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1 Randstad Groep NL

Positie
in 2016
(2015) Omzet in 2016 in mln. euro’s (2015)

3.185,6 (3.077,0)

Omzetranglijst 2017
Nr 1 t/m 16

(1)

2 USG People NL

1.214,9 (1.110,8)

(2)

3 ManpowerGroup NL

662,0 (508,0)

(4)

4 Adecco Group NL

557,3 (581,1)

(3)

5 Timing 

481,5 (413,0)

(5)

6 Brainnet Groep

456,3 (310,7)

(7)

7 De Staffing Groep

393,0 (406,0)

(6)

8 Harvey Nash

353,5 (305,2)

(8)

9 Olympia Nederland

330,0 (281,0)

(9)

10 HeadFirst*

267,0 (210,0)

(-)

11 Payroll Select Groep

256,9 (133,2)

(16)

12 Driessen HRM

246,0 (218,2)

(10)

13 FastFlex

219,4 (126,8)

(18)

14 Pay for People Group

205,4 (100,8)

(26)

15 YoungCapital

203,2 (127,3)

(17)

16 Myler

200,2 (190,2)

(12)

(*) Source en HeadFirst 
zijn in 2016 gefuseerd

Legenda pijlen

Omzetstijging >7,5%

Gemiddelde flexmarktgroei (CBS): 
7,5%)

Omzetstijging <7,5%
Geen omzetstijging/-daling
Omzetdaling

H
et was een topjaar voor de flex-

markt. De vaart die de vraag 

naar arbeid in 2015 kreeg, zette 

in het afgelopen jaar flink door. 

De werkloosheid daalde naar 6 procent 

van de beroepsbevolking – fors minder 

dan de piek van 7,4 procent in 2014. De 

economische groei bedroeg 2,1 procent 

– het record sinds 2007. En de groei zet 

door. In het eerste kwartaal van dit jaar 

tikte de groei 3,4 procent aan. In het-

zelfde kwartaal telde het Centraal Bureau 

voor de Statistiek (CBS) 56.000 banen 

meer dan een kwartaal eerder. In heel 

2017 moet het volgens het UWV om 

138.000 banen gaan. Ook met de flex-

markt gaat het goed. Er zijn meer uit-

zendkrachten aan het werk dan ooit, het 

aantal geregistreerde zzp’ers is nog 

steeds groot en flexibele contracten zijn 

populairder dan voorheen. Maar ook de 

schaarste nam toe. Volgens het CBS liep 

het aantal openstaande vacatures tussen 

Top-100 Flexmarkt Omzetranglijst 2017

Razendsnel groeien. Daar gaat het om in de Top-100 Flex-

markt Omzetranglijst van dit jaar. Tientallen kleine bootjes 

halen links en rechts de olietankers van weleer in. 

Een optocht van  
speedbootjes

Wilbert Geijtenbeek

eind 2015 en eind 2016 op met 27.000 

stuks tot 169.000.

In de jaarlijkse ranglijst van Flexmarkt is 

goed te merken hoe zonnig het is. De 

markt groeide volgens het CBS in 2016 

met 7,5 procent. De Top-100 van de flex-

markt groeide zo’n 14 procent en de 

omzet in de ABU-Marktmonitor groeide 

bijna 8 procent. Maar liefst zeventig flex-

bureaus presteerden beter dan het markt-

gemiddelde. De meeste daarvan bevon-

den zich in de middengroep met 

omzetten van 5 tot 20 miljoen euro (+22 

procent) en omzetten tussen 150 en 400 

miljoen euro (+23 procent).

Onderstroom
Corporate-finance-adviseur Roel ter 

Steeg, directeur-eigenaar van MBCF Cor-

porate Finance en specialist in de flex-

branche, verklaart het succes van de 

middengroep. “Dit jaar breken veel pay-

rollingbedrijven en managed service pro-

viders door tot de subtop. Maar er zijn 

ook klassieke bureaus voor algemeen uit-

zendwerk, die een sprong maken.” Zoals 

Olympia (nr. 9), Timing (nr. 5), In Person 

(nr. 21, zie eerste kader, Actief Groep (nr. 

23) en Prima Personeel (nr. 43). “Deze 

groeiende bureau’s werken vanuit een 

duidelijke en vaste structuur en zijn erg 

klant- en marktgericht.”

Volgens Ter Steeg zijn de verschuivingen 

in de Omzetranglijst niet alleen te verkla-

ren aan de hand van de economische 

opbloei. Ook de behoefte van opdracht-

gevers aan een structurele flexibele schil, 

nieuwe businessmodellen en veranderin-

gen in wet- en regelgeving in de de toe-

nemende strijd om talent zijn van belang. 

“De neiging is groot om de economie 

heilig te verklaren. Maar de groei van flexi-

bilisering is een belangrijke onderstroom, 

die losstaat van de conjunctuur.” Dat ver-

klaart de opkomst van payrolling en con-

Top-100 Flexmarkt Omzetranglijst 

2017 is samengesteld door de redac-

tie van Flexmarkt, in samenwerking 

met MBCF. MBCF begeleidt aandeel-

houders, managers, investeerders en 

commissarissen in elk stadium van 

een verkoop-, acquisitie- en fusiepro-

ces, onder meer in de flexmarkt.
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17 Brunel Nederland

Positie
in 2016
(2015) Omzet in 2016 in mln. euro’s (2015)

192,3 (188,4)

Omzetranglijst 2017
Nr 17 t/m 32

(13)

18 Source Group*

192,0 (195,0)

(11)

19 OTTO Work Force Ned.

189,5 (170,0)

(14)

20 Staffing Management
Services
179,5 (145,0)

(15)

21 In Person

159,2 (100,9)

(28)

22 Accent Covebo Group

141,5 (116,6)

(22)

23 Actief Groep (Tence/
Actief Interim)
136,8 (122,6)

(19)

24 The Employment Group
(Faber Personeelsd.)
131,0 (91,6)

(29)

25 Luba Groep

127,6 (118,0)

(20)

26 Abiant (incl MF Groep)

126,3 (109,5)

(23)

27 DPA Group NV

125,6 (116,3)

(21)

28 Please Payroll

115,4 (101,7)

(24)

29 AB Vakwerk Groep

112,0 (102,0)

(25)

30 Consolid

108,1 (77,2)

(32)

31 AB Oost

107,0 (101,0)

(27)

32 Redmore 
(incl. talent&pro)
102,0 (76,0)

(-)

tractbeheer, stelt Ter Steeg. “Het werkge-

verschap wordt niet altijd meer door 

werkgevers geambieerd, maar bij flexpar-

tijen neergelegd. De onzekerheid die met 

veranderende wetgeving samenhangt, 

beïnvloedt dat proces. Dat heeft impact 

op de sector.”

