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1. Voorwoord
Beste lezer, 

Voor u ligt het onderzoek 2017 naar leveranciers van Vendor Management Systemen (VMS),
software voor de ondersteuning van alle inhuurprocessen en soortgelijke tooling voor 
externe inhuur voor de Nederlandse en Belgische markt.

In 2012, 2013 en 2015 verschenen eerdere versies van dit rapport. De ontwikkelingen gaan snel in
deze markt. Bestaande aanbieders breiden hun software uit en ook komen er nieuwe aanbieders
op de markt. Hoog tijd dus voor een nieuw onderzoek!

Meestal gaat het om systemen die niet uitsluitend voor Nederland en België beschikbaar zijn.
13 VMS-aanbieders werden uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen, waarvan er 7
bedrijven bereid en in staat waren om tijdig onze online-vragenlijst in te vullen.

De scope van het onderzoek beperkte zich deze keer tot een viertal aspecten:

1. Marktontwikkelingen bij VMS-systemen
2. Technologische ontwikkelingen
3. Functionaliteiten voor ‘Worker Classification’
4. Functionaliteiten voor ‘On- en off boarden’.

In de antwoorden op onze vragenlijst geven de deelnemende bedrijven aan welke functionaliteit 
hun tool(s) reeds hebben, welke ontwikkelingen zij recent hebben uitgevoerd en beschrijven zij 
hun verwachtingen voor de komende twee jaar.

Verder verstrekken zij, net zoals in de voorgaande rapporten, algemene en specifieke informatie
over hun eigen bedrijf.
Hiervoor zijn wij hen zeer erkentelijk.

Gebruikers van de VMS-systemen werden niet benaderd om bijvoorbeeld hun klanttevredenheid 
te onderzoeken en te vergelijken. Dit behoorde niet tot de onderzoekscope.

Al deze informatie is door ons nader bekeken, zo goed mogelijk gecontroleerd, vergeleken en in 
het rapport inzichtelijk gemaakt. De opzet van het onderzoek is niet om ‘goede en slechte’ tools 
aan te wijzen, maar om de verschillen en overeenkomsten scherp te krijgen. We hopen zo bij te 
dragen aan het meer transparant maken van deze, ook in Nederland en België, nog steeds moeilijk 
te doorgronden en snel groeiende markt.

‘Wie levert er wat in Nederland en België op het gebied van VMS en inhuursystemen?’.
Op deze vraag willen we u als lezer van dit rapport een antwoord geven. Wij hopen dat veel
organisaties (en hun adviseurs) die op zoek zijn naar voor hen geschikte oplossingen, baat zullen
hebben bij dit rapport.

1 │ Voorwoord
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We hechten er aan om te benadrukken dat dit onderzoek onafhankelijk en objectief is uitgevoerd.
Ondanks de advertentiemogelijkheden en de contacten die wij hebben met alle leveranciers, heeft
het al dan niet adverteren geen enkele invloed gehad op de informatieverstrekking over en weer.
Iedere deelnemer, adverteerder of niet, heeft op hetzelfde ogenblik beschikt over dezelfde
informatie en is door de onderzoekers op dezelfde manier beoordeeld en behandeld. Deelname 
aan het onderzoek was voor alle bedrijven gratis.

Voor de leesbaarheid hebben wij ervoor gekozen om alle bronvermeldingen bijeen te plaatsen in 
hoofdstuk 10.

Het rapport is voor iedere geïnteresseerde gratis beschikbaar. Dat was niet mogelijk geweest
zonder onze adverteerders en sponsoren, die ervoor hebben gezorgd dat de kosten van het 
onderzoek werden gedekt.

Een onderzoek en rapport als dit is nooit compleet en altijd voor verbetering vatbaar. Ons streven
is om elke versie weer beter te laten zijn dan de vorige. Uw feedback, kritiek en suggesties zijn
daarom altijd welkom!

Oktober 2017

   Mark Bassie    Marleen Deleu

        +31(0)6 53 410 256           +32(0)495 760 123
	 	 					info@flex-beheer.nl	 													info@theflexacademy.be

Disclaimer
De in deze publicatie neergelegde opvattingen zijn gebaseerd op door ons betrouwbaar geachte
gegevens en informatie, die op zorgvuldige wijze in onze analyses en rapportage zijn verwerkt. De
auteurs kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor in deze publicatie eventueel aanwezige
onjuistheden, onvolledigheden of het niet actueel zijn van de gegevens. De weergegeven
opvattingen en verwachtingen houden niet meer in dan onze eigen visie en kunnen zonder nadere
aankondiging worden gewijzigd.
Deze publicatie is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het gebruik van tekstdelen en/of cijfers is
toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van deze
publicatie is niet toegestaan, behalve indien hiervoor schriftelijke toestemming is verkregen van de
auteurs.
©The Flex Academy, Flex-Beheer, oktober 2017

1 │ Voorwoord
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We connect contigent 
workers and projects 

for great work!

IT and digital experts
Human ressources

Marketing professinals 
Communication specialist

Finance consultants
Engineering 

What do we offer

Marketplace
Access all the experts on the 

market, consisting of both 
freelancers and service 

providers. We share every 
opportunity through social 
media. Can be used stand 

alone or combined with our 
VMS.

VMS
We offer a modular SaaS 
solution enabling you to 
manage your contingent 
workforce on one single 
platform.  On top of that, 
we’re compliant with all 

legal and GDPR regulations.

MSP
We manage your recruitment 
processes and distribute all 
opportunities with a large 

group of qualified suppliers. 
Our clear analyses and reports, 

time registration and 
automated invoices, 
generate significant 

cost reductions.

Our core markets 

Chief editors
Journalists

Photographers
Copywriters
Cartoonists

PROFESSIONAL SERVICES MEDIA INDUSTRY 



9VMS-systemen in Nederland en België - 2017

EDITIE 2017

Our main features 

Cost savings

Find & hire Contracting Time registration

Transparency

What’s in it for you

Who we are

Automated invoicing Secure payment Analyses & reporting

We saw that the labor market across the world is changing at top speed. And 
on top of that, the digital transformation has a huge impact on the recruitment 

processes. proUnity is living this revolution from within, injecting our knowledge 
in HR, technology and labor regulations, into a unique VMS platform.  

We support and advise companies in the setup of a cost-effective hiring and 
contract strategy. More than ever, a solid contingent workforce strategy is critical 

to success for our client’s business.
 

Operational efficiency
Get an accurate view on your 
total spend. From requisition 
to the vendor management, 
all information is available. 

We compare all propositions 
enabling you to get the best 
candidates on the market. 
With proUnity there are no 

secrets!

We distribute all job 
opportunities to a large pool of 
qualified suppliers and get the 

best offers from the market.  
The mix between our state of 

the art VMS, and aligned 
processes increases 

the performance of your team. 
Major cost savings are 

guaranteed!

Streamline the hiring and 
management of all your 

contingent workforce into one, 
fluid work stream. No home 
grown systems, single-use 

point solutions, spreadsheets, 
etc. anymore!

Contact

Sint Michielswarande 30b, 1040 Bruxelles
sales@pro-unity.com

www.pro-unity.com
media.pro-unity.com
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Management-samenvatting 

2 │ Management-samenvatting/Summary

In deze 4e versie van ons onderzoek naar VMS-systemen op de Nederlands en Belgische markt 
en de leveranciers ervan, hebben we deze keer 7 bedrijven bereid gevonden om informatie te 
verstrekken aan ons. 

Deze 7 leveranciers zijn met de naam van hun platform (alfabetisch):

 1. Beeline    Beeline
 2. Connecting-Expertise	(C-E) CE VMS
 3. Connexys    Resource Manager
 4.	 Hays	Talent	Solutions	(Hays) 3 Story Software (3SS)
 5. Nétive    Workforce Management Systeem (WMS)
 6. OneStopSourcing	(OSS)  ESDNext
 7. proUnity    proUnity

Van de VMS-leveranciers met een redelijk marktaandeel in Nederland en/of België wenste alleen 
SAP Fieldglass niet deel te nemen aan dit onderzoek. Ook Carerix en Esize leveren een systeem 
dat weliswaar geen VMS is, maar wel veel gelijksoortige functionaliteit biedt. Ook deze bedrijven 
verkozen allebei niet mee te doen aan het onderzoek.

Desondanks kunnen we toch een reëel beeld schetsen wat er in beide landen momenteel wordt 
aangeboden. Niet alle deelnemers leveren een compleet VMS, maar wel een systeem wat gelijke 
ondersteuning biedt op onderdelen (bijvoorbeeld een ATS) of juist ondersteuning bij aanverwante 
inhuur (bijvoorbeeld een FMS).

Wereldwijd zijn er nog tientallen andere leveranciers actief, maar deze zijn dan niet gericht op 
Nederland en/of België.

Naast een schets van wat de technologische en marktontwikkelingen zijn geweest in de afgelopen 
jaren (gebaseerd op onze ervaringen en de input van de deelnemers) besteden we ook aandacht 
aan de ontwikkelingen en plannen van de deelnemers zelf. 

Specifieke aandacht geven we in deze versie aan 2 belangrijke onderdelen van een VMS:
In welke mate biedt elk systeem ondersteuning aan:

1. een juiste ‘worker classification’
2. het on- en off boarden van nieuwe medewerkers.
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Wat opvalt na lezing van alle informatie:

• De technologische ontwikkelingen gaan heel hard. Deze ontwikkelingen zijn niet exclusief 
bedoeld voor VMS-systemen, maar hebben wel een grote impact op het gebruik en de 
mogelijkheden van dit soort systemen.

• De keuzes die leveranciers maken voor hun systemen, lopen behoorlijk uiteen. Zelfs qua basis-
functionaliteit zijn er onderling grote verschillen. Voeg daar de plannen van de leveranciers 
voor hun systemen aan toe, en de opties om uit te kiezen door opdrachtgevers, zijn eerder 
toegenomen dan verminderd.

• Door de snelle technologische ontwikkelingen van VMS- en aanverwante systemen kan het 
goed zijn dat deze de dienstverlening van MSP’s gaan beïnvloeden en dus leidend worden 
voor inhuurprocessen, in plaats van andersom, wat tot nu toe de regel is.

Chantal is Uniforce Professional. Zij kan Anouk 100% inlenersgarantie bieden. Ook wanneer 
er leiding en toezicht is. Haar organisatie hoeft geen loonbelasting en sociale verzekerings
premies af te dragen en er zijn geen andere werkgeversverplichtingen.

Wilt u er ook zeker van zijn dat u nooit werkgever wordt van externe professionals?  
De adviseurs van Uniforce Professionals komen graag bij u langs voor vrijblijvend advies.  
Ga voor meer informatie naar: zekerheidinflex.nl of bel naar 0341-416500.

ZP’ers inhuren risicovol? Dat hoeft niet.

Chantal
Zelfstandig 
Projectmanager

Anouk
Manager 

External Staffing

Zekerheid in Flex.

PROFESSIONALS

forceuni

1/2 PW de gids 200x130mm_def_V2.indd   1 12/13/16   1:55 PM
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Sinds ons laatste onderzoek van 2 jaar geleden, zien we een aantal ontwikkelingen op de markt 
van VMS-systemen:

1. Nieuwe toetreders en ontwikkelingen bij oudgedienden
2. Drempelverlaging en schaalvergroting
3. Ondersteuning hele workforce (TTA/TTM)
4. SOW-ondersteuning

3.1 Nieuwe toetreders en ontwikkelingen bij oudgedienden

België: 

De Belgische markt is op dit ogenblik ontzettend in beweging. Onder druk van de toenemende 
schaarste aan talent, het groeiend aantal freelancers (in Vlaanderen nu al meer dan 140.000 en 
jaarlijks groei met 5,5%), en niet te vergeten de strenge wetgeving rond schijnzelfstandigheid en 
verboden terbeschikkingstelling, gaan steeds meer organisaties op zoek naar oplossingen voor 
het slimmer beheren van hun extern ingehuurde talenten. Enkele (semi-)overheidsbedrijven, 
banken en farma-concerns zetten de toon: de wildgroei aan inhuur aan freelancers onder 
controle krijgen, daarna in een volgende fase ook de overige vormen van inhuur optimaliseren 
(SOW, project-sourcing, uitzending) en idealiter uiteindelijk vast en flex integraal afhandelen.

Connecting-Expertise was ten tijde van ons vorige VMS-rapport reeds actief in het buitenland 
(Frankrijk) en was bezig met het bewerken van de markt in o.a. Nederland, UK en Duitsland. Door 
de overname van 51% van hun aandelen door USG (inmiddels zelf onderdeel van het Japanse 
Recruit) is de uitrol in met name Nederland versneld aan het gebeuren.

proUnity is een start-up in België. Zij zijn van start gegaan begin 2015 als een puur Freelancer 
Management System (FMS) maar hebben vanaf het begin zwaar ingezet op het verder ontwikkelen 
van de functionaliteiten van het platform naar wens van de markt en die van specifieke klanten. 
De ambitie is om de niche markt voor ‘on demand’ talent in Europa te veroveren. Of en in welke 
mate proUnity zal uitgroeien tot een compleet VMS, is nog af te wachten. Uitrol naar Nederland 
staat voor 2018 gepland.

In België is de semi-alleenheerschappij van Connecting-Expertise, lang de enige speler van 
Belgische origine, gebroken. Naast proUnity moet het bovendien inmiddels onder ander ook de 
Nederlandse marktleider Nétive dulden die nu de grens is overgestoken. 

Door de fusie van IQNavigator en Beeline zijn niet alleen de beide gerenommeerde VMS-
systemen steeds meer geïntegreerd, maar ook de sales- en support-teams in beide landen zijn 
samengegaan en vormen nu een apart BeNeLux team onder de naam Beeline. 

Bij Hays valt op dat zij zich in Nederland en België meer profileert als MSP- dienstverlener dan 
als leverancier van het eigen VMS (3 Story Software, 3SS). Het inzetten van 3SS is afhankelijk van 

3. Marktontwikkelingen in 
de afgelopen 2 jaar
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de vraag en business case van de klant. Hays past zich hierop aan om de beste oplossing voor 
de klant te bieden, waarbij er een advies kan volgen voor hun eigen VMS-oplossing of een die 
van een derde partij. Hays is dus niet gebonden aan haar eigen VMS en werkt met verschillende 
VMS- partners samen.

Nederland:

Nétive is in Nederland nog steeds de marktleider, met de meeste implementaties. Zij richten zich 
tegenwoordig ook op andere Europese landen, waaronder België. Hun strategie is dat zij in elk 
land een lokale technologiepartner hebben, die Nétive vertegenwoordigt en de marktbewerking 
doet. Nétive beschikt inmiddels over enkele functionaliteiten om de werving en selectie van 
vaste medewerkers mogelijk te maken. Hun SOW-functionaliteit wordt in het derde kwartaal van 
2017 gelanceerd (zie verderop).

Carerix en Connexys, twee grote leidende Nederlandse aanbieders van ATS-systemen beschikken 
over veel functionaliteit die ook voor VMS-doeleinden kan worden gebruikt, zo bleek uit ons 
vorige onderzoek. Desondanks profileren beide aanbieders zich niet als een aanbieder van een 
VMS. Dit is een bewuste keuze van beiden. Hieruit blijkt dat er nog steeds een verschil zit tussen 
de markt van ATS- en die van VMS-systemen.

Midden september 2017 bereikte ons het nieuws over de overname van Connexys door 
het Amerikaanse Bullhorn. Bullhorn is een wereldspeler op gebied van software voor HR-
dienstverleners om optimaal klantenbeheer te verzekeren, ondermeer door vlotte integraties 
met VMS & ATS systemen (zogenaamde connector/plug-in) bij klanten en de achterzijde van het 
eigen beheerssysteem van de HR-dienstverlener mogelijk te maken. ‘VMS Access’ luidt de naam 
van deze connector van Bullhorn, met als voordeel dat zowel opdrachtgevers als leveranciers 
hun systemen op eenvoudige wijze aan elkaar kunnen koppelen, zodat dubbele of handmatige 
invoer niet nodig is en de historie bewaard wordt op de gewenste plaatsen. De software van 
Connexys zal onder de naam Connexys by Bullhorn worden aangeboden en de beide systemen 
zullen elkaar op technisch gebied versterken.

Ook Esize meldt dat zij zich liever niet profileert als leverancier van een VMS maar van ‘Source to 
Pay’-oplossingen voor Inkoopvraagstukken, waaronder ingehuurd personeel. 

OneStopSourcing daarentegen meldt dat zij begonnen is met de vernieuwing van haar External 
Staffing Desk onder de werktitel ESDNext, waarbij het mogelijk moet worden om Total Workforce 
Management (TWM) te ondersteunen. Het VMS is inmiddels omgebouwd tot een ‘platform in the 
cloud’, dat ook modulair kan worden afgenomen.

Fieldglass (onderdeel van SAP) heeft nu ook een eigen account team voor de BeNeLux vanuit 
Nederland, daar waar tot vorig jaar gewerkt werd met een EMEA sales en services team.

In ons vorig rapport signaleerden we in Nederland de ontwikkeling dat er ‘mini-VMS-systemen 
werden aangeboden tegen lagere kosten en met minder functionaliteit. Vandaag stellen we vast 
dat deze ontwikkeling zich niet heeft doorgezet. Het betrof resp. een geheel nieuw platform 
(Inhuurproces.nl), dan wel een licentie van het VMS van Nétive (onder de naam Easycontract). We 
hebben deze aanbieders niet succesvol zien worden in de afgelopen jaren. Ook de nieuwkomer 
van destijds PeopleXchange, zien wij niet meer op de Nederlandse of Belgische markt actief.

Er worden door leveranciers van systemen soms ook diensten aangeboden als broker of als 
MSP. 

3 │ Marktontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar
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Denk aan Hays, TheComplianceFactory en OneStopSourcing, die desgewenst ook met andere 
systemen werken dan met hun eigen tool. 
Aan de andere kant zijn er juist ook VMS-aanbieders die dit soort dienstverlening per definitie 
overlaten aan partners. Nétive, Connecting-Expertise en Beeline zijn hier duidelijke voorbeelden van.

VS	&	UK

Er zijn in deze beide landen tientallen aanbieders van VMS-systemen actief, die hier nauwelijks 
bekendheid genieten. Dat komt doordat deze bedrijven zich niet oriënteren op de BeNeLux. Als 
ze al een Europees kantoor hebben dan zit dat meestal in London. Doorgaans is het meer een 
kantooradres  dan een compleet team.
We noemen bijvoorbeeld DCR Workforce, Emptoris (van IBM), MBO Partners, PeopleFluent, 
Provade, PRO Unlimited en in mindere mate ZeroChaos, dat in Nederland wordt vertegenwoordigd 
door TheComplianceFactory.

Maar hier zijn ook weer  uitzonderingen op zoals de wereldwijde aanbieders Fieldglass en Beeline, 
beide met een eigen BeNeLux – team, en Volt dat nu ook vanuit Brussel MSP en RPO-diensten 
aanbiedt, ondersteund door een eigen VMS-systeem.
Ook Hays hoort hierbij, dat twee kantoren heeft in Nederland (en een aantal kantoren in België, 
die worden gebruikt voor hun recruitment activiteiten).

Opase is vooralsnog een onbekend VMS in Nederland, voor zover ons bekend hebben ze geen 
opdrachtgevers of gebruikers in Nederland. In België is Opase met hun OBMS VMS-tool vanuit 
Frankrijk wel in gebruik bij enkele lokale afdelingen van hun opdrachtgevers.

Voor een Nederlandse of Belgische organisatie vormt het een risico om het VMS van een 
aanbieder te gebruiken die de lokale markt niet kent. Immers de arbeidsmarkt, het taalgebruik 
en vooral de wet- & regelgeving zijn bij ons fundamenteel anders dan in de VS of de UK. Ook 
is het de vraag of de ondersteuning en service bijvoorbeeld bij de implementatie, helpdesk of 
onderhoud lokaal kan worden geboden als daar behoefte aan is. 
Hier staat tegenover dat wanneer uw programma uiteindelijk Europees of zelfs wereldwijd zal 
worden uitgerold, het belangrijk is om reeds bij aanvang een systeem te kiezen dat al aantoonbaar 
in Europa of wereldwijd wordt gebruikt en ondersteund. 

De echte vernieuwingen in de functionaliteiten van VMS-systemen komen uit de VS en de UK. 
We bespreken deze hierna onder punt 3 en 4 en in het hoofdstuk over de technologische 
ontwikkelingen.

Een laatste interessante ontwikkeling in de VS is het Amerikaanse WorkMarket, dat recent (juli 
2017) OnForce heeft overgenomen van Adecco met als bijzonderheid dat Adecco en Accenture 
strategische partners worden. OnForce was vroeger het FMS-onderdeel van Beeline. WorkMarket 
lijkt samen met OnForce alles in huis te hebben om uit te groeien tot een compleet TTA/VMS-
systeem voor het beheren van vast én ingehuurd personeel. Vraag is wel in welke mate men zich 
zal richten op de BeNeLux.

Het is lastig te voorspellen wat de echte game-changers zullen worden. Veel van deze 
vernieuwingen zijn technologie-gedreven. Denk bijvoorbeeld aan de ‘predictive analytics’ van 
Beeline (zie hoofdstuk 4.2).

3 │ Marktontwikkelingen in de afgelopen 2 jaar
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3.2    Drempelverlaging en schaalvergroting

In ons vorig rapport werd door sommige partijen in Nederland voorspeld dat de MKB-markt zou 
opengaan voor VMS-systemen. Dit kwam er op neer dat er ‘mini VMS-systemen zouden worden 
aangeboden tegen lagere kosten en eventueel met minder functionaliteit. Zoals al aangegeven, 
hebben we nog geen Nederlandse aanbieders hiervan succesvol zien worden.

Tot voor kort werd wel vaak een drempelbedrag aangehouden van boven de 20 mio aan inhuur 
volume, waaronder het weinig zinvol werd geacht om te beginnen met een VMS al dan niet in 
eigen beheer of via een MSP, en dit vanwege de kosten/baten. Tegenwoordig is deze drempel 
verlaagd. De kosten van ontwikkeling, implementatie en beheer van moderne systemen zijn in 
de loop der jaren fors verlaagd, waardoor de instapdrempel ook fors is verlaagd.  VMS-systemen 
worden zo ook inzetbaar voor KMO-/MBK-bedrijven.

Een illustratie hiervan is AGS (Allegis Group Services, van oorsprong een pure MSP) hanteert 
nu op haar nieuwe platform ‘SIGMA’ een drempel van slechts 5 mio dollar/euro inhuur ‘spend’, 
een forse verlaging. Hiervoor biedt zij op een nieuw VMS-platform MSP-dienstverlening aan die 
minder functionaliteit en service biedt, maar, naar wij aannemen, ook tegen lagere kosten.

DCR Workforce adverteert met zijn Smart Track NOW-oplossing voor de ‘mid-market’. Bij hen 
ligt de nadruk op snelle implementatie (‘een week’) en op ‘volledige functionaliteit’. Min of meer 
hetzelfde doet Fieldglass onder de naam ‘Fieldglass Flex’.

Connecting Expertise geeft aan dat zij KMO’s/MKB vanaf een 20-tal freelancers per jaar een 
standaard ‘white label’-product aanbiedt dat snel te implementeren is.

Voor Nederlandse MKB-bedrijven en Belgische KMO’s is het mogelijk financieel interessant om 
eerst te onderzoeken welk probleem in verband met hun inhuur ze willen oplossen, en vervolgens  
of er voor inhuurprogramma’s van beperkte(re) omvang of voor deelprocessen ook alternatieve, 
en mogelijk goedkopere aanbieders dan de klassieke VMS-partijen zijn.
Als er bijvoorbeeld enkel behoefte is aan ondersteuning van de inhuuradministratie kan het 
systeem van het Nederlandse Esize of TheComplianceFactory (TCF) een mogelijke optie zijn  of 
bepaalde modules van OneStopSourcing.

Naast de verlaging van de toegang tot VMS-technologie, noteren we op de markt ook overnames 
en consolidatie van leveranciers. We hebben eerst de overname van Fieldglass door SAP gezien 
en daarna einde 2016 de fusie tussen Beeline en IQN, die op dit moment nog beide systemen 
naast elkaar aanbieden, alhoewel de naam IQN langzaam zal verdwijnen. Eerder hebben we ook 
al de overname van Connexys door Bullhorn besproken.
 
3.3 Ondersteuning hele workforce /ITA/ TTA/TTM

Zoals later in dit rapport, in de afsluiting van het hoofdstuk over de technologische ontwikkelingen 
staat vermeld, worden veranderingen in de inhuurmarkt mede veroorzaakt door technologische 
ontwikkelingen. Andere oorzaken zijn wet- en regelgeving die veranderen en de noodzaak 
bij opdrachtgevers om kosten te besparen door inhuur beter te budgetteren. En tot slot de 
schaarste op de arbeidsmarkt en daardoor de noodzaak om inhuur beter te beheren.

Het is dus belangrijk om bij de keuze voor een leverancier ook goed naar de geplande innovaties 
en ambities  in de nabije toekomst te kijken, zowel naar die van de eigen organisatie als naar de 
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ontwikkelplannen van hun toeleveranciers of technologiepartners. Een opvallend vernieuwende 
klantvraag is de vraag naar ‘Integrated Talent Acquisition’  (ITA) en naar  ‘Total Talent Management’ 
(TTM).

Wat verstaat men onder TTM? De instroom én het beheer van alle talenten, onafhankelijk 
van de contractvorm op één centraal punt in de organisatie inrichten: eigen contracten 
(vast, tijdelijk inclusief tijdelijke contracten als stagecontracten, studentencontracten e.d.) en 
alle contractvormen voor externe talenten (uitzendkrachten, freelancers, project sourcing/
detacheerkrachten, aanneming van werk/SOW, talent in ‘the Human of Labour cloud’ en robots).
Alle werkers voor één organisatie zijn in toenemende mate een ‘multi-channel workforce’. De 
term TTA (Total Talent Acquisition) of ITA (Integrated Talent Acquisition slaat op de holistische 
benadering van het werven de nodige talenten voor een organisatie, dus zonder onderscheid te 
maken in de contract vorm.

