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What is in it for me? 



Risk trends in de Flexbranche 



Sourcing Risk Management 



Brainnet samenwerking 

• Leveranciersmanagement 
- Persoonlijk contact 
- Poortwachter functie 

• Contractmanagement 
- Snelle contract uitgifte 
- Betrouwbare betaling 
- Fiscale risicoafdekking 

• Screening 
- Brainnet PES (maatwerk) 

• Markt- en management informatie 
- Benchmarking (inzicht in prijs / kwaliteit) 
- Portal 

• Onafhankelijk / Neutraal 
 



Klant case Tax Risk (energie) 

• Aanleiding 
- Trend: Wetgeving en de crisis 
- Issue: teveel onduidelijkheid en risico’s 
- Sourcing Business Goal: Compliance 

• Start samenwerking Brainnet 
- Standaard gebruik G-rekening 
- Strakke inhuur voorwaarden 
- Persoonlijke communicatie 
- Afhechting middels accountantsverklaringen 

• Onderweg faillissement detacheerder (case) 
• Toekomst:  

- Depot stelsel 
- VAR webmodule 
- meer payrolling, meer detacheren 



Case ORM en PES (finance) 

• Aanleiding 
- Trends: Financiële crisis 
- Issue: Geen inhuurbeleid, geen congruent integriteitsbeleid intern 

en extern personeel 
- Sourcing business goals: Compliance en lagere inhuurkosten 

• Start samenwerking Brainnet: 
- Strakke inhuur voorwaarden incl. PES (volgende pagina inhoud PES) 
- Harmonisering intern en extern beleid 

• Onderweg Screening off-shore software ontwikkelaars 
(case) 

• Toekomst: Solvency 2, pre-screening leadtime, 
competentiechecks 



Case ORM en PES 

Brainnet PES 
• Paspoort controle op locatie 

• CV check, incl. controle originele diploma’s 

• Ex-werkgevers integriteits check 

• Insidersregeling 

• Geheimhoudingsverklaring 

• VOG, ook voor buitenlanders 

• Financiële integriteit 

• Klant specifieke verklaringen 
 

 

 



Trends in Technology 

Risico’s: Omdat het kan… 
 

• Opkomst in-the-cloud 
Open-cloud, private-cloud, interne hosting 

• Bewerker  Verantwoordelijke in kader WBP 
Gerechtvaardigd belang versus privacy 

• Beveiliging portal (confidentiality, integrity, availability)  
versus performance en kosten 

• Communiceren met groepen via portals, communities etc. 

• BYOD – netwerk van intranet naar internet, issues omtrent 
aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en veiligheid 



Trends in Demografie 

Thema’s:  

Door slimmer matchen en samenwerken  

beter voldoen aan vraag markt… 

 
• Vergrijzing: Leegloop ervaring vs. arbeids kansen ouderen 

• Jeugd: War-on-talent versus jeugdwerkeloosheid 

• Kennis regio’s met goede mensen 
- tech-campus Eindhoven, 

- financiële regio’s in Den Haag en Amsterdam 

- energie professionals in Noord Groningen 



 



Let’s talk… 

 

Tjebbe van Oostenbruggen 

 
e  tjebbe.van.oostenbruggen@brainnet.nl 

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

 

 

 

 

Deze presentatie is met de grootste zorg samengesteld.  
Ideeën, oplossingen en concepten zijn voorbehouden aan Brainnet BV.  
Brainnet BV is statutair gevestigd in Nieuwegein en geregistreerd onder KvK nummer 30135361. 




