers aankijken tegen de voor- en nadelen van uitbesteden aan een MSP.

Samenwerking leveranciers en MSP’s

Van de deelnemers aan onze kleinschalige leveranciersbevraging leren we dat de samenwerking 
met MSP’s geen bijzaak meer is. Ruim een kwart is voor meer dan 30% van de omzet afhankelijk 
van MSP’s en 1/3 al voor meer dan 50%. Ondanks de redelijk negatieve NPS-score, zie later, is 
toch geen enkele leverancier helemaal gestopt met het samenwerken met MSP’s.
 

Het samenwerken met MSP’s levert sommige leveranciers nieuwe klanten op, maar anderen 
zijn ook een paar klanten verloren. Dat heeft meestal te maken met een ‘preferred-supplier 
beleid’ dat MSP’s namens hun klant voeren met leveranciers. Leveranciers moeten daardoor 
plots aan bepaalde, strikte criteria voldoen, iets waaraan niet alle bestaande leveranciers van 
een opdrachtgever (willen) voldoen. Ervan uitgaande dat ‘opschonen en reduceren’ van het 
totale leveranciersbestand ook vaak een initieel doel is van het programma, is zo’n resultaat 
naar verwachting.

Hoe kijken de leveranciers naar 
MSP’s? 

VOOR ONGEVEER HOEVEEL % VAN JULLIE BUSINESS WERKEN JULLIE VOOR 
OPDRACHTGEVERS DIE VIA EEN MSP WERKEN?

 0 - 10%

11 - 20%

21 - 30%

31 - 40%

40 - 50%

> 50

We zijn gestopt met werken via MSP’s

17,6%

35,3%

23,5%

11,8%

Fig. 14 - Aandeel MSP in omzet van leveranciers - eigen onderzoek
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Bij de open vraag naar de effecten van het werken met MSP’s geeft een kwart van de 
deelnemende leveranciers aan geen effect te merken en 18% geeft aan dat tarieven scherper 
zijn. Heel opmerkelijk, niemand geeft aan dat de kwaliteit verbeterd is. Integendeel, andere 
opmerkingen geven vooral aan dat de kwaliteit achteruit is gegaan, vooral door langere 
communicatielijnen en minder toegang tot de opdrachtgever voor inhoudelijke afstemming. 
Ook het koud matchen op lijstjes komt voorbij. 

Tip # 1
Het is voor leveranciers belangrijk om als opdrachtgever ruimte te bieden voor inhoudelijke 
afstemming met hiring managers over de aanvragen. Hiervoor moet de MSP-consultant 
allereerst  gedegen kennis krijgen van de business van de opdrachtgever en de wensen 
van hiring managers. Bovendien is het raadzaam om direct overleg met de hiring manager 
te faciliteren en dit niet zomaar af te snijden. Bij specialistische functies wordt dit zeker 
gewaardeerd door de leveranciers (en doorgaans ook de inhurende managers).

Tip #2
Onderschat als opdrachtgever niet welke impact een MSP heeft op de samenwerking met 
de leveranciers. Het is aan te raden om als opdrachtgever hierover zelf een heldere visie te 
ontwikkelen, deze samen met de MSP concreet te implementeren en daar verder toezicht op 
te blijven houden.  Een heldere communicatie, representatieve contracten en een uitgekiend 
onboardingproces voor nieuwe leveranciers kunnen daarbij helpen.

De NPS van MSP’s vanuit 2 kanten gezien

In ons onderzoek vroegen we de leveranciers naar de NPS-score van MSP’s vanuit hun oogpunt. 
Die score is eerder negatief, maar omdat dit geen representatief onderzoek is, wordt deze 
hier niet verder uitgewerkt. 

Het is in basis begrijpelijk dat menig leverancier initieel geen grote voorstander is van het MSP-
model, omdat voor hen soms de nadelen niet opwegen tegen de voordelen. Het MSP-model is 

HEBBEN JULLIE DOOR MSP CONSTRUCTIES NIIEUWE EINDKLANTEN KUNNEN 
BEDIENEN, OF JUIST EINDKLANTEN KWIJTGERAAKT?

Veel nieuwe klanten

Een paar nieuwe klanten

Geen verschil

Een paar klanten kwijtgeraakt

Veel klanten kwijtgeraakt

41,2%

17,6%

35,3%

Hoe kijken de leveranciers naar MSP’s? 

Fig. 15 - Impact van MSP op klantenbestand van de leveranciers - eigen onderzoek
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primair opgezet als dienst voor opdrachtgevers, niet voor leveranciers. Anderzijds zien we dat 
leveranciers die ‘het MSP-spel’ goed spelen, kunnen groeien in omzet bij hun klant.  

Onder opdrachtgevers hebben we een dergelijke bevraging nog niet zelf uitgevoerd. Wel 
kunnen we verwijzen naar de jaarlijkse “Workforce Solutions Buyer Survey-Europe” van Staffing 
Industry Analysts. In het laatste onderzoek van 2021 gaf 68% van de bevraagde opdrachtgevers 
het werken met een MSP een 6 op 10 of hoger, met een gemiddelde score van een 6,8 ‘likely 
to recommend’. In vergelijking met de NPS-scores van de andere Workforce Solutions in het 
onderzoek, kwam die van MSP’s er toch wel als één van de beste uit.
 

Fig. 16 - Inkoper tevredenheid over hr-diensten - SIA

Tip #3
Bij de open vraag aan leveranciers naar manieren om de NPS-score te verbeteren, komen 
deze punten vaak terug:

• Minder procesmatige, meer inhoudelijke samenwerking nodig. Het voelt te vaak als ‘bulk’ 
en ‘rigide’ proces

• Ruimte bieden aan leverancier om zich als inhoudelijk expert voor bepaalde profielen naar  
de opdrachtgever te presenteren. Een ‘ecosysteem’ benadering mist nog.

• Transparantie in het aanvraag- en aanbiedingsproces (kennelijk geeft het gebruik van een 
VMS die nog onvoldoende aan leveranciers), en het gevoel wegnemen dat men bezig is om 
een eigen kandidatendatabase op te bouwen.

Implementatie-opties

Gevraagd naar het gebruikte financieringsmodel van de MSP-constructie zien we in onze 
bevraging een gemengd beeld bij de deelnemers. Bij de meeste (56%) komt het supplier-funded 
model voor, waarbij de MSP-fee dus wordt afgetrokken van het overeengekomen tarief met de 
opdrachtgever. 37% werkt andersom met een customer-funded model, waarbij de MSP-fee 
bij het tarief wordt opgeteld alvorens de MSP het totaal aan de opdrachtgever factureert. De 
overige 7% leveranciers in ons onderzoek geeft aan dat de MSP een duaal systeem hanteert, 
waarbij zowel opdrachtgever als leverancier een deel van de MSP-fee betalen.

Hoe kijken de leveranciers naar MSP’s? 
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Over het gebruik van een VMS zijn de meningen ook verdeeld, wat in figuur 17 te zien is. 
Daaruit valt af te leiden dat de impact van een implementatie op de leverancier ook zeker 
aandacht verdient. Dit om geen leveranciers te verliezen die zich mogelijk door het inzetten 
van het VMS-systeem laten afschrikken.

 

Tip #4
Afrondend vroegen we de leveranciers welke adviezen ze voor opdrachtgevers hebben bij het 
implementeren van een MSP-constructie. Deze punten vielen daarin het meest op:

• Bezint eer ge begint. We zien dit vooral als een waarschuwing aan opdrachtgevers om 
een MSP niet voor een snelle kostenbesparing in te zetten, maar als een strategische 
samenwerking.

• Maak goede afspraken over de onafhankelijkheid van de MSP. Wanneer de MSP zelf ook 
kandidaten aanbiedt, dient de verhouding tussen eigen en andere kandidaten transparant 
te zijn, of zelfs een KPI.