Helaas voor de opdrachtgevers bestaan er momenteel nog geen ondersteunende systemen 
die het werven van alle soorten contracten (ITA/TTA), laat staan het beheren (TTM) van alle 
werkenden in een organisatie ondersteunen. Het concept om de instroom en het beheer van 
talenten los te zien van de contractvorm is dan ook relatief nieuw. De technologie aanbieders 
zoeken oplossingen om aan de klantvraag te voldoen.  Dit doen ze door combinaties te maken 
van diverse soorten platformen en andere toolings, die voorheen en nog steeds, als zelfstandige 
technologie te koop zijn. 

Het meest voorkomende zijn ATS’en die (deels) functionaliteiten hebben ontwikkeld van een 
VMS. Het Amerikaanse PeopleFluent is daar een voorbeeld van. Carerix en Connexys zijn twee 
Nederlandse voorbeelden.
Andersom komt ook voor: Nétive beschikt inmiddels over zelf ontwikkelde ATS-functionaliteit in 
haar VMS, en ook Connecting Expertise zet stappen in die richting.

Daarnaast vindt men ATS’en die kunnen worden gekoppeld met een VMS. Doorgaans komen 
beiden dan van dezelfde leverancier. Bijvoorbeeld zien we dit bij SAP, die het VMS van Fieldglass, 
combineert met SAP Successfactors voor de recruitering en het beheer van vast personeel. 

Het	beheren	van	freelancers	

Een ander veel voorkomend voorbeeld is de koppeling, cq. uitbreiding van een VMS met een 
FMS. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om zelf direct freelancers/zzp’ers te werven 
in plaats van via leveranciers. In het jargon spreekt men van ‘Direct sourcing’. Beeline bezat 
al, voordat zij samenging met IQNavigator, het overgenomen FMS OnForce, maar dat is recent 
doorverkocht aan WorkMarket. Beeline geeft aan dat ‘direct-sourcing’ van freelancers/zzp’ers 
nog steeds mogelijk is in haar VMS omdat de technologie van een FMS inmiddels is ingebouwd. 
Hierdoor ontstaan diverse mogelijkheden voor poolvorming voor opdrachtgevers.

Het Amerikaanse MBO Partners biedt in haar VMS open koppelingen met een FMS van andere 
aanbieders, maar dit bedrijf is in onze landen relatief onbekend en niet actief. Ook Fieldglass 
biedt open koppelingen in haar VMS.

Bij online marktplaatsen of freelance-platforms als Upwork, Workday en Twago zien we 
bovendien steeds meer functionaliteit die ondersteuning bieden bij het contracteren, beheren 
en factureren van de inhuur van freelancers/zzp’ers, naast het initiële matchen van vraag en 
aanbod van freelancers van de best passende kandidaat.
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proUnity doet nu het omgekeerde: zij zijn ontstaan als een puur FMS-platform en bouwen aan 
hun platform om steeds meer VMS-functionaliteiten voor leveranciersbeheer te ondersteunen.

Uitzendarbeid	en	marktplaatsen

In veel organisaties is uitzendarbeid een aanzienlijk deel van de inhuur aan externen. Wilt 
u alle talent ‘multi-channel’ beheren dan zal het onderliggend systeem ook het volatiele van 
uitzendarbeid moeten ondersteunen. Niet elk VMS kan dit. Bovendien gelden in België specifieke 
bepalingen, die maken dat doorgaans slechts enkele spelers zoals Connecting-Expertise, Beeline 
en Nétive dit optimaal ondersteunen. 

Tot slot wordt er in zowel Nederland als België door opdrachtgevers veel gebruik gemaakt van 
wat men omschrijft als ‘marktplaatsfunctionaliteit’. Op een marktplaats kunnen leveranciers 
en zzp’ers/freelancers in onderlinge concurrentie met elkaar meedingen naar openstaande 
inhuuropdrachten. Een marktplaats is een som van meerdere digitale ecosystemen waar vraag en 
aanbod naar projecten (opdrachten) bij elkaar komen. Die eco-systemen kunnen een freelance 
management systeem (FMS) zijn, een vendor management systeem (VMS), social media, online 
uitzendplatformen enz. De overheid in Nederland zet de marktplaatsfunctionaliteit in, ook wel 
Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) genaamd, omdat het de verplichting om Europees aan te 
besteden faciliteert.  

Sommige VMS-systemen bieden ondersteuning aan de Europese inkoopprocedures. We noemen 
Nétive, proUnity en Connecting-Expertise.   

3.4 SOW-ondersteuning

Inhurende organisaties zijn in toenemende mate op zoek naar contracten op basis van ‘aanneming 
van werk’ om zo mogelijke risico’s van herkwalificatie en schijnzelfstandigheid te vermijden. 
In de vakliteratuur spreekt men van Statement of Work, SOW. Niet elk VMS ondersteunt deze 
functionaliteit wat de ambitie om (ooit) tot TTM te komen, mogelijk fnuikt. Zeker de moeite dus 
om hier tijd en aandacht aan te besteden bij de keuze van uw technologie-partner. 

Het aantal SOW-arrangementen groeit snel , hoewel er geen aparte cijfers zijn voor Nederland 
en België.  

De essentie van SOW is dat een externe leverancier verantwoordelijk wordt voor het uitbestede 
werk en dat er betaald wordt voor het bereikte resultaat en/of het aantal verrichte handelingen. 
Hierdoor is het voor de opdrachtgever niet relevant te weten hoeveel uren er is gewerkt en 
door welke (ingehuurde) medewerkers. Immers het is nu de zorg voor de externe dienstverlener 
om te zorgen dat het werk wordt verricht conform de afspraken en dat dit zo efficiënt mogelijk 
gebeurt. Veel SOW-contracten worden afgesloten in de facilitaire sfeer, zoals catering, beveiliging, 
schoonmaak en ICT. In deze sectoren gaat het vaak om permanent uitbestede werkzaamheden, 
maar er zijn ook SOW’s die een meer projectmatig -dus tijdelijk- karakter hebben, bijv. in de HR 
omgeving. Denk aan trainingen, werving- en selectie (RPO),  consultancy, …

De ondersteuning die VMS-systemen bieden aan SOW is doorgaans nog in ontwikkeling: het 
aanbod varieert van momenteel nog geen ondersteuning aan SOW (Nétive vanaf Q3/2017, 
proUnity plant dit te ontwikkelen in 2018), terwijl anderen heel erg ver zijn met de ondersteuning 
hiervan. Beeline bijvoorbeeld ondersteunt zelfs ‘multi-bid’. Dat wil zeggen dat bij de vergelijking 
van offertes door verschillende dienstverleners, het VMS helpt om de beste aanbieder te 
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selecteren en vervolgens te contracteren, te beheren op basis van milestones en beoordelen via 
KPI’s en SLA’s.

Een project-SOW valt uiteen in diverse kleine werkzaamheden en deelprojecten die allemaal 
met resultaatbeschrijvingen moeten worden gevolgd, omdat de klant de resultaten eerst moet 
goedkeuren voordat tot uitbetaling kan worden overgegaan. Slechts enkele VMS-systemen 
ondersteunen dit, wij vermelden hier Beeline en Connecting-Expertise.
 
Ondersteuning van SOW-uitbesteding wordt nog complexer als het project in diverse landen 
wordt uitgevoerd met diverse rechtsregels voor werkenden en verschillende fiscale regels tegen 
verschillende tarieven.

Bij een SOW is het contact tussen aanbieder en klant noodzakelijkerwijs intensief, en verloopt 
het bij voorkeur grotendeels via het VMS. Op die manier wordt alles traceerbaar en kan er 
gerapporteerd worden over het proces en de resultaten.

Gelet op het feit dat het in veel landen vereist is om te weten wat de juridische relatie is van 
alle werkenden in de eigen organisatie  is het dus relevant om ook na te gaan hoe dit met het 
de werkenden is gesteld die onder een SOW-contract vallen. Zijn ze in loondienst bij de SOW-
aanbieder of zijn ze door hem ingehuurd en op project basis gedetacheerd bij de opdrachtgever? 
Hoe is het gezag en toezicht geregeld? Wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid? 
In Nederland is de opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk ook voor de nalatigheden van 
eventuele onderaannemers (‘Ketenaansprakelijkheid’). In België zijn opdrachtgevers, aannemers 
en onderaannemers hoofdelijk aansprakelijk voor (onder)aannemers die na hen komen in de 
productieketen en die hun werknemers niet of veel te weinig betalen.

Door de invoering van de Nederlandse wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in 
mei 2016 en van toepassing op inhuur, is het belangrijk om aan te kunnen tonen dat er  sprake 
is van inhuur van een externe kracht en niet van schijnzelfstandigheid. In deze laatste situatie 
draagt men ten onrechte geen belasting en premies af aan de Belastingdienst, en loopt men 
daardoor kans op boetes en compliancy-risico’s. In Nederland zijn er bovendien ook ‘schijn-
SOW’s’, waarbij er eigenlijk gewoon sprake is van inzet van zzp’ers/freelancers. 
In België bestaat de wetgeving op schijnzelfstandigheid al sinds 2006 en wordt bij misclassificatie 
zware sancties opgelegd aan de overtredende opdrachtgever. In België gelden bovendien 
specifieke regels voor classificatie bij projectsourcing, uitzendarbeid en onderaanneming.

De meeste VMS-systemen bieden ondersteuning bij het juist classificeren van werkenden 
volgens de vigerende regels, maar slechts een beperkt aantal systemen kan dit ook bij de lastig 
te definiëren SOW-constructies. 

In België en in Nederland is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid 
van ingehuurd personeel op de bedrijfsterreinen. Daartoe is dus ook o.a. een zorgvuldige 
registratie van SOW-werkenden in het VMS van belang, en vanuit compliancy-aspect is het 
belangrijk om te zorgen dat ook SOW-werkers zich houden aan de regels en normen van de 
opdrachtgever. Dat alles begint met weten wie er zoal bij de opdrachtgever over de vloer komt 
en met welk doel. Een VMS helpt om dit transparant en beheersbaar te maken. 
Zie verder in hoofdstuk 6 over ‘Worker classification’.
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Conclusies:	

We zien:

• een toenemende interesse in  de markt naar TTA en/of TTM. Nederland loopt in deze nog 
voor op België, maar in België is men bezig met een inhaalslag en zijn er opdrachtgevers 
die ‘early adopter’ willen zijn zoals UCB (een Belgisch wereldwijd farmaconcern) en VRT 
(Vlaamse Openbare Omroep). In Nederland zijn bekende voorbeelden van voorlopers ING 
(een bank), ASML (een technologiebedrijf) en Alliander (een energietransitie-bedrijf ).

• hierdoor veel relevante ontwikkelingen bij de ATS-,  VMS- en nieuwe aanbieders maar de 
weg naar TTM is op technologie-vlak is nog lang. Het verschil in functionaliteit tussen een 
ATS en een VMS is nog steeds behoorlijk groot, laat staan dat ze al optimaal geïntegreerd 
samenwerken. 

• de systemen worden steeds meer modulair en daardoor betaalbaarder, ook voor 
middelgrote organisaties met een lager inhuurvolume.

• ook bij bedrijven nog grote hindernissen om te nemen: HR en Inkoop moeten samenwerken, 
maar is er voldoende visie en kennis om een dergelijke centrale inhuurdesk te organiseren? 
Vaak is het gebrek aan vakkennis of impact bij HR en/of Inkoop om inhuur optimaal te 
beheren dusdanig groot dat het waarschijnlijk beter is om eerst via een MSP en/of RPO het 
recruitment te professionaliseren.
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De resultaten

Recruitment bureaus die een of meer stappen 
van hun VMS process geautomatiseerd 
hebben, zien betere resultaten. Automatisering heeft een gigantische 

impact op VMS prestaties. Bureaus die 
VMS automatiseren hebben:
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In dit hoofdstuk geven we een schets van de belangrijkste technologische ontwikkelingen die 
impact (gaan) hebben op VMS-systemen. We noemen 5 punten. De opkomst van:

1. API’s, PAAS en Ecosystemen
2. Analytics
3. Robotic Process Automation
4. Artificial Intelligence & Machine learning
5. Mobile 

4.1 API’s, PAAS en Ecosystemen

API staat voor Applied Program Interface, in gewoon Nederlands ‘koppelingsmogelijkheid’. PAAS 
staat voor Platform as a Service, de mogelijkheid om je inhuur op één platform te ondersteunen, 
naar gelang de eigen behoeften en wensen. 
Onder Ecosystemen wordt verstaan het geheel van losse software dat samen ondersteuning 
biedt aan de eigen behoeften en wensen. 

In de definities zit de nodige overlap, maar gezamenlijk staan deze begrippen voor een 
toenemende integratie van allerlei losse software-producten, die desgewenst als één geheel of 
juist als losse elementen worden aangeboden in de cloud. 
Door al deze gecombineerde software ontstaan er mogelijkheden om flexibel en ‘op maat’ die 
functionaliteiten te kiezen en zodanig te laten samenwerken, dat ze tegemoet komen aan de 
specifieke wensen van die ene gebruiker of klant. Met name kantoorwerk, IT-projecten e.d. 
worden in kleinere onderdelen opgesplitst, die vervolgens als aparte projecten of taken worden 
beschouwd maar toch in ‘the Human Cloud’ als een coherent ecosysteem functioneren met 
uitvoerders die zich eender waar in de wereld kunnen bevinden. De enige voorwaarde is dat ze 
over een internet verbinding moeten beschikken. 

Was een VMS vroeger een op zichzelf staand pakket waarbij de leverancier de functionaliteiten 
bepaalde, nu zien we mogelijkheden ontstaan voor gebruikers om flexibeler te worden en de 
eigen behoeften te laten prevaleren.
Het duidelijkst zien we dit overigens bij de van oorsprong ATS-systemen, die vroeger alleen 
ondersteuning boden bij het recruitment van kandidaten in vaste dienst. Bijvoorbeeld 
Carerix en Connexys hebben veel afspraken gemaakt o.a. met leveranciers van videosoftware 
en assessements om op hun platform naadloos een koppeling te maken tot deze extra 
functionaliteiten voor die klanten die hier behoefte aan hebben. 
De uitkomsten van deze selectietesten worden dan opgeslagen in het ATS bij de andere gegevens 
van de sollicitant.

Op VMS-gebied zien we dit nu vooral bij de koppeling van FMS-systemen, waarbij de freelancers 
en zzp’ers direct kunnen reageren op openstaande opdrachten. Hun gegevens en afhandeling 
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worden vervolgens in het VMS opgeslagen al dan niet in zogenaamde Talentpools. Ook zaken als 
urenregistratie en facturatie worden vanuit het FMS geregeld, maar kunnen centraal in het VMS 
worden opgeslagen.
Door de overname van Fieldglass door SAP zien we nu ook uitwisselingsmogelijkheden 
ontstaan tussen de data in het VMS en de business-gegevens in SAP inclusief die van Ariba, de 
inkoopsoftware die ook door SAP enige jaren geleden is gekocht..

We verwachten dat er bij VMS-systemen net zulke uitgebreide ecosystemen zullen ontstaan als 
bij hun ATS-zusters, waarbij er vaak tientallen apps en software van andere leveranciers zijn 
geïntegreerd met het ATS en kunnen worden gebruikt naar behoefte van de klant. Connecting-
Expertise heeft hier al de de nodige API’s voor ontwikkeld.

Bij ATS-systemen zien we al sinds jaren dat items als ‘jobmarketing’, ‘arbeidsmarktcommunicatie’ 
en ‘candidate experience’ belangrijk zijn. Bij VMS-systemen zien we dit nog veel minder. Naarmate 
er meer kandidaten zullen worden ingehuurd en de arbeidsmarkt krapper wordt, is het logisch te 
verwachten dat er ook vanuit de VMS-systemen meer functionaliteiten zullen worden geboden 
om het juiste talent en expertise te vinden, om leveranciers te verleiden om te reageren op 
opdrachten en vervolgens dit talent te contracteren en vast te houden.

Tot slot rapporteren de meeste bedrijven meer investeringen in de ‘mobile’ ontwikkelingen van 
hun systemen.

4.2 Analytics

Was het vroeger alleen belangrijk om als klant te informeren naar de rapportage-mogelijkheden 
van het VMS, heden ten dage leveren technologie en data nieuwe mogelijkheden op, soms Agile 
Analytics genoemd of in deze context ook wel HR-Analytics. 

Data uit andere systemen kunnen tegenwoordig doorgaans in het VMS worden geïmporteerd, 
waarbij de eigen gegevens worden verrijkt en vergeleken. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld 
mogelijk om de eigen gecontracteerde uurtarieven te vergelijken met de tarieven uit andere 
bronnen en te vergelijken of die marktconform zijn voor soortgelijke opdrachten. Vervolgens kan 
er een analyse worden gemaakt of er nog besparingen mogelijk zijn op de inhuurtarieven. 

De mogelijkheden om met behulp van geïmporteerde data voorspellingen te doen (‘predictive 
analytics’) zijn vergaand. We hebben al een voorbeeld gezien (van Beeline in de VS) waarbij het 
systeem suggesties geeft bij een specifiek inhuurprofiel om dit soort kandidaten in een bepaalde 
staat te werven, omdat de beschikbaarheid daar hoog is dan wel omdat het tarief daar relatief 
laag is. 
Het verschil tussen rapportages en Analytics is dat rapportages zijn gebaseerd op data die in 
het verleden in het VMS van de klant zijn opgeslagen. Geen relevante data in het VMS betekent 
geen rapportage-mogelijkheden. Maar door de toenemende mate van beschikbaarheid van data 
van meerdere gebruikers of andere relevante bronnen, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor 
VMS-systemen.

Als concreet voorbeeld van nieuwe mogelijkheden voor gebruikers door het gebruik van 
data noemen we Brightfield Strategies, een Amerikaans consultancy-bureau met ook een 
vertegenwoordiging in de BenNeLux. Zij brengen de ‘Talent Data Exchange’ (TDX) op de markt,  . 
een platform met gegevens van de gebruikers vanuit diverse VMS-systemen die anoniem worden 
verwerkt tot benchmark-gegevens voor klanten van TDX.
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Denk bijvoorbeeld aan de snelheid van het inhuurproces, de hoogte van de tarieven in bepaalde 
geografische gebieden, maar ook of gebruik van bepaalde woorden in een profielbeschrijving 
tot betere resultaten leidt. Ook wordt er gewerkt aan het inzichtelijk maken in welke regio’s de 
workers het meest te vinden zijn (zie noot 1 in hoofdstuk 10).
Fieldglass levert met ‘Live Insights’ ook predictive analytics waardoor er scenario’s te ontwikkelen 
zijn op basis van actuele data. 

4.3  Robotic Process Automation

Afgekort RPA, wat staat voor mogelijkheid om met name repeterende handelingen en processen 
te automatiseren waardoor er besparingen, minder fouten en tijdwinst kunnen worden geboekt. 

Hiervan hebben we al veel voorbeelden gezien in de praktijk, zoals het eenvoudig doorplaatsen 
van een inhuuropdracht uit een VMS in een ATS en andersom, de gegevens van een goede 
kandidaat kopiëren uit een ATS in een VMS. Maar we zien inmiddels ook de eerste ondersteuning 
voor meer complexe on- en off-boardingsprocessen. Systemen die zelf zorgen dat een nieuwe 
kandidaat volgende week direct aan de slag kan, doordat ze zelf toegang regelen tot het gebouw 
en de parkeerplaats en de noodzakelijke ICT-systemen van de opdrachtgever, waarbij het 
systeem erop let of de kandidaat wel  de noodzakelijke spelregels heeft gelezen en voor akkoord 
heeft verklaard.

We vermelden hier ook nog de ontwikkelingen in spraak-technologie en de opkomst van chat-
bots en ‘digital personal assistents (PA’s), die op steeds meer websites opduiken. Naarmate deze 
meer volwassen worden en nauwelijks van echte communicatie te onderscheiden zullen zijn, is 
het voorstelbaar dat deze ook in meer zakelijke VMS-omgevingen gaan opduiken, bijvoorbeeld 
in de communicatie tussen leveranciers en hun klant en tussen kandidaten en opdrachtgevers.
Ook heeft Beeline aangekondigd in 2018 te komen met ‘voice-gestuurde’ commando’s.

Door deze technologische ontwikkelingen stelt men steeds vaker de vraag in welke mate recruiters 
nog nodig zullen zijn in de toekomst voor recruitment van zowel vast als flex.

4.4	 Artificial	Intelligence	&	Machine	learning

Dit zijn de meeste spannende ontwikkelingen! In de praktijk zien we nog niet veel toepassingen, 
maar het onderwerp spreekt wel zeer tot de verbeelding. Immers, in welke mate zullen machines 
en robots in staat zijn te ‘leren’ van hun ervaringen teneinde de mens beter te ondersteunen? 

Het verschil tussen beide vormen van ‘zelf-leren’ is dat bij Machine learning er sprake is van 
geprogrammeerd leren. Dat wil zeggen dat de software is geprogrammeerd om te letten op 
bepaalde aspecten, bijvoorbeeld hoe een bepaalde keuze-mogelijkheid in een systeem wordt 
gebruikt. Indien er altijd dezelfde keuze uit de mogelijkheden wordt gemaakt, dan kan het systeem 
hiermee rekening houden, door bijvoorbeeld deze keuze als eerste optie voor te stellen. In ons 
dagelijks leven zijn er al veel voorbeelden te vinden van machine learning. Denk bijvoorbeeld aan 
je emailprogramma, dat leert welke mail als spam mogen worden betiteld en welke niet. Of aan 
je Spotify-abonnement, dat suggesties doet voor nieuwe muziek op grond van welke je eerder 
hebt beluisterd.

Artificial Intelligence (AI, soms wordt ook ‘Augmented Intelligence’ gebruikt) gaat veel verder, 
omdat het om ‘leren’ gaat wat niet vooraf is geprogrammeerd. Het systeem leert als het ware van 
zijn ervaringen en wordt dus steeds slimmer of beter in waarvoor het is ontwikkeld.
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Bij VMS-systemen is AI voorlopig nog toekomstmuziek. Het is ook niet zo dat beide vormen 
van leren specifiek voor VMS-systemen worden ontwikkeld. Ze worden nu in de hele wereld 
ontwikkeld en het is de vraag in welke mate deze vormen zullen worden toegevoegd aan de VMS-
systemen van de nabije toekomst. Wel zien we de eerste voorbeelden van Machine learning bij 
Beeline en bij Fieldglass.

In welke mate zullen VMS-systemen in staat zijn om mee te denken met de gebruiker van een 
VMS of om te begrijpen wat deze eigenlijk zoekt en met deze kennis zelf te gaan handelen?
Praktisch realiseerbaar is bijvoorbeeld de situatie dat een VMS ‘leert’ van een bepaalde gebruiker 
dat deze altijd na keuze X vervolgens kiest voor keuze Y in het systeem. Het VMS kan dan vervolgens 
‘uit zichzelf’ keuze Y kiezen, zodat de gebruiker dat niet meer hoeft te doen. Een ander voorbeeld 
is dat als we ‘Projectleider’ invullen als term, dat het systeem dan voorstelt om bijvoorbeeld ook 
‘Projectmanager’ mee te nemen.

Door AI wordt het wellicht mogelijk dat het systeem suggesties gaat doen voor een SOW-contract 
bij de zoveelste uitgave voor inhuur van freelancers/zzp’ers in een bepaald vakgebied. Het systeem 
moet dan globaal zelf kunnen berekenen over welke periode een SOW wellicht interessanter is 
(geweest) en geeft dit als suggestie aan de gebruiker om hier eens goed naar te kijken. Nu nog 
toekomstmuziek, maar hoe lang nog?

In ons dagelijks leven worden we zoals al gezegd -meestal zonder het zelf te realiseren- frequent 
geconfronteerd met voorbeelden van Machine learning, bijvoorbeeld bij veelgebruikte producten 
van Google, Facebook en Netflix of Spotify. Het is ook niet toevallig dat Machine learning vaak het  
eerst zichtbaar wordt bij programma’s die in the Cloud worden aangeboden. Juist in the Cloud is 
technologie goed schaalbaar, flexibel en makkelijk koppelbaar.
De systemen van alle deelnemers worden nu in the Cloud aangeboden.

Er valt in vakliteratuur te lezen dat men ook verwacht dat hele recruitmentprocessen zullen 
worden overgenomen door systemen (zie noot 2 hoofdstuk 10). In hoeverre dit gevolgen heeft 
voor de ‘candidate experience’ van de kandidaten is afwachten. Voorlopig hebben wij hiervan 
nog geen voorbeelden in de praktijk van Nederland en België gezien, maar wel in de VS zijn de 
eerste voorbeelden op de markt met name voor eenvoudig en gestandaardiseerd werk, zoals de 
opkomst van chatbots voor sollicitanten. 

4.5 Mobile

Tot slot van dit overzicht met relevante technologische ontwikkelingen noemen we het ‘Mobile 
friendly’ maken van systemen. Ook grote complexe systemen als VMS-systemen worden in 
toenemende mate geschikt gemaakt voor thuis en onderweg, op de devices die de gebruiker 
zelf kiest, van smartphone, I-pad tot aan de laptop thuis. Dat dit de nodige nieuwe problemen 
qua privacy en security met zich meebrengt, moge duidelijk zijn. Desondanks denken we dat de 
achterliggende behoeften van gebruikers dusdanig sterk zijn, dat uiteindelijk ook VMS-systemen 
hiervoor geschikt zullen worden, wat nu nog niet altijd het geval is. 
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Tot	slot

De genoemde vijf ontwikkelingen overlappen elkaar gedeeltelijk en ze versterken elkaar. Naast dat 
ze in ons dagelijks leven ongetwijfeld grote impact zullen gaan hebben, is het onze verwachting 
dat ze dit ook zullen hebben voor de huidige generatie VMS-systemen.
In hoofdstuk 7 kunt u lezen wat de leveranciers zelf hebben gezegd over hun ontwikkelingsplannen. 