Trends
Bedrijven vullen hun hr-behoefte volgens 

Ter Steeg structureel anders in dan tien 

jaar geleden. Dat er in de crisisjaren die 

achter ons liggen partijen zijn geweest die 

sterk zijn gegroeid, heeft ook daarmee te 

maken. Met het krapper worden van de 

arbeidsmarkt in Nederland, valt Ter Steeg 

een aantal trends op. Zeker bij bemidde-

laars in gespecialiseerde ‘blauweboor-

den-profielen’ en professionals, zoals de 

toenemende belangstelling voor jonge 

professionals, studenten en arbeidsmi-

granten. “Er zijn meer succesvolle flexpar-

tijen actief die scholieren en studenten als 

serieuze werkkrachten en met meerjarige 

contracten weten in te zetten. In die 

groep is ook de digitalisering van de 

werkprocessen van de arbeidsbemidde-

ling het snelst gaande. Daar gaat de mat-

ching steeds vaker via apps en online 

tools, die met innovatie in de back-office 

mogelijk worden gemaakt.” In die markt 

voor jonge professionals groeit YoungCa-

‘MARKTAANDEEL IS 
BELANGRIJKER DAN 
WINSTGEVENDHEID’
In Person profiteert van de explosief 

groeiende e-commercemarkt. Maar 

naast de inhouse-locaties in distribu-

tiecentra opent het bedrijf steeds 

meer franchisevestigingen, aldus 

oprichter Herman Kok.

Hoe verklaart u de omzetstijging?

“In de branche van e-commerce zitten wij 

vooraan. Daarom bezitten we veel 

inhouse-vestigingen bij distributiecentra. 

In die markt is de groei fors. Ik denk dat 

de grote uitzenders die omzet laten lig-

gen. Die zeggen dan dat ze zich op 

hogere marges concentreren. In ruil 

daarvoor verliezen ze fors marktaandeel.”

Is de winstgevendheid voor In Person minder belangrijk?

“Voor ons staat het hebben van marktaandeel boven de winstgevendheid. Want 

naarmate de krapte in een markt toeneemt, wordt de markt vanzelf meer een ver-

kopersmarkt. Dan gaat het er vooral om wie de uitzendkrachten kan aantrekken en 

leveren. En dat is altijd degene die de uitzendkracht het beste weet te behandelen. 

Nou, laten wij dat gewoon zijn.”

Waarom denkt u dat?

“Wij geloven in geluk op de werkvloer. Daarvoor ontwikkelen wij geluksprogramma’s 

voor uitzendkrachten, voor alles wat met hun werk te maken heeft. Het gaat name-

lijk om je serviceniveau. Als je een uitzendkracht goed equipeert, met een gedegen 

opleiding en voorbereiding op het werken op locatie, kun je kwaliteit leveren. Hoe 

sneller je dat proces maakt, des te efficiënter je als bureau werkt. Want klanten 

beoordelen ons op onze efficiency en de prestatie van onze uitzendkrachten.”

In Person zet 159 miljoen euro om. Is het plafond in zicht?

“We willen verder doorgroeien. Mijn zoon Jim is mij opgevolgd en zal de verdere groei 

realiseren. Wij willen vijftig eigen vestigingen in de vijftig grootste plaatsen van het land 

openen. Daarnaast hebben wij een franchiseformule, die als een speer gaat. 

Inmiddels zijn al twaalf franchisekantoren open. Als sterk label zijn wij aantrekkelijk 

voor franchisenemers. Maar verder dan twee jaar kijk ik niet. We leven bij de dag.”

Herman Kok
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omzetranglijst

33 DIT Holding

Positie
in 2016
(2015) Omzet in 2016 in mln. euro’s (2015)

82,4 (82,8)

Omzetranglijst 2017
Nr 33 t/m 48

(31)

34 AB Werkt 
(Zuid-Nederland)
78,4 (74,1)

(33)

35 Staffing Associates

77,1 (60,1)

(39)

36 TMC Group

75,1 (66,5)

(37)

37 Repay HRM

75,1 (59,5)

(-)

38 Payper

71,0 (59,1)

(40)

39 We PayPeople

70,7 (60,7)

(38)

40 PSC I Platform voor
intermediairs
68,9 (59,0)

(41)

41 Humares

67,3 (74,1)

(34)

42 Flexcraft Group

61,1 (-)

(-)

43 Prima Personeel

58,0 (44,0)

(44)

44 Welten

53,8 (69,2)

(36)

45 Continu

51,6 (41,8)

(46)

46 De Oranjegroep

50,0 (44,0)

(43)

47 P-services HR group

48,5 (33,0)

(-)

48 Xelvin

46,0 (44,0)

(45)

 

pital (nr. 15) al sinds zijn oprichting. Maar 

ook partijen als Timing (met dochterlabel 

YouBahn) en specialistische arbeidsbe-

middelaars als The Employment Group 

(nr. 24), Consolid (nr. 30), Redmore (nr. 

32) en Continu (nr. 45), profiteren van de 

focus op jonge professionals en studen-

ten.

Doorstromen talent
Aethon (nr. 54) is ook zo’n snelle specia-

listische groeier. De afgelopen vier jaar 

prijkte het bedrijf in de jaarlijkse lijst van 

FD Gazelles. Aethon is elf jaar geleden 

opgericht door Casper Bannet. Samen 

met Lennard van Vloten zorgde hij dat 

Aethon van een op chauffeurs gericht 

dienstverlener uitgroeide tot een uitzender 

en detacheerder van jonge professionals 

in de publieke en semi-publieke sector. 

Sinds investeerder Mentha Capital dit jaar 

instapte, runnen Bannet en de nieuw 

aangetrokken directeur Arjan de Vries het 

bedrijf.

Het bedrijf ziet verdere groeikansen in het 

laten doorstromen van hun talent. “In 

onze kern zijn wij een uitzendbedrijf”, ver-

klaart Bannet. “Wij willen onze mensen 

laten doorstromen en zo een langere car-

rière bieden.” Dat lukt veel bedrijven in de 

flexbranche niet, weet Bannet. Maar bij 

Aethon werken aparte teams, die focus-

sen op detachering. “Zodra studenten die 

voor ons gewerkt hebben afstuderen, 

krijgen zij de aandacht van die teams.” 

Dat maakt dat Aethon nieuwe zij-instroom 

nodig heeft, want niet iedere student 

heeft interesse in een loopbaan in de zorg 

of bij gemeenten. Dit vergt een andere 

mindset voor de medewerkers van het 

bedrijf. Niettemin kan het verlengen van 

de keten volgens Bannet onder hetzelfde 

label plaatshebben. “We leveren professi-

onele diensten en genieten daarin inmid-

dels bijna twaalf jaar bekendheid. Ik vind 

detachering een logische vervolgstap.”

Verzakelijken
Voor het detacheren is Arjan de Vries 

aangetrokken. De Vries was tot zomer 

2016 operationeel directeur van Brunel. 