• Onderschat niet het belang van de leveranciers, want je bent er uiteindelijk van afhankelijk 
of ze überhaupt via de MSP goede kandidaten willen aanbieden. Wees hierbij scherp in de 
af te spreken KPI’s voor leveranciers. Zorg ervoor dat die niet alleen meten op snelheid en 
prijs, maar altijd ook op kwaliteit. 

• Zorg ervoor dat hiring managers via de MPS snel feedback aan kandidaat/leverancier 
geven.

VINDT U HET GEBRUIK VAN EEN VMS-SYSTEEM DOOR EEN MSP EEN MEERWAARDE

Ja

31,6%
41,2%

17,6%

35,3%
Nee

42,1%

Onbekend

10,5%

Maakt niet uit

15,8%

Hoe kijken de leveranciers naar MSP’s? 

Fig. 17 - De meerwaarde van een VMS-systeem - eigen onderzoek
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9. MSP consultants 
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In dit hoofdstuk vindt u een alfabetisch overzicht van vier organisaties die kunnen 
ondersteunen bij het selecteren, implementeren en optimaliseren van MSP programma’s, de 
hierin gespecialiseerde MSP consultants.

MSP consultants 

workforce strategies
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B-CEPS
Voor Nederland
Visiting address headquarters  Schrauwenhof 16b, 4837CX, Breda 

Website     www.B-CEPS.com

Name contactperson   C.F. (Cris) Buningh 

Phone number contact person  +31 627044238

E-mail address contact person  Cris@B-CEPS.com

Mission and vision of your company  
• Powering Commercial Impact in the new World of Work.
• B-CEPS helps companies in strategic sourcing for People, Services, IT and technology.
• Set a total resourcing strategy fit for the business and drive commercial impact through 

realisation. 

The added value / core activities of your company for clients
• B-CEPS embeds strategic Make/Buy/Collaborate decisions for all resourcing needs.
• Ability to create a strong business case and design & drive an implementation and change 

journey.
• Deep knowledge and hands on experience of all aspects required to drive a succesful 

transformation.
• Ability to align and mobilize all internal and external stakeholders. 
      
Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
• Broadening of external workforce domain into Services Procurement, covering all external 

resources. 
• Increased access to new resource channels and platforms, Direct Sourcing, FreeLance, 

Gig-economy.
• Digitalization, Automation and AI will dramatically enhance processes and increase effective 

sourcing. 
• Alignment of business, HR and Procurerment from Workforce planning thru deployment.  
     
What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
• Permanent research and knowledge gathering on technology and solution providers.

MSP consultants bedrijfsinformatie - 
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• Member of several industry groups like Open Assembly and Center for Transformation of 
Work.

• Regular speaker and facilitator in industry events.
   
Who are your partner companies for the services and technologies in this 
list?

In which branches or sectors are you active?
• All commercial sectors,
• Experience in Energy, Utilities, Chemical, FMCG, Telecom, Pharma, Financial services.  

General experience with advice on MSP providers to clients
• Broad experience in setting program strategy, in-house vs MSP, set-up and requirements 

roadmap.
• Fully developed in-house program for 5B$ global external WF spend.
• Advised on  both green-field and brown-field international MSP situations. 

General experience of advising staffing companies on organizing MSP 
services themselves and/or delivering them through an MSP
Supplier advice mostly as part of supplier management part of client enegagements.  

What services do you offer as a consultant?  
 5 Carrying out due diligence on the current hiring program
 � Advice on a tender or tender process
 5 Advice on the choice and/or implementation of an MSP program
 5 Advice on the choice and/or implementation of a Master-Vendor, Broker, SoW or other   

 hiring programs
 5 Advice on the choice and/or implementation of a VMS
 � Advice on the choice and/or implementation of an RPO, Recruitment Process Outsourcing,  

 program

MSP consultants bedrijfsinformatie -
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VMS

Technology other

MSP

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other (+ explanation)

Independent 

Independent

Independent

Independent

Independent

Independent

Independent

 

  

Knowledge 
Other leading 
solutions

     
Knowledge 
Other leading 
solutions

     

     
Knowledge 
Other leading 
solutions

Knowledge 
Market overviews

Experience 
SAP Fieldglass, IQN, 
Utmost, Wand 

     
Experience
Tapfin, Randstad SR, 
Kelly OCG, Brainnet

Experience 
Talentpools, Twago, 
LiveHire, TalentNet

Experience platforms: 
BTG, TopTal, Talmix, 
Catalant, Upwork, etc 

Partners
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 5 Advice on direct sourcing, direct hiring of freelancers/zzp’ers
 5 Advice on Supply Chain Management
 5 Integrated sourcing and management of internal and external talents, Total Talent   

 Management
 � Collecting and advice on labor market information
 � Other, namely:          

For which countries do you have experience with (supervision of) selecting/
implementing MSP?

 5 The Netherlands
 5 Belgium
 5 Other countries, including: France, UK, Switzerland, USA, India, Chili & Argentina     

Which MSP providers does your organization have experience with?
 5 Tapfin / Talent Solutions / ManpowerGroup
 5 Randstad Sourceright / Randstad
 � Pontoon / AdeccoGroup
 5 KellyOCG
 � AgileOne
 � Solvus / RGF Staffing
 � Staffing MS / HeadFirst Group
 � De Staffing Groep
 5 Brainnet / PRO Unlimited / Workforce Logiq
 � Other namely: 

What do you think is important advice for a successful tender/selection of a 
new MSP provider? 
• Ensure internal stakeholder alignment on set-up, role & requirements of MSP, especially 

between procurement and HR.
• Validate the capability of the MSP to handle all the required/desired External WF categories, 

eg. staffing, Freelance, Platforms, SoW.
• Ensure the alignment of technology (VMS, Talentpools) and service (MSP) providers.
• Clearly define the business case and operating models in which the MSP service will be 

delivered.

For a new MSP implementation, does your company prefer a big bang or 
phased approach, per business unit or country, and why? 
• As I typically work in global settings in large corporates a big bang is seldom feasible and is 

not advised.
• A phased approach can be taken along 3 axes: worker types, business lines, geo (countries 

& sites). 
• B-CEPS will help find the right mix across these 3 axes by balancing early benefits, 

sponsorship, program cost, speed and critical mass.
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Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
• B-CEPS is particularly strong in developing a resourcing strategy and building  a program 

to deliver that.
• The resourcing strategy comprises of Make/Buy/Collaborate decision trees, deciding which 

resource channels to use and when, setting up the commercial agreements to deliver.
• The program set-up will cover all bases from data and systems architecture, thru 

classification and delivery processes, thru to governance and organisation.
• Our focus is on Impact: in cost, compliance and talent.

Client 1 Client 2
Name, sector, country

What have you achieved 
with this client?

Unilever, FMCG, Global

Redesigned and expanded the 
program from staffing only to all 
external WF (x20). Set up working 
with platforms. Developed a 
technology landscape foundation. 
Expanded global roll-out to France, 
Argentina, Chili & India.

Novartis, Pharma, global

Built a global TTA business case 
and roadmap and obtained board 
approval. 
Designed and initiated the 
implementation program.
Ground breaking alignment 
between HR and Procurement 
processes.