Misschien interessant om dit hoofdstuk af te sluiten met de veel gehoorde opvatting dat het 
lijkt alsof technologische ontwikkelingen in toenemende mate leidend zijn vergeleken met 
organisaties en mensen die deze technologie moeten gaan gebruiken. Het is niet zozeer de 
behoefte van de mens die de ontwikkelingen stimuleert als het feit dat de technologie de vraag 
oproept wat wij mensen ermee gaan doen. Vertaald naar VMS en MSP: Wat betekent het voor 
de rol van MSP’s als VMS-systemen in toenemende mate slimmer worden? Is een MSP nog wel 
leidend of sterker, is een MSP nog wel nodig als of naar mate de technologie zelf leidend wordt?

Aan de andere kant geven de razendsnelle technologische ontwikkelingen ook een 
verantwoordelijkheid aan de aanbieders van VMS-systemen om goed aan te geven waar zij bij 
hun ontwikkelingen in de komende jaren de nadruk op gaan leggen. Immers klanten moeten 
keuzes maken welke technologie en systemen bij hen past, niet alleen voor nu maar ook voor de 
komende jaren.
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Wat gaan de veranderingen op de arbeidsmarkt hard! Wereldwijd, maar Nederland en België 
volgen de algemene trends, zij het ieder soms met een andere snelheid of met andere accenten. 

Technologische ontwikkelingen, samen met een nieuwe generatie werkkrachten die niet langer 
op de traditionele manier naar werk kijkt in onze volatiele wereld, maken dat er steeds weer 
nieuwe vormen van arbeid ontstaan. Had je tot voor kort aan een kant van het ‘niet-op-de-eigen-
loonlijst’-spectrum de grote consultancybureaus en aan de andere kant de traditionele ‘staffing’-
bureaus met hun flexibele werkkrachten, er is nu middenin een nieuwe vorm van flexibel talent 
ontstaan. In de vakliteratuur spreekt men van ‘on demand’ talent. Talent dat op zelfstandige basis 
zelf op zoek gaat naar opdrachten of ‘gigs’ en dat voor opdrachtgevers zelf, direct, te bereiken is 
zonder tussenkomst van een intermediair.  

Dit talent biedt zich als zzp’er/freelancer doelgericht aan op de markt via marktplaatsen van grote 
gebruikers of marktplaatsen voor specifieke profielen waar vraag en aanbod lokaal bij elkaar 
komen. Er zijn echter ook steeds meer platformen die vraag en aanbod op afstand bij elkaar 
brengen in ‘The Human Cloud’.  Op deze platformen kan de opdrachtgever op zoek naar een 
individueel talent, maar er zijn ook platformen die SOW-diensten aanbieden.  Men spreekt in het 
eerste geval van ‘online staffing platforms’ met als bekende voorbeelden UpWork en OnForce en 
in België proUnity (FMS), de marktplaats van Connecting-Expertise, en in Nederland bijvoorbeeld 
Planet Interim.  In het tweede geval gaat het over ‘Online Work Services’ met als meest bekende 
(en omstreden) voorbeeld Uber, maar ook Fiver of 99designs zijn hier bekend.

Stap voor stap worden de traditionele ‘silos of work’ waarbinnen slechts een of enkele 
contractvormen bijeen werden gebracht of beheerd, geslecht.

5.1    Arbeidsmarktontwikkelingen in België

De arbeidsmarkt in België is nog steeds het land van de vaste banen. Cijfers van de Hoge Raad 
voor de Werkgelegenheid laten zien dat de klassieke arbeidsovereenkomst van onbepaalde 
duur in België voor 92% van de werkende Belgen geldt. Ter vergelijking, volgens dezelfde bron 
bedraagt dit in Nederland 78% (en dalend), in Duitsland en Denemarken 86%.

Freelance werken is in Nederland natuurlijk een fenomeen apart, maar België, en met name 
Vlaanderen is aan een (nog bescheiden) inhaalbeweging begonnen. Het aantal freelancers groeit 
er jaar na jaar met 5 tot 10% en bedraagt in Vlaanderen nu 140.000. Ondernemerschap is steeds 
meer hip en een groeiend aantal jongeren start al met freelancen tijdens de studies aan de 
universiteit of Hogeschool.  Ook de gestage groei in het aantal interim managers in België, de 
groei in aantal uitzendkrachten en de groei in aantal Belgen die meerdere jobs combineren, 
duiden op het feit dat niet-conventionele arbeid aan belang wint in België. 

Recent (juli 2017) nam de regering een aantal drastische maatregelen in het zogenaamde 
‘zomerakkoord’, onder andere om de arbeidsmarkt meer flexibel te maken. 

5. Marktontwikkelingen in 
de komende 2 jaar
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Een andere, voor bedrijven veel meer prangende ontwikkeling is de toenemende schaarste aan 
hoog opgeleid talent in België. Cijfers van de 3 regionale  arbeidsbemiddelaars  -VDAB (Vlaanderen), 
ACTIRIS (Brussel) en FOREM (Wallonië)- tonen aan dat het aanbod aan werkzoekenden met 
een scholingsgraad Bachelor of hoger steeds meer onder de magische grens van 5% daalt. 
Gemiddeld voor België bedraagt dit nu voor hoogopgeleide mannen 4,1% en voor vrouwen 4,8% 
(juni 2017; bron  http://statbel.fgov.be/nl). Het aantal vacatures voor hoogopgeleide talenten 
stijgt bovendien al maanden na elkaar, en ook dit in alle 3 de regio’s. De vacaturegraad in België 
bedroeg 2,6% in 2016, dat is het aantal openstaande vacatures per 1000 werkenden. In de EU 
was dat 1,8% en in Nederland 2,0%. In 2017 verwacht men 114.000 nieuwe jobs, de voorspelling 
voor de komende jaren is jaarlijks 64.000 nieuwe jobs. Kortom, organisaties hebben het erg 
lastig om hoogopgeleid talent te vinden voor steeds meer banen en ‘the war for talent’ woedt 
daardoor in alle hevigheid. 

De schaarste aan talent in combinatie met hoogopgeleid talent dat weet wat het waard is en 
de stap naar freelancen zet, maakt dat ook in België organisaties talent op een andere manier 
(moeten) benaderen. ‘De klus moet worden geklaard’ is de gedachte en onder welke contractvorm 
is van secundair belang, als we het juiste talent maar aan boord hebben of houden. Te beginnen 
met de ‘talent supply chain’ of het werven, selecteren en engageren van het juiste talent 
onafhankelijk van welk contract men uiteindelijk sluit met de kandidaat. Dit is een voor België erg 
revolutionaire benadering en doorbreekt de klassieke manier waarop HR zich tot nu toe solitair 
enkel met de instroom van vaste medewerkers bezig hield. Instroom van talent via leveranciers 
of als freelancers vereist immers inkoopvaardigheden (denk aan tariefonderhandelingen, 
leverancierscontracten, kennis van specifieke wet-& regelgeving) en nauwe samenwerking met 
inkoop, legal, planning etc. 

Twee mooie voorbeelden van organisaties die deze stap aan het zetten zijn in België zijn enerzijds 
UCB (farma) en VRT (Vlaamse Radio & Televisie) waar HR en Inkoop samen een modus hebben 
gevonden om talent integraal te benaderen. Integrated Talent Acquisition (ITA) of Total Talent 
Acquisition (TTA) zijn nu, najaar 2017, nog pilots maar worden in beide organisaties gedragen op 
strategisch niveau vanuit de visie dat talent een fundamentele impact heeft op de bedrijfsresultaten 
en het innovatievermogen van de organisatie. Zo breed mogelijk toegang hebben tot het beste 
talent staat daarom centraal in hun benadering. Beide organisaties benaderen dit niet ad hoc 
maar vanuit een lange termijn visie.

Deze evolutie naar TTA stelt de beide organisaties wel voor technologische uitdagingen. Geen 
enkele aanbieder van VMS of ATS in de markt heeft een gebruiksklare oplossing, dat hoort nu 
eenmaal bij de status van pionier.  Maar ook intern in de organisaties zal in de praktijk het DNA 
van HR én van Inkoop moeten wijzigen om dit een succes te maken. 

Hier raken we meteen een pijnpunt van de arbeidsmarkt in België: in veel organisaties staat 
extern ingehuurd talent nog niet (voldoende) op de strategische agenda van de CEO en de 
CFO, en, helaas, al helemaal niet op die van HR en Inkoop. Deze organisaties dreigen de ‘war 
for talent’ te verliezen. Het gaat immers heel hard op de arbeidsmarkt en als je concurrent 
voorsprong neemt door talent voor de toekomst te werven met middelen van de toekomst haal 
je dat mogelijk nooit meer in.

5.2    Arbeidsmarktontwikkelingen in Nederland

De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Met name hoe en welke positie de 
zelfstandige (zzp’er) in deze arbeidsmarkt zal krijgen, zal bepalend worden voor hoe opdrachtgevers 
om zullen gaan met hun flexibele schil. In tegenstelling tot de pogingen in België om een meer 
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vrije arbeidsmarkt te bouwen, wil politiek Nederland met de wet DBA een strakker beleid 
invoeren. De flexibilisering van het aanbod met inmiddels ruim 1 miljoen zzp’ers roept inmiddels 
ook tegenreacties op, in de vorm van de vraag om meer zekerheid en meer bescherming door 
de overheid. Een nieuw kabinet in Nederland, dat nu in de maak is, zal hierover lastige knopen 
moeten doorhakken.  

De krapte op de arbeidsmarkt zal zich verder gaan aftekenen voor specifieke vakgebieden. 
ABN Amro rapporteert in augustus 2017 een groei van de economie met 2,5% en het aantal 
vacatures in Nederland blijft stijgen. De grootste belemmering voor de groei is de schaarste op 
de arbeidsmarkt.  

Ook in Nederland ondervindt men dat de ‘gap’ tussen de gevraagde competenties en wat wordt 
aangeboden via de traditionele wervingskanalen, steeds groter wordt. Hierdoor zullen organisaties 
het zicht en grip op hun flexpool met de vereiste (vak)kennis verder aanhalen en zal het belang 
van het op een goede manier borgen van de flexibele schil toenemen.  Continuïteit brengen 
in de ingehuurde flexibiliteit wordt dé uitdaging voor organisaties, ook wel poolmanagement 
genoemd.

Bekende goede voorbeelden van een integrale aanpak in Nederland zijn ASML, Philips, Alliander 
en ING.

Flexibel talent ontgroeit zo de status van ‘gaten vullen’ en wordt deel van de HR-strategie. 
Onderzoek van Gartner laat zien dat in 2019 75% van de best presterende bedrijven online talent 
inzetten. Nederland ontsnapt natuurlijk ook niet aan deze algehele trend dat digitale technologie 
de manier waarop werk wordt uitgevoerd, beïnvloedt en dat we nog maar aan het begin staan 
van deze (r)evolutie naar ‘direct sourcing’. Een deel van de flexibele schil zal bestaan uit erg hoog 
opgeleide experts, die online via (nieuwe) technologie zal worden ingezet. De grootste winst voor 
organisaties zit in de snelheid waarmee dit talent wordt gevonden ‘in the cloud’: onderzoeks-
rapporten melden lead times van 2 dagen daar waar traditionele bureau ‘s 6 weken nodig hebben 
(Spendmatters 24/7/2017), al zal dit o.i. voorlopig vooral voor specifieke profielen zoals IT of S&M 
zijn weggelegd. 

Ook niet vergeten dat in organisaties in Nederland én België de ‘Gen Z’ zijn intrede doet als hiring 
manager en dat deze generatie opgegroeid is met ‘on demand’ technologie en informatie, en dat 
‘direct sourcing’ voor hen heel normaal is.

5.3    Wat voorspellen de deelnemende leveranciers voor de komende 2 jaar? 

VMS-aanbieders	 Welke	relevante	marktontwikkelingen	ziet	u	in	de	komende	2	jaar?	Maak	eventueel		
	 	 	 een	onderscheid	tussen	Nederland	en	België.

Beeline Beeline ziet meerdere marktontwikkelingen die de toekomst van de externe arbeidskrachten 
bepalen: 
• Groei: Volgens wereldwijde analisten zal de groei in externe arbeidskrachten verder blijven 
toenemen in de komende Jaren. Economische groei, flexibilisering en een toenemend 
tekort aan talenten zal de nodige spanningen op de internationale arbeidsmarkten teweeg 
brengen. Ook de politiek spelt hierin een belangrijke rol. Zowel in Nederland als België 
treedt er een spanningsveld op tussen deze marktontwikkelingen en de “politieke agenda” 
die voortdurend hun grip proberen te houden op de arbeidsmarkt. Dit kan zowel positieve 
effecten hebben (verdere liberalisering van de arbeidsmarkt in België) als negatieve effecten 
hebben (invoering wet DBA in Nederland).
• Evolutie: Van wat ooit een oplossing was voor tijdelijke behoefte aan arbeidskrachten, is de 
inzet van externen een strategisch instrument geworden voor organisaties. Steeds meer en 
op steeds grotere schaal vormen externen een essentieel onderdeel van de totale workforce 
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en stelt het organisaties in staat om strategisch in te spelen ontwikkelingen en kansen in de 
markt. Daarbij neemt het risico echter ook toe. Kostenbeheersing en compliance vormen 
een bedreiging voor elke organisatie en derhalve is het hebben transparantie en inzicht in 
de externe populatie van groot belang. 
• Robotisering en de opkomst van de “Gig-economy”. Analisten voorspellen dat de komende 
decennia steeds meer banen zullen worden overgenomen door verder automatisering 
en/of robots. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt. Tevens zien wij in 
toenemende mate de opkomst van de zogenaamde “Gig-economy” waarbij medewerkers 
voor kort durende en zeer specifieke opdrachten worden inzet door organisaties op 
wereldwijde basis. Een traditionele “programmeerklus” wordt niet meer lokaal gesourced, 
maar wereldwijd via platformen aangeboden en aan de laagste bieder gegund, tegen een 
all-inclusive prijs.
Beeline volgt deze ontwikkelingen op de voet om onze technologie gelijke tred te laten 
houden met deze ontwikkelingen en nieuwe functionaliteiten te ontwikkelen die inspelen op 
bovenstaande trends.

Connecting-
Expertise

• De markt draait momenteel op 2 snelheden, langs de ene kant hunkert ze naar een 
meer holistische visie en aanpak wat betreft Contingent Workforce Management. Met een 
duidelijke tendens om meer naar Workfoce Management en Total Talent Management en/of 
Sourcing als een geheel te kijken. Langs de andere kant zijn er nog veel organisaties eerste 
stappen aan het nemen op vlak van technologie implementaties binnen dit domein. 
• Als we naar de markt van HR Tech bedrijven kijken zien we een explosie van nieuwe 
initiatieven met elk hun eigen al dan niet unieke focus. Sommige van deze initiatieven zullen 
blijven andere zullen verdwijnen. 
• In ons aanbod voor KMO’s willen wij klanten de mogelijkheid bieden om via onze midmarket 
oplossingen toegang te krijgen tot deze nieuwe initiatieven. De meer ‘mature’ klanten vragen 
dan weer oplossingen met meerdere integratiepunten naar de bestaande (back-office) 
systemen en/of aankoopportalen.

Connexys • Wij zien de ontwikkeling dat het onderscheid tussen vaste en flexibele medewerkers steeds 
kleiner wordt. Om die reden zijn onze oplossingen hier al op ingesteld. De contractvorm 
wordt steeds minder relevant en personen die reageren op een vacature/klus kunnen zelf 
aangeven onder welke condities ze aan het werk willen. 
• De rol van de manager wordt steeds groter. Deze gaat steeds meer werkzaamheden 
uitvoeren die voorheen bij inhuur of de recruiter lagen. De manager optimaal bedienen in 
zijn rol als selecteur wordt daarom steeds belangrijker. 
• Dienstverleners gaan allerlei vormen van dienstverbanden ondersteunen naar hun klanten. 
1 oplossing moet dit kunnen ondersteunen.
 • Talent wordt steeds schaarser. Ook als het gaat om flexwerkers. Het onderhouden van 
doelgroepen wordt daarom steeds belangrijker. Hoe gaat de VMS-oplossing om met alle 
kandidaten in de database? Is het mogelijk talentpools aan te maken en te onderhouden, en 
vervolgens met deze doelgroepen contact te onderhouden? Binnen de Resource Manager 
van Connexys kan dit eenvoudig. Omdat het steeds lastiger wordt om ook de juiste externe 
medewerkers aan je te binden, is hier ook sprake om een ‘war for talent’. Een belangrijk 
kanaal als een aparte Werken-bij site kan goed helpen om die externe persoon te overtuigen 
om voor de opdracht bij jouw bedrijf te kiezen.
• Flex en vast groeien naar elkaar toe, en voor het stimuleren van mobiliteit kan inhuur 
een aanjager zijn. Het inzetten van eigen medewerkers op klussen en projecten wordt nog 
onvoldoende toegepast.
• Recruitment Analytics wordt alsmaar belangrijker. Binnen Recruitment is dit domein nog 
steeds niet zo ontwikkeld als bijvoorbeeld in Marketing, terwijl het essentieel is om te sturen 
op de juiste data. Het koppelen van data uit verschillende bronnen geeft inzichten waar een 
HR-afdeling absoluut meer mee zal moeten gaan doen.
• De eerste stappen op het gebied van Artificial Intelligence zullen ook gezet worden op het 
gebied van recruitment. Het platform van Connexys profiteert hierbij van de technologie van 
Salesforce, waar ons platform op ontwikkeld is.
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We verwachten dat eenvoud een steeds belangrijkere rol gaat spelen. Wij zien dat hiring 
managers minder tijd kwijt willen zijn met het inhuren van externen en dat de technologie 
duidelijk en snel moet zijn met een zo laag mogelijke leercurve.

Hays

• De noodzaak voor bedrijven om wendbaarder te zijn en te worden neemt toe. Het aantal 
freelancers explodeert. Grote organisaties beheren hun inhurende personeel steeds meer 
via een Managed Service Provider of via Internal Managed Programmes (inhuurdesk) om 
meer grip te krijgen op hun flexibele personeelsbestand. 
• In sommige landen en bij sommige organisaties is er weinig verschil tussen tijdelijk en vast 
personeel. Uiteindelijk gaat het er om welke klus wordt geklaard, niet over het type contract. 
Technologie moet deze trend ondersteunen en maakt het mogelijk voor organisaties om 
steeds dichter bij hun flexibele personeelsbestand te komen. Dit betekent eenvoudige 
werving, pools bouwen en eenvoudige administratie.

Nétive

• De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling, met name hoe en welke positie de 
zelfstandige in deze arbeidsmarkt zal krijgen zal bepalend worden voor hoe opdrachtgevers 
om zullen gaan met hun flexibele schil. Dit zal kunnen betekenen dat bestaande (screenings-) 
functionaliteit moet worden aangepast in External Staffing Desk. Naast de positie van de 
zelfstandige zal ook de krapte op de arbeidsmarkt zich verder gaan aftekenen voor specifieke 
vakgebieden, hierdoor zal het zicht en grip op de (vak)kennis verder worden geïntensiveerd 
en het belang van het op een goede manier borgen van de flexibele schil toenemen.
• Het ESDNext systeem is niet alleen ingericht om inlenende of bemiddelende organisaties 
te ondersteunen maar ook om het gebruiksgemak voor professionals te optimaliseren. 
Ieder type gebruiker heeft toegang tot een eigen software omgeving gericht op zijn of 
haar behoeften en noodzakelijke functionaliteit. De applicatie zal worden aangevuld met 
alle processen en functionaliteit die nodig is om als volledig Total Workforce Management 
systeem te kunnen functioneren. Dit houdt in dat ook het contract- en human resources 
management van ‘vaste medewerkers’ via ESDNext kan worden uitgevoerd.

OneStop
Sourcing

proUnity verwacht in de komende 2 jaar geen noemenswaardige ontwikkeling. De wil van 
opdrachtgevers om verder te optimaliseren en te rationaliseren adhv performante en 
gebruiksvriendelijke VMS- platformen zal wel sterk toenemen. Ook zal er meer en meer 
samengewerkt worden op basis van SOW. Technologie wordt steeds gebruiksvriendelijker 
en toegankelijker voor iedereen. Dit zou op termijn het model van “Self Sourcing” kunnen 
versnellen.

proUnity
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6.1.	Worker	classification

6.1.1.	Wat	is	‘worker	(mis)classification’	en	waarom	is	het	van	groot	belang?

In sommige bedrijven zijn inhuurkrachten, en met name freelance/zzp’ers als een Mexicaans 
leger, een leger waar meer officieren dan gewone soldaten zijn. Een groot aantal van de 
werkkrachten zijn externen maar het bedrijf past de geldende wet-& regelgeving niet altijd of 
niet correct toe, al dan niet bewust. Als gevolg daarvan kan het zijn dat men juridisch in de fout 
gaat, waardoor de organisatie zware sancties riskeert. Dit kan gaan om zowel civiele-, straf- als 
administratiefrechtelijke sancties.

We sommen hier enkele van de meest voorkomende risico’s op. Deze lijst is niet limitatief!

België

• Een uitzendkracht ter beschikking stellen (doorlenen) via een derde partij is verboden, dit 
moet rechtstreeks via het uitzendkantoor bij de eindgebruiker (wet op uitzendarbeid van 24 
juli 1987)

• Bij het  direct inzetten van freelancers bestaat het risico op schijnzelfstandigheid waardoor 
deze als een eigen medewerker op de loonlijst wordt beschouwd (programmawet 27/12/2006 
– aard van de arbeidsrelaties)

• Bij het inhuren op basis van projectsourcing moet er een geldige overeenkomst zijn met 
het bureau en in de praktijk mag de opdrachtgever geen instructies geven over andere 
thema’s dan deze die in de overeenkomst zijn opgenomen met uitzondering van instructies 
betreffende het welzijn op het werk (programmawet van 27/12/2012 (B.S. 31/12/2012)

• In geval van buitenlandse werkkrachten, zelfstandigen en stagiaires geldt een Limosa 
meldingsplicht (wet van 1/4/2007).

Nederland:

• Inlenersaansprakelijkheid waarbij de eindopdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk 
is voor ten onrechte niet afgedragen premies en belasting door onderaannemers en 
bemiddelingsbureaus in de inhuurketen

• De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) die opdrachtgevers verantwoordelijk 
en aansprakelijk stelt voor een juiste worker-classification en juiste afdracht van premies en 
belastingen

• Diverse regels en voorschriften bij diverse flexcontracten (oproep, nuluren, uitzenden, 
payrolling) waarbij de werknemer veelal wordt beschermd tegen ontslag en onderbetaling.

6. Enkele specifieke VMS 
functionaliteiten 
uitgelicht
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6.1.2.	Wat	bieden	VMS-systemen	als	ondersteuning	bij	een	juiste	worker-classifiation?

Het Beeline platform beschikt over een “intelligence based” functionaliteit welke de 
eindgebruiker in staat stelt de optimale sourcing strategie voor de gewenste services te 
kiezen. Het Beeline platform beschikt over een zogenaamde „Guide me“ functionaliteit die de 
eindgebruiker assisteert in het maken van de juiste beslissingen. Deze „Guide me“ functionaliteit 
helpt om risico’s te managen, bepaalde bedrijfsrichtlijnen te verplichten en draagt zorg voor 
de juiste classificatie. Door het beantwoorden van een aantal simpele vragen, welke geheel 
naar wens van de onze opdrachtgevers kan worden geconfigureerd, kunnen eindgebruikers 
worden geholpen de juiste wijze van inhuur van externen te kiezen. Tevens worden ze naar het 
geschikte inkoop kanaal gestuurd. Bijkomend voordeel van onze „Guide Me“ functionaliteit is 
dat de resultaten in rapportages beschikbaar zijn, waardoor er inzichten analyses van gemaakt 
kunnen worden. Tevens kan de functionaliteit binnen ons platform alsmede buiten onze eigen 
IT-omgeving worden aangeboden en bevat het links met andere systemen welke gebruikt 
worden voor inkoop van externen, zoals bestaande ATS-systemen.
1. Tijdens de creatie van een vacature kan de eindgebruiker middels een top-down keuze 
menu het juiste profiel selecteren voor de gewenste werkzaamheden. Tevens kan de eerder 
aangehaalde “Guide Me” functionaliteit worden gebruikt, welke middels een aantal simpele 
en korte vragen (volledig configureerbaar) de eind-gebruiker naar de juiste classificatie zal 
leiden. Op deze manier wordt het risico van een onjuiste classificatie beperkt of zelfs helemaal 
uitgesloten. De “Guide Me” functionaliteit houdt tevens het inhuurgedrag van de eindgebruiker 
bij waardoor na verloop van tijd waardevolle analyses kunnen worden gemaakt welke het 
inhuurbeleid en gebruik nog verder kunnen aanscherpen. Het heeft tevens alle kenmerken van 
onze gebruikersvriendelijkheid. Na goedkeuring van de aanvraag heeft het Beeline-platform 
de mogelijkheid om vooraf gedefinieerde suppliers voor bepaalde aanvragen te selecteren. 
Hierdoor wordt de kans op spend “lekkage” verkleind of zelfs onmogelijk gemaakt. Op deze 
manier garandeert het Beeline-platform de juiste selectie van de kandidaat alsmede van de 
leverancier. 
2. Het contracteren van de kandidaat ziet Beeline als de primaire verantwoordelijkheid van 
de leverancier. Het Beeline platform signaleert echter wel wanneer kandidaten een eerder 
arbeidsverleden hebben bij de betreffende opdrachtgever welke van invloed kan zijn op de 
contract vorm welke de leverancier kan aanbieden (bijv. het fasen-systeem in Nederland). 
3. Het Beeline-platform volgt proactief alle opdrachten en deze worden tevens getoetst op 
de inhuurvoorwaarden, zowel klant specifiek en algemeen geldend. Zo wordt elke aanvraag 
reeds vooraf gevalideerd tegen de geldende inhuur-regelgeving en indien een afwijking wordt 
geconstateerd zal het systeem een melding geven, dan wel het aanvraagproces stoppen. Indien 
gewenst kan een separaat goedkeuringsproces in werking worden gesteld indien inhuurregels 
worden overtreden. Ook na aanvang van de opdracht beschikt het Beeline-platform over 
verschillende notificaties welke het totale inhuurproces, classificatie en beloningsstructuur in 
de gaten houden.
Voorbeelden: 
• Bij aanvang van de opdracht kan de eindgebruiker zelf de „tenure“ periode bepalen aan de hand van de geldende 
regelgeving 
• Verschillende configureerbare e-mail notificaties kunnen worden ingesteld om tijdens de opdracht te waarschuwen 
indien de inhuurvoorwaarden dreigen te worden overschreden. 
• Het Beeline-platform heeft de mogelijkheid om de juiste classificatie en het contract op persoonsbasis te monitoren 
los van verschillende leveranciers die bij de inhuur zijn betrokken 
• Indien een opdracht wordt verlengd over de uiterste inhuurdatum heen, dan geeft het systeem automatisch de 
melding dat dit niet mogelijk is
4. Aan het einde van de opdracht heeft de eindgebruiker de mogelijkheid om de reden van 
beëindiging op te geven. Deze redenen zijn volledig configureerbaar naar de wens van onze 
opdrachtgevers. Tevens kunnen op deze data velden in rapportages worden weergegeven, 
welke inzichten en analyses op vertrek redenen kunnen opleveren. Tevens kan indien 
gewenst, de individuele medewerker worden beoordeeld door zijn of haar leidinggevende. 
Ook hier wordt gebruik gemaakt van een volledig configureerbare vragenlijst welke door de 
leidinggevende moet worden ingevuld als onderdeel van het afsluiten van de opdracht.