Wat maakte dat hij na jaren technische 

detachering overstapte naar een niche-

partij in de semi-publieke sector? “Dit 

segment spreekt me persoonlijk sterk 

aan”, vertelt De Vries. “Aethon heeft 

groeiambities en wil zich meer richten op 

de bemiddeling van professionals. De 

flexibiliteitsconcepten die in de industrie- 

en olie- en gassector vergevorderd zijn, 

staan bij overheid en zorg nog in de kin-

derschoenen. Het omgaan met master-

vendorconstructies, voorkeursleveran-

ciers en dergelijke is nieuw. Maar ik zie er 

grote kansen in.” 

De Vries wil de dienstverlening verzakelij-

ken. “Het geheim is hoe Aethon omgaat 

met schaarste. Iedereen zoekt gekwalifi-

ceerde medewerkers en die zijn niet goed 

meer te vinden. Wij leiden mensen op en 

willen ze plaatsen in een bredere flexibele 

schil van afnemers. Die complete schil 

van zorginstellingen en gemeenten willen 

wij organiseren, met een jonge instroom, 

maar ook met meer ervaren professio-

nals. Dat model kan hier ook werken, 

want het gaat in de zorg en publieke 

sector al gauw om honderden fte’s die 

flexibel werken.”

Gekochte omzet
In schril contrast met de subtop staat de 

top van de lijst. De Top-4 bestaat nog 

altijd uit Randstad (nr. 1), USG People (nr. 

2), ManpowerGroup (nr. 3) en Adecco (nr. 

4) – partijen die de afgelopen tien jaar de 

hoofdrol in de markt speelden. Als we 

deze zwaargewichten niet meetellen in de 

lijst, is de gemiddelde groei niet 14 maar 

20 procent. Ook de onderlinge volgorde 

van deze giganten was afgelopen jaar in 

beweging. Daarbij speelt de winstmarge 

een rol. Niet vreemd: na ruim twee jaar 

aantrekkende markt en voortschrijdende 

schaarste, gaan tariefstellingen omhoog. 

Althans, dat is hoe grote uitzenders tradi-

tioneel naar marktontwikkelingen kijken. 

Al begin 2016 klaagde Randstad-CEO 

Jacques van den Broek dat concurrent 

USG People het afgelopen half jaar ‘rede-

lijk agressief op prijs heeft geconcur-

reerd’. Het bedrijf uit Almere ontkende die 

aantijging, maar wist in zijn laatste kwar-

taalrapportage, voordat het bedrijf in 

Japanse handen kwam, nog een omzet-

groei van 17 procent te boeken. 

Gekochte omzet, stellen concurrenten. 

Maar aan het eind van het jaar zijn de 

resultaten anders. USG People groeide 

over het gehele jaar 2016 met 9 procent. 

Dat zegt iets over de nieuwe verre oos-

tenwind die door het bedrijf waait.

Groei uit de breedte
ManpowerGroup overtrof zijn recht-

streekse concurrenten in de Top-4. Het 

bedrijf zag zijn omzet in een jaar met ruim 

150 miljoen euro, ofwel 30 procent toene-

men. Algemeen directeur José Brennink-

meijer: “De groei komt uit de volle 

breedte, uit meerdere sectoren, uit mkb-

bedrijven en grootbedrijven. We hebben 

nieuwe klanten binnengehaald en zijn 

beloond met de loyaliteit van onze 

klanten.” Volgens Brenninkmeijer betreft 

het gezonde omzet. ManpowerGroup is 

volgens haar gegroeid door de focus op 

mkb-bedrijven niet te verliezen. “Wij zijn 
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49 AB Midden Nederland

Positie
in 2016
(2015) Omzet in 2016 in mln. euro’s (2015)

40,5 (34,7)

Omzetranglijst 2017
Nr 49 t/m 64

(48)

50 Ziezzo

37,0 (88,0)

(30)

51 Nextpayroll

31,4 (21,1)

(55)

52 De Flextra-Groep

29,6 (28,3)

(51)

53 InAxtion

27,5 (29,7)

(50)

54 Aethon Groep

27,4 (19,2)

(56)

55 Worktrans Uitzendgroep

24,2 (23,7)

(52)

56 WerkTalent

23,3 (22,7)

(53)

57 Van Bergen 
Personeelsdiensten
22,0 (18,0)

(-)

58 UBN Uitzendbureau

21,5 (19,3)

(-)

59 Careermaker
Uitzendorganisatie
20,1 (21,7)

(54)

60 GJ Personeelsdiensten

17,5 (15,0)

(60)

61 Wiver

16,7 (13,7)

(-)

62 Mekano Industrial

16,4 (16,5)

(59)

63 Kooyenga

16,0 (17,0)

(58)

64 Uitzendbureau
Alertec
15,3 (9,3)

(-)

niet alleen maar gegroeid onder grootbe-

drijven. Ruim een kwart van onze klanten 

wil door ons meer ontzorgd worden. De 

totale groei is gelijk verdeeld over de 

grote klanten en mkb-bedrijven.” Bren-

ninkmeijer benadrukt dat het bedrijf veel 

verwacht van de recente acquisities van 

op IT-gerichte dienstverleners als Experis 

Ciber, iSense en Peak IT. “We gaan door 

op de ingeslagen weg en leggen een 

groot deel van ons gewicht op IT en vak-

kennis.”

Ook voor andere grote uitzenders is een 

gezonde winstmarge belangrijk. Opmer-

kelijk is de krimp van Adecco, een bedrijf 

dat een jaar eerder nog al zijn beursgeno-

teerde concurrenten versloeg. De omzet 

van de wereldmarktleider daalde in 

Nederland met 23 miljoen euro, ofwel 4 

procent. Daarmee zakte Adecco van de 

derde naar de vierde positie. 

Kritisch op klanten
“Een lastig en zwaar maar noodzakelijk 

jaar”, is de typering van Hans Pruis, die 

begin 2016 Patrick Bakker als algemeen 

directeur van Adecco opvolgde. Hij kon-

digde het bij zijn aantreden al aan: het 

‘KANSEN GRIJPEN EN 
KEIHARD WERKEN’

Met het Rotterdamse V-Nom bemid-

delt directeur-eigenaar Jos 

Tunderman uitvoerende technici. 

Afgelopen jaar zag zijn bureau de 

omzet bijna verdubbelen.

Voor V-Nom werkte u in de bemidde-

ling van logistieke, administratieve en 

technische arbeidskrachten. Waarom 

focust u nu op technici?

“Bij vorige werkgevers heb ik een office-

tak vormgegeven en zelfs een Engelse 

praktijk bij een Nederlandse bemiddelaar 

gestart. Ik vind pionieren leuk en wilde altijd al voor mezelf beginnen, in het hart van 

de uitzendmarkt. V-Nom richt zich op het technisch middenkader en uitvoerend 

technisch personeel. Tachtig procent van onze kandidaten is mts-geschoold, twin-

tig procent hts-geschoold.”