WWW.B-CEPS.COM

SSttrraatteeggiicc  AAddvviissoorryy  aanndd  PPrrooggrraamm  MMaannaaggeemmeenntt    
Full External Workforce and Total Talent Acquisition approach
Business Case, Roadmap, Operating Model, Program & Governance Set-Up 
Stakeholder alignment: Procurement, HR, Business, IT, Finance & Legal 
Total Workforce Systems & Solutions Landscape, including integrations
Global Trackrecord: Shell, Vattenfall, KPN, Unilever, Novartis, Rabobank  
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Labor Redimo
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor   Oud-Loosdrechtsedijk 50b, 1231 NB Loosdrecht 

Website      www.laborredimo.com

Naam contactpersoon   Bertrand Prinsen  

Telefoon nummer contactpersoon 06-53855721

E-mailadres contactpersoon  bertrand.prinsen@laborredimo.com

Missie en visie van uw bedrijf  
Labor Redimo is een onafhankelijk adviesbureau. Expert in Externe Inhuur, Talent Acquisition 
en Total Workforce Management. Wij helpen organisaties in de publieke- en private sector met 
het analyseren, benchmarken, contracteren en implementeren van praktische en duurzame 
oplossingen.    

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Gemeente Eindhoven: «Labor Redimo heeft ons geadviseerd en ondersteund bij de keuze, 
aanbesteding en implementatie van een MSP. Ik heb altijd het gevoel gehad dat wij de juiste 
expertise aan tafel hadden. Het team van Labor Redimo heeft zich echt verdiept in onze 
organisatie, is toegankelijk, betrouwbaar, integer en kritisch in haar advies. Zij heeft in alle 
fasen van het traject oog gehad voor haar rol en steeds flexibel ingespeeld op onze behoefte 
aan advies en ondersteuning.”  
      
Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
Iedere organisatie wordt geconfronteerd met de gevolgen van diverse externe ontwikkelingen. 
Organisaties zijn genoodzaakt om de regie te pakken op de in- door- en uitstroom van vast en 
tijdelijk personeel en diensten. Alle personele stromen worden in kaart gebracht om samen 
meer ‘data-driven’ besluiten te nemen. De doorlooptijd van strategie naar executie wordt korter.
     
Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – en 
regelgeving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Labor Redimo werkt met 21 adviseurs voor opdrachtgevers in alle sectoren. Hierdoor hebben 
wij een uitstekend beeld van wat er speelt in de markt. Wij delen onze kennis intern en extern 
via het Labor Forum waar we 4x per jaar bijeenkomen met circa 60 organisaties.  
   

MSP consultants bedrijfsinformatie -
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Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of functionaliteiten 
en waarom?

In welke branches of sectoren bent u actief?
Labor Redimo ondersteunt organisaties in nagenoeg alle sectoren. Referenties zijn o.a. 
SABIC, Alliander, Rijkswaterstaat en Gemeente Eindhoven. Wij werken niet voor bureaus en 
systeemleveranciers vanwege onze onafhankelijke positie.    

Algemene ervaring met advies over MSP-aanbieders aan opdrachtgevers
Wij zijn zeer trots dat wij organisaties zoals Boskalis, Schiphol, SABIC, TATA en gemeente 
Eindhoven mogen ondersteunen bij de strategievorming, business case, uitbesteding en 
implementatie van hun MSP-VMS programma. Alhoewel dit niet zo bij ons past, kunnen wij 
gerust zeggen dat Labor Redimo op dit gebied de onbetwiste marktleider is.   

Algemene ervaring met advies aan staffing bedrijven over het zelf 
organiseren van MSP-diensten en/of leveren via een MSP
Vanwege onze volstrekt onafhankelijk postie adviseren wij geen MSP/VMS-leveranciers en 
staffing bedrijven. Wij leveren ook geen diensten waarover wij adviseren.

Welke dienstverlening bieden jullie als consultant advies? 
 5 Uitvoeren van due diligence op het huidige inhuur programma
 5 Advies over een tender of aanbesteding traject
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een MSP programma
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een Master-Vendor, Broker, SoW of andere inhuur  

 programma’s
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een VMS
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een RPO (Recruitment Process Outsourcing)  

 programma
 5 Advies over Direct sourcing, direct inhuren van freelancers/zzp’ers  
 � Advies over Supply Chain Management
 5 Geïntegreerde sourcing en beheer van interne en externe talenten, Total Talent Management
 5 Verzamelen en advies over arbeidsmarkt informatie
 � Overige, namelijk:     
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MSP

Master/Vendor

Broker 

Sourcen van freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

N.v.t. ivm onze onafhankelijkheid 

N.v.t. ivm onze onafhankelijkheid

N.v.t. ivm onze onafhankelijkheid

N.v.t. ivm onze onafhankelijkheid

N.v.t. ivm onze onafhankelijkheid

N.v.t. ivm onze onafhankelijkheid

Wij hebben een strategische 
samenwerking met NEVI en 
Intrakoop.

 

  

Partners
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Voor welke landen heeft u ervaring met (de begeleiding van) selecteren/
implementeren van MSP?

 5 Nederland
 � België
 5 Andere landen, namelijk: West Europa, APAC, Noord Amerika     

Met welke MSP-aanbieders heeft uw organisatie ervaring?
 5 Tapfin / Talent Solutions / ManpowerGroup
 5 Randstad Sourceright / Randstad
 5 Pontoon / AdeccoGroup
 5 KellyOCG
 5 AgileOne
 5 Solvus / RGF Staffing
 5 Staffing MS / HeadFirst Group
 5 De Staffing Groep
 5 Brainnet / PRO Unlimited / Workforce Logiq
 5 Overige, namelijk: Er zijn zeer veel verschillende MSP aanbieders die niet op deze lijst staan. 

Wat zijn volgens uw bedrijf belangrijke adviezen voor een succesvolle 
aanbesteding/selectie van een nieuwe MSP-aanbieder? 
Een Managed Services Provider lijkt een mooie manier om je inhuur centraal te regelen en 
je tegelijk te ontzorgen van alle administratie en alle ‘gedoe’ er rond omheen. En dat kan ook 
het best zijn. Wij zien in de praktijk dat organisaties een MSP inschakelen, zonder dat ze goed 
erover hebben nagedacht waarom ze dat precies willen en welk probleem ze ermee oplossen.

Voor een nieuwe MSP implementatie, hanteert uw bedrijf het liefst een big 
bang of gefaseerde aanpak, per business unit of land, en waarom? 
Voordat dat de MSP diensten worden ingekocht moet worden nagedacht over de best 
passende implementatie-aanpak (roadmap). Dit heeft ook impact op de business case t.a.v. 
kosten en realisatie van eventuele besparingen. Wij bespreken vooraf de implementatieopties 
zodat de organisatie een onderbouwde keuze maakt die past en werkt. 
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Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, 
cq. op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots?

Slotvraag. Welke toelichting of informatie wilt u nog toevoegen aan uw 
antwoorden?
Jaarlijks analyseert Labor Redimo voor meer dan €5,- miljard aan inhuurtarieven, MSP/VMS 
fees en broker-opslagen. Hierdoor kunnen wij elke strategische oplossingsrichting voorzien 
van de benodigde benchmarkgegevens om ook qua kosten een onderbouwde keuze te maken.

Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2
Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

SABIC, Europa 

Erik Koeman, Senior Manager. 
”Labor Redimo heeft SABIC 
vanuit een onafhankelijke positie 
geadviseerd tijdens het maken en 
uitwerken van strategische keuzes 
voor de inrichting van ons Total 
Contingent Workforce Management 
programma in Europa. Op basis van 
onze keuzes, heeft Labor Redimo 
op een zorgvuldige en betrouwbare 
manier gezorgd voor uitvoering van 
een aanbesteding van de MSP/VMS 
diensten. De woorden die Labor 
Redimo het beste omschrijven zijn 
‘gedegen aanpak’, ‘diepgaande 
marktexpertise’ en ‘gedetailleerde 
proceskennis’.”