VMS-aanbieders Welke	functionaliteiten	en	ondersteuning	biedt	uw	systeem	in	het	algemeen	bij	het	op	
een	juiste	manier	classificeren	van	de	juridische	status	van	een	externe	en	het	hiervoor	
gebruikte	inhuurcontract?

Hoe	draagt	uw	systeem	bij	aan	de	juiste	classificering	tijdens/na:
1.	 het	werven	en	selecteren	van	de	leverancier	en/of	hun	kandidaat
2.	 het	contracteren	van	de	leverancier	en/of	hun	kandidaat
3.	 de	uitvoering	van	de	opdracht
4.	 de	afronding	ervan?

Beeline

6 │ Enkele specifieke VMS functionaliteiten uitgelicht
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Connecting-Expertise biedt een aantal functionaliteiten die samen een correcte classificatie 
borgen en daaropvolgend een correcte afhandeling verzekeren:
• Contracttypes kunnen per klant geconfigureerd worden naar gewenst gedrag
• Mogelijkheid om motieven te koppelen aan de juiste contractvorm
• Mogelijkheid tot inzetten van verschillende goedkeuringsflow in functie van contractvorm
• Inschakelen van leveranciers in functie van contracttype 
• Mogelijkheid tot inzetten van ander selectieproces (inclusief validatie) in functie van 
contractvorm
• Opzetten van onboarding flows die in functie van statuut voorgestelde kandidaat een correcte 
data -collectie borgen

1. Het werven en selecteren van de leverancier en/of hun kandidaat
• Bij het inzetten van een aanvraag dient eerst en vooral het correcte contracttype bepaald 

te worden.
• Configuratie-mogelijkheid beschikbaar om specifieke contractvormen enkel maar naar 

specifieke (sub)sets van leveranciers te kunnen uitsturen zodat de aanvraag voor een 
uitzendkracht niet terechtkomt bij een detacheringsspecialist. 

• Bij het voorstellen van een kandidaat dienen leveranciers (d.m.v. configuratie al dan niet 
verplicht te maken) aan te geven wat het statuut van de kandidaat is. 

• Bovendien bestaat de mogelijkheid om een andere selectieflow op te zetten op basis van 
de contractvorm of op basis van het statuut van de voorgestelde kandidaat indien nodig. 

2. Het contracteren van de leverancier en/of hun kandidaat 
• Bij het voorstellen van kandidaten door de leverancier bestaat de mogelijkheid (al dan niet 

verplicht te maken door middel van configuratie) om aan te geven wat het statuut is van de 
voorgestelde kandidaat (eigen medewerker, subcontractor, freelancer, …)

• Daarnaast kan een onboarding flow opgezet worden die toelaat, om op basis van de daarin 
bevraagde gegevens, een correcte afleiding te maken van het juiste statuut. En om op 
basis van dat statuut de juiste stappen te nemen zodat aan alle vereisten voldaan is voor 
iemand effectief opstart bij de klant. 

3. De uitvoering van de opdracht
In functie van de contractvorm kan op andere manier omgegaan worden met 
contractverlengingen:
• Andere goedkeurings-flow (bijv. het aantal stappen)
• Andere periodiciteit inzake door te voeren verlengingen
• Andere velden die bevraagd worden: bijv. al dan niet hanteren van een werkrooster. Bij het 

registreren van uren kunnen eveneens specifieke business-regels afgedwongen worden in 
functie van contractvorm

• Minimum rechtvaardigen van uren die in het werkrooster vervat zitten
• Andere prestatiecodes die aangewend kunnen worden
• Werken met coëfficiënt/multipliers versus dagtarief

4. De afronding van de opdracht
• Het off boarding proces laat, naar analogie met het onboarding proces, toe om verschillende 

procesvarianten op te zetten, bijv. in functie van het statuut van de persoon die de taak 
uitvoert.

Connecting-
Expertise

Connexys Bij inschrijvingen dienen de verplichte documenten te worden ge-upload.

Connexys biedt de mogelijkheid om leveranciers / kandidaten te classificeren in termen 
als preferred en second supplier. Uitgebreide matching en pre-selectiefunctionaliteit is 
beschikbaar in de vorm van harde criteria en questionnaires. Uiteraard kan er ook worden 
gematched op tarieven.

Hays Juridische status van externen kan worden vastgelegd op de tijdens de inhuurfase d.m.v. 
customer defined fields. Afhankelijk van de gemaakte keuze kan hieraan automatisch een 
bepaalde set onboarding documenten worden gekoppeld.

Tijdens het werven en selecteren kan ofwel de leverancier ofwel de MSP aangeven wat de 
juridische status van de externe is. Deze status blijft zichtbaar op de werkopdracht van de 
externe.

6 │ Enkele specifieke VMS functionaliteiten uitgelicht
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De classificering van de juridische status van extern ingehuurde kandidaten en de hiervoor 
gebruikte inhuurcontracten vindt plaats op basis van type kandidaat en contracttype. Bij de 
bepaling hiervan speelt ook de relatie tussen kandidaat en leverancier een rol, alsmede de 
bedrijfsvorm van beide partijen en het wettelijk kader dat van toepassing is voor de contractering. 
Daar bovenop komen tevens de gestelde contractuele voorwaarden die door de betrokken 
partijen zijn overeengekomen waaruit een verdere classificering van de juridische status kan 
voortvloeien. Voor het vastleggen van deze classificering kan dan gebruik gemaakt worden 
van een door de klant zelf in te regelen structuur van masterdata, waaronder: contracttypen, 
type kandidaten, bedrijfsvormen, segmenten, percelen, cao’s, tarief types, werknemer types, 
pensioenschema’s, salarisschalen en vrije classificeringen waar een eigen definitie aan kan 
worden toegekend.

Leveranciers en kandidaten kunnen al bij registratie de bewijslast aandragen voor de 
classificaties die zij bij de registratie hebben toegekend. Deze worden geborgd in het digitaal 
dossier dat gebruikt kan worden bij de beoordeling voordat zij worden toegelaten. Het is 
daarbij ook mogelijk om de aangeleverde bewijslast geautomatiseerd te laten valideren zoals 
controle op de correctheid van de bedrijfsgegevens, de geldigheid van ID-bewijs (indien 
vereist) of het natrekken van het verstrekte cv. De classificaties die benodigd zijn voor de 
verdere contractering kunnen gedurende het wervings- en contractering proces en verder 
aangevuld worden, en digitaal ondertekend geborgd worden in het digitaal dossier. Dit geldt 
ook voor eventueel benodigde correcties gedurende de uitvoering van de opdracht alsmede 
de uitkomst van controles gedurende en na afronding van de opdracht.

Nétive

OneStop
Sourcing

Op basis van een eenvoudige vragenset, een zogenaamde ‘beslisboom’, wordt direct de 
juiste classificatie aan de professional toegekend met bijbehorende contractsoort en set aan 
screeningsvereisten. Een voorbeeld van de werking van de beslisboom kan bekeken worden 
via http://www.modelovereenkomstmaken.nl/

Mochten er wijzigingen in de opdracht of situatie van de professional zijn wordt de classificatie 
herijkt op basis van dezelfde vragenlijstfunctionaliteit (“beslisboom”). Afhankelijk van de fase 
waarin een professional zich bijvoorbeeld als uitzendkracht bevindt, zal via alerts de gebruiker 
met de rol van contractmanager worden ingeseind, bijvoorbeeld ‘Let op! Fase A loopt per 
[datum] af voor [naam kandidaat]!’.

proUnity Alle documenten, processen en VMS-functionaliteiten zijn gevalideerd door 2 erkende 
internationale advocatenkantoren. Deze validatie gebeurt op jaarlijkse basis of bij eventuele 
belangrijke VMS of wetswijzigingen. proUnity heeft zijn VMS en contracten dusdanig opgesteld 
dat de opdrachtgever of de dienstenverlener steeds te werk gaat binnen het wettelijke kader. 
proUnity heeft een zogenaamd “groen boekje” ter beschikking waarin de te volgen regels 
opgesomd staan. Zo weet de opdrachtgever steeds aan welke regels hij zich dient te houden.

1. Een opdracht wordt steeds uitgestuurd naar meerdere freelancers en dienstenverleners die 
in aanmerking komen voor de opdracht. De gegevens en het statuur van de leverancier zijn 
gekend maar indien gewenst kan dit ook anoniem zodat men echt kiest op basis van skills ipv 
op basis van naam.

2. De contractuele documenten en VMS-flows zijn zo opgesteld dat er geen reden is tot her-
classifering. Dit wordt voortdurend up to date gehouden en alle betrokken partijen worden 
geïnformeerd bij eventuele wijzigingen. Idem voor wat betreft de uitvoering en de afronding 
van de opdracht.
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6.1.3.	Wet	DBA	in	Nederland

Wij hebben specifiek geïnformeerd bij de deelnemers naar de ondersteuning die het VMS 
biedt bij het voldoen aan de DBA-wet in Nederland. In deze wet worden opdrachtgevers van 
zzp’ers verantwoordelijk gesteld voor een juiste classificatie van de onderlinge afspraken en de 
bijbehorende fiscale afdracht van belasting en premies. 

Ja. Het Beeline platform is ingericht om de wet DBA te ondersteunen. Het platform bevat een 
aantal verplichte velden welke voor het DBA proces relevant zijn. Tevens biedt het systeem 
de mogelijkheid om verschillende modelovereenkomsten te gebruiken, specifiek gerelateerd 
aan functiegroepen en/of bedrijfsonderdelen. Persoons- en bedrijfsgegevens kunnen 
automatisch worden geüpload in deze modelovereenkomsten om het inhuur proces verder te 
automatiseren. Samen met de eerder beschreven “Guide Me” functionaliteit ondersteunt het 
Beeline platform de juiste keuzes voorafgaand aan de inhuur. Gedurende de inhuur toetst het 
systeem tevens de inhuur aan de geldende inhuur regels zoals de wet DBA. Aangezien er op 
alle data velden van het Beeline platform rapportages en analyses kunnen worden uitgevoerd 
bieden deze tevens de mogelijkheid om na afloop van de inhuur analyses te maken, welke tot 
eventuele beleidsaanpassingen kunnen voeren.

VMS-aanbieders 1.	Ondersteunt	uw	systeem	de	in	Nederland	geldende	wet	DBA	(Deregulering	Beoordeling	
Arbeidsrelaties)	en	zo	ja,	hoe	dan?	

2.	Geef	in	uw	antwoord	aandacht	aan	de	ondersteuning	vóór,	tijdens	en	na	beëindiging	
van	het	werk.

Beeline

De componenten die Connecting-Expertise toelaten om een correcte juridische classificatie te 
borgen van een externe en de gehanteerde inhuurcontracten ondersteunen eveneens de DBA. 
Binnen Connecting-Expertise zijn alle processtappen maximaal configureerbaar, zowel inzake 
selectie als goedkeuring van overeenkomsten als onboarding en offboarding. Op die manier 
borgen we ondersteuning gedurende de ganse levenscyclus. Bovendien zorgt de complexiteit 
van de betreffende componenten er voor dat ook toekomstige evoluties zorgeloos opgevangen 
kunnen worden.

Connecting-
Expertise

Nee, hier bieden we geen specifieke ondersteuning voor.Connexys

Op basis van de juridische status van de externe kunnen er tijdens de onboarding-fase 
automatisch de vereiste DBA-scan documenten worden gekoppeld. Op basis van review en 
approval in combinatie met het vastleggen van de gebruikelijke duur van de werkopdracht, kan 
de navolging van de wet DBA worden geborgd.

Hays

Al gedurende het proces van het opstellen van de behoeftestelling kunnen er controles 
ingebouwd worden om er zeker van te zijn dat deze past binnen het kader van de wet DBA en 
kan worden ingevuld door zelfstandigen. Met behulp van beoordelingscriteria kan al tijdens 
het wervingsproces worden uitgevraagd of de kandidaat over de juiste classificaties beschikt 
om de opdracht te kunnen en mogen uit te voeren. Nétive ondersteunt het genereren en 
beheren van de modelovereenkomsten ter ondersteuning van de wet DBA, alsmede het 
bepalen van een passende overeenkomst op basis van de gestelde classificaties. Deze kunnen 
voor aanvang door de betrokken partijen digitaal geaccordeerd worden. Dit geldt ook voor 
de uitkomst van eventuele controles op de rechtmatigheid van de uitvoering van de opdracht 
gedurende en na beëindiging van de werkzaamheden.

Nétive

Ja. Vooraf wordt zowel getoetst of de opdracht zich leent voor een zelfstandig professional als 
ook of de Belastingdienst de professional als zelfstandige zou beoordelen. Dit wordt getoetst 
aan de hand van een set vragen op basis van de criteria van de Belastingdienst zelf. Tevens 
wordt door beantwoording van enkele vragen ook bepaald welke (model-) overeenkomst het 
meest passend is. Het systeem vult automatisch deze overeenkomst met de in het systeem 
bekende gegevens over de klant, opdracht en zelfstandige. Bij eventuele verlenging wordt de 
situatie herijkt. Een idee van de werking van de beslisboom kan bijvoorbeeld ontleend worden 
aan http://www.modelovereenkomstmaken.nl

OneStop
Sourcing

proUnity Momenteel niet. Echter voorziet proUnity om zich in 2018 te positioneren op de Nederlandse 
markt, en dus derhalve deze aanpassingen door te voeren.
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6.1.4.	Uitzendarbeid	in	België

Uitzendarbeid in België is de meest bekende en tot voor kort de meest gebruikte vorm van inhuur 
van extern talent. Doorgaans is e.a. hieromheen goed geregeld bij de inhurende organisaties, 
en ligt de urgentie om de kosten en risico’s van het inhuren zichtbaar te maken via een VMS, 
eerder bij de overige flexibele contractvormen. Toch streven veel organisaties er naar om ook 
uitzendarbeid via het VMS-platform af te handelen, voornamelijk omdat dit gecumuleerde 
rapportering geeft over alle inhuur in de organisatie.

Het ‘probleem’ met het afhandelen van uitzendarbeid via een VMS-systeem ligt o.a. in het gegeven 
dat de tarieven voor uitzendarbeid op een andere manier tot stand komen dan de doorgaans 
stabiele uurtarieven voor andere contractvormen. Het uurtarief voor een uitzendkracht is steeds 
de som van het loon, en diverse, wisselende toeslagen, al dan niet bruto of netto, en vermeerderd 
met mogelijk diverse multipliers. Uurtarieven voor uitzendkrachten kunnen daardoor van uur tot 
uur wisselen, wat het verwerken in een systeem niet vergemakkelijkt. 

Verder worden uitzendkrachten typisch op een erg wisselende, volatiele basis ingehuurd, soms 
zelfs slechts voor enkele uren. In een VMS dat hier niet op voorzien is, levert dit beheersmatige 
problemen en inefficiëntie op bij alle betrokken partijen. 

Wenst u ook uitzendarbeid in België via het VMS te laten lopen om zo zicht te krijgen op alle 
inhuur in de organisatie, kies dan zeker voor een VMS dat hier ervaring in heeft en dit faciliteert.

Het Beeline platform kenmerkt zich door de mogelijkheid om maatwerk configuraties 
aan te bieden aan onze opdrachtgevers waardoor wij in staat zijn aan elke wens van onze 
opdrachtgevers te voldoen. Hiermee kunnen wij niet alleen voldoen aan specifieke klantwensen, 
maar is ons systeem tevens ingericht op specifieke regels en wetgeving in verschillende landen 
en regio’s. 
Zo ook voor België: 
1. Reden uitzendarbeid: Het systeem beschikt over een drop down box of een vrij tekst veld 
dat bij elke aanvraag verplicht of vrijwillig ingevuld kan worden met de reden van de aanvraag. 
Op deze wijze ondersteunen wij zowel wettelijke regels als specifieke klantgebonden (interne) 
afspraken. Tevens is het mogelijk op deze velden te rapporteren, zodat een HR afdeling 
gemakkelijk over een totaal overzicht beschikt. 
2. Volatiele planning: Het platform beschikt over een planningsfunctionaliteit waarmee 
grotere volumes in een uitvraag kunnen worden gedaan. Deze planningen kunnen op maand 
of weekbasis worden ingevoerd maar kunnen tot op het laatste moment worden aangepast 
indien er wijzigingen optreden in de uitvraag. Op deze manier kan worden gewerkt met een 
volatiele planning en is het inplannen van grotere groepen uitzendkrachten een efficiënt en 
eenvoudig proces. 
3. Wisselende lonen, looncomponenten en tarieven: Het Beeline platform beschikt over een 
tweetal unieke componenten welke onze opdrachtgevers in staat stellen om het proces van 
wisselende lonen, looncomponenten en tarieven te automatiseren en daarbij de kans op 
fouten te minimaliseren: - “true rate”: deze functionaliteit toont een volledige “breakdown” van 
de lonen en looncomponenten welke zowel wettelijk als commercieel zijn overeengekomen. 
Tevens is het mogelijk deze componenten per opdracht aan te passen naar aanleiding van 
specifieke afspraken. Hiermee wordt een maximale transparantie bereikt en biedt het tevens 
de mogelijkheid om gemakkelijk opdrachten aan te passen naar aanleiding van gewijzigde 
regels en commerciële afspraken. - “rate en time engine (RTE): deze functionaliteit stelt 
opdrachtgevers in staat om zowel (wettelijke) loonafspraken, als toeslagen en tariefafspraken 
automatisch door het systeem te laten doorvoeren. Zo worden bij de invoer van timesheets 
automatisch het juiste loon, looncomponent, toeslag en tarief berekend, gebaseerd op de 

VMS-aanbieders Ondersteunt	uw	systeem	het	inhuren	van	uitzendkrachten	in	België?	
Zo	ja,	met	welke	functionaliteiten	voor:	

1.	reden	uitzendarbeid
2.	volatiele	planning
3.	wisselende	lonen	en	looncomponenten
4.	wisselende	tarieven

Beeline
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geldende afspraken intern en extern. Beide functionaliteiten stellen onze opdrachtgevers in 
staat om te voldoen aan de wettelijke afspraken alsmede aan hun commerciële afspraken die 
ze met hun leveranciers hebben gemaakt.

Connecting-
Expertise

1. Reden uitzendarbeid: De wettelijk toegestane motieven worden in de kern van de toepassing 
ondersteund, en dus niet via customer-specific fields of dergelijke. Bovendien kan het al dan 
niet gebruiken van motieven (of een subset ervan) gekoppeld worden aan contractvorm (niet 
nodig voor detachering, verplicht voor uitzendopdrachten), maar ook aan andere onderdelen 
van de masterdata die we voorzien tijdens de inrichting. 
2. Volatiele planning: Diverse mogelijkheden zijn beschikbaar inzake setup: werkroosters 
kunnen voorzien worden, waarbij het wettelijk voorziene onderscheid tussen een vast en een 
variabel contract ook ondersteund wordt. Mogelijkheid om te werken met contracten op dag- 
of op weekbasis of langere periodes indien gewenst. Daarnaast is er een interface beschikbaar 
met planningssoftware indien deze bij de klant gebruikt wordt.
3. Wisselende lonen en looncomponenten: Uitgebreid interpretatiemechanisme waardoor het 
mogelijk wordt het overgrote deel van de loonsamenstelling op een automatische manier te 
gaan bepalen zonder foutgevoelige manuele invoer te vergen. 
4. Wisselende tarieven: Mogelijkheid om automatisch over te gaan naar een payroll tarief na xx 
aantal dagen (waarbij niet alleen de xx geconfigureerd kan worden maar ook de prestatiecodes 
die de som uitmaken).

Connexys Nee, voor uitzendarbeid in België bieden we geen ondersteuning.
Connexys biedt de volgende functionaliteiten voor het beheren van uitzendkrachten in 
Nederland:
• Beschikbaarheid
• Verlengingen

Hays Ja, de systemen ondersteunen inhuur van Belgische uitzendkrachten en de genoemde aspecten 
worden daarin ondersteund.

Nétive Ja. Het systeem beschikt over zelf op te voeren inzetredenen die gebruikt kunnen worden 
gedurende zowel tijdens het sourcing- als contracting- proces. Invulling geven aan een sterk 
wisselende behoeftestelling, bijvoorbeeld in geval van een per dag wisselende capaciteitsbehoefte 
voor de invulling van het dienstrooster kan volledig ondersteund worden. Alle van toepassing 
zijnde loon- en tariefsoorten alsmede de componenten waaruit deze opgebouwd zijn kunnen 
worden geborgd, bijvoorbeeld met prijsafspraken die automatisch worden toegepast op basis 
van de van toepassing zijnde classificaties.

OneStop
Sourcing

Het systeem is in eerste instantie gebruiksklaar ingericht op de Nederlandse situatie. Omdat 
het systeem volledig aanpasbaar is aan de wensen van de gebruiker en de geldende wet- en 
regelgeving, kan men werken met templates en ‘compliance regels’ die zijn gebaseerd op nut 
en noodzaak vanuit de Belgische wet- en regelgeving. De cloud applicatie is dan zeer goed in 
België in te zetten.

proUnity Het uitrollen van het beheer van uitzendkrachten staat op de planning voor het eerste kwartaal 
van 2018. Zowel onze Belgische media-klant als partner Securex hebben proUnity gevraagd om 
deze functionaliteiten toe te voegen.

6.2. Onboarding

6.2.1.	Wat	is	de	meerwaarde	van	‘onthaal’	of	onboarding	(en	off	boarding)?

Een goed onthaal van nieuwe medewerkers is in de meeste organisaties doorgaans een 
ingeburgerd ritueel omdat men er van overtuigd is dat dit de organisatie voordelen oplevert. Het 
rendement ziet men terug in de vorm van bijvoorbeeld zaken als: het reduceren van verzuim, 
het optimaliseren van de inzetbaarheid, het verbeteren van prestaties van werknemers, het 
verminderen van inwerkkosten en het verhogen van de motivatie en binding onder het personeel. 
Bovendien is het een middel om te bouwen aan het imago van ‘aantrekkelijke werkgever’, het 
Employer Brand.
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Investeren in flexibele arbeidskrachten door bijvoorbeeld het aanbieden van een onthaal - of 
opleidingsprogramma wordt door veel bedrijven daarentegen vooral gezien als een kostenpost. 
Het onthalen van inhuurkrachten is doorgaans iets waar niet of nauwelijks wordt bij stilgestaan. In 
het beste geval ligt er een badge klaar en wordt je op de afdeling waar je zal werken voorgesteld. 
Maar ingehuurde krachten zijn ook mensen. Hun motivatie en betrokkenheid bij jouw organisatie 
verhoogt dus ook naar mate zij meer betrokken worden. 
Een goed opgeleide flexwerker levert niet alleen een betere individuele en teamprestatie, maar 
zal via social media en andere kanalen zich positief uiten over uw organisatie en zo mee bouwen 
aan het aantrekkelijk imago van ‘goed opdrachtgever’. Dit levert u winst op in tijden waarin the 
war for talent heerst!

Los hiervan bent u wettelijk verplicht om ook externe krachten instructies te geven betreffende 
welzijn op het werk. 

Daarnaast is het efficiënt om alle documenten of middelen die de opdrachtgever ter beschikking 
stelt aan de ingehuurde kracht, overzichtelijk te registreren in een centraal beheerd individueel 
dossier. Denk hierbij aan een badge, specifieke, klanteigen middelen, …

Voor off boarding geldt precies hetzelfde: een exit-gesprek levert u waardevolle informatie op 
over hoe het is om als inhuurkracht in uw organisatie te werken, over de reden van vertrek, u bent 
verzekerd dat alle middelen die u hebt uitgeleend weer terug in de organisatie komen, dat de 
badge op non-actief wordt gezet, dat het contract correct wordt beëindigd, enz. Een evaluatie mét 
vermelding om in de toekomst wel of niet opnieuw in te huren, verhoogt de overdraagbaarheid 
van informatie en behoedt u zo voor nodeloze kosten in de toekomst.