Wat is het geheim van de snelle groei van V-Nom?

“In 2014 werd ik enig aandeelhouder van V-Nom, nadat ik mijn compagnon had uit-

gekocht. Die stap gaf het bedrijf een duidelijke focus en dus groei. We focussen op 

vier vakgebieden: werktuigbouw, installatie- en elektrotechniek, het schildersvak en 

de bouw. Onze vierentwintig consultants zijn puur op hun eigen sub-segment en 

functiegroepen gericht. We bemiddelen inmiddels meer dan driehonderd man en dit 

jaar willen we naar de vierhonderd. Dat we de bouw aan onze portfolio hebben toe-

gevoegd, zorgt ervoor dat we geen meerderheidsbelang in een cao hebben.”

Welke nieuwe stappen gaat u dit jaar zetten?

“We willen investeren in meer mensen. Ook zetten we in op marketing. Daarnaast 

durf ik vol gas op onze online ontwikkeling in te zetten. We maken nu bijvoorbeeld 

filmpjes die lijken op die waarmee e-tailers als CoolBlue je een pakketje laten vol-

gen. We laten straks zien wat er met je sollicitatie gebeurt. En nieuwe focusmarkten 

zijn de infrastructuurmarkt, utiliteitsbouw, scheepsbouw, interieurbouw en zelfs 

scheepsinterieurbouw. Eind van het jaar verwachten we achttien miljoen euro om te 

zetten.”

Belemmert de toenemende schaarste aan professionals uw groeiplannen?

“De enorme schaarste maakt ons werk soms lastig. Daarom bieden we opleidingen 

en cursussen aan. We leiden we eigen klasjes van mensen met technische basis-

kennis op tot volwaardige servicemonteurs. Dus schaarste? Uiteindelijk komt het 

neer op keihard werken.”

Jos Tunderman
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65 NettStaff

Positie
in 2016
(2015) Omzet in 2016 in mln. euro’s (2015)

13,1 (6,6)

Omzetranglijst 2017
Nr 65 t/m 82

(70)

66 V-NOM
12,0 (6,5)

(-)

67 recruit a student
11,8 (11,0)

(62)

68 Green Talent
10,6 (7,6)

(67)

69 Artec Groep
10,5 (10,5)

(-)

70 WerkCentrale
Nederland
9,7 (8,7)

(65)

71 Match 4U
9,5 (8,6)

(66)

72 Visser Vakmensen
9,1 (7,3)

(-)

73 SIRE Life Sciences

8,8 (5,4)

(-)

74 Werkmax
7,7 (5,8)

(-)

75 Sun-Power
7,6 (7,1)

(-)

76 BaanBereik

7,3 (4,9)

(-)

77 Hilfort
7,2 (8,4)

(-)

78 Vaktec
6,7 (4,6)

(-)

79 De Speer 
Personeelsdiensten
6,1 (5,1)

(72)

80 Uitzendbureau Salland
(Salland Groep)
6,0 (4,6)

(-)

81 Jobmax Uitzendburo

5,0 (4,5)

(75)

82 Module 
Personeelsdiensten
4,8 (4,8)

(73)

zou een ‘pitstop-jaar’ worden. Adecco 

zou zijn horizon verleggen naar 2019. Het 

adagium in de tussentijd? “Herijken, her-

positioneren, de organisatie anders neer-

zetten en andere mensen aannemen.” Bij 

die pitstop hoorde ook een kritischer blik 

op contracten, bevestigt Pruis. “We 

wilden de afhankelijkheid van sommige 

klanten afbouwen. Dat leidt in ons vak al 

gauw tot grote omzetverschuivingen. We 

hebben helaas ook een aantal aanbeste-

dingen verloren, waaronder die binnen de 

overheid en de industrie.” Een in de markt 

bekend voorbeeld daarvan is het wereld-

wijde contract van grootindustriebedrijf 

Bosch dat overstapte naar Manpo-

werGroup. Naast verloren en verlopen 

contracten heeft Pruis ook gekozen voor 

het ‘bewust stopzetten van contracten’.

Digitalisering
Maar de veranderingen in het bedrijf 

waren strategisch van aard en gingen dus 

dieper dan alleen selectiviteit in cliënten. 

Pruis: “We liepen als bedrijf achter, in de 

digitalisering en met onze vaak te com-

plexe werkprocessen. Dus zijn we met 

man en macht aan de slag gegaan om op 

niveau te komen.” Zo zijn er vestigingen 

geconsolideerd. Het personeelsbestand 

is met 8 procent afgenomen. Tegelijk is 

Nederland uitgeroepen tot pilotland voor 

de digitalisering van Adecco wereldwijd. 

“Vroeger hadden we 360-graden consul-

tants, nu heeft iedereen een sterke focus. 

Op klanten, industrieën of recruitmentpro-

cessen. We zijn leaner en meaner gewor-

den.” Het effect? “We zijn nog niet uit die 

pitstop, maar we kenteren. Vorige maand 

zaten we voor het eerst weer boven 

marktgroei.”

Voor komend jaar verwacht Adecco in 

ieder geval groeiherstel. Iets waarbij de 

herstelde economie helpt. “Maar je wordt 

niet vanzelf een meer op het mkb gericht 

bedrijf. Dat heeft tijd nodig.” Dat Addeco 

zijn derde positie heeft verloren, is voor 

Pruis een voorziene, maar voor zijn bedrijf 

een ongewenste gebeurtenis. Adecco 

heeft sinds jaar en dag de ambitie in elk 

van zijn volwassen markten een eerste of 

tweede positie in te nemen. Een derde, 

zoals jarenlang in Nederland, wordt 

gedoogd maar een vierde positie niet. 

Overnames
Toch is met ruim 100 miljoen euro omzet-

verschil ten opzichte van Manpo-

werGroup het autonoom heroveren niet in 

een jaar mogelijk. Wil het bedrijf zichzelf 

op het podium terugzien, moet het acqui-

reren. Pruis erkent desgevraagd dat dit 

een optie is, negen jaar na de laatste 

overname in Nederland, van detacheer-

der DNC. “Onze financiële positie is goed. 

Ik kondig niets aan, maar het sentiment is 

verruimd. We kijken nu met interesse om 

ons heen naar wat ons zou kunnen ver-

sterken. Maar ik kan en wil niets aankon-

digen.” Omzet kopen zou overigens niet 

zonder meer het doel van een deal zijn. 

“Een overname zou ons echt moeten ver-

sterken in nichemarkten in professional 

staffing, want we zijn minder sterk in 

finance en IT.”

Toch is daarvoor nog een hele kluif nodig 

voor Pruis. De afstand die Adecco tot 

ManpowerGroup heeft is groter dan de 

afstand tussen Timing (nr. 5) en Adecco. 