Royal Schiphol Group
Nederland

Marc Unger, Directeur Corporate 
Procurement:
”Met de professionals van Labor 
Redimo hebben we een structurele 
verbetering voor de inhuur van 
personeel doorgevoerd. Labor 
Redimo heeft ons allereerst 
perspectief geschetst, met daarbij 
strategische opties en voorzien 
van veel benchmark gegevens. 
Vervolgens hebben ze, met ons, de 
workforcedesk geïmplementeerd. 
Deze levert Royal Schiphol Groep 
een kwalitatieve verbetering, een 
procesvereenvoudiging en een 
structurele kostenbesparing op. 
We zijn bijzonder tevreden over 
hun inhoudelijke en strategische 
kwaliteiten als over hun 
implementatiekracht.”
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Een MSP inschakelen? 

Doe eerst je huiswerk!
Een Managed Services Provider lijkt 
een mooie manier om je inhuur 
centraal te regelen en je tegelijk te 
ontzorgen van alle administratie en 
alle ‘gedoe’ er rond omheen.  
Maar toch zien we in de praktijk 
vaak dat organisaties een MSP 

contracteren, zonder dat ze goed 
erover hebben nagedacht waarom 
ze dat precies willen en nog 
belangrijker, welk probleem ze 
ermee oplossen. Sluit de inrichting 
wel aan bij de behoefte van de 
organisatie?

Wij adviseren publieke en private 
organisaties over optimalisatie van 
Externe Inhuur, Talent Acquisition 
& Total Workforce Management. 
In 2021 bij tientallen organisaties 
actief inclusief MSP contractering 
en implementaties. 

Mail of bel voor een vrijblijvend gesprek:

info@laborredimo.com | (035) 622 95 82 

Labor Redimo adviseert (MSP) keten-breed en helpt met: 

 Strategisch organisatieadvies
 Uitwerken businesscases
 Verzorgen benchmark rapportages
 Tenders en Aanbestedingen
 TarievenTools voor transparante inhuurtarieven
 Inrichting & implementatie

Onze aanpak:  
Onafhankelijk advies 

voor de best passende 
organisatie-oplossingen. 
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Talentin
Voor Nederland
Bezoekadres hoofdkantoor   Overwegwachter 4, 3034 KG Rotterdam 

Website      www.talentin.eu

Naam contactpersoon   Eugene van Berkel 

Telefoon nummer contactpersoon +31 611880240

E-mailadres contactpersoon  Eugene.van.Berkel@talentin.eu

Missie en visie van uw bedrijf  
Vanuit TalentIn ondersteunen wij onze klanten bij het ontwikkelen van een optimale 
workforce strategie, optimaliseren van HR, recruitment en inhuur processen en bij het kiezen 
en implementeren van een MSP of RPO programma. Wij weten hoe deze processen en 
programma’s succesvol ontworpen en geïmplementeerd worden, rekening houdend met de 
organisatie, de continue ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en de, vaak nieuwe, mogelijkheden 
van technologie. TalentIn is onafhankelijk en pragmatisch. Wij adviseren, maar kunnen ook 
praktisch ondersteunen.   

De toegevoegde waarde / kernactiviteiten van uw bedrijf voor opdrachtgevers
Wij zijn een netwerkorganisatie bestaande uit een kernteam van Managing Partners en een 
brede groep specialisten, allen met ruime kennis en ervaring op hun vakgebied. Een goed 
op elkaar ingespeelde groep van experts van waaruit naar behoefte het best passende team 
voor elke opdracht wordt samengesteld. Onze advisering is niet alleen gericht op het geven 
van een strategisch advies maar ook de vertaling naar de praktische invulling. Daarbij hoort 
voor ons ook het delen van de kennis die benodigd is om een oplossing in de toekomst te 
ontwikkelen en indien gewenst verder uit te bouwen. 
      
Beschrijf de meest duidelijke trends en ontwikkelingen die u in de markt 
ziet voor 2022/2023.
TalentIn verwacht voor de komende jaren een toenemende integrale aandacht voor Talent 
onafhankelijk van de wijze waarop deze gecontracteerd is. De belangrijkste trends hierin zijn; 
1. Verdere integratie van workforce management waarbij vast/flex en op afstand sturen en 

aandacht voor binding, well-being en sociale aspecten centraal staan.
2. Omgaan met blijvende schaarste waarbij onder andere het integreren van het recruitment 

model voor vast en flex het bedrijf aantrekkelijker moet maken voor talent ongeacht de 
contractvorm.

     

MSP consultants bedrijfsinformatie -

workforce strategies

workforce strategies
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Wat doet uw bedrijf om bij te blijven met alle veranderingen in wet – en 
regelgeving, arbeidsmarkt -, staffing industrie - en technologische 
ontwikkelingen zoals VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing / 
Talent Ecosystemen/ RPA / AI / Assessments etc?
Ons uitgebreide internationale netwerk van specialisten zorgt ervoor dat wij steeds werken 
met de meest recente kennis en inzichten op elk deelgebied. Onze deelname aan diverse 
bijeenkomsten in binnen- en buitenland geeft ons inzicht in de laatste ontwikkelingen 
maar ook bijvoorbeeld in de “roadmaps” van de ontwikkelaars van technologie aanbieders. 
Vanwege onze kennis worden wij regelmatig uitgenodigd als spreker voor evenementen voor 
professionals op het gebied van inkoop en talent acquisitie. 
   
Wie zijn uw partnerbedrijven voor onderstaande diensten of functionaliteiten 
en waarom?

In welke branches of sectoren bent u actief?
Onze klantenportefeuille omvat een breed scala aan sectoren, waaronder bijvoorbeeld  
Financiële dienstverlening, FMCG, Automotive, Life Sciences en de Energiesector.  Wij werken 
zowel voor profit- als voor non-profit organisaties.  

Algemene ervaring met advies over MSP-aanbieders aan opdrachtgevers
Als uit het traject blijkt dat een MSP de best passende oplossing is voor de klant helpen wij met 
het definiëren van de scope van de dienstverlening (inclusief technologie), het bepalen van de 
go-to-market strategie en het definiëren van de belangrijkste criteria om tot de beste keuze te 
komen. Aansluitend kan TalentIn het inkoopproces begeleiden en op basis van onze kennis en 
ervaring de  klant begeleiden bij het implementatieproces. 

Algemene ervaring met advies aan staffing bedrijven over het zelf 
organiseren van MSP-diensten en/of leveren via een MSP
Dit behoort niet tot onze focus in dienstverlening, mede met het oog op het behouden van 
onze neutraliteit ten opzichte van onze klanten.

MSP consultants bedrijfsinformatie -

1 32
VMS

Technologie overig

MSP

Master/Vendor

Broker 

Sourcen van freelancers/zzp’ers

Overige (+ toelichting)

N.v.t. 

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Wij zijn volledig 
onafhankelijk van 
aanbieders van diensten 
om onze klanten echt 
onafhankelijk te kunnen 
adviseren.

 

  

N.v.t. 

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t. 

  

N.v.t. 

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Met onze klanten bepalen 
we de best passende 
samenwerkingspartners 
voor de uitvoering van 
de gekozen oplossing of 
aanpak die op dat moment 
voorhanden zijn in de 
markt.   

Partners

workforce strategies
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Welke dienstverlening bieden jullie als consultant advies? 
 5 Uitvoeren van due diligence op het huidige inhuur programma
 5 Advies over een tender of aanbesteding traject
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een MSP programma
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een Master-Vendor, Broker, SoW of andere inhuur  

 programma’s
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een VMS
 5 Advies over keuze en/of implementatie van een RPO (Recruitment Process Outsourcing)  

 programma
 5 Advies over Direct sourcing, direct inhuren van freelancers/zzp’ers  
 5 Advies over Supply Chain Management
 5 Geïntegreerde sourcing en beheer van interne en externe talenten, Total Talent Management
 5 Verzamelen en advies over arbeidsmarkt informatie
 5 Overige, namelijk: advies over meten en verbeteren van de kandidaat ervaring (Candidate  

 Experience), advies over keuze en/of implementatie van een ATS.    