6.2.2.	Wat	bieden	de	VMS-systemen	als	ondersteuning?

Zowel het onboarden van leveranciers als van kandidaten verloopt eenvoudig via het Beeline 
platform.
Leveranciers: 
• Het onboarding proces is zo eenvoudig en zo naadloos mogelijk vormgegeven. Beeline kent 
en begrijpt de uitdagingen die aan deze kritieke stap zijn verbonden. Daarom is ons deskundige 
team van implementatie specialisten tijdens de implementatie volop aanwezig om proactieve 
bijstand te bieden, om ervoor te zorgen dat alle leveranciers op de juiste wijze toegang krijgen 
tot het systeem en tevens getraind worden in het gebruik ervan. 
• Beeline werkt nauw samen met klanten om alle leveranciers te identificeren die deel 
uitmaken van het programma. Vervolgens zoeken we de samenwerking met de leveranciers 
op gedetailleerde gebieden zoals data, training en communicatie. Dit gebeurt allemaal binnen 
de eerste 60 dagen van de implementatie. 
• Beeline heeft tevens een Vendor Compliance Department gewijd aan onboarding van 
leveranciers. Deze afdeling houdt toezicht op de nakoming en naleving van alle Beeline-klanten 
en leveranciers en beheert het Vendor Compliance System, waarbinnen de leveranciers-
administratie en -compliance monitoring plaatsvinden. Alle leveranciers die door onze klanten 
zijn geïdentificeerd, moeten akkoord gaan met de voorwaarden door middel van Beeline’s 
click-through-overeenkomst om toegang te krijgen tot ons platform. Leveranciers zijn verplicht 
om de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst (eenmalig) te accepteren. 
• Alle stappen welke een leverancier doorloopt worden opgeslagen in Beeline, samen met een 
auditgeschiedenis van datum-/tijdstempel van de acceptatie door elke leverancier. 
• Het Beeline platform slaat tevens de vereiste klant-documenten op via het Beeline 
Vendor Compliance Systeem. Zodra leveranciers door een klant zijn geïdentificeerd en de 
noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan Beeline, zijn er geen extra taken nodig van 
de klant. Activeringstijd is gebaseerd op het antwoord van de leverancier. Beeline kan de 
leverancier activeren binnen enkele minuten na ontvangst van alle vereiste documentatie. Ook 
een eventuele de-activatie kan binnen enkele minuten worden uitgevoerd. Indien leveranciers 

VMS-aanbieders 1.	Biedt	uw	systeem	ondersteuning	bij	het	on-	en	off	boarden	van	leveranciers	en/of	hun	
kandidaten	die	via	uw	systeem	lopen?	
2.	Zo	ja,	hoe	dan	en	met	welke	functionaliteiten?

Beeline
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niet over de juiste documentatie beschikken dan wel door onze klanten wordt aangegeven dat 
leveranciers geen toegang tot het systeem meer mogen hebben, kunnen deze snel en efficiënt 
de toegang tot het systeem worden ontnomen. 
• De gegevens worden op verzoek van onze klant bewaard, voor een snelle en efficiënte 
heractivatie, of permanent vernietigd.
Kandidaten onboarding: 
• ook het onboarden van kandidaten verloopt op een eenvoudige en efficiënte wijze waarbij 
maatwerk ons uitgangspunt is. 
• Nadat een kandidaat is geselecteerd en deze heeft geaccepteerd (en ook de leverancier 
akkoord is), volgt een automatisch onboarding proces, welke naar de wens van de klant kan 
worden ingericht. 
• Alle stappen kunnen zowel als “verplicht” alsmede als optioneel worden aangeboden. Ook 
bestaat de mogelijkheid om vrije tekstvelden alsmede drop-down boxen te gebruiken. Tevens 
kan het onboarding proces “stapsgewijs” worden ingericht waarbij een volgende stap pas 
genomen kan worden als de voorgaande volledig is afgerond. 
• Als laatste biedt het Beeline platform integraties aan waarmee bijvoorbeeld automatisch 
personeelsdossiers worden aangemaakt in andere systemen alsmede toegang tot 
klantspecifieke systemen kan worden gegenereerd. 
• Ook de offboarding kan geheel naar klantwens worden ingericht. Hierbij is de bovengenoemde 
functionaliteit beschikbaar en kan bijvoorbeeld de laatste goedkeuring van de laatste timesheet 
worden “tegengehouden” indien de offboarding niet compleet is afgerond.

Connecting-
Expertise

Leveranciers : 
• onboarding: Leveranciers (Service Providers en/of freelancers) kunnen op verschillende 
manieren toegevoegd worden aan het systeem: via geautomatiseerde data uploads, via 
zelfregistratie of door de betrokken klant zelf (al dan niet na pre-selectie). 
• Na deze initiële onboarding stap kan elke klant op verschillende manieren met zijn leveranciers 
werken: via een zelfbepaald tiering model (mogelijkheid tot manuele of automatisch escalatie, 
koppeling aan workflows, jobtemplates, budgetten etc) en kan de klant kiezen hoe welke vragen 
bij welke leveranciers terecht komen. 
• Off boarding: Vanuit de Leverancier ‘beheerschermen’ kan de klant leveranciers -en 
leveranciersgroepen beheren (aanmaken, wijzigen, verwijderen en uitsluiten in geval van de CE 
Marktplaats). 
• Elke leverancier kan via zelfbeheerschermen zijn gebruikers beheren (aanmaken, wijzigen, 
verwijderen) zonder beperkingen naar aantallen toe. Elke leverancier beschikt ook over de 
mogelijkheid om zijn eigen account te beheren (aanmaken, wijzigen, verwijderen). 
Kandidaat: 
• onboarding/off boarding van kandidaten kan vanuit 3 verschillende plaatsen in het systeem 
geïnitieerd worden: 
- vanuit Pools die door de klant of leveranciers worden opgebouwd en samengesteld
- vanuit de CE Contract module 
- vanuit de CE Sourcing module 
• Het systeem laat toe om een onbeperkt aantal onboarding/off boarding stappen in te stellen 
die al dan niet blokkerend kunnen zijn naar vervolgacties toe. 
• Elke kandidaat beschikt daarenboven over een kandidatenfiche die 1 geconsolideerd 
beeld weergeeft over on -en off boarding gerelateerde informatie evenals andere informatie 
(contracten, offertes, timesheets, facturen, certificaten, evaluaties, …) als de algemene informatie 
van de kandidaat zelf.

Connexys Voor leveranciers en zzp’ers is een portal beschikbaar waarmee de leveranciers zich kunnen 
inschrijven en kunnen solliciteren. Ook biedt het systeem functionaliteit om aanvullende 
documenten op te vragen bij leveranciers / kandidaten ten behoeve van het onboarden. 

Veelal wordt er een integratie gemaakt met een HR systeem om de verdere onboarding (en off 
boarding) mogelijk te maken.

Hays Het systeem biedt ondersteuning bij het on- en off boarden van suppliers d.m.v. customer 
defined fields, statussen en supplier onboarding workflows. Bepaalde onboardingsdocumenten 
kunnen automatisch worden toegekend aan (een bepaalde groep) leveranciers waarna op 
basis van een review- en approval-proces, de correcte on- en off boarding van een leverancier 
kan worden geborgd.
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Nétive De VMS-applicatie ondersteunt het volledige onboarding - en off boardingproces en initieert 
zelfs de onboardingsprocedure tijdens het aanvraagproces, zodat sommige faciliteiten zoals 
werkplek, die vaak lang duren en niet kandidaat specifiek zijn, al worden gestart. Met behulp 
van sjablonen kunnen de benodigde handelingen bij on- en off boarding vastgelegd worden en 
op basis van de van toepassing zijnde classificaties toegepast worden. Ook de aansturing van 
externe systemen kan vanuit het systeem plaatsvinden, bijvoorbeeld voor het aanvragen van 
een benodigde toegangspas en de latere afmelding hiervan.

OneStop
Sourcing

Ja, het is mogelijk voor nieuwe leveranciers om zich aan te melden bij het portaal wat ingericht 
is voor de klant. Deze kan bepaalde eisen/documenten verplicht stellen en op basis van deze 
screening leveranciers goed- of afkeuren. Zowel klant als leverancier hebben de mogelijkheid 
zich uit te schrijven van het systeem. Vanzelfsprekend blijven de wettelijk te bewaren 
documenten geborgd.

proUnity Het VMS is zeer gebruiksvriendelijk opgebouwd en bij eventuele vragen kan de gebruiker 
terecht bij  de FAQ’s. We beschikken echter ook over een helpdesk, een chatbox en een online 
help platform.

6.3. Overige relevante ontwikkelingen

6.3.1.	De	veranderende	klantvraag

In het voorgaande hoofdstuk hebben we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt geschetst, waarbij 
het vooral opvalt dat er duidelijk 2 snelheden in de markt zijn. Er zijn organisaties die een erg 
mature blik op talentbeheer ontwikkeld hebben en oplossingen zoeken waarbij het vinden en 
beheren van het juiste talent prioritair is. Zij zoeken tooling die hun holistische visie ondersteunt 
en werkbaar maakt. 
Daarnaast zijn er de bedrijven die nu slechts de eerste stappen zetten om hun extern talent in 
kaart te brengen en te beheren. 

Allemaal hebben ze onderstaande basis behoeften waarvoor ze een VMS-partner zoeken die ze 
daar optimaal mee helpt:

Basis	behoefte	klant	 	 	 	 	 VMS-oplossing

Het afdekken van alle risico ‘s (compliance)  • Juridisch correcte classificatie van talenten
       • Correct on- & off boarden van alle contractvormen
       • Transparantie en rapportering

Maximale controle over kosten   • Rate cards
       • Inzicht proces (in)efficiëntie
       • Benchmarking (intern)
 
Snelheid & wendbaarheid    • Rapportering: 24/7 en visueel
       • Gebruiksgemak voor alle gebruikers

Relatie met leveranciers    • Process efficiëntie
       • Supplier management: score cards, tiering, …
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Door de evoluerende klantvraag en, parallel hieraan, door de toenemende mogelijkheden 
die technologie biedt, kunnen VMS-systemen vergaand innovatief zijn. Uit de onderstaande 
tabel kunt u afleiden welke trends en marktontwikkelingen de deelnemers aan dit onderzoek 
significant vinden  in Nederland en België.

    

Beelin
e

C-E Connexy
s

Hays
Nétiv

e

OSS
pro

Unity

TOTAAL

Markt groeit en dit aan 2 snelheden 
(holistische visie versus beginners)

Veel nieuwe HR Tech- bedrijven

KMO/MKB markt biedt potentieel voor 
VMS- aanbieders

Vraag naar API ‘s bij meer mature 
klanten

Rol van de manager neemt toe; 
daarom moeten bestaande systemen 
vereenvoudigen
(gebruiksvriendelijker)

Tool moet nog meer functioneel zijn 
(snel, optimaal)

Werken op basis van SOW neemt toe
Vraag naar Self sourcing neemt toe

Beheren van interne mobiliteit wordt 
belangrijker

Borgen van de flexibele schil, 
poolbeheer

Vast en flex worden in één systeem 
beheerd

1 1      2

 1      1

 1      1

 1 1     2

  1 1 1 1 1 5

   

  1    1 2

1      1 2

  1     1

  1  1 1  3

1 1 1  1   4

Het valt op dat vereenvoudiging en verbetering van de functionaliteit van bestaande systemen 
hoog scoren als klantvraag. Parallel hieraan voorspellen VMS-aanbieders dat het aantal 
organisaties dat vast en flexibel talent als een geheel beschouwt, zal toenemen. 
Kortom, klanten wensen alle aanwezige en potentieel interessant talent vergaand te beheren in 
een gebruiksvriendelijk systeem; talent wordt  zo voor de inhurende organisatie meer ‘fluïde’ en 
gemakkelijk toegankelijk.

‘Fluïde’ talent is nog een verre droom, een mooi concept. In de praktijk is nog geen enkele 
technologie in staat om dit in zijn geheel te ondersteunen. Maar het signaal van de markt is 
blijkbaar voldoende duidelijk want enkele deelnemende VMS-systemen aan dit onderzoek 
hebben reeds geïnvesteerd in innovaties op dit vlak en/of plannen dat te doen voor de volgende 
2 jaar. Verder valt op dat het ‘mobile friendly’ maken van hun systeem ook ruime aandacht krijgt 
als vertaalslag van behoefte naar het meer gebruiksvriendelijk maken van de tool.

6.3.2.	GDPR

Wij adviseren u bijzondere aandacht aan GDPR te besteden, wat staat voor General Data 
Protection Regulation (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is 
een geheel van regels om de gegevens van Europese burgers beter te beschermen. De wetgeving 
werd reeds op het einde van 2016 goedgekeurd, en bestaat uit twee delen: de Regulation, die 
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van toepassing is op de bedrijfswereld, en de Directive, voor overheidsdiensten zoals politie en 
justitie. Beiden treden ze in mei 2018 officieel in werking in Europa. 

Op 25 mei 2018 zullen bedrijven die persoonsgegevens verzamelen, volledig moeten voldoen 
aan de nieuwe set regels van de GDPR. Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld 
waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, 
foto, en vele andere factoren. 

De voornaamste vernieuwingen in de GDPR draaien rond vier pijlers:
1. Transparantie: Bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data worden verzameld 

en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier.
2. Data-overdracht: Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de ene dienstverlener 

naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te wisselen.
3. Recht om vergeten te worden: Bedrijven moeten persoonsgegevens kunnen wissen als de 

persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen geldig tegenargument gegeven kan worden 
– ook als de data inmiddels gedeeld zijn met derde partijen.

4. Meldplicht bij datalekken: Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden binnen de 72 uur, tenzij 
kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is voor de verzamelde persoonsgegevens. 

Om die regels na te leven, moeten bedrijven exact weten waar ze persoonsgegevens verzamelen, 
en hoe deze beschermd en verwerkt worden (o.a. verder gedeeld worden). Voor extern 
ingehuurde krachten verloopt dit alles via het VMS en moet u er op kunnen vertrouwen dat dit 
conform deze nieuwe wet - & regelgeving gebeurt.

Bedrijven die niet voldoen aan de GDPR, kunnen zware repercussies verwachten. Zo wordt er 
in de GDPR gewag gemaakt van verschillende soorten boetes. Wanneer de verzamelde data 
niet correct worden beheerd, een serieus datalek niet wordt gemeld of het bedrijf geen risico-
assessment houdt, kan de boete oplopen tot 2 procent van de jaarlijkse omzet. Voor ernstige 
misstappen kan dat bedrag stijgen tot maar liefst 4 procent van de omzet, met een maximum 
van 20 miljoen euro. 

Alleen proUnity maakt expliciet melding dat zij bezig is met voorbereiding op de GDPR, toch een 
meer dan opmerkelijke vaststelling.

6.3.3.	De	antwoorden	van	de	deelnemers

1. Op basis van onze focus op de doorontwikkeling van onze technologie hebben we de 
afgelopen 2 jaar veel nieuwe functionaliteiten geïntroduceerd. De belangrijkste zijn:
• Self-Sourcing: In 2016 introduceerde Beeline voor zijn klanten en de markt een complete self-
sourcing-oplossing waarmee bedrijven direct toegang hebben tot talenten op de arbeidsmarkt. 
Vanuit hun eigen Preferred Talent Pool kunnen kandidaten worden geselecteerd en worden 
ingezet, zonder tussenkomst van leveranciers. De inzet verloopt rechtstreeks of slechts door 
tussenkomst van een Payroll organisatie. Beeline Self-Sourcing vergroot en versnelt de toegang 
tot talenten en kan de totale kosten met 15% tot 50% verminderen.
• Preconfigured Bill Rate Calculator - trueRATE. Met deze functionaliteit kunnen klanten hun 
tarieven automatisch bepalen op basis van meerdere complexe variabelen, inclusief sociale en 
wettelijke kosten. De trueRATE-functie berekent en zorgt voor zichtbaarheid en transparantie 
in de kosten die leveranciers in rekening brengen met gebruikmaking van Beeline’s pay-to-bill 
of bill-to-pay-tariefmodellen. Alle tariefcomponenten die de rekeningtarief vormen, zijn tevens 
rapporteerbaar.

VMS-aanbieders 1.	Welke	technologische	ontwikkelingen	en/of	uitbreiding	van	functionaliteit	zijn	er	in	de	
afgelopen	2	jaar	geweest	voor	uw	VMS-systeem?
2.	Welke	technologische	ontwikkelingen	en/of	uitbreiding	van	functionaliteit	zijn	er	in	de	
komende	2	jaar	gepland	voor	uw	VMS-systeem?

Beeline

6 │ Enkele specifieke VMS functionaliteiten uitgelicht
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• Data analytics en benchmarking: Beeline investeert voortdurend in data-architectuur, 
rapportage en analyse, en data visualisatiehulpmiddelen waarmee klanten van elk 
ervaringsniveau relevante inzichten krijgen. In dat kader introduceerden wij in 2016 als eerste 
VMS aanbieder ter wereld een integratie met de ‘Talent Data Exchange (TDX)’ van Brightfield 
strategies. Ons partnerschap met Brightfield en de integratie met TDX stelt ons in staat om een 
ongekende benchmarking functionaliteit aan te bieden. Beeline kan real-time gecomprimeerde 
rapportages leveren voor benchmarking van uw tarieven. De TDX-oplossing maakt gebruik 
van kunstmatige intelligentie om ongestructureerde marktgegevens van hun klanten en 
wereldwijde leden te verwerken tot standaarden die tarief vergelijk tussen functies en rollen 
mogelijk maakt. Wij zijn op dit moment de enige VMS aanbieder met een TDX integratie voor 
real-time benchmark functionaliteiten om onze opdrachtgevers in staat te stellen hun kosten 
verder te optimaliseren en hun inkoopstrategie te perfectioneren.

2. Op basis van onze constante focus op de doorontwikkeling van ons platform verwachten 
wij de komende 2 jaar de volgende technologische ontwikkelingen en functionaliteiten te 
lanceren
• Microservices: Met de fusie van Beeline + IQN introduceren wij als eerste VMS aanbieder een 
op Microservices gebaseerde architectuur voor alle toekomstige ontwikkelingen. Microservices 
is de toonaangevende manier om bedrijven zoals Google en Amazon hun technologieën te 
ontwikkelen. De voordelen van deze nieuwe architectuur zijn veel groter dan de monolithische 
SOA-gebaseerde architectuur die veel van onze concurrenten gebruiken. Met behulp van 
microservices kan Beeline veel snellere product releases en nieuwe functionaliteiten ontwikkelen, 
zonder gekoppeld te zijn aan een enkele technologie stack of programmeertaal. Er zijn vele 
extra voordelen voor onze klanten, waaronder geoptimaliseerde hardware, geen tijdsverlies door 
implementaties en de hoogste system securities die er beschikbaar zijn in de markt. 
• Uitbreiding van onze bestaande Self-Sourcing functionaliteiten: Wij zijn de marktleider in het 
leveren van Self-Sourcing mogelijkheden waarmee talent direct wordt gekoppeld aan banen. 
We zullen ons blijven richten op het uitbreiden van deze mogelijkheden en de integratie van 
bestaande externe Talent Clouds in ons netwerk.
• Data Analytics: In de afgelopen twee jaar heeft Beeline reeds een leidende positie ingenomen 
op het vlak van data analytics. Ook de komende 2 jaar zetten wij zwaar in op data analytics. Zo 
zullen we de komende 2 jaar onze automatische Talent Ontology Machine (ATOM) lanceren. 
ATOM stelt onze klanten in staat om met behulp van Machine Learning en Artificial Intelligence 
betere voorspellingen te doen van trends en ontwikkelingen binnen hun externe workforce om 
strategisch betere keuzes te kunnen maken. We zullen ook ons partnership met Talent Data 
Exchange (TDX) door Brightfield Strategies verder uitbreiden om onze ATOM-mogelijkheden te 
verrijken en klanten te voorzien van opties voor predictieve modellering en het voorspellen van 
alle aspecten van TTA en TTM.
• Mobiele functionaliteiten: In de loop van 2017 en 2018 zal Beeline nieuwe mobiele applicaties 
lanceren, inclusief ons nieuwe Mobile Approval Centre app en Mobile Agent. Tevens zullen we 
de nieuwste ontwikkelingen op het vlak van “voice gestuurde” technologie integreren in ons 
platform waardoor het gebruikersgemak nog verder zal toenemen.
• VMS (Staffing and Services Procurement): We zullen doorgaan met het uitbreiden van 
kernfuncties van ons platform om ervaringen van eindgebruikers te verrijken. Voorbeelden 
omvatten optimalisaties in online bid functionaliteiten, evalueren van projecten, 
interviewplanning, het verrijken van de MSP- of Self Managed (VMO) en leverancierservaringen, 
het uitbreiden van procure-to-pay-functies.

Connecting-
Expertise

1. De uitbreidingen en technologische ontwikkelingen van de afgelopen 2 jaar hadden 
betrekking op: 
• SOW
•  Localisatie van de software (gedreven door internationalisering)
• Uitbreiden van de invoicing functionaliteiten
• Bouwen van API’s 
• Uitbreiding marktplaats functionaliteiten
• Aanpassingen aan het notificatiesysteem
• White label werking.

2. Komende 2 jaar plannen wij verdere verbeteringen en uitbreidingen op vlak van:
• Reporting & Analytics
• API’s 
• Mobile App
• Marktplaatswerking
• Localisatie
• Productpositionering (oa midmarket).

6 │ Enkele specifieke VMS functionaliteiten uitgelicht
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Connexys 1. Geen.

2. Geen directe. De VMS-functionaliteiten evolueren mee op basis van de ontwikkelingen die 
wij doorvoeren in ons ATS.

Hays

Nétive

OneStop
Sourcing

1. In de afgelopen twee jaar hebben we met name een toename gezien van de mate van 
integraties en het belang hiervan. We zien dat de Vendor Management-systemen een steeds 
belangrijkere plek krijgen binnen het bestaande IT-landschap van de klant. Mede hierdoor zien 
we dat een VMS steeds beter kan samenwerken met andere technologie.

2. De komende jaren verwachten wij een grotere uitrol van SOW-modules binnen de VMS-
systemen en met name een toenemende functionaliteit binnen deze modules. Ook verwachten 
wij dat een VMS een cruciale rol gaat spelen in de vertaling van de (veelal theoretische) processen 
naar werkbare en eenvoudige praktijkoplossingen.

1. De volgende functionaliteiten zijn de afgelopen jaren ontwikkeld: 
• De ondersteuning van vaste werving en het gehele proces van flexibele arbeid (van werving 
tot aan de facturering)
• Ondersteuning van de applicatie in het Engels en Frans
• Voorkeurskandidaat functionaliteit
• Ondersteuning DAS.

2. De volgende functionaliteiten zijn gepland voor de komende jaren:
• Verdere uitbreiding van de SOW functionaliteit
• Worker tracking functionaliteit
• Verdere uitbreiding TTA functionaliteit (vast en flex)
• Mobiele apps (o.a. urenregistratie)
• Verbetering van de front-end
• Ondersteuning van een grafische workflow configuratie tool

1. Afgelopen twee jaar heeft External Staffing Desk zich ontwikkeld tot een cloud based oplossing 
waarbij gebruiksgemak maar ook het bewaken van ‘compliance’ een sterke invloed heeft 
gehad. Het systeem heeft als gevolg daarvan een complete visuele en functionele make-over 
gekregen, waarbij ook de volledige ‘backend’ opnieuw is opgebouwd. Dit om de performance, 
het gebruiksgemak en de schaalbaarheid van het systeem verder te optimaliseren.

2. Het VMS staat als geheel maar kan straks ook modulair worden afgenomen. Eventuele 
aanpassingen kunnen bestaan uit het ontwikkelen van maatwerk voor relaties of worden 
bepaald door vereiste aanpassingen door veranderende wet- en regelgeving. Verder kan 
gedacht worden aan nog meer gebruiksgemak door aanvullende functionaliteiten en apps 
te ontwikkelen waarmee bijvoorbeeld een accurate tijdregistratie van professionals nog 
makkelijker kan worden bijgehouden. Vervolgens kan deze tijdregistratie makkelijk worden 
geaccordeerd en geadministreerd en eventueel met een automatische factuurstroom worden 
afgehandeld. Tot slot zal de applicatie worden aangevuld met alle processen en functionaliteit 
die nodig is om als volledig Total Workforce Management systeem te functioneren. Dit houdt in 
dat ook het contract- en human resources management van ‘vaste medewerkers’ via ESDNext 
kan worden uitgevoerd.

proUnity 1. Uitbreiding en optimalisatie van onze matching engine. Volledige automatisering van het 
contractbeheer. Uitbreiding van onze marktplaats naar dienstenleveranciers. Een media 
specifieke oplossing inclusief beheer auteursrechten.

2. Verder optimalisatie en variaties op het SOW-werkingsmodel, GDPR,  artificiële intelligentie 
en een mobile app.

Uit de ontvangen antwoorden van de deelnemende bedrijven blijken grote verschillen te zitten 
tussen de technologische plannen in de komende jaren. Ook vanuit dit aspect valt er dus wat te 
kiezen tussen de verschillende systemen, afhankelijk van uw behoeften. 
 

6 │ Enkele specifieke VMS functionaliteiten uitgelicht
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   Kean House, 6 Kean Street
      London, WC2B 4AS
      
Website      www.beeline.com

Naam	contactpersoon    Manfred Vogels     
 
Telefoon	nummer	contactpersoon  +31 6 22206946

E-mailadres	contactpersoon   manfred.vogels@beeline.com

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   Kean House, 6 Kean Street
      London, WC2B 4AS
      
Website      www.beeline.com

Naam	contactpersoon    Manfred Vogels     
 
Telefoon	nummer	contactpersoon  +31 6 22206946

E-mailadres	contactpersoon   manfred.vogels@beeline.com

Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

    Merknaam	/	label			 	 Activiteit

Nederland   nvt     nvt

België    nvt     nvt

Wereldwijd   nvt     nvt

         

Moederorganisatie

Naam    Beeline

Vestigingsplaats   Jacksonville, Florida, United States

Website	    www.beeline.com

7 │ Bedrijfsinformatie - Beeline
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Missie en visie van het bedrijf

Beeline biedt de marktspecifieke software en diensten aan waarmee onze opdrachtgevers hun 
externe workforce kunnen inkopen en managen. Onze expertise, kwaliteit, betrouwbaarheid en 
pro-activiteit garanderen toegevoegde waarde voor onze opdrachtgevers en partners. 

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

Middels onze innovative technologie, industry leadership en ongeëvenaarde klantenservice 
genereren wij voor onze opdrachtgevers (in)directe kostenbesparingen, transparantie en inzicht, 
100% compliancy, efficiëntie en verhoogde kwaliteit.

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

Beeline is opgericht in 1999. Na de fusie met IQN in 2016 is Beeline momenteel de grootste 
onafhankelijke aanbieder van VMS technologie ter wereld. Meer dan 300 opdrachtgevers 
wereldwijd maken dagelijks gebruik van onze technologie en onze specialisten. Beeline is talloze 
malen onderscheiden voor beste gebruikerservaring, product innovatie en analytics.