En commercieel en adjunct-directeur Paul 

Haarhuis van Timing acht de kans aan-

wezig ‘dat wij nummer vier worden’. Hij 

raamt optimistisch dat dit met het huidige 

groeitempo binnen twee jaar mogelijk 

moet zijn. Voor acquisities staat Haarhuis 

ook open. Maar, zo onderstreept hij: 

“Onze ambitie is om sterk te groeien door 

outperformer in de markt te zijn.” Timing 

verslaat de markt met investeringen in 

innovatie. Niet alleen van diensten maar 

ook van werkprocessen. Timing stelt bij-

voorbeeld zijn klantenteams in zijn vesti-

gingen centraal: het tuigde afgelopen jaar 

aparte teams op die per specialisatie 

enerzijds de inhouse-klanten en ander-

zijds reguliere opdrachtgevers bedienen. 

Tijdens die omkatting groeide Timing met 

15 procent door. Dat vergt een betere 

planning, een meer wendbare organisatie, 

maar ook meer niche-activiteiten. Onder 

de in deze lijst weergegeven cijfers van de 

Timing Holding valt ook het dochtermerk 

Zorgwerk. Zorgwerk lanceerde mei 2016 

YouBahn. Deze startup richt zich op pro-

fessionals met een wo- of hbo-achter-

grond. Youbahn is een volledig digitaal 

platform, zonder vestigingen en interce-

dentes. Danielle van der Burg, algemeen 

directeur van Zorgwerk, leidt ook het 

innovatieplatform Youbahn.

Schaars talent
Op de achtergrond verzamelt Timing ook 

data van zijn gebruikers. Die wil Haarhuis 

inzetten om gerichter en effectiever te 

werken als uitzendbureau. “Sinds dit jaar 

stimuleren we iedereen die afhaakt op 

onze site met een slimme chatbot om zijn 

inschrijving toch af te maken. Dat soort 

applicaties zetten we in om onze kwaliteit 

van dienstverlening te verbeteren.”

Nog een trend die afgelopen jaar zicht-

baar is geworden, is de schaarste aan 

talent. De beschikbaarheid van werkzoe-

kende kandidaten is de olie in een aan-

trekkende markt en de groeiende 

schaarste betekent voor intermediairs dat 

de motor gaat haperen. Bemiddelingstra-
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Positie
in 2016
(2015) Omzet in 2016 in mln. euro’s (2015)

Omzetranglijst 2017
Nr 83 t/m 100

83 Eastmen Human
Resources
4,6 (3,2)

(79)

84 FlexFirst
Personeelsbemiddeling
4,2 (3,8)

(76)

85 Skanna
4,1 (3,9)

(-)

86 KGU Recruitment
3,8 (3,6)

(78)

87 WERQ 
Personeelsdiensten
3,5 (3,0)

(-)

88 Dag1
3,3 (1,7)

(92)

89 Finaxe

3,1 (1,3)

(-)

90 MDI Techniek
3,0 (2,6)

(82)

91 Bolap.nl
3,0 (2,3)

(84)

92 Iampower

3,0 (1,9)

(-)

93 Techwork
2,8 (2,6)

(81)

94 Top Groep Nederland
2,4 (2,0)

(88)

95

96

Interjobs Holland

ErvarenJaren

2,4 (2,0)

2,3 (2,1)

(-)

(86)

Infographic: Ymke Pas

97 E-Flex
Personeelsdiensten
2,1 (2,0)

(-)

98 A&E 
Personeelsdiensten
2,0 (2,3)

(83)

99

100

De Brug

DUS Dienstverlening

2,0 (1,1)

1,7 (1,2)

(94)

(-)

jecten duren langer, wat uiteindelijk effect 

heeft op de omzet. Een verhoging van de 

tarieven lost dat probleem niet op. Veel 

uitzenders zoeken daarom hun kandida-

ten op minder voor de hand liggende 

plaatsen. Een van de klassieke manieren 

om te ‘sourcen’, zoals het werven tegen-

woordig vaak genoemd wordt, is door 

minder gekwalificeerde kandidaten zelf op 

te leiden. Brenninkmeijer merkt bijvoor-

beeld op dat ManpowerGroup op oplei-

ding inzet. “Zo hebben we een logistieke 

academie opgericht, zodat we mensen 

kunnen opleiden voor een functie in die 

sector. Op die manier kunnen we aan de 

vraag voldoen.”  

‘DE GROTE PARTIJEN ZIJN 
INGEDUT’

Jordy Stravers en Jan Willem 

Broekhoven groeiden met hun recruit-

mentbureau SIRE Life Sciences met 

drieënzestig procent naar 8,8 miljoen 

euro omzet. Hoewel hun model 

schaalbaar is, beperken zij zich tot 

hun hyperniche, verklaart Stravers.

U bemiddelt biomedische specialisten. 

Dat lijkt me conjunctuurongevoelig.

“Dat klopt. Onderzoeken hebben een 

lange looptijd, zeven tot dertien jaar is niet 

ongewoon. De behoefte aan medicijnen bijvoorbeeld is blijvend. Van economische 

crises hebben wij dan ook weinig last.”

Hoe verklaart u het succes?

“We vinden het nog steeds raar. Wij groeien veel sneller dan grote beursgenoteerde 

partijen. Wij werken hard, maar zij ook. Ik denk dat het enige steekhoudende verschil 

zit in de ontwikkeling van technologie. Op dat gebied zijn grote partijen behoorlijk inge-

dut. Ze onderschatten dat gewoon. Wij hebben de ambitie om meer developers dan 

recruiters in dienst te hebben. We hebben twaalf man met een snel groeiend team, die 

in Oost-Europa bij ons in dienst zijn om onze processen te versnellen en automatise-

ren. En we hebben bewust geen consultants in dienst die zelf een achtergrond in de 

life sciences hebben. Je moet namelijk losstaan van de materie, de harde feiten boven 

tafel zien te krijgen en pas daarna een keuze maken.”

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n technologisch snufje?

“Het ouderwetse recruitmentproces is behoorlijk arbeidsintensief. Maar als je het 

proces in stukjes knipt, zie je dat het voor veel processen niet nodig is dat iemand 

met wetenschappelijke opleiding dat doet. Om dit te versimpelen kun je eenvoudig 

technologie uit andere markten kopiëren. Neem restaurantreserveringen. Die boek 

je online. Waarom bellen recruiters dan voor een simpele afspraak drie of vier keer 

naar de manager van een klant en dan nog eens een handvol keren naar de kandi-

daat? Dat is belastend en vervelend. Wij hangen aan onze mail soortgelijke techno-

logie als Seatme gebruikt voor reserveringen in een restaurant. De klant voert zijn 

zelf beschikbaarheid in en de kandidaat prikt een tijdstip. Zelfbediening dus en dat 

brengt efficiency en klantvriendelijkheid.’

Dus u zou uw succes kunnen kopiëren in andere nichemarkten?