Voor welke landen heeft u ervaring met (de begeleiding van) selecteren/
implementeren van MSP?

 5 Nederland
 5 België
 5 Andere landen, namelijk: West Europa, APAC, Noord Amerika     

Met welke MSP-aanbieders heeft uw organisatie ervaring?
 5 Tapfin / Talent Solutions / ManpowerGroup
 5 Randstad Sourceright / Randstad
 5 Pontoon / AdeccoGroup
 5 KellyOCG
 5 AgileOne
 5 Solvus / RGF Staffing
 5 Staffing MS / HeadFirst Group
 5 De Staffing Groep
 5 Brainnet / PRO Unlimited / Workforce Logiq
 5 Overige, namelijk: YEM (Randstad), Flexhuis, Driessen, Maandag Managed Services   

 (Maandag®), Cielo, Guidant Global,  Alexander Mann Solutions, Hays, Resource Solutions

Wat zijn volgens uw bedrijf belangrijke adviezen voor een succesvolle 
aanbesteding/selectie van een nieuwe MSP-aanbieder? 
Bij het aanbesteden en selecteren van een een MSP aanbieder is het niet alleen belangrijk 
een MSP-aanbieder te selecteren die voldoet aan de huidige vraagstelling maar die ook de 
capaciteit en intentie heeft zich continu aan te passen aan een veranderende arbeidsmarkt. 
Flexibilisering, schaarste en veranderende behoeftes van werkenden; de inhuurmarkt 
verandert continu en daarom zal het innovatief vermogen van de MSP aanbieder een goede 
basis moeten bieden om hier steeds weer op in te spelen.

workforce strategies
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Voor een nieuwe MSP implementatie, hanteert uw bedrijf het liefst een big 
bang of gefaseerde aanpak, per business unit of land, en waarom? 
De implementatie van een nieuwe MSP is altijd maatwerk en moet aansluiten op de behoeften 
en de mogelijkheden van de organisatie en de gekozen opzet van het programma. In grote 
programma’s met relatief autonome business units en/of een groter aantal landen adviseren 
wij in veel gevallen een gefaseerde aanpak om de implementatie beheersbaar te houden. 
In organisaties waar gerelateerde processen al verregaand geuniformeerd zijn is een 
parallelle implementatie soms een verstandige keuze, onder meer  om te voorkomen dat er 
onduidelijkheden en inefficiencies ontstaan. 

Welke 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van uw bedrijf, 
cq. op wie of op welke prestaties bent u het meeste trots?

Slotvraag. Welke toelichting of informatie wilt u nog toevoegen aan uw 
antwoorden?
MSP dienstverlening heeft zich de afgelopen jaren wereldwijd sterk ontwikkeld. Dit mede 
als gevolg van ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.  Zeker in de BeNeLux is er op dat vlak 
veel veranderd waarbij de interpretatie en daadwerkelijk operationalisering in een MSP 
programma diverse verschijningsvormen kent. Deze ontwikkeling zal zich ook de komende 
jaren voortzetten. Het daadwerkelijk doorgronden van de vraagzijde van inhurende managers 
en de bijbehorende arbeidsmarkt situatie is dan ook cruciaal om de bouwstenen van een 
effectief MSP programma, eventueel in combinatie met recruitment van vaste medewerkers, 
te bepalen en door te ontwikkelen. Continue innoveren en de implementatie van een agile 
oplossing is ons inziens cruciaal voor succes.

Opdrachtgever 1 Opdrachtgever 2
Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd 
bij deze opdrachtgever?

Nederland, financiële instelling

Strategiebepaling en succesvolle 
aanbesteding en implementatie van 
een MSP (inclusief VMS) oplossing 
over 5 divisies (binnen budget en 
binnen planning) met een hoge 
klanttevredenheidsscore  binnen de 
klant, zowel bij implementatie als na 
het eerste jaar “live”.   

Europa & Noord Amerika,
life sciences organisatie

Due diligence van de huidige 
werkwijze binnen de verschillende 
regio’s met aansluitend 
de ontwikkeling van een 
toekomstbestendige strategie. 
Vervolgens is een  advies voor een 
go-to market strategie uitgewerkt 
en opgeleverd.  

workforce strategies
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WWW.TALENTIN.EU

INFO@TALENTIN.EU

OVERWEGWACHTER 4
 

3034 KG ROTTERDAM (NL)
+31 (0)10 307 54 22

 
Onze aanpak is pragmatisch,  gebaseerd op een unieke combinatie van klantgerichtheid,

branchekennis en praktijkervaring.
 

 Het team bestaat uit experts die allen een bewezen staat van dienst hebben in de wereld
van Talent Acquisitie in verschillende rollen: senior management, advisering, 

 implementatie en  technologie. Al onze experts hebben minimaal 10 jaar professionele
ervaring in hun vakgebied.

 
Samen met u en uw team werken we aan het bepalen en implementeren van een optimale

Talent Acquisitie strategie.
 

Onze thuisbasis is Nederland maar wij werken internationaal. We hebben locale expertise
beschikbaar in Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en

in de Verenigde Staten.
 

We opereren 100% onafhankelijk, vrij van commerciële belangen in specifieke
oplossingen, leveranciers of technologieën.

Talent Acquisitie expertise
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Voor Nederland
Visiting address headquarters   Tupolevlaan 41-63, 1119 NW, Schiphol-Rijk 

Website      www.workforceconsulting.com

Name contactperson   Thomas Blom 

Phone number contact person  +31623079410

E-mail address contact person  thomas@workforceconsulting.nl

Mission and vision of your company  
Workforce Consulting - helping companies reinvent their Total Talent strategies. 

The added value / core activities of your company for clients
Our added value comes from quickly identifying our clients needs and knowing how we 
can add value as fast as possible. Workforce Consulting’s core activities consist of Strategic 
Advisory, Program implementation and Operational Delivery within the total workforce space 
(Contingent, RPO and Total Talent). The combined experience within our company allows us 
to not only advice, but also implement tailor made solutions for our clients. 
      
Describe the most clear trends and developments you see in the market for 
2022/2023.
With the current war on talent we see that most of our clients expect a more global approach 
for their talent strategy. Post-covid there is much more willingness (and better infrastructure) 
to hire talent outside of the EU or even have them work fully remotely. The balance of power 
between employer and employee has never been more dynamic and the interest in investing in 
technology to gain greater access to talent has never been higher.
     
What does your company do to keep up with all changes in legislation - 
and regulations, labor market -, staffing industry - and technological 
developments such as VMS, FMS, Skills matching / recruitment marketing 
/ Talent Ecosystems / RPA / AI / Assessments etc?
Given the fact that we are reponsible for a number of programs at clients of different sizes, 
we are constantly exposed to the challenges associated with keeping up to date with the legal 
guidances. To stay on top of the legislations and more often than not the interpretations, we 
constantly benchmark our understanding, approach and advice with our peers in the industry. 
From a technology perspective, we are regular speakers at networking and conferencing 
events and we also run test pilots for new tech.
   

MSP consultants bedrijfsinformatie -

Workforce Consulting
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Who are your partner companies for the services and technologies in this 
list?

In which branches or sectors are you active?
Our client base covers all sectors and branches from Telecommunications to FMCG and 
Energy. Our capability enabled us to support across industries to help asses what the best 
VMS, MSP, ATS, or Talent Solutions is for our clients irrespective of their industry classification. 

General experience with advice on MSP providers to clients
Advicing an MSP provider opposed to an in-house solution is a recurring topic with most 
of our clients. Depending on the client needs, an MSP could be a great solution and in the 
current market we see knowledge retention (talent scarcity) as a key motivation to go with an 
MSP. One of the main things we are often asked to support on is bringing the business case 
for change to life for C-Suite leaders. 