Kernactiviteiten van het bedrijf

Beeline focust op 2 kernactiviteiten. Ten eerste het ontwikkelen en aanbieden van VMS technologie 
voor de inkoop en het managen van externen (op uurbasis en projectbasis). Daarnaast bieden 
wij strategische, operationele en technische ondersteuning door middel van implementatie 
diensten, integraties, (product) training en accountmanagement.

USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie 
in Nederland en/of België op gebied van RPO diensten

Beeline’s onderscheidend vermogen wordt geboden door een ongekende gebruikerservaring, meest 
innovative technologie, geavanceerde analytics (real-time benchmarking) en klantenondersteuning 
(accountmanagement). Onze onafhankelijkheid en niet aflatende focus op productontwikkeling en 
innovatie verzekeren ons van de positie als marktleider, nu en in de toekomst.

Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar

7 │ Bedrijfsinformatie - Beeline

Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

Naast bovenstaande talen 
is het systeem nog in 7 
andere talen beschikbaar

nvt nvt



54VMS-systemen in Nederland en België - 2017

EDITIE 2017

Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee

   Ja, namelijk: Ons platform bestaat uit 3 verschillende onderdelen welke permanent aanwezig 
zijn: Head Count tracking - functionaliteit voor het on-boarden van externen, Contingent - voor het 
managen van uitzendkrachten en freelacers, SOW - voor het managen van inhuur op project basis 
en freelancers. Afhankelijk van de behoefte van onze opdrachtgevers staan deze in de on of off 
modus. 

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom

										2016																											Nederland																											België																											Wereldwijd

7 │ Bedrijfsinformatie - Beeline

Aantal klanten

Aantal individuele 
gebruikers

Managed spend (€)

17

1000

€	900	miljoen

300+

80.000+

$	30	miljard

10

750

€	150	miljoen

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

ING, Banking & Insurance, 
Nederland

8% kostenbesparing, 
leverancier rationalisatie, 
gestroomlijnd inhuurproces, 
transparantie en 100% 
compliant inhuur 

Telecom provider, 
telecommunicatie, Nederland 

Vereenvoudiging van 
het facturatieproces en 
vereenvoudiging van het 
inhuurproces, resulterend in 
FTE besparingen

										Concurrent	1																						Concurrent	2																												Concurrent	3

Nederland

België

Wereldwijd

Fieldglass, samen met 
Beeline marktleider.

Fieldglass, samen met 
Beeline marktleider.

Fieldglass, samen met 
Beeline marktleider.

Nétive, lokale Nederlandse 
aanbieder

Connecting-Expertise, 
lokale Belgische aanbieder

DCR workforce, groeiende 
marktpositie in de VS

3SS, als onderdeel van bredere 
totaal oplossing (MSP-diensten)

3SS, als onderdeel van bredere 
totaal oplossing (MSP-diensten)

PeopleFluent, geïntegreerde 
total workforce oplossing
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Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of -normeringen

    Nee

    Ja, namelijk:  Safe Harbor Privacy Principles, SSAE 16 Type II SOC-1/2/3, ISAE 3402, CCWP, 

Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee
   
    Ja, namelijk: Staffing Industry Analysts

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

NAAM: Oracle

Voor: 

Integraties met Oracle’s 
Human Captital 
platformen: Taleo / 
Fusion

Allegis

NAAM: Brightfield Solutions

Voor: 

Integratie met Brightfield’s 
TDX, voor real-time bench-
marking van functies en 
tarieven

Manpower/Tapfin

NAAM:Workday

Voor:

Integratie met Workday 
platform

Hays

Welke elke veranderingen zijn er in de afgelopen 2 jaar geweest in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

Op 13 december 2016, zijn Beeline en IQN samengevoegd tot de grootste onafhankelijke leverancier 
van VMS-oplossingen. Het gecombineerde bedrijf gaat door onder de naam Beeline. Deze fusie 
stelt ons in staat om expertise te combineren en onze klanten en partners de volgende generatie 
van VMS technologie aan te bieden. Deze strategische samensmelting van 2 wereldwijde VMS-
leiders zorgt ervoor dat de gecombineerde organisatie de meest innovatieve tools, verbeterde 
diensten en superieure technologieën kan leveren die u nodig heeft om uw externe medewerkers 
te beheren. In tegenstelling tot andere VMS-aanbieders biedt de gecombineerde IQN + Beeline-
organisatie: 
• Het meest ervaren team van VMS professionals onder één dak 
• Ervaring opgedaan door meer dan 300 actieve wereldwijd 
• Een uniek “ecosystem” van oplossingen met toegevoegde waarde, diensten en 

infrastructuurpartners 
• Een innovatieve en volledig geïntegreerde oplossing voor Self-sourcing
• Globale oplossingen geleverd door lokale experts op meer dan 15 locaties wereldwijd.
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Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

Beeline is toegespitst op het versnellen van innovatie door zowel organische groei als het streven 
naar verdere specifieke overnames op raakvlakken met onze technologie. Het is Beeline’s visie om 
onze positie als marktleider verder te versterken en ongeëvenaarde oplossingen aan te bieden. 
Dit streven wordt versterkt door onze inzet op de doorontwikkeling van ons product waar wij 
momenteel 20-25% van onze totale omzet aan uitgeven en dat de komende 2 jaar verder zal 
worden verhoogd naar ruim 35%. 4 leidende principes drijven onze Roadmap: 

• het creëren van een “system of engagement” - ons VMS systeem biedt veel meer dan een 
inkoopfunctionaliteit. 

• Het mogelijk maken   dat onze klanten flexibel personeel kunnen inzetten door middel van 
robuuste risico-, compliance- en kostenbeheersing. 

• Ondersteuning in alle categorieën externe inhuur in alle geografische gebieden ter wereld 
• Total talent management en Total workforce management beslissingen maken via geavanceerde 

data analyses. 

Met name op het vlak van data-analyses zijn wij van mening dat het creëren en leveren van 
voorspellende analyses een enorme meerwaarde creëert voor onze opdrachtgevers. In plaats van 
alleen in historisch perspectief te reflecteren, leveren we uniek inzicht door middel van `big data’ 
die onze klanten helpt bij het vinden van het juiste talent op het juiste tijdstip tegen de beste 
condities.
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   P.J. Oudweg 61
      1314 CK Almere
      
Website      www.connecting-expertise.com

Naam	contactpersoon    Marlies Thomasson
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  +31 85 009 05 29

E-mailadres	contactpersoon   Marlies.thomasson@connecting-expertise.com

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   Cockerillkaai 11
      2000 Antwerpen     
 
Website      www.connecting-expertise.com

Naam	contactpersoon    Peter De Buck    

Telefoon	nummer	contactpersoon  +32 2 888 58 11

E-mailadres	contactpersoon   peter.de.buck@connecting-expertise.com

Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

    Merknaam	/	label			 	 Activiteit

Nederland   Connecting-Expertise              CE VMS en CE Marktplaats  
    
België    Connecting-Expertise              CE VMS en CE Marktplaats

Wereldwijd	 	 	 Connecting-Expertise              CE VMS en CE Marktplaats
         

Moederorganisatie

Naam    Recruit Holdings

Vestigingsplaats   Japan

Website	 	  http://www.recruit-rgf.com

7 │ Bedrijfsinformatie - Connecting-Expertise
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Missie en visie van het bedrijf

Connecting-Expertise helpt bedrijven om een betere grip te krijgen op de inhuur -en beheerprocessen 
van alle mogelijke (tijdelijke) medewerkers. We leveren innovatieve oplossingen die onze klanten 
helpen in te spelen op de snel veranderende noden en markt.  We doen dit via technologie die een 
oplossing biedt vanuit een Total Talent Sourcing invalshoek.

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

Op relationeel vlak zijn we flexibel, pragmatisch en klantgericht.  Op technologie vlak zijn we open, 
modulair implementeerbaar en snel inzetbaar.  We hechten een groot belang aan de ROI en de 
resultaten van onze projecten en groeien graag mee met onze klanten.  Sinds onze oprichting 
hebben we een klantenretentie van 100%.

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

Belangrijke milestones: 2007: Oprichting; 2008: eerste klant bpost; 2009: eerste klant in de 
financiële sector; 2010: finalist Supply Chain Awards; 2011: SOW functionaliteit geactiveerd; 2012: 
eerste klant in Utilities; 2013: eerste implementatie met een MSP speler; 2014: winnaar Supply 
Chain Award, Onderdeel USG People, 2015: eerste Franse klant: 2016: onderdeel Recruit; 2017: 
naast België en Nederland ook actief in Duitsland, UK en US.

Kernactiviteiten van het bedrijf

De ‘CE VMS’ ondersteunt het end2end inhuur -en beheerproces van uw externe medewerkers 
via 4 modulair implementeerbare modules (Source, Contract, Track & Pay).  Dit voor zowel 
uitzenden, detachering als SOW contracten.  De ‘CE Marktplaats’ helpt bedrijven om leveranciers 
te benchmarken, niche profielen te vinden en niet gekende leveranciers en/of freelancers snel en 
direct te zoeken, benaderen en contracteren.

USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de 
concurrentie

USP’s: modulaire implementie en prijszetting, lokale aanwezigheid, mogelijkheid tot combinatie 
CE Marktplaats met CE VMS, mogelijkheid tot White label gebruik, kleine wendbare speler die 
onderdeel is van een multinational, duidelijke focus, snelle/korte implementatietijden, mogelijkheid 
om verschillende sourcingmodellen te ondersteunen (MSP (inter/extern), RPO, Master Vendor…)
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Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar

Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee
    
    Ja, namelijk: De CE VMS oplossing kan end2end gebruikt worden via onze 4 modules: Source, 
Contract, Track & Pay.  We hebben daarnaast ook klanten die slechts een of enkele modules 
gebruiken van het systeem.

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

7 │ Bedrijfsinformatie - Connecting-Expertise

Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

Nieuwe talen kunnen 
flexibel toegevoegd 
worden

Nieuwe talen kunnen flexibel 
toegevoegd worden

Nieuwe talen kunnen 
flexibel toegevoegd 
worden

										2016																											Nederland																											België																											Wereldwijd

Aantal klanten

Aantal individuele 
gebruikers

Managed spend (€)

2

388

€ 14 300 000

77

9957

€ 791 790 000

74

9314

€ 582 490 000

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

Engie, Utilities, België/
Frankrijk

Eerste internationale referentie, 
end2end implementatie voor 
Uitzenden, detachering in België 
en Frankrijk, gecombineerd 
gebruik CE VMS met CE 
Marktplaats.

bpost, publiek/retail, België

Eerste klant, end2end imple-
mentaties, Uitzenden, Deta-
chering en SOW, gecombi-
neerd gebruik CE VMS met 
CE Marktplaats.
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De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom
 

Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen

    Nee
    
     Ja, namelijk:  Wij laten ons jaarlijks meerdere malen door externe partijen doorlichten op vlak van 
Security, Best Practices, Interne en Externe processen en Finance.

										Concurrent	1																						Concurrent	2																												Concurrent	3

Nederland

België

Wereldwijd

Elk Europees land heeft 4 type van VMS-spelers: 1) de startups (vaak innovatief, 
creatief, disruptief en gericht op een stuk van het proces), 2) de ‘local champions’ 
(Nétive, Carerix, Adver Online, Connexys…) met een goede lokale ondersteuning, 
referentie database en groei-ambitie.  3) de wereldwijde ‘midmarket’ spelers 
(Provade, ZeroChaos, PeopleFluent…) vaak goed in een bepaald segment of 
continent en 4) de marktleiders (FieldGlass (SAP), Beeline/IQN) met een wereldwijde 
implementatie capaciteit.  Voor Nederland en de andere Europese landen is 
Connecting-Expertise een ‘challenger’.

Voor België is Connecting-Expertise de ‘local champion’.  We verdedigen onze posi-
tie tegen de HR Tech Start-Ups (http://www.hrtechvalley.org/en/community/map-of-
belgian-hr-tech/), ‘local champions’ van andere Europese landen die uitbreiden, en 
de ‘marktleiders’ in mindere mate.  We onderscheiden ons via onze USP’s.

Wereldwijd (in ons geval UK, US, Frankrijk en Duitsland) komen we voornamelijk in 
aanraking met de ‘local champions’ en de ‘marktleiders’.  We onderscheiden ons 
daar via ons Partnernetwerk en onze USP’s.

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

HR Office

Voor: 

HR App Store, link ATS

Recruit (USG Solvus, 
USG Public-Sourcing, 
Advantage XPO, At-
terro)

Cumul.io

Voor: 

Reporting en Analytics

TAPFIN

Stuart

Voor:

Data Center Services

Allegis Group Services

http://www.hrtechvalley.org/en/community/map-of-belgian-hr-tech/
http://www.hrtechvalley.org/en/community/map-of-belgian-hr-tech/
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Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee

    Ja, namelijk: VIB, Voka, HR Tech Valley, SIA

Welke veranderingen zijn er in de afgelopen 2 jaar geweest in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

Ons bedrijf kent jaarlijks een dubbel digit groei. Op personeelsvlak hebben we onze organisatie 
klaargezet ter ondersteuning van onze internationale groei. Mede hierdoor zijn we afgelopen jaar 
qua headcount verdubbeld. Dit heeft zich vertaald naar een aangepaste organisatiestructuur met 
aangepaste (interne en externe) processen en procedures. Daarnaast zijn we verhuisd naar een 
groter kantoor.

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw or-
ganisatie? En waarom/waardoor?

Onze internationale groei wordt gestimuleerd en gestuurd door onze klanten, partners en het 
feit dat we een onderdeel zijn van internationale groep met wereldwijde vertakkingen (Recruit 
Holding). Anno 2017 zijn we in 3 nieuwe landen gestart. De nodige investeringen worden voorzien 
naargelang de groei en de noden.
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   K.P. v/d Mandelelaan 68-70
      3062 MB Rotterdam
      
Website      https://www.connexys.com

Naam	contactpersoon    Serge de Klerk
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  0031612994275

E-mailadres	contactpersoon   klerk@connexys.com

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   K.P. v/d Mandelelaan 68-70
      3062 MB Rotterdam     
 
Website      https://www.connexys.com

Naam	contactpersoon    Serge de Klerk    

Telefoon	nummer	contactpersoon  0031612994275

E-mailadres	contactpersoon   klerk@connexys.com

Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

    Merknaam	/	label			 	 Activiteit

Nederland   Bullhorn                    nvt     
 
België    Bullhorn                    nvt 

Wereldwijd	 	 	 Bullhorn                    nvt 
         

Moederorganisatie

Naam    Bullhorn

Vestigingsplaats   Boston

Website	 	  www.connexys.com en www.bullhorn.com

7 │ Bedrijfsinformatie - Connexys
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Missie en visie van het bedrijf

Missie:
Het is onze missie om de ambities van onze relaties te verbinden. Inkoop, recruitment en HR laten 
wij efficiënt met elkaar samenwerken. Bij veel organisaties hebben wij resource-centers opgezet en 
werken inkopers en recruiters samen aan het invullen van vacatures en projecten via één oplossing. 
We werken aan het transparant maken van de arbeidsmarkt waardoor vraag en aanbod eenvoudig 
bij elkaar komen. Of het nu gaat om het invullen van een vacature, klus of project. 

Visie:
Recruitment verandert in resource-management. Steeds meer organisaties kiezen voor een 
strategische en integrale benadering van de totale behoefte aan arbeid. Onze visie is dat inhuur, 
recruitment en mobiliteit naar elkaar toe groeien. Bedrijven willen deze processen ondersteunen 
vanuit één oplossing. Rapporteren en matchen moeten kunnen over alle doelgroepen en alle types 
aanvragen. Wij bieden onze klanten een complete oplossing die device-onafhankelijk is en op een 
zeer schaalbaar platform draait waarbij men binnen een paar klikken toegang heeft tot de gehele 
arbeidsmarkt. Niet alleen de kandidaat, maar ook de gebruiker staat centraal.

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

Klanten van Connexys profiteren van een ‘best of breed’, ‘tried and tested’, recruitment-oplossing 
die device onafhankelijk is en draait op het Salesforce-platform.  Connexys werkt met dedicated 
recruitmentexperts samen met haar klanten vanuit de partnership-gedachte: samen werken aan 
het beste resultaat, waarbij niet het proces, maar kandidaat, klant en gebruiker centraal staan.
Onze productontwikkeling en marktbenadering zijn niet gericht op bedrijven die een dedicated 
VMS- oplossing zoeken. De kracht van onze oplossingen is dat ze kosten besparen doordat de 
klant in staat is klussen/projecten en vacatures te matchen op alle doelgroepen. Ook maken wij het 
makkelijk om vanuit één oplossing vacatures en klussen uit te zetten naar leveranciers, job boards, 
de eigen website, eigen medewerkers en sociale media.

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

Connexys is in 2001 opgericht en lanceerde het allereerste digitale recruitmentsysteem in de 
markt. Connexys werd marktleider in Nederland voor software voor het vinden, binden en matchen 
van talent. De succesvolle aanpak en de internationale groei leidde op 11 september 2017 tot 
de overname door Bullhorn International, een wereldwijd leidend cloud computing bedrijf voor 
detacherings- en wervingsorganisaties. 

Kernactiviteiten van het bedrijf

Sinds 2001 is Connexys by Bullhorn gespecialiseerd in innovatieve technologische oplossingen voor 
het vinden, matchen, selecteren en binden van talent en één van de snelst groeiende recruitment-
software leveranciers in Europa.

7 │ Bedrijfsinformatie - Connexys
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USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de 
concurrentie

1. Een state of the art ATS, gebouwd op Force.com technologie van Salesforce. Salesforce is 
wereldleider in CRM-systemen. Connexys by Bullhorn biedt hiermee een krachtig platform (PAAS), 
wat veel verder gaat dan een software tool:

• Ons platform is zeer schaalbaar en zelf configureerbaar. Klanten kunnen eigen apps toevoegen 
waardoor een veel breder proces ondersteund kan worden

• Volledige integratie met andere processen: Recruitment, Inhuur, Marktplaats en Mobiliteit
• Integratie met ERP
• De Resource Manager geeft met behulp van uitgebreide rapportagemogelijkheden en een 

duidelijk dashboard op ieder tijdstip van de dag een actueel zicht op jouw business.
• Bijzonder gebruiksvriendelijke Managers portal. De manager zien wij als een belangrijke 

persoon in het inhuur- en recruitmentproces en wordt hij/zij daarom optimaal en laagdrempelig 
gefaciliteerd.

• Best (wo)man for the job: als manager wil je de beste persoon op jouw vacature aannemen. Of 
deze persoon nu in vaste dienst komt, via een uitzendbureau of als zzp’er aan jouw organisatie 
verbonden is.

• Binnen de Resource Manager worden alle beschikbare resources betrokken en kun je vacatures 
en inhuuraanvragen optimaal invullen.

2. Connexys by Bullhorn bedient al sinds 2001 grote corporates (voornamelijk 500+ medewerkers) 
in binnen- en buitenland

3. Connexys by Bullhorn is marktleider in Nederland

4. Wij zijn niet alleen een supplier, maar werken als partner écht samen met onze klanten. Met 
onze kennis van technologie en de markt helpen wij hen vooruit.

Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

nvt nvt nvt

Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar

7 │ Bedrijfsinformatie - Connexys
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Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee
    
     Ja, namelijk: Het VMS is onderdeel van de Resource-Manager die bestaat uit verschillende 
modules: recruitment, campus recruitment, arbeidsmobiliteit en inhuur, waaronder een 
marktplaats voor flexibele arbeid. Klanten kunnen kiezen uit diverse edities.

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

TKP Nederland.

Dit onderdeel van Aegon is 
een dynamische financiële 
dienstverlener. Zij hebben 
vroegtijdig de keuze gemaakt 
om te kiezen voor ons flexi-
bele platform waarmee ze 
naast recruitment al hun 
resource- processen kunnen 
ondersteunen.

Randstad

Randstad heeft bewust voor 
onze Salesforce platform oplos-
sing gekozen omdat alle pro-
cessen binnen hun organisatie 
hiermee ondersteund kunnen 
worden. Zij zien in ons een 
software leverancier maar voo-
ral een partij die kan helpen hun 
business te ondersteunen en te 
ontwikkelen. Vroeger waren vast 
en flex gescheiden werelden en 
wij brengen dit samen. 

Deze vraag is voor ons lastig te beantwoorden. Dit komt omdat veel van de 300 bedrijven waar 
wij voor werken in toenemende mate inhuur met ons willen/ondersteunen. In ons verdienmodel 
om licenties te berekenen is spend voor ons niet belangrijk. Wij kijken naar de grootte van de 
organisatie. Traditionele VMS-oplossingen hebben hun verdienmodel op spend zitten en zijn zich 
hier dan ook goed van bewust.

7 │ Bedrijfsinformatie - Connexys
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De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom
 

Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen

    Nee
    
    Ja, namelijk:  ISO 27001

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

Salesforce
Voor: 
Wij bieden onze 
oplossingen op het 
platform van Salesforce. 
Dit platform wordt global 
gebruikt door meer dan 
150.000 bedrijven. Het 
voordeel van dit platform 
is dat alles wat we 
ontwikkelen ook meteen 
beschikbaar is op mobiel 
en tablet. Belangrijkste 
voordelen zijn de snelheid 
van productontwikkeling 
en de flexibiliteit die we 
op klantniveau kunnen 
bieden met Salesforce. 

Wij werken met 
partners samen. Dit 
is recruitment en 
flex georiënteerd. 
Het gaat daarbij niet 
puur om een VMS- 
dienstverlening.

Textkernel
Voor: 
Semantische search & match 
technologie.

Het bij elkaar brengen van 
vraag en aanbod is key 
in onze oplossingen. Om 
die reden hebben we de 
search en match engine 
van Textkernel volledig 
geïntegreerd. Bedrijven en 
dienstverleners zijn daardoor 
in staat vacatures, klussen 
en projecten te matchen op 
leveranciers, sollicitanten, 
eigen medewerkers en zzp’ers.

Wij werken o.a. samen 
met Randstad, Ebbinge en 
Flextensie

nvt

Connexys by Bullhorn levert haar oplossing vanuit de visie van Resource-management. Dit 
betekent dat we inhuur, VMS, recruitment en mobiliteit met elkaar integreren. Onze klanten kiezen 
bewust voor deze geïntegreerde benadering. Bij verschillende organisatie hebben we dan ook 
Resource-Centers ingericht waar HR, Inkoop & Inhuur en recruitment vanuit één oplossing samen 
werken. De marktplaats is een onderdeel van onze suite en deze wordt ook los verkocht. Met onze 
geïntegreerde benadering ervaren wij vrijwel geen concurrentie. Er zijn geen andere bedrijven die 
hiervoor momenteel een geïntegreerde oplossing leveren.
Puur kijkend naar VMS zijn bekende aanbieders als Fieldglass en Beeline serieuze concurrenten. 
Echter missen deze aanbieders weer veel functionaliteiten die wij wel in onze Resource Manager 
aanbieden.

7 │ Bedrijfsinformatie - Connexys
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Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee

    Ja, namelijk: Recruiters United

7 │ Bedrijfsinformatie - Connexys

Welke veranderingen zijn er in de afgelopen 2 jaar geweest in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

Connexys by Bullhorn als organisatie is vooral een stuk groter geworden en geïnternationaliseerd. 
In 2 jaar tijd zijn wij 40 collega’s naar 85 collega’s gegroeid, met daarbij in toenemende mate 
internationale collega’s. Vooral in Duitsland hebben wij enkele grote klanten kunnen aansluiten 
en voorzien we nog meer groei in die regio. Op het gebied van product-development hebben wij 
mooie modules als de Talent Activity Manager (winnaar `best tooling’ Recruitment Tech Award 
2015) en Proposal Portal ontwikkeld. Daarnaast zijn er nog vele andere optimalisaties, mede 
ingegeven door wensen en behoeften van klanten, doorgevoerd binnen ons ATS, waardoor het 
alleen maar een nog betere en completere recruitmentoplossing is geworden.

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw or-
ganisatie? En waarom/waardoor?

Wij richten ons steeds meer op onze ATS-oplossing die gebouwd is op Salesforce. Met name grote 
corporate organisaties begrijpen waarom dit platform zo interessant is en adopteren de schaalbare 
platformgedachte. Daarnaast zien wij als organisatie veel groeimogelijkheden in West-Europa, wat 
voor ons betekent dat wij een steeds internationalere organisatie worden. Inmiddels hebben wij 
daarom ook een kantoor in Keulen geopend. Onze visie op Resource management, maar ook de 
toepassing van online marketing voor recruitment is leidend in onze productontwikkeling en de 
manier waarop wij de (internationale) markt benaderen.
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   H.J.E. Wenckebachweg 
      2101096 AS Amsterdam     
 
Website      https://www.3storysoftware.com/

Naam	contactpersoon    Maurice Roy
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  (+31) 615 86 51 56

E-mailadres	contactpersoon   Maurice.roy@hays.com

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   Brugsesteenweg 255 b2
      B-8500 Kortrijk     
 
Website      https://www.3storysoftware.com/

Naam	contactpersoon    Tim van Opstal
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  (+32) 498 17 66 00

E-mailadres	contactpersoon   tim.vanopstal@hays.com

7 │ Bedrijfsinformatie - Hays
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Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

        Merknaam	/	label		 	 	 Activiteit

Nederland   
                             

België       

Wereldwijd   
         

Moederorganisatie

Naam    Hays PLC

Vestigingsplaats   250 Euston Road, London NW1 2AF, United Kingdom

Website	    www.Hays.com

Het beheren van de contingent workforce. Of het nu 
voor een in-house MSP is of een complex global account, 
ons cloud based vendor management system maakt 
het beheren van de externe inhuur en SOW eenvoudig, 
meetbaar en overzichtelijk.                                      
Recruitment oplossingen voor Talent Management 
van vaste en tijdelijke medewerkers. RPO, MSP & VMS 
oplossingen en werving en selectie.

3 Story software
Hays

3 Story software
Hays

Het beheren van de contingent workforce. Of het nu 
voor een in-house MSP is of een complex global account, 
ons cloud based vendor management system maakt 
het beheren van de externe inhuur en SOW eenvoudig, 
meetbaar en overzichtelijk.                                      
Recruitment oplossingen voor Talent Management 
van vaste en tijdelijke medewerkers. RPO, MSP & VMS 
oplossingen en werving en selectie..