“Inderdaad. De parameters van deze markt kloppen: de concurrenten zijn van de oude 

stempel en het aantal kandidaten is dermate beperkt dat, als je goed je best doet, je 

ze allemaal kent. Wij laten onze opdrachtgevers dan ook liefst het complete speelveld 

van kandidaten in onze hyperniche zien. Maar uitbreiden naar andere markten? Nee, 

de markt voor life sciences is enorm. Zonder na te denken kan ik binnen die niche nog 

meer gespecialiseerde profielen opratelen, die interessant zijn om in te duiken. Denk 

aan oncologen of aan anti-ontstekingsmedicijnspecialisten. Zouden wij ons laten verlei-

den nieuwe markten te betreden, dan gaat ons ego voorbij ons verstand.”

Jordy Stravers 



column

Column
Gert-Jan Duis

Gert-Jan Duis is HR-manager bij een IT-bedrijf. In 2010 won 

hij de HR Innovatieprijs voor vernieuwend personeelsbeleid 

omdat hij twee weken vaderschapsverlof bij zijn werkgever 

invoerde. Gert-Jan draagt flexwerk een warm hart toe omdat 

hij als intercedent ook aan de andere kant van de tafel heeft 

gezeten. (duisgertjan@gmail.com)
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Puur geluk

Normaal gesproken is het geen pretje om aanhanger te zijn van het FC Hollywood aan de 

Rijn. Maar dit keer is er voor het eerst in 125 jaar reden voor feest: Vitesse heeft de 

bekerfinale gewonnen. In De Kuip is AZ verslagen en wat ik om me heen zag, was pure 

euforie. Een golvende zee van geel-zwarte vlaggen en volwassen mannen, bij wie de 

tranen van ultiem geluk over de wangen rolden. Hoe blij ik ook was met de overwinning, 

het was die aanblik die mij nog het meest gelukkig maakte. 

Het ideale leven bestaat uit een continu gevoel van tevredenheid met af en toe een piek 

van puur geluk. En de meest pure vorm daarvan is het extatische gevoel als gevolg van 

het geluk van anderen. 

Daarom lijkt het me zo leuk om postcodeloterijprijzen uit te delen. Maar ons vak komt daar 

ook al heel dicht in de buurt. Ik herinner me een Russische horlogemaker die, inmiddels 

meer dan tien jaar werkloos, zijn tijd verdeed met uit het raam kijken en op zijn vrouw 

mopperen. Ik plukte hem als intercedent uit de bakken van het UWV, omdat ik niemand 

anders meer kon vinden voor het priegelwerk dat nodig was om pacemakers in elkaar te 

zetten. 

Ik herinner me de moeizame sollicitatieprocedure en de ongelofelijke ontlading toen hij de 

boodschap kreeg dat hij kon beginnen. Zijn vrouw belde mij op dat ik een huwelijk had 

gered. De metamorfose die de man doormaakte, maakte diepe indruk. Voor hem is het de 

start geweest van een succesvolle carrière en, belangrijker nog, van een nieuw leven vol 

hoop.

Als hr-manager herinner ik me een warehouse manager die volledig vastgelopen was en 

na een lange burn-out zijn leven geen richting meer kon geven. We hadden gesprekken 

over wat hem bezighield en waar hij energie van kreeg. In die gesprekken viel mij zijn 

analytisch vermogen op en zijn voorkeur voor cijfers. Al snel kregen we hem aan de slag in 

een ondersteunende rol op de financiële afdeling. Nu, vijf jaar later, blijkt dat dit moment 

het startschot van een glanzende carrière als financieel analist is geweest.

In ons vak kunnen we mensen helpen die op een kruispunt staan. Helpen met de juiste 

keuzes te maken en met nieuwe inzichten te geven. Er toe doen. Het is de oorsprong van 

de zuiverste vorm van geluk. Geluk dat beklijft en niet vergelijkbaar is met het vluchtige 

genot van bijvoorbeeld commercieel succes. Of de extase na een doelpunt van Ricky van 

Wolfswinkel tijdens een finale. Ook al zat die er wel lekker in…
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Omzetranglijst 2017 FlexTopGroeiers
Grootste groeiers in de Flexmarkt Omzetranglijst 2017, per omzetcategorie

Infographic: Ymke Pas

Categorie: 
> 400 mln.
Winnaar: 
Brainnet Groep
Omzet 2016: 
456,3 mln euro
Omzetgroei 
t.o.v. 2015:

+46,9%

20 - 50 mln.
Winnaar:

Nextpayroll
Omzet 2016:

31,4 mln euro
Omzetgroei
t.o.v. 2015:

150 - 400 mln.
Winnaar: 
Pay for People
Group
Omzet 2016:
205,4 mln euro
Omzetgroei 
t.o.v. 2015:

+103,8% +43,0%

+48,8% +98,5% +138,5%

2 - 5 mln.
Winnaar: 

Finaxe
Omzet 2016:
3,1 mln euro
Omzetgroei
t.o.v. 2015:

50 - 150 mln.
Winnaar: The
Employment
Group
Omzet 2016:
131,0 mln euro
Omzetgroei 
t.o.v. 2015:

5 - 20 mln.
Winnaar:
NettStaff

Omzet 2016:
13,1 mln euro

Omzetgroei
t.o.v. 2015:

D
e volgende FlexTopGroeiers 

zagen hun omzet dubbelcijferig 

groeien. Wat is hun geheim? 

1. Brainnet Groep: markt 
stuwt nieuwe vraag
De groei van Brainnet Groep (met doch-

ters Brainnet en MyFlex) in 2016 is bijna 

geheel autonoom gerealiseerd, stelt direc-

teur Anne-Meint Bouma. De Managed 

Service Provider (MSP) verzorgt het totale 

inhuurproces voor cliënten. “Ons bedrijf is 

aantrekkelijk voor klanten als neutrale 

kennisspeler en specialist op alle vormen 

van flex”, stelt Bouma. Het profiteert 

bovendien van een toenemende vraag 

van opdrachtgevers naar oplossingen 

voor veranderende regelgeving. Dat 

maakt van Brainnet als MSP een steeds 

meer op workforce-management gericht 

bedrijf. “De markt is geen ‘inkopers-

feestje’ meer”, constateert Bouma. 

Bovendien wordt de MSP-dienstverlening 

volgens hem volwassener. “De sector 

professionaliseert en inhuur is meer en 

meer een gedeelde verantwoordelijkheid 

van de afdelingen Inkoop en HR. Klanten 

willen bovendien meer meten en op basis 

van data kunnen aansturen.” De rol van 

de dienstverlener als adviserend expert 

wordt alleen maar belangrijker, voorspelt 

de directeur. Voor Brainnet betekent de 

groei ook een stijgende vraag naar inter-

nationale diensten. “Wij werken veel voor 

grote bedrijven, die buitenlandse arbeids-

krachten naar Nederland halen of die 

kennis en expertise verkopen in het bui-

tenland. Klanten verwachten dat wij ze 

FlexTopGroeiers 2017

Groeien in een groeimarkt is eenvoudig. Versnellen is een kunst. Flexmarkt portretteert uit 

de zes segmenten in de ranglijst de snelste groeiers. 