General experience of advising staffing companies on organizing MSP 
services themselves and/or delivering them through an MSP
Currently our focus is predominantly on advising end clients of MSP and Staffing
companies rather than the agencies themselves. As a truly independent practice, we try to 
stay away from advising our partners on how to conduct their day-to-day business and instead 
focus our efforts on advising them on how they can pivot and adjust the current services to 
maximise results for their existing client base.  

What services do you offer as a consultant?  
 5 Carrying out due diligence on the current hiring program
 5 Advice on a tender or tender process
 5 Advice on the choice and/or implementation of an MSP program
 5 Advice on the choice and/or implementation of a Master-Vendor, Broker, SoW or other   

 hiring programs
 5 Advice on the choice and/or implementation of a VMS
 5 Advice on the choice and/or implementation of an RPO, Recruitment Process Outsourcing,  

 program
 5 Advice on direct sourcing, direct hiring of freelancers/zzp’ers

MSP consultants bedrijfsinformatie -

1         3          2
VMS

Technology other

MSP

Master/Vendor

Broker 

Sourcing freelancers/zzp’ers

Other (+ explanation)

As an independent Consultancy Firm we have no partner companies 
in the service and technology field. We do however have strong 
relationships with nearly every provider in this space as our clients needs 
are key in choosing the right partner for them.

 

Partners
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 5 Advice on Supply Chain Management
 5 Integrated sourcing and management of internal and external talents, Total Talent   

 Management
 5 Collecting and advice on labor market information
 � Other, namely:          

For which countries do you have experience with (supervision of) selecting/
implementing MSP?

 5 The Netherlands
 5 Belgium
 5 Other countries, namely: UK, Switzerland, USA, Australia, New Zealand, Singapore, Germany.     

Which MSP providers does your organization have experience with?
 5 Tapfin / Talent Solutions / ManpowerGroup
 5 Randstad Sourceright / Randstad
 5 Pontoon / AdeccoGroup
 5 KellyOCG
 � AgileOne
 � Solvus / RGF Staffing
 5 Staffing MS / HeadFirst Group
 5 De Staffing Groep
 5 Brainnet / PRO Unlimited / Workforce Logiq
 � Other, namely: 

What do you think is important advice for a successful tender/selection of a 
new MSP provider? 
The most important thing is to understand exactly what your business requirement is. Not only 
now, but how these may adapt and change in the years to come. Our advice is to focus less on 
the brands and more on the people agreeing to deliver your service and the guarantees they 
are prepared to make in order to make the implementation and delivery a success for both 
parties. An MSP program must be a win-win to be truly successful.

For a new MSP implementation, does your company prefer a big bang or 
phased approach, per business unit or country, and why? 
As a general rule off guidance this usually leans towards a phased approach because we strongly 
believe in cross department corporation and allignment when it comes to implementing any 
form of Contingent Labour Program whether that is in-house, MSP or Hybrid. With a phased 
approach, per business unit and/or country it gives room for maturing the partnership and 
ownership during the implementation period. For a big bang initiative to work you need 
extremely high stakeholder engagement throughout.
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Which 2 clients form the most beautiful business card of your company, ie. 
who or what achievements are you most proud of?

Final question. What explanation or information would you like to add to 
your answers?
Workforce Consulting is an independent advisory firm so our clients needs first and best 
interest always come first. Our impartiality, adaptability and willingness to work with all partners 
is what we believe enables us to drive true value to our customers. We adopt a highly tailored 
approach for each of our clients because we do not believe that a one glove fits all approach 
can deliver the long term value required to drive the maximum return on investment for our 
clients.

Client 1 Client 2
Name, sector, country

What have you achieved 
with this client?

Bol.com, Retail, the Netherlands

We were asked to implement a
centralized external hiring proces
for the Bol.com IT department.
The scope consisted of: 
1) RFP for IT supplier base 
2) Structure & create the operational 
hiring process 
3) Create a Ratecard model 
4) Implement the supplier
evaluation model 
5) hand-over and training of internal 
FTE. We have succesfully completed
all agreed deliverables and in
doing so formalized the first ever
centralized external hiring
process for Bol.com. This is now
the foundation which the
Bol.com company wide External
Hiring Desk will be build upon.  

Adidas, Retail, the Netherlands,
Germany and US

We were asked to fill the role of
Procument Netherlands for the
category HR Services with the
scope to implement Randstad
Sourceright as an MSP for the
Netherlands, Germany and USA.
Our focus was on the NL market.
The go-live date was on the 1 st of
October 2021 and we joined the
team in the first week of
September.
The timeframes were extremely
tight and there was a lot of work
still to be done, but together with
the Global Procurement team we
mentioned to achieve the go-live
date and run a succesfull hyper
care program until the end of the
year. 
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Workforce Consulting was founded to bring
a unique and holistic consultative approach
to the total workforce industry.

The need for highly knowledgeable,
experienced, and passionate Consultants
who can provide impartial and extensive
advice to guide clients on their end-to-end
workforce-related strategies was clear.
Prior to the formation of Workforce
Consulting, the only solutions on the
market involved engaging individual
Freelancers or partnering with expensive
Consulting firms who did not purely focus
on the ever-changing total workforce
landscape. Workforce Consulting has
plugged a much-needed gap by delivering
neutral and impartial program advice to
both Clients directly but also via their
Managed Service Providers.

Our strategic and operational consultants
are here to support you with your
workforce transformation journey to unlock
the hidden value in your people focused
organisation.

I M P R O V E  T H E  W A Y  Y O U
 H I R E  A N D  M A N A G E
 E X T E R N A L  L A B O U R

Your specialized partner 
for tailormade total talent solutions. 

Trust us to help you make a difference.

info@workforceconsulting.nl

www.workforceconsulting.nl
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In dit hoofdstuk vindt u twee hulpmiddelen om sneller en makkelijker kenmerkende verschillen 
tussen de diverse aanbieders te onderscheiden. In de eerste kieswijzer koppelen we MSP 
aanbieders aan een aantal belangrijke kenmerken van een inhuurprogramma. In de tweede 
kieswijzer proberen we omgekeerd per MSP aanbieder het belangrijkste kenmerk te noemen 
waarmee deze zich onderscheidt ten opzichte van de andere aanbieders. Dit betekent 
overigens niet dat deze aanbieders hiermee beter of uniek zijn, want er zijn meerdere, 
vergelijkbare aanbieders, en in onze ogen, geen echt unieke spelers. Het is zaak om de voor u 
meest geschikte MSP-dienstverlener te selecteren

Voor de volledigheid: de bedrijven die we ook benaderd hebben maar die uiteindelijk niet 
deelnemen aan onze bevraging, en hieronder dus niet zijn terug te vinden, zijn Alexander 
Mann Solutions (AMS), Allegis Global Solutions (AGS), Brainbridge, Brunel, Charipickers, 
Guidant Global, Flexorius, KellyOCG, Perflexxion, SecureFlex, Volt Consulting Group en Wiggli.