• Het beheren van de contingent workforce. Of het 
nu voor een in-house MSP is of een complex global 
account, ons cloud based vendor management system 
maakt het beheren van de externe inhuur en SOW 
eenvoudig, meetbaar en overzichtelijk.                                      

• Recruitment oplossingen voor Talent Management van 
vaste en tijdelijke medewerkers. 

• RPO, MSP & VMS oplossingen
• Werving & Selectie van professionals & experts voor 

vaste banen. 
• Werving & Selectie van young professionals voor vaste 

en tijdelijke banen 
• Bemiddeling van interim professionals en experts voor 

tijdelijke banen en opdrachten

3 Story software
Hays

7 │ Bedrijfsinformatie - Hays
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Missie en visie van het bedrijf

Missie: Het makkelijker en kwalitatief beter maken van de externe inhuur, aannemen van vast 
personeel en project teams. Waar en wanneer dan ook.                                                        

Visie: Het aantrekken van talent wordt steeds competitiever. 3 Story Software maakt het mogelijk 
om de beste mensen aan te trekken en te beheren of het nu gaat om zzp’ers/freelancers, 
detacheren, consultants of vaste medewerkers. Ons geavanceerde systeem verbetert de snelheid 
en de kwaliteit van het inhuur proces zodat u sneller toegang tot talent heeft dan de rest.  

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

3SS is makkelijk in gebruik, zeer flexibel en kan eenvoudig worden geïmplementeerd. 3SS is een 
dochterbedrijf van HAYS PLC. Samen helpen wij bedrijven in hun zoektocht naar talent en helpen 
wij talent om hun ambities waar te maken. Dit doen we elke dag en succesvol. Onze jarenlange 
wereldwijde ervaring met het rekruteren van professionals in verschillende specialismen heeft 
ons gemaakt wie we zijn; de grootste recruitment organisatie van hoogopgeleide professionals. 

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

3 Story Software is is geboren als een start-up in New England in de herfst van 2007. In een 
nagenoeg leeg huis op een aantal Macbooks en een whiteboard na, werd de droom verwezenlijkt 
om een heavy-duty platform te bouwen die het mogelijk maakt om de externe workforce beter te 
beheren. In Mei 2011 werd de inmiddels scale-up opgenomen in de Hays familie. De technologie 
van 3SS en het kennisnetwerk van Hays waren een gouden combinatie. 3SS heeft de ‘pioneering 
spirit’ behouden als een stand-alone binnen de Hays groep, vastberaden om bedrijven te helpen 
met het beheren van de externe inhuur. Onze focus is nog steeds het creëren van software dat 
naadloos integreert, processen stroomlijnt en resulteert in het besparen van tijd en geld.    

Kernactiviteiten van het bedrijf

Onze wortels liggen in het ondersteunen van bedrijven in het beheren van de complete 
workforce. Technologie is 1 gedeelte van wie wij zijn. Daarom verstrekken wij daarnaast ook 
de implementatie, configuratie en data migratie om live te kunnen gaan. Verder zijn wij in staat 
de complete integratie te verzorgen en de benodigde training en support te leveren. Tot slot 
wachten wij niet op de laatste ontwikkelingen op software gebied, wij innoveren en indien nodig 
passen wij aan op de verschillende vereisten van de klant. 

USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie 
in Nederland en/of België op gebied van RPO diensten

3SS is zeer makkelijk te gebruiken, eenvoudig te implementeren en is flexibel in te richten. De 
implementatie is zo eenvoudig dat het zelfs voor internationale bedrijven in enkele dagen na 
aankoop live kan gaan. Ook is het modulair in te richten, of het nu gaat om workflow, talen of 
facturatie, met 3SS kun je eindeloos configureren. Daarnaast is het zeer gemakkelijk in gebruik. 
Hoe complex uw organisatie ook is, het beheren van uw workforce is eenvoudig. 

7 │ Bedrijfsinformatie - Hays
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Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar 

Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

Japans nvt nvt

Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee

     Ja, namelijk: 3 Story Software (3SS) is modulair aan te passen aan de wensen van de gebruiker.     

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

										2016																											Nederland																											België																											Wereldwijd

Aantal klanten

Aantal individuele 
gebruikers

Managed spend (€)

In	Nederland	
gebruiken	4	klanten	

van	Hays	3SS

confidentieel

>	100	miljoen

Tot slot is de samenwerking van 3SS en Hays is een van de onderscheidende punten. De modulaire 
outsourced recruitment oplossingen van Hays sluiten naadloos aan op de technologie van 3SS 
getuige het proven trackrecord.  

• Makkelijk in gebruik 
• Eenvoudig te implementeren 
• Flexibel in te richten 

In	Belgie	gebruikt	1	
klant	van	Hays	3SS

confidentieel

>	10	miljoen

Wereldwijd	maken	
104	bedrijven	
gebruik	van	3SS

confidentieel

>	1	miljard
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Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

Koninklijke FrieslandCampina 
– FMCG - Nederland

Hays heeft een uniform 
end-to-end proces 
geïmplementeerd bij alle 
entiteiten op meer dan 
20 locaties van Koninklijke 
FrieslandCampina. Op alle 
locaties is een consistente en 
digitale manier van werken 
doorgevoerd, waarmee 
we grip en inzicht hebben 
gerealiseerd in de externe 
workforce.

  

ASML, High Tech, Nederland 

Hays heeft een uniform 
end-to-end proces 
geïmplementeerd bij de 
IT organisatie van ASML. 
Er is een consistente en 
digitale manier van werken 
doorgevoerd, waarmee 
we grip en inzicht hebben 
gerealiseerd in de externe 
workforce.

										Concurrent	1																						Concurrent	2																												Concurrent	3

Nederland

België

Wereldwijd

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

Hays ziet de andere VMS aanbieders niet als concurrenten, zij zijn onze partners. Achter elke 
klantvraag schuilt een andere behoefte. In sommige gevallen is hiervoor 3SS de gewenste 
oplossing, voor andere gevallen is een andere aanbieder de beste oplossing.

7 │ Bedrijfsinformatie - Hays
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Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of -normeringen

    Nee

    Ja, namelijk: ISO 9001, ISO 14001, ISO 2600, NEN 4400-1, FIRA 

Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee
   
     Ja, namelijk: Bovib, de vereniging en branche-organisatie van de onafhankelijke inhuur-
intermediairs in Nederland, Certified Member Federgon (België)

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

HAYS 3 Story Software

Voor: 

Vendor Management 
System

Hays Talent Solutions

Beeline

Voor: 

Vendor Management 
System

/

SAP Fieldglass

Voor:

Vendor Management 
System

/

7 │ Bedrijfsinformatie - Hays

Welke veranderingen zijn er in de afgelopen 2 jaar geweest in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

In de afgelopen twee jaar hebben we met name een toename gezien in de verdere 
professionalisering van onze service aan onze klanten. Deze professionalisering is van toepassing 
geweest op de volledige levenscycli van onze programma’s; van implementatie tot en met de 
operatie van onze programma’s.

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

In de komende twee jaren leggen wij meer focus op innovaties en technologie. Wij zijn een 
toenemende mate in staat om aan complexe klantvragen te voldoen door middel van custom-
made-oplossingen waarbij samenwerking met de klant centraal staat. Vanuit deze gedachtegang 
bieden wij onze diensten aan op basis van meerdere Vendor Management-systemen.
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   Patrijsweg 20
      
Website      http://www.netive.nl

Naam	contactpersoon    Bart Goossens
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  +31-622404668

E-mailadres	contactpersoon   bart.goossens@netive.nl

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   Patrijsweg 20
      
Website      http://www.netive.be

Naam	contactpersoon    Bart Goossens     
 
Telefoon	nummer	contactpersoon  +31-622404668

E-mailadres	contactpersoon   bart.goossens@netive.be

Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

    Merknaam	/	label			 	 Activiteit

Nederland   nvt     nvt

België    nvt     nvt

Wereldwijd   nvt     nvt

         

Moederorganisatie

Naam    nvt

Vestigingsplaats   nvt

Website	    nvt

7 │ Bedrijfsinformatie - Nétive
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Missie en visie van het bedrijf

We securely create workforce agility. Leveraging the best of breed technology, we offer a 
marketplace centric multi tenant solution supporting all of your workforce acquisition and 
management challenges. Combining ATS, VMS, FMS and SOW in one truly integrated solution, 
we help you source for the future.

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

Wij helpen bedrijven te groeien in de procesvolwassenheid van het beheer en invullen van flexibele 
arbeid. Omdat wij de lokale wet- en regelgeving als geen ander begrijpen, is ons Workforce 
Management Systeem optimaal aangepast en ondersteunend in het bereiken van compliance. 
Omdat wij een echt geïntegreerde oplossing bieden voor elke vorm van talent, bent u optimaal 
voorbereid op de toekomst.

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

In augustus 2003 hebben Chris Neddermeijer, Patrick Tiessen en Leon Vet Nétive opgericht. 
De naam van Nétive wordt gevormd door de eerste twee letters van de achternamen van 
de oprichters. Nétive is gestart met 2 opdrachtgevers en heeft inmiddels meer dan 180 
opdrachtgevers. De organisatie richt zich vanaf het begin enkel op het maken van software 
om alle facetten van het werven, selecteren, contracteren en beheren van vaste en tijdelijke 
medewerkers te ondersteunen. Van behoeftestelling tot en met facturering. De laatste jaren is 
de dienstverlening rondom de werving en selectie van vast personeel verder uitgebreid in onze 
oplossing, waardoor nieuwe geïntegreerde samenwerkingsvormen tussen inkoop en recruitment 
mogelijk worden gemaakt bij onze opdrachtgevers. Vanwege de flexibiliteit van ons compliance 
managementsysteem konden wij vanaf 2015 onze software ook internationaal aanbieden. 
Inmiddels zijn wij actief in 6 landen in Europa.

Kernactiviteiten van het bedrijf

Onze kernactiviteiten zijn innovatieve softwareontwikkeling; ontwikkelen en onderhouden van 
partnerships met toonaangevende leveranciers van MV, MSP, broker en RPO dienstverlening; 
organiseren van toonaangevende evenementen op het gebied van werving van talent, inhuur en 
wet- en regelgeving; organiseren van klantbijeenkomsten voor kennisdeling en co-creatie.

USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie 
in Nederland en/of België op gebied van RPO diensten

Onze integrale oplossing 

7 │ Bedrijfsinformatie - Nétive
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Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar 

Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

Additionele talen op 
verzoek. Ook masterdata 
kan vertaald worden.

nvt nvt

Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee

   Ja, namelijk: Werving/rekrutering, contracteren en compliance, urenregistratie, facturering, 
rapportages, integratie. Van modules zijn ook nog subsets in- en uit te schakelen.  

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

										2016																											Nederland																											België																											Wereldwijd

Aantal klanten

Aantal individuele 
gebruikers

Managed spend (€)

179

NB

NB

4

NB

NB

187

NB

€3.200.000.000

7 │ Bedrijfsinformatie - Nétive
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Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

Wij zijn trots op al onze 
klanten

Compliance, optimale 
rekrutering/werving van 
talent, best value inhuur, 
totaalinzicht in alle vormen 
van inhuur, optimale 
processen rondom 
invulling en beheer van 
flexibele arbeid, correcte 
urenregistratie, foutloze 
facturatie, real-time 
rapportages en dashboards

/

/

										Concurrent	1																						Concurrent	2																												Concurrent	3

Nederland

België

Wereldwijd

SAP Fieldglass

SAP Fieldglass

SAP Fieldglass

Beeline

Connecting Expertise

Beeline

/

Beeline

/

7 │ Bedrijfsinformatie - Nétive
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Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of -normeringen

    Nee

     Ja, namelijk:  Per september 2017 behaalt Nétive haar ISO27001. Onze datacenters en platform 
voldoen reeds aan ISO27001, ISO27018, SSAE16 SOC1,2,3, PCI-DSS, FedRAMP, EU BCR, TRUSTe, 
PrivacyMark, TüvRheinland, iRAP, UK Cyber Essentials en CSA STAR.

Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee
   
    Ja, namelijk: 

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

Salesforce

Voor: 

Platform en 
infrastructuur

Meerdere

Textkernel

Voor: 

Semantische matching en 
CV parsing

Meerdere

Talmark

Voor:

O.a. careernetwork 
websites 

Meerdere

7 │ Bedrijfsinformatie - Nétive

Welke veranderingen zijn er in de afgelopen 2 jaar geweest in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

Het is de missie van Nétive om mee te bewegen met de klant maar ook met de wet- en regelgeving 
van de verschillende landen. Nétive heeft afgelopen 2 jaar gewerkt aan wet- en regelgeving 
veranderingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast is het product volledig 
vertaald in het Frans en in het Engels. Nétive is in Nederland duidelijk marktleider. In België heeft 
Nétive de afgelopen 2 jaar een positie verworven met enkele tientallen klanten.

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

In de komende 2 jaar zal Nétive ook in België en in het Verenigd Koninkrijk aanwezig zijn met 
lokale mensen die product ondersteunen en verkopen. Kantoren zullen in de verschillende landen 
worden geopend. In 2017 ontvangt Nétive het ISO27001 certificaat. De verwachting is dat het 
personeelsbestand in de komende 2 jaar zal verdubbelen naar ongeveer 50 medewerkers.
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   Dorpsstraat 77,
      3941 JL Doorn
      
Website      www.onestopsourcing.nl/external-staffing-desk-inhuur-software

Naam	contactpersoon    Service Center External Staffing Desk
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  0343 476366

E-mailadres	contactpersoon   service@externalstaffingdesk.nl

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   nvt
      
Website      nvt

Naam	contactpersoon    nvt    

Telefoon	nummer	contactpersoon  nvt

E-mailadres	contactpersoon   nvt

Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

        Merknaam	/	label		 	 	 Activiteit

Nederland       OneStopSourcing                    
 

België   nvt                    nvt 

Wereldwijd	 	 nvt                    nvt 
         

1. Sourcing - Het zoeken en selecteren van 
professionals voor opdrachtgevers. 

2. Contracting - Het afwikkelen van contracten 
met professionals, aangedragen door 
opdrachtgevers. 

3. Payrolling - Het overnemen van het juridisch 
werkgeverschap van professionals voor 
opdrachtgevers. 

4. Consultancy - Het adviseren van opdrachtgevers 
op het gebied van externe inhuur.  

5. External Staffing Desk – Het ontwikkelen van 
inhuur software.

7 │ Bedrijfsinformatie - OneStopSourcing
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Missie en visie van het bedrijf

External Staffing Desk ziet dat het flexibel omgaan met personeel voor organisaties van strategisch 
belang wordt om bedrijfsdoelen te bereiken. Zaken als een krappe arbeidsmarkt, cost per hire 
en een toenemende behoefte aan flexibiliteit dwingen tot innovatieve oplossingen waarmee 
opdrachtgevers flexibel, efficiënt en rechtmatig over de beste professionals kunnen beschikken.

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

External Staffing Desk stroomlijnt het inhuurproces en zorgt voor grip op inhuur. Contracten kunnen 
simpel worden opgesteld, gevolgd en geanalyseerd. Tijdregistratie, controle en accordering worden 
eenvoudig. Via de marktplaatsfunctionaliteit kunnen opdrachtgevers snel de juiste professionals 
aantrekken. Daarnaast zijn opdrachtgevers op het gebied van compliance helemaal bij!

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

External Staffing Desk is in 2008 opgericht vanuit de groeiende behoefte in de markt aan inhuur 
software om het totale inhuurproces te stroomlijnen en grip te krijgen op inhuur. De afgelopen 
jaren heeft External Staffing Desk zich ontwikkeld tot een cloud based oplossing waarbij onder 
andere ‘gebruiksgemak’, maar ook het bewaken van ‘compliance’ een sterke invloed hebben gehad.  

Kernactiviteiten van het bedrijf

De External Staffing Desk inhuur software wordt in eigen huis ontwikkeld en is de backbone van 
onze dienstverlening. Een speciaal team van ontwikkelaars is continu bezig de applicatie, samen 
met onze relaties, door te ontwikkelen. Op basis van de feedback van onze relaties is er hard 
gewerkt aan de nieuwe versie van het systeem, met als werktitel ‘ESDNext’, welke binnenkort op de 
markt komt. 

USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de 
concurrentie

1. Gebruiksgemak voor organisaties en professionals 
2. Volledig beschikbaar via de cloud 
3. Flexibiliteit door modulaire opbouw 
4. 24/7 inzicht in de totale inhuur 
5. Grip op inhuurkosten 
6. 100% compliant werken 
7. Maatwerk tegen een scherpe prijs 
8. Combinatie mogelijk met de diensten van OneStopSourcing

7 │ Bedrijfsinformatie - OneStopSourcing

Moederorganisatie

Naam    BricklaneGroup B.V.

Vestigingsplaats   Doorn

Website	 	  www.onestopsourcing.nl
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Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

nvt nvt nvt

Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar

										2016																											Nederland																											België																											Wereldwijd

Aantal klanten

Aantal individuele 
gebruikers

Managed spend (€)

11-50

1.000-2.500

vertrouwelijk

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

nvt

     Nee

      Ja, namelijk: Dashboard, CRM, ATS, Contractmanagement, Compliance, Verantwoording 
Geleverde Prestatie, Administratie & Facturatie, Rapportage, Documenten- en e-mailtemplates & 
instellingen. 

Het VMS systeem is modulair in te zetten

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

7 │ Bedrijfsinformatie - OneStopSourcing
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Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee
    
     Ja, namelijk: Dashboard, CRM, ATS, Contractmanagement, Compliance, Verantwoording 
Geleverde Prestatie, Administratie & Facturatie, Rapportage, Documenten- en e-mailtemplates & 
instellingen.

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

PostNL, Post- en 
koeriersdiensten, Nederland

Launching customer voor 
External Staffing Desk is 
PostNL geweest. Samen 
met PostNL hebben 
we de applicatie verder 
doorontwikkeld. Mede 
ondersteund door onze 
oplossing is PostNL 
verkozen tot één van de 
beste opdrachtgevers van 
Nederland. 

SKVR, Kunst en Cultuur, 
Nederland

Naast PostNL is ook SKVR 
launching customer geweest 
voor External Staffing Desk. 
Voor SKVR hebben we 
de applicatie volledig op 
maat gemaakt. Daarnaast 
maakt SKVR gebruik van de 
aanvullende diensten van 
OneStopSourcing, waaronder 
payrolling. 

De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom

										Concurrent	1																						Concurrent	2																												Concurrent	3

Nederland

België

Wereldwijd

Nétive 

nvt

nvt

Carerix

nvt

nvt

Connexys

nvt

nvt

Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

Het systeem is in eigen 
huis ontwikkeld. 

  

OneStopSourcing

/ /

7 │ Bedrijfsinformatie - OneStopSourcing
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Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of 
-normeringen

    Nee
    
     Ja, namelijk:  ISO 9001, NEN 4400-1 en certificering omtrent Privacy is in aanvraag.

Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee

    Ja, namelijk: Bovib

7 │ Bedrijfsinformatie - OneStopSourcing

Welke veranderingen zijn er in de afgelopen 2 jaar geweest in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

Er is op basis van feedback van onze relaties met name hard gewerkt aan de nieuwe, doorontwikkelde 
versie van de External Staffing Desk software welke binnen afzienbare termijn als `cloud based 
software’ op de markt komt.

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw or-
ganisatie? En waarom/waardoor?

We zullen de nieuwste External Staffing Desk software, met als werktitel `ESDNext’, gaan 
aanbieden aan onze bestaande klantenbase en de markt. Deze markt bestaat voor ons uit 
zowel intermediairs, Managed Service Providers (MSP) als inlenende organisaties. Naast de IT-
technische organisatie zal daarvoor meer geïnvesteerd worden in een organisatie gericht op 
training en sales.
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Voor Nederland

Bezoekadres	hoofdkantoor   nvt
      
Website      nvt

Naam	contactpersoon    nvt
      
Telefoon	nummer	contactpersoon  nvt

E-mailadres	contactpersoon   nvt

Voor België

Bezoekadres	hoofdkantoor   Sint Michiels Warande 30b
      1040 Etterbeek, Brussel
      
Website      www.pro-unity.com

Naam	contactpersoon    David Muyldermans     
 
Telefoon	nummer	contactpersoon  0032 473.708.328

E-mailadres	contactpersoon   David.muyldermans@pro-unity.com

Overige merknamen en labels waaronder de organisatie actief is

    Merknaam	/	label			 	 Activiteit

Nederland   nvt     nvt

België    proUnity     

Wereldwijd   nvt     nvt

         

Moederorganisatie

Naam    proUnity NV

Vestigingsplaats   Brussel

Website	    www.pro-unity.com

7 │ Bedrijfsinformatie - proUnity

Neutrale VMS leverancier en MSP 
dienstenverlener voor zowel de klassieke 
inhuurmarkt als voor de media sector.
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Missie en visie van het bedrijf

Missie: het ondersteunen en adviseren van bedrijven in het meer kosteneffectief inhuren en 
beheren van al hun externe medewerkers. Visie: het verder faciliteren en digitaliseren van het 
inhuren en beheren van extern talent door middel van technologie. 

De toegevoegde waarde van het bedrijf voor opdrachtgevers

proUnity beschikt over een eigen VMS oplossing én eigen MSP team waardoor er voor 
de opdrachtgevers steeds één duidelijke hoofdverantwoordelijke is. Door deze korte 
communicatielijn kan proUnity sneller en eenvoudiger haar dienstverlening aanpassen in functie 
van de klant of project specifieke behoeften. proUnity biedt de opdrachtgevers toegang tot een 
brede marktplaats, bestaande uit freelancers, dienstenverleners en de verschillende social media 
kanalen, waardoor de opdrachtgevers toegang krijgen tot alle talent. En dit aan een faire en 
transparante prijs voor alle partijen. De toenemende digitalisering van de HR-diensten-industrie 
zal het inhuren en beheren van externe medewerkers steeds verder doen automatiseren. De VMS 
van proUnity is klaar voor deze evolutie en zorgt ervoor dat de opdrachtgevers hun competitief 
verschil verder kunnen uitbouwen. Naast het beterkoop en sneller inhuren van het juiste talent, 
maakt proUnity ook het verschil in het efficiënter, meer transparant en performanter beheer van 
het talent. De gebruiksvriendelijke interface motiveert de gebruikers om proUnity te omarmen 
als hun dagdagelijks werkinstrument. Zo creëert proUnity een bijkomende kostenefficiëntie voor 
de opdrachtgever.

Beknopte geschiedenis van het bedrijf

proUnity is een jonge en snelgroeiende Belgische onderneming opgericht in 2015 en het 
platform is live sinds november 2016. proUnity is initieel opgericht door 3 oprichters met een 
zeer ruime sector ervaring, die zagen dat het tijd was voor een meer gebruiksvriendelijke en op 
maat oplossing. De “inhuur”  en “labor” markt is zeer snel aan het veranderen. proUnity biedt een 
gecombineerde VMS en MSP oplossing aan, die beantwoordt aan de behoefte van vandaag én 
van morgen. Het team van experten bestaat uit 15 personen waarbij het delivery en sales team 
gevestigd is in Brussel en het IT team in Roemenië. Sinds de oprichting telt proUnity een 10-tal 
grote en middelgrote klanten en ziet het zijn leveranciersbestand zeer sterk groeien. proUnity 
overschrijdt nu reeds de kaap van 12.000 freelancers en 200 dienstverleners. In 2016 hebben 2 
Brusselse investeringsfondsen (SRIB en Seeder Fund) en Securex beslist om proUnity financieel 
te versterken. Door de goede resultaten in 2017, hebben de 3 huidige investeerders beslist 
over te gaan tot aandeelhouder. proUnity verwacht deze groei te kunnen aanhouden, zelfs te 
versnellen, en zal zich in 2018 ook positioneren op zowel de Nederlandse als de Franse markt.

Kernactiviteiten van het bedrijf

proUnity is een onafhankelijke en neutrale VMS leverancier aangevuld met een op maat en 
flexibele MSP dienstverlening. proUnity combineert een brede marktplaats voor dienstverleners, 
Freelancers, Interim en Social media kanalen, samen met een performant beheerplatform. 
proUnity richt zich hoofdzakelijk op de klassieke inhuur sectoren (IT, HR, MarCom, Finance, 
Engineering ...) en heeft daarnaast als niche speler een specifieke oplossing ontwikkeld voor de 
Media sector. 

7 │ Bedrijfsinformatie - proUnity
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USP ’s van het bedrijf waarmee het zich onderscheidt van de concurrentie

proUnity beschikt over een eigen en brede marktplaats; we garanderen een faire prijs voor alle 
partijen; we brengen opdrachtgevers en leveranciers dichter bij elkaar voor een transparante en 
efficiënte samenwerking; we bieden een gebruiksvriendelijk en flexibel platform dat gebruikers 
écht willen gebruiken. Kortom, proUnity luistert naar de behoeften van zijn opdrachtgevers en 
stelt een op maat en financieel aantrekkelijk samenwerkingsmodel voor.

Het VMS systeem is in meerdere talen beschikbaar 

Nederlands
Engels
Frans
Pools
Spaans
Duits
Italiaans
Hongaars
Chinees
Overige

Systeem	beschikbaar	in											Helpdesk	en	ondersteuning	in											Gebruikerstraining	in

nvt nvt nvt

Het VMS systeem is modulair in te zetten

    Nee

   Ja, namelijk: Het VMS platform is modulair en flexibel opgebouwd. In functie van de behoeften 
van het bedrijf kan proUnity de nodige functionaliteiten activeren.     

Het aantal unieke klanten (organisaties) en gebruikers die deze VMS 
gebruiken en de managed spend over heel 2016 via dit VMS systeem

										2016																											Nederland																											België																											Wereldwijd

Aantal klanten

Aantal individuele 
gebruikers

Managed spend (€)

nvt

nvt

nvt

7 │ Bedrijfsinformatie - proUnity

Onze eerste pure VMS en MSP 
klanten hebben ingetekend in 
januari 2017. Sindsdien telt 
proUnity een 10-tal klanten.
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Deze 2 opdrachtgevers vormen het mooiste visitekaartje van het bedrijf, 
cq op wie of op welke prestaties is men het meest trots

De 3 belangrijkste concurrenten van het bedrijf en waarom

Opdrachtgever	1										 											Opdrachtgever	2

Naam, branche, land

Wat hebt u gerealiseerd bij 
deze opdrachtgever?