Excelleren in accelereren

Wilbert Geijtenbeek

daarin ondersteunen.” Dit jaar rekent 

Bouma op een verder groeiende omzet. 

“Het economisch herstel heeft zich door-

gezet. Schaarste speelt nu een rol.” 

2. Pay for People: acquisi-
ties smaken naar meer
Een verdubbeling in omzet. Dat rappor-

teerde payrollbedrijf annex back-office-

dienstverlener Pay for People afgelopen 

jaar. Investeringsmaatschappij Waterland 

nam in 2015 een belan. Een groot deel 

van de huidige groei is te danken aan de 

overname van Holland Payroll en Smart 

Services, die op deze kapitaalinjectie 

volgden. Maar het bedrijf boekte ook 

autonome groei, stelt directeur Dennis 

Luyten. Die is afkomstig uit de drie seg-

menten die het bedrijf bedient: intermedi-

airs, die het onder eigen merk faciliteert 

met backofficediensten, het op het groot-

bedrijf en kennismigranten gerichte 

Holland Payroll, en Smart Services, dat 

vooral directe payrolldiensten biedt. 

Luyten: “De groei kwam van nieuwe 

klanten en van een verdere groeivraag 

van bestaande klanten.” Pay for People 

werkt met eigen software voor de verlo-

ning, administratie en facturatie. Dat 

maakt dat ze een belangrijke bijdrage kan 

leveren aan de efficiency van collega-pay-

rollers. Eigen software draagt bij aan het 

beheersbaar houden van de interne 

kosten. Dat geldt zeker bij de vele wijzi-

gingen in regelgeving van afgelopen jaren, 

die hun weerslag op de software hebben. 

“Wil je een efficiënt softwareplatform voor 

flexibele arbeid bouwen, dan moet 

je niet afhankelijk zijn van externe soft-

warebouwers. De gebruiker moet vooral 

naast de ontwikkelaar zitten.” Luyten ver-

baast zich erover dat veel payrollingbedrij-

ven het hart van hun organisatie - het 

softwareplatform - uitbesteden. “Dat 

maakt je minder autonoom.” Luyten 

benadert geregeld concurrenten in de 
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payrollingmarkt, want hij staat open voor 

verdere overnames. “We willen graag 

onze diensten uitbouwen. Dat kan door 

andere organisaties te laten aansluiten op 

ons platform, met behoud van eigen 

identiteit.” 

3. The Employment Group: 
bemachtigen en bouwen
Voor The Employment Group (TEG) was 

2016 een nieuw recordjaar. Het bedrijf 

overtrof met zijn 43 procent de omzet-

groei van concurrenten in zijn categorie. 

TEG-labels Tracé en Faber en bemidde-

laar in industrie- en installatietechniek 

KP&T werden samengevoegd door inves-

teerder Egeria, die in beide bedrijven 

voorjaar 2016 een meerderheidsbelang 

nam. Na de samenvoeging volgde een 

verdere professionalisering van de organi-

satie. KP&T en Tracé fuseerden tot deta-

cheerder van technische professionals 

Voort. Ook is binnen de groep een nieuw 

IT-systeem opgetuigd. TEG bestaat nu 

naast Voort uit uitzender en payroller van 

vakmensen in schilders- en bouwbranche 

Faber en detacheerder voor professionals 

in de publieke sector Staatvast. Léon 

Rust volgde eind 2016 Arjen Bos op als 

ceo van de groep. Rust wil verder 

groeien. “We gaan verder digitaliseren, 

onze dienstverlening uitbreiden en onze 

aandacht voor opdrachtgevers en mede-

werkers vergroten”, stelt Rust. “Sinds de 

fusie zijn we marktleder met Voort en 

Faber in beide vakgebieden. Onze 

omvang stelt ons in staat vooruitstrevend 

te zijn. Nu kunnen we bouwen.”

4. Nextpayroll: krappere 
markt biedt perspectief 
Nextpayroll is zes jaar geleden opgericht 

door Frank Roode en Paul de Waal, beide 

afkomstig van Tènce. Daar waren zij bij de 

uitzend- en payrollactiviteit werkzaam. 

Nextpayroll bedient mkb-bedrijven die 

behoefte hebben aan een flexibele schil en 

intermediairs die hun back-office aan het 

bedrijf uitbesteden. “De payrollbranche 

groeit en ons netwerk ook”, verklaart De 

Waal. “De aantrekkende economie zorgt 

nog eens voor extra groei.” In beide seg-

menten groeit het bedrijf. In de back-offi-

cedienstverlening is de groei ‘explosief’. 

“Intermediairs worden aanhoudend gecon-

fronteerd met veranderende wetgeving. 

Wij merken dat ze steeds meer focussen 

op 

werving en selectie en relatiebeheer.” De 

Waal ziet dat het aanbod van beschikbaar 

personeel in de markt krapper wordt. 

“Vraag en aanbod zijn snel gekanteld, 

waardoor intermediairs zich richten op hun 

kernactiviteiten en kiezen voor uitbesteding 

van hun back-office.” De behoefte aan 

flexibiliteit blijft, stelt De Waal, die de pay-

rollbranche verder ziet professionaliseren. 

Nextpayroll verwacht dit jaar een omzet 

van 40 miljoen euro te draaien, een 

verdere groei van ruim een kwart. Met 

thans twaalf werknemers in dienst en 

ongeveer duizend fte in verloning, zet de 

directie in op verwezenlijking van de 

potentie die het in de payrollmarkt ziet. 

5. NetStaff: groei met klas-
siek uitzendwerk
Het succes van NettStaff is te danken 

aan een klassieke manier van werken. 

Het uitzendbedrijf dat loodgieters en elek-

tromonteurs plaatst bij voornamelijk 

installatiebedrijven, telt acht vestigingen in 

het westen en zuiden van het land. Net-

Staff werkt met eigen mensen en heeft 

zijn back-office-zaakjes zelf geregeld. 

Directeur Soeters: “Wij zijn tegendraads. 

We vinden het belangrijk om binding met 

uitzendkrachten te creëren. En om zo 

weinig mogelijk uit te besteden aan 

externe dienstverleners.” Met die klas-

sieke aanpak wist NettStaff afgelopen jaar 

te verdubbelen, voornamelijk dankzij de 

sinds 2015 snel aangetrokken woning- en 

utiliteitsbouw. Samen met compagnon 

Jurri-Jan Rijkaart bezit Soeters het bedrijf. 