Kieswijzer 1 – belangrijke aspecten voor uw organisatie

De kieswijzer 

Vindt u dit aspect belangrijk? Ga dan in elk geval praten met:

Veel ervaring met opdrachtgevers in, en focus op 
Nederland en private sector

Brainnet, De Staffing Groep, Staffing MS, Sterksen, 
OneStopSourcing

Veel ervaring met opdrachtgevers in, en focus op 
Nederland en publieke sector

Brainnet, Maandag MS, Staffing MS, Flextender, Het 
Flexhuis 

Veel ervaring met opdrachtgevers in, en focus op 
België 

Profile Group, ProUnity, Solvus

Veel ervaring met - en focus op internationale 
opdrachtgevers 

AgileOne, CXC Global, Hays, Pontoon, Randstad 
Sourceright, Tapfin

Veel ervaring met - en focus op complexe 
programma’s bij grote / corporate  en 
internationale opdrachtgevers

Hays, Pontoon, Randstad Sourceright, Tapfin

Een bewezen en volwassen MSP aanbieder, 
ouder dan 10 jaar

AgileOne, CXC Global, Hays, Randstad Sourceright, 
Tapfin, Pontoon, Solvus, Brainnet, Staffing MS, Het 
Flexhuis

Een uitdager onder de MSP aanbieders, jonger 
dan 10 jaar

Maandag MS, OneStopSourcing, De Staffing groep, 
ProUnity, Profile Group, Sterksen, Flextender 

MSP kan uit eigen pool kandidaten leveren De Staffing Groep, Hays, OneStopSourcing, Pontoon, 
Profile Group, Randstad Sourceright, Solvus, Staffing 
MS, Maandag MS, Tapfin

MSP is van oorsprong een VMS-platform ProUnity, OneStopSourcing

MSP is van oorsprong een staffing  bedrijf Solvus, Tapfin, Randstad Sourceright, Maandag MS, 
Hays
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MSP heeft ervaring met direct sourcing van 
freelancers

AgileOne, Brainnet, CXC Global, De Staffing groep, 
Flextender, Hays, Het Flexhuis, OneStopSourcing, 
Profile Group, ProUnity, Randstad Sourceright, Solvus, 
Staffing MS, Sterksen, Maandag, Tapfin

MSP heeft ervaring met beheer van SoW 
leveranciers 

AgileOne, Brainnet, CXC Global, De Staffing Groep, 
Het Flexhuis, OneStopSourcing, Pontoon, ProUnity, 
Randstad Sourceright, Solvus, Staffing MS, Tapfin

MSP ondersteunt (met partners) de reis naar 
Total Talent Management

AgileOne, Brainnet, De Staffing Groep, Hays, 
OneStopSourcing, Pontoon, Profile Group, Randstad 
Sourceright, Solvus, Staffing MS, Sterksen, Tapfin

MSP gebruikt bij voorkeur eigen of partner VMS 
technologie

Brainnet, De Staffing Groep, Flextender, Het Flexhuis, 
OneStopSourcing, Profile Group, ProUnity, Solvus, 
Sterksen, Maandag

MSP is VMS - technologie onafhankelijk AgileOne, CXC Global, Hays, Pontoon, Randstad 
Sourceright, Staffing MS, Tapfin

Ga in elk geval praten met, Indien deze typering u aanspreekt:

AgileOne
Internationaal erkende, volwassen en van origine 
VS speler die enthousiast is om in Europa verder te 
groeien.

Brainnet (PRO Unlimited)
In Nederland leidende speler, onafhankelijk van 
staffing bedrijf, met Europese groei ambities, 
recent onder de vleugels van wereldwijd actieve 
moederorganisatie gekomen.

CXC Global
Internationaal erkende, sterk groeiende en van origine 
Australische speler, die enthousiast is om nu ook in 
Europa verder te groeien.

De Staffing Groep
Uitdager in de Nederlandse MSP en Total Talent 
Management markt met Europese
groeiambities, groot geworden als staffing bedrijf. 

Flextender
Gevestigde staffing speler in publieke sector die zich 
heeft doorontwikkeld naar een MSP aanbieder. 

Hays
Internationaal erkende, volwassen speler met 
uitgebreide ervaring in Nederland en België.

Het Flexhuis
In Nederland gevestigde naam als MSP aanbieder met 
een specialisatie op zorg en gemeenten.

Maandag Managed Services In Nederland groeiende MSP speler, groot geworden 
in RPO,  en onderdeel van top-20 flexmarkt speler in 
Nederland, voorheen ook bekend als Talentsourcer.

OneStopSourcing
In Nederland groeiende speler met eigen VMS tooling 
en zowel in publieke als private sector actief.

Pontoon
Internationaal erkende, volwassen speler, met 
jarenlange ervaring in het beheer van complexe, 
nationale en internationale programma’s.

Kieswijzer 2 – belangrijkste kenmerken per MSP aanbieder
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Our range of recruitment solutions ...

• Streamlining your staffing processes

• Reducing costs

• Improving compliancy

• Access to powerful marketplace

• Universal application connector

• Enables ‘Any to any’ integration

• Supporting Total Talent Acquisition

• Based on award winning technology

• Established Corporate ATS

• Improved candidate & hiring 
experience

• Seamlessly Integrates with career sites

• Increases quality of hire

• Fast to deploy contingent staffing solution

• Connects suppliers, clients & workers

• Provides visibility, control & governance

• Multi-lingual, multi-currency system

• Versatile recruitment & staffing solution

• Recruit, select & place from one system

• Manage Permanent, temporary &
secondment - all with ease!

• Online candidate reference platform

• Automates gathering of references and
other checks

• Streamlines every aspect of the process

• Optional ATS integration

Please visit www.pixid.com to get in touch

Profile Group Groot geworden in RPO, met eerste succesvolle, 
omvangrijke start-up MSP programma, en daardoor 
ambitie om verder te groeien in de Waalse markt.

ProUnity Belangrijke Belgische VMS speler, die op verzoek van 
grote klanten, waaronder overheden, steeds meer 
MSP-diensten ontwikkelt en aanbiedt.

Randstad Sourceright Internationaal erkende, volwassen speler, met 
jarenlange ervaring in het beheer van complexe, 
internationale programma’s.

SOLVUS (RGF Staffing) Belgische marktleider op het vlak van MSP-
programma’s als onderdeel van een TTM-oplossing.

Staffing Management Services (HeadFirst 
Group)

In Nederland leidende en volwassen MSP speler met 
Europese groeiambities, onder de vleugels van top-3 
flexmarkt speler in Nederland.

Sterksen (HeadFirst Group) In Nederland groeiende MSP speler, groot geworden in 
RPO, onder de vleugels van top-3 flexmarkt speler in 
Nederland.

Talent Solutions – TAPFIN (ManpowerGroup) Internationaal erkende, volwassen speler, onderdeel 
van ManpowerGroup, met jarenlange ervaring in het 
beheer van complexe, nationale en internationale 
programma’s.
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AI 

ATS 

Blended 

BPO 

Broker

Compliancy

Cost per Hire

DAS

DBA
 

End to end/ E2E 

GDPR 

FMS

Freelancer

Hybride model

IC

Afkortingen en begrippenlijst 
Artificial Intelligence, of ook wel Kunstmatige Intelligentie.

Applicant Tracking System, een softwarepakket dat alle processen en 
informatie van solliciterende kandidaten bijhoudt.

Gemengd, bijv. blended workforce is een mix van verschillende soorten 
contractvormen bij 1 opdrachtgever.

Business Process Outsourcing, het uitbesteden van een of meer 
bedrijfsprocessen aan een externe dienstverlener, zoals een MSP.

Een bedrijf dat de verantwoordelijkheid (over-)neemt van de opdrachtgever 
voor de administratie, het beheer en de aansprakelijkheden van de 
contracten van de externe inhuur, met name van de leveranciers en/of 
de freelancers/zzp’ers.

Het voldoen aan wettelijke regels en richtlijnen op het gebied van externe 
Inhuur.

De kosten die (gemiddeld) gemaakt worden om een sollicitant in dienst 
en aan de slag te krijgen.

Dynamisch Aankoopsysteem, een eenvoudige aanbestedingsprocedure 
in Nederland, die veel wordt gebruikt voor externe inhuur. Heet ook wel 
inhuur-marktplaats of inhuurdesk.

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, een systematiek in 
Nederland om de werkrelatie tussen zelfstandigen en opdrachtgevers te 
beoordelen.

Betrekking hebbend op het hele (inhuur)proces, van aanvraag tot betaling 
van de factuur.