FEDERAAL 
Overheidsinstelling- België

Deze klant maakt zowel 
gebruik van de proUnity VMS 
oplossing als van een aantal 
MSP diensten. Het gaat hier 
over inhuren en beheren 
van enkele honderden ICT 
profielen voorgesteld door 
dienstenleveranciers of 
komende van rechtstreekse 
aanbiedingen van freelan-
cers. De MSP dienstverlening 
bestaat uit: vendor manage-
ment, opstellen van shortlist, 
inplannen en opvolgen van 
interviews, ondersteuning 
tijdsregistratie, beheer van 
contracting alsook de factu-
ratie.  

Marktleider in de media 
sector - België

Deze media klant heeft 
gekozen voor de VMS 
oplossing van proUnity en 
waarbij we een specifieke 
derde betalersprincipe 
aan toegevoegd hebben. 
Bijkomende specificiteit hier 
is dat het hoofdzakelijk gaat 
over SOW opdrachten ipv de 
klassieke T&M opdrachten. 
Naast het beheren van de 
standaard processen zoals 
inhuur, tijdsregistratie, 
contracting en facturatie, 
zorgt proUnity voor het 
beheer en de berekening 
van de auteursrechten en 
bedrijfsvoorheffing. 

										Concurrent	1																						Concurrent	2																												Concurrent	3

Nederland

België

Wereldwijd

nvt

Solvus

nvt

nvt

Beeline

nvt

nvt

Nétive

nvt

7 │ Bedrijfsinformatie - proUnity
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Partnerbedrijven voor technologie en MSP/Broker partners

Uw bedrijf beschikt over een of meer kwaliteitscertificeringen of -normeringen

    Nee

    Ja, namelijk:  

Het bedrijf is lid van beroeps- of brancheverenigingen 

    Nee
   
    Ja, namelijk: VIB

     1                                      2                                                  3

Technologie
partners

MSP en/of 
Broker 
partners

NAAM: /

Voor: 

/

/

NAAM: /

Voor: 

/

/

NAAM:/

Voor:

/

/

7 │ Bedrijfsinformatie - proUnity

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

De verschuiving van een FMS naar een VMS. Dit op vraag van onze klanten en om zo de bewering 
“proUnity geeft u toegang tot alle talent” hard te kunnen maken. 
De aanpassing van het platform naar een media oplossing. Ook de media sector doet beroep op 
heel wat externen en er was duidelijk een behoefte naar een “op sector maat” oplossing. 
Tot slot het aandeelhouderschap van Securex binnen proUnity.

Welke veranderingen zijn er in de komende 2 jaar gepland in uw 
organisatie? En waarom/waardoor?

proUnity voorziet in de komende 2 jaar een uitbreiding naar Nederland en Frankrijk. Dit om onze 
klanten een cross -country platform te kunnen aanbieden. Verdere groei van het delivery en sales 
team. Verdere uitrol en optimalisatie van de uitzendkracht functionaliteiten.
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8. Hoe om te gaan met 
inzetten van VMS-technologie

8.1  Onze aanbevelingen

We hebben 7 punten op een rij gezet, die voor u als opdrachtgever belangrijk zijn, naast de keuze
natuurlijk van welke aanbieder met de beste tool en het beste aanbod komt. We zien in de 
praktijk dat er bij deze 7 punten regelmatig problemen ontstaan.

A.	Onze	tips	bij	de	keuze	van	een	VMS	systeem:

1. Invoeren van het gebruik van een VMS-systeem is een grote verandering in uw organisatie.
Onderschat dit niet en doe een grondige voorbereiding en betrek hier zo veel mogelijk partijen 
bij. (zie ook verder Hoofdstuk 9).

2. VMS (en eventueel een ander systeem als een FMS) in eigen beheer of uitbesteden? Alleen
een VMS of een MSP met VMS? 

3. Kijk naar de lange termijn.

4. Totaal-oplossing voor vast en flexibel talent in één systeem?

5. Welke historische data wilt u mee opladen? Wie levert deze aan en voert deze in het systeem
in?

B.	Onze	tips	voor	een	vlotte	implementatie

1. Communicatie voor en tijdens de implementatie, training van leveranciers en interne 
gebruikers na implementatie.

2. Urenregistratie: koppeling of integratie mogelijk?

A.2.	Toelichting

Een VMS is gewoon een software-applicatie, een hulpmiddel om uw inhuur, recruitment of beheer 
van leveranciers en kandidaten in brede zin te kunnen ondersteunen. In de praktijk zit hierbij de 
vraag opgesloten of u deze tool zelf wilt gaan  beheren of dat u kiest om het hele inhuurproces
uit te besteden. Uitbesteden  kan aan een gespecialiseerde dienstverlener, die zowel ervaring 
heeft met het uitvoeren van inhuurprocessen en het managen van leveranciers van flexkrachten, 
als met het beheren van complexe tools als een VMS. 

Dus blijft u het zelf doen of besteedt u alles uit? Een dienstverlener aan wie u alles kunt 
uitbesteden, heet een MSP, een Managed Service Provider. 
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Vervolgens is er nog een andere keuze te maken. Gaat u eerst een MSP kiezen en laat u de keuze 
van de VMS over aan de MSP? Of kiest u eerst de MSP en gaat u samen met hen op zoek naar de 
voor u meest geschikte VMS? Bij de meeste MSP’s is dit mogelijk, zelfs als ze over een voorkeurs- 
of een eigen VMS beschikken.

Het lijkt een trend te zijn, dat opdrachtgevers vaker zelf willen  beslissen over de tools. Belangrijker 
is, dat elke opdrachtgever vooraf nadenkt of en hoe men om wil gaan met uitbesteden, en wat te 
doen met de regievoering over inhuur en het aanschaffen en beheren van tools. 

A.3.

Kijk voor het maken van een goede keuze ook naar de lange termijn, hoe moeilijk dat ook is.

Welke plannen heeft uw organisatie voor de komende jaren? Uitbreidingen, nieuwe markten
en landen? Wat streeft u na met uw strategische personeelsplanning op? Wilt u vast en flex meer
integreren (TTA)?

Het antwoord op dit soort vragen bepaalt ook welke VMS-systemen interessant zijn of dat een 
ATS meer voor de hand ligt.

A.4.

Een totaal-oplossing in de zin van ‘ Alles goed geregeld in één systeem’ klinkt altijd aantrekkelijk 
en is dat vaak ook. Een nadeel is wel de afhankelijkheid die optreedt als al uw data in één systeem 
van één leverancier zitten. U wisselt immers niet zo maar van leverancier! 

In de praktijk heet dit een ‘lock in’.  Hierbij denken we aan de toenemende gevaren voor de 
veiligheid van uw data, zoals buitenlandse overheden die meekijken maar ook kwaadwillende 
hackers of storingen en crashes die een heel systeem of bedrijfsproces langdurig kunnen 
platleggen. 

Daarnaast bent u afhankelijk van product- of prijsontwikkelingen van de leverancier. Overweeg 
goed de voor- en nadelen van een totaal-oplossing en kies evenuteel voor een modulaire VMS-
oplossing. Let wel, echte totaal-oplossingen waarbij data van vast en flexibel talent in 1 systeem 
zit, bestaan nog niet en zitten nog in de ontwikkelingsfase.

A.5.

Naast de implementatie van een VMS is ook het vullen ervan met gegevens over de huidige 
inhuur belangrijk al dan niet met uw inhuurhistorie. Pas met deze data hebt u iets aan een VMS. 
Het is belangrijk dat u vooraf nadenkt over de beschikbaarheid van deze data en wie gaat zorgen 
dat deze in uw VMS worden opgenomen. En als de VMS-leverancier u hierbij gaat ondersteunen, 
is dat dan gratis of niet?

B.1.	

Een cruciaal aspect dat tijdens de implementatie van een VMS te vaak wordt vergeten, is de 
communicatie met de leveranciers van inhuurkrachten.  De opdrachtgever is druk om alle 
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betrokken afdelingen en managers te informeren over de nieuwe werkwijze en processen. 
Vergeet echter de externe leveranciers van ingehuurd personeel niet! Ook zij ondergaan een 
verandering in de wijze van samenwerking met uw bedrijf, en hun betrokkenheid en medewerking 
kunnen bepalend zijn voor het succes van de implementatie van uw VMS.  

Leveranciers en inhurende managers vrezen vaak dat er door gebruik van een VMS geen of 
minder contact meer mogelijk is met de inhurende managers.  Schep hierover duidelijkheid door
een duidelijk protocol op te stellen. Benoem ook de voordelen die uw VMS heeft voor hen, 
voor leveranciers bijvoorbeeld de grotere transparantie bij het ontvangen van aanvragen, het 
voorstellen van kandidaten en de objectiviteit in verband met de kwaliteit van de geboden 
dienstverlening. 

Benoem hen dus ook als een communicatiedoelgroep en bedenk dat uw organisatie in de ‘war for 
talent’ de beste leveranciers hard nodig heeft. In lijn met het vorige punt is ook de communicatie
met leveranciers na de implementatie belangrijk. 

Leveranciers hebben te vaak het gevoel dat ze door het gebruik van een VMS op afstand van de
inhurende managers komen te staan. Er is minder of geen persoonlijk contact meer mogelijk, 
hun marge of tarieven moeten lager. Bij een supplier-fundedmodel moeten ze ook nog de 
rekening van het VMS betalen. In het slechtste geval gaan leveranciers minder aandacht aan u 
als opdrachtgever schenken omdat er bij anderen op een prettige en persoonlijke wijze zaken 
kunnen worden gedaan. Dat is natuurlijk niet in uw belang. Blijf dus met uw leveranciers in 
contact.

B.2.
 
Het lijkt logisch om de urenregistratie in een VMS te zien als een grote vereenvoudiging. Een
systeem, waarin de kandidaat zijn gewerkte uren registreert, die door de inhurende manager 
worden geaccordeerd en vervolgens de basis vormen voor een proforma-factuur richting 
leveranciers (het zgn. self-billing).  Toch is het in de praktijk niet zo eenvoudig. In de praktijk zijn 
er al urenregistratie-systemen in de meeste organisaties en vaak ook bij de preferred suppliers 
en andere (sub-)leveranciers, bij wie de kandidaat zijn uren ook moet registreren. Dit leidt 
regelmatig tot het in meerdere systemen registreren van dezelfde gegevens. Maar simpelweg de
urenregistratie enkel in één VMS invoeren, is in de praktijk te vaak niet haalbaar bijvoorbeeld omdat 
de systemen niet altijd te koppelen zijn en/of er discussies ontstaan over het autorisatieproces 
e.d. Het is dus belangrijk om dit vooraf goed te onderzoeken.
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9. U overweegt een VMS 
aan te schaffen

Tot nu toe verloopt het inzetten van externe medewerkers in alle mogelijke contractvormen in uw 
bedrijf waarschijnlijk voor een  deel manueel en voor een deel door een of meerdere sytemen, 
die al dan niet aan elkaar gekoppeld zijn. Waarschijnlijk is het ook een decentraal gebeuren
waarvan niemand nog echt het overzicht heeft.

Als u op zoek gaat naar een oplossing voor een situatie die niet gewenst is, dan is het aangewezen 
om als allereerste  stap grondig te inventariseren wat nu precies deze situatie is. Een dokter stelt 
toch ook pas een diagnose en behandeling voor na een grondig onderzoek? Ga dus aan de
slag met het inventariseren van alle vormen van inhuur in uw bedrijf. Denk niet enkel aan 
uitzendkrachten, maar breng ook alle freelancers, gedetacheerden, project- en SOW-
medewerkers, consultants, onderaannemers enz. in kaart. Niet gemakkelijk? Dan is behoefte aan 
overzicht en rapportering al meteen iets om op uw verlanglijstje bij te schrijven… 

Ga vervolgens in gesprek met zo veel mogelijk betrokken partijen: de inhurende managers, de 
boekhouding en Finance, de bedrijfsjurist, IT-afdeling, HR, Inkoop enz. Kijk telkens samen door 
hun bril naar de huidige situatie. Waar hebben zij last van? Wat zouden zij willen veranderen? 
Hoe ziet hun ideale situatie er uit? Spreek ook met enkele leveranciers en vraag hun visie over 
wat beter zou kunnen/moeten in het belang van uw bedrijf. Uw lijst met ongewenste situaties 
groeit, pijnpunten worden steeds meer duidelijk. Meer dan waarschijnlijk komen thema’s als 
leverbetrouwbaarheid, kwaliteit, risico’s en compliancy naar boven, maar ook inefficiëntie
en kosten.

Een groot voordeel van zo veel tijd steken in dit vooronderzoek is dat u een meer objectief en 
360° beeld krijgt van waar de pijnpunten zitten in de huidige situatie. U legt er ook de basis voor 
het draagvlak in de organisatie voor de veranderingen die er gaan komen. 

Even belangrijk is om vervolgens helder te definiëren wat	u	uiteindelijk	wilt	bereiken. Met 
andere woorden: wat zal er in uw organisatie anders zijn nadat u de hele verandering in beheer 
van externe medewerkers hebt doorgevoerd? Wat zijn de prioriteiten: welke kritische punten wilt 
u als eerste aanpakken, welke zijn eerder nice to have’? Stel ook steeds de vraag ‘Waarom willen
we dit?’. Denk ook aan de langere termijn, 2 of 3 jaar eerder, wat is dan het ideaalbeeld dat u 
voor ogen hebt? De ontwikkelingen gaan immers razendsnel.

Na de Waarom en Wat-vragen komen de Hoe, Wie en Wanneer-vragen. Hoe moeten processen 
idealiter ingericht zijn? Hoe willen we de communicatie laten verlopen? Wie neemt welke rol? 
Waar gaan we starten? Wanneer noemen we het een succes en wat is dan de vervolgstap?

Ook voor deze oefening gaat u in gesprek met zo veel mogelijk betrokken partijen in uw 
organisatie. Ze hebben immers allemaal andere drijfveren, meningen en visies maar dat maakt 
het net zo complementair en zal maken dat de eindoplossing door allen gedragen wordt.

Wat u dan hebt is de blauwdruk van een programma om de inhuur van extern personeel vanuit 
een centraal punt te optimaliseren. U hebt ook een schets van het ideale inhuurproces met 
bijhorende rollen en verantwoordelijkheden. U kan nu een plan opstellen om projectmatig te 
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werken naar  de ideale situatie. Omdat dromen van de ideale situatie meestal niet goed verkoopt, 
moet u ook een oefening maken rond de kosten	en	baten van de verandering. Wat levert de 
verandering van de huidige werkwijze naar de gecentraliseerde aanpak op? Breng dit helder in 
kaart om bij het strategisch management steun te vinden! 

Een van de belangrijkste drijfveren om te overwegen een VMS-systeem in te voeren is dat het een 
middel is om elke partij die betrokken is bij het inzetten van externe medewerkers dwingt om te 
werken volgens de nieuw afgesproken regels en processen. Een VMS is niet meer of minder dan 
een tool die ‘op maat’ ingericht uw inhuurproces faciliteert en ondersteunt. 

De keuze aan systemen is behoorlijk groot en u wisselt achteraf niet zo maar van systeem zoals 
u van schoenen wisselt. Daarom is er deze studie om u te helpen met het maken van de juiste 
keuze. Maar eerst moet u dus helder hebben:

• Wat zijn onze lange termijn doelstellingen om de inhuur van extern personeel te optimaliseren? 
• Wat is de relatie tussen de inhuur van externen en die van onze medewerkers in loondienst?
• Welke elementen zijn voor ons het meest belangrijk? Kost, kwaliteit, optimalisaties en 

efficiëntie, eenvormigheid? Of een combinatie hiervan?
• Wat is de omvang van het programma op de langere termijn: geografisch, type inhuurcontracten, 

qua volume en spend?
• Wat vinden de eindgebruikers in onze organisatie belangrijk in verband met functionaliteiten? 

(Denk aan rapportages, taal van de service desk, budgetcontrole, …)
• Welke andere technologie gebruiken we al voor onze inhuur en welke koppelingen met 

andere software is voor ons belangrijk?
• Hebben we behoefte aan een compleet VMS-systeem of kan andere tooling ons ook goed 

ondersteunen (zoals een ATS, FMS)?

Een VMS-systeem moet uw bedrijf en de gebruikers ervan toegevoegde waarde leveren. Wat dit 
is, is voor elk bedrijf anders maar in zijn algemeenheid bieden VMS- systemen u het volgende:

1.	 Transparantie: Elke processtap in een VMS systeem wordt geregistreerd en kan dus ook 
gerapporteerd worden. Dit biedt iedereen op elk ogenblik een objectief inzicht in de stand van 
zaken. Prestaties van leveranciers worden objectief gemeten en in ‘score cards’ weergegeven. 
Als gevolg hiervan kan u een optimalisatie van uw leveranciersbestand doorvoeren.

2.	 Centralisatie: Vereiste documenten, certificaten enz. worden allemaal in het systeem 
opgeslagen. Een goed VMS- systeem  kan op die manier de unieke en centrale bron worden 
voor alle informatie in verband met uw externe medewerkers (en desgewenst ook voor uw 
medewerkers in loondienst).

3.	 Eenvormigheid: Het systeem maakt dat iedereen volgens het afgesproken proces werkt 
en conform de afgesproken regels. Het gevolg hiervan is o.a. dat mogelijke risico’s voor uw 
bedrijf worden vermeden, de doorlooptijden worden verkort en de efficiëntie verhoogt. De 
compliancy neemt toe en de kans op ‘worker misclassification’ neemt af.

4.	 Kostenbeheersing: Werken met een VMS geeft u overzicht van de tarieven en de extra 
kosten die worden aangerekend; u kunt sturen op het vermijden van ongewenste inhuur en 
uniform/ standaard maken van tarieven. Doordat ook budgetcontrole mogelijk is, dalen de 
totale inhuurkosten meestal met een aanzienlijk percentage. On- en off boarden verloopt 
efficiënter en dus dalen de proceskosten.

Mocht u het invoeren van een VMS te vergaand vinden, dan is het belangrijk dat u goed overweegt 
welke risico’s u op bovenstaande punten loopt en hoe u deze dan gaat borgen.



96VMS-systemen in Nederland en België - 2017

EDITIE 2017

10
Bronnenlijst



97VMS-systemen in Nederland en België - 2017

EDITIE 2017

ADP    Hoe werk verandert (2016)

Ardent	Partners  Next-Generation Analytics in Contingent Workforce Management

Forrester   The Forrester Wave: Services Procurement Q1 2017

Financial	Times  The Human Cloud: a new world of work (okt 2015)

Future	of	Talent	Institute RPA (2017) 

Gartner   Critical Capabilities for Services Procurement Solutions 2017

James	Manyika   “The digital revolution is making the job market work for you”
                                                  (June 2015)

MBO	Partners  Engaging the 21st Century Independent Professional Workforce

McKinsey	Global	Institute A labour market that works: Connecting talent with opportunity in the
                                                  digital age (June 2015)

Richard	van	Hooijdonk  Trends 2017

Smartbizz    GDPR: http://www.smartbiz.be/achtergrond/167961/de-gdpr-   
               wetgeving-uitgelegd-vijf-vragen/)

University	of	Oxford  The iLabour Project: Investigating the Construction of Labour    
    Markets, Institutions and Movements on the Internet (2017)
   
Work	Market/Accenture The Value of Plugging on-Demand Labor into ServiceNow (2017)

Work	Market/KRC  2017 Workforce compliance report

Websites    van alle deelnemende en niet-deelnemende VMS-leveranciers

Diverse	artikelen  www.spendmatters.com

Diverse	artikelen  http://cwstrategies.staffingindustry.com/

Voetnoten

1. Zie: http://spendmatters.com/2017/07/13/online-workers-located-oxford-internet-institute-tool-breaks
2. Bijvoorbeeld Kevin Wheeler: http://futureoftalent.org/automation-future-recruitment/?utm_source=FOTI+MASTER+LIST&utm_

campaign=3ef0713ab9-EMAIL_CAMPAIGN_2017_08_02&utm_medium=email&utm_term=0_fc6449ab11-3ef0713ab9-333151209

Hoofdstuk 10 
Bronnenlijst

10 │ Bronnenlijst
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Hoofdstuk 11 
Afkortingen en begrippenlijst

ABU   Algemene Bond van Uitzendondernemingen (Ne)

AI	 	 	 Artificial Intelligence

APAC    Asia-Pacific

API	 	 		 Applied Program Interface, koppelingsmogelijkheid

ATS      Applicant Tracking System, een softwarepakket dat alle processen en   
   informatie van solliciterende kandidaten bijhoudt

BOVIB  Brancheorganisatie voor Intermediairs en Brokers (Ne)

Broker    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

Cedeo	(erkenning)		 Kwaliteits-keurmerk voor HR dienstverleners (Ne)

Compliancy   Het voldoen aan wettelijke regels en richtlijnen op het gebied van externe  
   inhuur

Contractmanager  Synoniem voor broker
(CMT)

DAS   DAS Dynamisch Aankoopsysteem, een eenvoudige aanbestedingsprocedure  
   in Nederland, die veel wordt gebruikt voor externe inhuur. Heet ook wel   
   inhuur-marktplaats of inhuurdesk

DAP   Dossier Afspraken en Procedures

DBA   Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Dit is de opvolger van de VAR  
   vanaf 1 mei 2016 (in Nederland)

D&B	(rating)  Dun & Bradstreet, een dienstverlener die advies geeft over de financiële   
   risico’s van een bedrijf

DWH	 	 	 Daily working hours

EMEA	   Europe, Middle East & Africa

Federgon  Federatie van HR-dienstverleners in België met 600 leden

FMS   Freelancer Management System

11 │ Afkortingen en begrippenlijst
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Hybride	model MSP-dienstverleningsmodel waarbij voor sommige functies een Master   
   Vendor wordt ingezet en voor andere functies een Neutral MSP

IC   Independant contractor, internationale aanduiding voor zzp’er/freelancer

Impressariomodel	 Business-model waarbij een dienstverlener zzp’ers op individuele basis   
   helpt aan inhuuropdrachten
Inhouse  In de kantoren of panden van de opdrachtgever de dienstverlening   
   organiseren; synoniem voor on-site

Inlener   De opdrachtgever die externe inhuurkrachten afneemt van een of meer   
   leveranciers

ITA   Integrated Talent Acquisition, synoniem voor TTA, Total Talent Acquisition

JCI	accreditatie Joint Commission International, internationaal keurmerk voor de zorgsector

KPI   Key Performance Indicator

LATAM	   Latin America

MBR   Monthly Business Review

Mp     Marktplaats voor inhuurkrachten en hun leveranciers, ook wel Inhuurdesk of  
   DAS geheten

MSP     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.  
   Soms staat het voor Managed Service Program, en betekent het dat het een  
   intern verbeterprogramma is zonder externe ondersteuning

Master	Vendor	 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 wel over    
   een eigen kandidatenbestand en zoekt hierin naar goede kandidaten.   
   Daarom is hij geen ‘neutrale’ leverancier

MVO    Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, mate waarin bijv duurzaamheid  
   wordt betrokken bij het ondernemen. Een Nederlandse certificering hiervoor  
   heet FIRA Brons

NA		   North America

NBBU   Nederlands Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (Ne)

NDA		 	 	 Non Disclosure Agreement

Neutral	MSP  Deze rol betekent dat een leverancier van kandidaten de taak heeft   
   gekregen van de opdrachtgever om 100% verantwoordelijk te zijn voor het  
   invullen van de vacatures Neutral betekent dat de leverancier niet over een  
   eigen kandidatenbestand beschikt en dus de beste kandidaten zoekt in de  
   hele markt. Daarom is hij een ‘neutrale’ leverancier. 
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NEVI   Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Ne)

RPA   Robotic Process Automation

PAAS   Platform as a Service

PICS   Non-profit Professional Association for Supply Chain Management    
   (vereniging voor Inkopers in België)

P&L	        Profit & Loss

QBR   Quarterly Business Review
 
Rating  Financiële waardering door een kredietbureau als Dun & Bradstreet of Graydon

RPO   Recruitment of Resource Process Outsourcing

RPOA   Recruitment Process Outsourcing Association, branchevereniging van RPO in  
   de VS

SAAS     Software as a Service (Software die via internet bereikbaar is en niet bij de  
   opdrachtgever wordt geïmplementeerd

SMART  Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden, ofwel   
   concreet

SLA   Service Level Agreement. Schriftelijke overeenkomst waarin de afspraken   
   over de dienstverlening tussen aanbieder en afnemer staan

SOW     Statement of Work (Inhuur-opdrachten met een resultaatverplichting) in   
   tegenstelling  tot andere vormen van arbeid waarbij een kandidaat ter   
   beschikking wordt gesteld; synoniem voor Aanneming van werk of Contracting)

Spend  De hoogte van de externe inhuur in Euro’s, voor de leverancier de omzet,   
   voor de opdrachtgever de uitgaven en bestedingen

SPOC   Single point of contact

Tier	(1	en	2)  Geeft de volgorde aan waarin gecontracteerde leveranciers (Preferred   
   suppliers ) als 1ste, resp. 2de  kandidaten mogen aanbieden

T&M   Time & Material, in de context van ‘No cure no pay’ en ‘Uurtje factuurtje’ bij  
   inhuur zoals uitzending en detachering

TTA	   Total Talent Acquisition, de gecombineerde werving van vaste vacatures en  
   externe inhuur (vast & flex)

TWM   Total Workforce Management, niet alleen de werving van vast & flex, maar  
   ook het beheer ervan
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VAR   Verklaring Arbeidsrelatie (Een verklaring die zzp’ers in Nederland konden   
   aanvragen tot 1 mei 2016 om aan te tonen voor hun opdrachtgevers, dat ze  
   ondernemer  waren)
  
VMS     Vendor Management Systeem, een softwaresysteem voor het automatiseren  
   van alle inhuurprocessen en het beheren van de leveranciers

VIB   Vereniging voor Inkoop en Logistiek (Be)

VPO   Vereniging van Payroll Ondernemingen (Ne)

WKA    Wet Keten Aansprakelijkheid (Ne)
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