Vorig jaar verdubbelde de omzet van 

NettStaff conform doelstelling, aldus 

Soeters. “Dit jaar gaan we opnieuw ver-

dubbelen.” Uitdagingen bij het door-

groeien zijn het afstemmen van de eigen 

organisatie van dertig werknemers op de 

snelle groei en de toenemende schaarste 

in de gewenste profielen. “Wij profiteren 

van een goede instroom van kandidaten, 

via ons netwerk van professionals.” Om 

de schaarste op te vangen, zet NettStaff 

tegenwoordig ook assistent-monteurs in 

via opleidingstrajecten bij de klant. Uit-

breiden wil NettStaff geografisch, in het 

oosten van land en in Vlaanderen, en 

autonoom. 

6. Finaxe: finance-specia-
list zit in de lift
Finaxe is een startup uit de stal van Xel-

vin-oprichter Vincent van Wieren. Van 

Wieren is mede-aandeelhouder en 

coach van directeur Martijn Bakker, die 

de arbeidsbemiddelaar van financiële 

professionals in Noord-Nederland in 

2013 optuigde. Bakker was daarvoor 

jarenlang werkzaam bij de administra-

tieve bemiddelingsactiviteiten van USG-

dochtermerk Unique. Daar was hij 

betrokken bij het sub-label Unique 

Finance. Finaxe is weliswaar actief in de 

werving & selectie, detachering en zzp-

bemiddeling van financieel geschoolde 

professionals, maar de markt voor klas-

sieke detachering liep afgelopen jaar het 

warmste. Bakker: “We zetten vol in op 

het aantrekken van eigen financials. Van 

starters en junioren tot senioren met 

Master-diploma’s.” Hoewel Finaxe zijn 

financiële professionals ook bij financiële 

dienstverleners plaatst, is de meerder-

heid van de klanten niet actief in de 

financiële sector. De snelle groei van het 

bedrijf dat inmiddels acht eigen werkne-

mers telt en zestig professionals bemid-

delt, betreft autonome groei. Afgelopen 

jaar begon de schaarste in veel financiële 

profielen toe te slaan en daarvan profi-

teerde Bakker: “De schaarste zit in gedi-

plomeerde accountants en controllers 

binnen bedrijven. Bij grote cliënten zie ik 

de vraag toenemen naar financiële 

IT’ers, die als deskundige nodig zijn bij 

processen van robotisering en automati-

sering.” Dit jaar verwacht Bakker een 

omzet van 5 miljoen euro te behalen. 
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B
innen de Top-10 van payrollers 

en Managed Service Providers 

(MSP’s) valt op dat de MSP’s 

(nog) harder zijn gegroeid dan 

de payrollbedrijven. De snelste groeier is 

Brainnet Groep. Met een groei van maar 

liefst 46,9 procent en een omzet van 

456,3 miljoen euro, mag dit bedrijf zich 

de aanvoerder van de omzetranglijst van 

MSP’s en payrollbedrijven noemen. “Wij 

zien de samenstelling van de arbeids-

markt voortdurend veranderen”, zegt 

directeur Anne Meint Bouma. “Detache-

ring, uitzending, payrolling, aanneming 

van werk, de inzet van zzp’ers en ken-

nismigranten. Het zijn allerlei mengvor-

men van ‘bijzondere arbeidsrelaties’ die 

de totale flexibele schil van organisaties 

vormen.” 

Sneller en goedkoper
Organisaties die veel gebruikmaken van 

externe inhuur, doen zaken met een 

veelvoud aan leveranciers en zelfstandig 

professionals. “De afdelingen Inkoop & 

HR hebben behoefte aan overzicht, 

transparantie en snel toegang tot talent”, 

zegt Bouma. “Als MSP helpen wij orga-

nisaties om iedere stap in het inhuurpro-

ces efficiënt in te richten en uit te voeren. 

Van aanvraag, screening, contractbeheer 

tot uitbetaling.” 

Alle onzekerheid rondom de wet DBA 

heeft de groei van flexbedrijven eigenlijk 

nog getemperd, stelt arbeidsmarkt- en 

innovatie-expert Ricardo Risamasu van 

Talmark. De groei van MSP’s is volgens 

Risamusa verklaarbaar. “Inhuur professi-

onaliseert. Bovendien moet het allemaal 

sneller en goedkoper. Dan is het te ver-

wachten dat er gespecialiseerde partijen 

opstaan en processen stroomlijnen. Het 

uitbesteden van inhuurmanagement, 

maar ook recruitment, lijkt een trend te 

zijn die niet is te stoppen.” 
Nieuwe wet- en regelgeving heeft geleid 

De grotere payrollbedrijven en Managed Service Providers zijn afgelopen jaar aanzienlijk 

gegroeid. En die groei is nog niet ten einde, stelt directeur Anne Meint Bouma van 

ranglijstaanvoerder en snelste groeier Brainnet Groep. 

MSP’s zijn afgelopen jaar 
hard gegroeid

Dennis Mensink

tot meer risico’s en onzekerheid bij 

opdrachtgevers. Zij hebben volgens 

Bouma behoefte aan een organisatie die 

wettelijke kaders juist kan toepassen en 

uitvoeren. Denk aan de WWZ, de Wet 

Aanpak Schijnconstructies en afgelopen 

jaar de Wet DBA. “Opdrachtgevers 

waarderen het dat we zelf nooit belang 

hebben bij de inzet van specifieke kandi-

daten”, zegt Bouma. “Dat komt omdat 

we nooit eigen mensen detacheren. Wij 

maken geen marge op de professionals 

die we inzetten.” 

Nieuw kabinet
Een andere reden dat Brainnet hard is 

gegroeid, ligt in de toepassing van tech-

nologie. “Brainnet werkt systeemonaf-

hankelijk. We beschikken over een eigen 

maatwerk Vendor Management Systeem 

(VMS) en kunnen ons systeem ook kop-

pelen aan willekeurige andere (VMS- en 

ATS-)systemen.” 

Het gebruik van met name standaard 

VMS’en zal voorlopig wel toenemen, ver-

wacht Risamasu. “Ik ben wel benieuwd 

hoe dit zich ontwikkelt, want er is nu vaak 

te weinig aandacht voor de menselijke 

kant van het proces. Het is immers steeds 

belangrijker om relaties met talent op te 

bouwen en te onderhouden. Dat geldt 

voor zowel flexmedewerkers als mede-

werkers met een vast dienstverband. Ik 

zou daarom wel een oproep willen doen: 

automatiseer het aantrekken van talent 

met behoud van persoonlijke aandacht.” 

Bouma ziet de vraag naar flex voorlopig 

nog niet afnemen en is positief gestemd 

over het resultaat van 2017. Belangrijk-

ste vraag is volgens hem wat het nieuwe 

kabinet gaat doen. “Dat zal antwoord 

geven op verschillende vragen die 

spelen in de markt.” Wordt het bijvoor-

beeld makkelijker om mensen aan te 

nemen? Wordt het ontslagrecht versoe-

peld?” 