General Data Protection Regulation, of  Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), een Europese verordening (dus 
met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van 
persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in 
de hele Europese Unie standaardiseert.

Freelancer Management System, een platform om de inhuur van 
freelancers/zzp’ers te organiseren en te beheren.

Zelfstandige zonder personeel (zzp), die kennis of creativiteit ter 
beschikking stelt in een B2B relatie.

MSP-dienstverleningsmodel waarbij voor de totale inhuur het programma 
bestaat uit een mix van  een Master Vendor voor bepaalde profielen en  
voor andere  een Neutral MSP.

Independant Contractor, internationale aanduiding voor zzp’er/
freelancer.
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Business-model waarbij een dienstverlener zzp’ers op individuele basis 
helpt aan inhuuropdrachten.

Op locatie van de opdrachtgever de dienstverlening organiseren; 
synoniem voor on-site of on premisise (VOP = Vendor on Premisise).

De opdrachtgever die externe inhuurkrachten afneemt van een of meer 
leveranciers.

Integraal Talentbeheer, synoniem voor TTM.

Key Performance Indicator, een indicator om de prestaties van het 
overeengekomen programma bij de MSP, de leveranciers en/of de 
opdrachtgever te meten en te verbeteren. Ideaal gezien, beperkt tot een 
aantal relevante KPI’s die objectief meetbaar zijn.

Een Managed Service Provider is een bedrijf dat de verantwoordelijkheid 
(over-) neemt van de opdrachtgever voor het leiden van een 
verbeterprogramma t.a.v. externe inhuur en flexibiliteit in diens 
organisatie.

Deze rol betekent dat een leverancier van kandidaten de taak heeft 
gekregen van de opdrachtgever om als primaire leverancier van 
kandidaten te fungeren. De master-vendor beschikt over een eigen 
kandidatenbestand en zoekt in eerste instantie hierin naar goede 
kandidaten, maar zorgt voor een aantal andere leveranciers als aanvulling 
of back-up.

Non Disclosure Agreement of geheimhoudingsverklaring.

Neutral betekent dat de MSP-dienstverlener niet over een eigen 
kandidatenbestand beschikt en dus de beste kandidaten uitsluitend 
zoekt bij leveranciers in de hele markt. Daarom is hij een ‘neutrale’ MSP.

Net Promoter Score, berekening van de kans dat mensen positief 
oordelen over een organisatie (bijv als werkgever).

Purchase-to-Pay, het hele inkoop-/inhuurproces.

Quarterly Business Review of bespreking van de samenwerking op 
kwartaalbasis door de betrokken partijen.

Zie self billing.

Request for Proposals, aanbestedingsuitvraag.

Return On Investment, het terugverdienbedrag van een een investering.

Recruitment Process Outsourcing, het uitbesteden van (delen van) 
recruitment activiteiten voor het vinden van permanente medewerkers.

Robotic Process Automation.

Een manier van factureren waarbij de MSP de factuur opstelt namens de 
leverancier aan zichzelf. Deze manier garandeert een 100% overeenkomst 
met de factuur aan de opdrachtgever waardoor ze sneller betaald wordt.

Impressariomodel

Inhouse

Inlener

ITB

KPI

MSP

Master Vendor

NDA

Neutral MSP

NPS

P2P

QBR

Reversed billing

RFP

ROI

RPO

RPA

Self billing 

Afkortingen en begrippenlijst
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Staffing Industry Analysts, een wereldwijd onderzoeksbureau in de 
inhuurwereld.

Source-to-Pay, het gehele inkoop-/inhuurproces.

Service Level Agreement. Schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken 
over de dienstverlening tussen aanbieder en afnemer staan.

Statement of Work, of inhuur-opdrachten met een resultaatverplichting, 
waarbij het eindresultaat de prijs bepaalt en deze losstaat van wie het werk 
uitvoert. Dit in tegenstelling tot andere vormen van arbeid waarbij een 
kandidaat ter beschikking wordt gesteld en per uur wordt gefactureerd, 
onafhankelijk van het resultaat; synoniem voor Aanneming van werk of 
Contracting.

De hoogte van de externe inhuur in geld per jaar. Voor de MSP geen 
echte omzet, want alleen doorgeefluik, vandaar ‘managed spend’ door de 
MSP. Voor de leverancier van inhuurkrachten is het wel de omzet; voor 
de opdrachtgever zijn het de uitgaven en bestedingen aan inhuur.

Single point of contact, enig, centraal aanspreekpunt

Single Sign On. Handige techniek om te kunnen inloggen in een of 
meerdere (VMS, FMS, ATS…) applicatie(s) door gebruik te maken van een 
algemeen login account waarop je 1 keer bent ingelogd. 

Een model met een volgorde tussen leveranciers om een aanvraag te 
krijgen, en waarin voorkeur leveranciers (Preferred suppliers ) met een 
bepaalde voorsprong als 1ste , en pas daarna anderen als 2de , kandidaten 
mogen aanbieden.

Time & Material, in de context van ‘No cure no pay’ en ‘Uurtje factuurtje’ 
bij inhuur zoals uitzending en detachering (NL) / project sourcing (BE), 
waarbij een kandidaat ter beschikking wordt gesteld en er per gepresteerd 
uur wordt gefactureerd. En de tegenhanger van SoW.

De tijd die (gemiddeld) nodig is om een sollicitant in dienst en aan de slag 
te krijgen.

Total Talent Acquisition, de gecombineerde werving van kandidaten voor 
vaste vacatures en voor alle vormen van externe inhuur.

Total Talent Management, synoniem voor ITB, Integraal Talentbeheer, 
hierbij worden alle processen voor talent beheer in een organisatie 
maximaal uniform uitgevoerd voor alle werkenden / talenten. Dit omvat 
ook TTA, de instroom processen als deel van TTM.

Vendor Management Systeem, een softwaresysteem voor het 
automatiseren van alle inhuurprocessen en het beheren van de 
leveranciers van externen.

Zelfstandige Zonder Personeel, de officieuze term voor een zelfstandige 
in Nederland.

SIA

S2P

SLA

SoW

Spend

SPOC

SSO

Tiering model

T&M

Time to Fill/Hire

TTA

TTM

VMS

Zzp

Afkortingen en begrippenlijst
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NextConomy is een online kennisplatform 
over de veranderende wereld van werk: 
evoluerende ideeën over werk, veranderingen 
in de manier waarop werk is georganiseerd 
en de impact van deze veranderingen op 
individuen en organisaties. 

Vandaag de dag zijn we echter meer dan 
alleen online aanwezig. NextConomy 
heeft zich ook ontwikkeld tot een plek 
waar kennis en inzichten samenkomen 
in echte ontmoetingen. We moedigen 
debat en kennisdeling aan tijdens 
onze Meetup sessies, webinars, ronde 
tafel evenementen, workshops en 
debatavond.

ZiPconomy is een onafhankelijke 
kennisplatform en community met als doel 
eigenzinnige meningen over de flexibilisering 
van organisaties & de markt voor interim 
professionals bij elkaar te brengen. Online 
& offline. 

ZiPconomy stimuleert innovatie door 
kennis te delen, door mensen en 
ideeën bij elkaar te brengen en door het 
uitvoeren van onderzoek.

Marleen Deleu
Director Trends & Insights

Hugo-Jan Ruts
Uitgever en Hoofdredacteur

Hoe zou het met de MSP–spelers in Nederland en België gaan? Hoe ervaren zij de vele 
turbulenties in de arbeidsmarkt en de onvoorspelbare economie in (post) coronatijden? 
Wat zijn de uitdagingen waar zij voor staan en hoe spelen ze daar op in?

Zomaar wat vragen die we ons stelden in aanloop van dit 5de onderzoekrapport naar MSP 
aanbieders in Nederland en België.


