Denk aan het milieu voordat u deze whitepaper print!

Whitepaper

HR als regisseur van
de totale workforce
Tips voor meer grip op de flexibele schil

Uit dit whitepaper haal je:
• Welke rol speelt HR bij de regie op de totale workforce?
• Concrete aandachtspunten om meer grip te krijgen
op vast vs flex
• De toegevoegde waarde van een Vendor Management
System (VMS) bij workforce management
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Inleiding

De huidige crisis heeft de arbeidsmarkt volledig
op z’n kop gezet. Veel werkgevers zijn gaan
afschalen, vaak ook in de richting van minder
flex. Aan de andere kant zien we branches waar
juist plotseling veel meer werk is, en waar een
beroep wordt gedaan op extra flexibilisering
van arbeid. In welke richting organisaties ook
bewegen, werkgevers merken meer dan ooit hoe
belangrijk het is dat zij hun workforce goed onder
controle hebben. Bedrijven die hun zaken op orde
hebben, de processen onder controle hebben en
goed zicht hebben op de vraag wie waar werkt
in de organisatie, kunnen veel makkelijker snelle
maatregelen nemen dan organisaties waar het
overzicht ontbreekt.

Dat belang van goed inzicht geldt zowel in goede als
in zware tijden: Het is altijd belangrijk om je workforce
management als een geïntegreerde strategie te benaderen,
waarbij het uitgangspunt is dat grip op vast net zo belangrijk
is als grip op flex. Dat geldt voor alle onderliggende
terreinen: compliance, wetgeving, kosten, en zicht op
de kwalitatieve en kwantitatieve vereisten aan mensen
en middelen.
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Als HR haar rol pakt als regisseur van de totale workforce,
dan kan HR werkelijk strategische waarde gaan leveren aan
de organisatie. In de richting van de business, omdat goede
(flex)kandidaten sneller en adequater geleverd kunnen
worden. In de richting van Finance, omdat HR meer inzicht
heeft in de kosten en inzet van flex. En ook in de richting van
Inkoop, omdat HR kort op de bal zit en een goed beeld heeft
van de performance van flexkrachten én leveranciers.
In dit whitepaper geven we je inzicht in de wijze waarop
HR de regie kan nemen over de gehele workforce en over
de stappen die je vanuit HR moet zetten om je externe
flex optimaal te managen.
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1. HR als strategisch partner:
(het belang van) regie over
de totale workforce
Goede grip op de totale workforce is belangrijker dan ooit.
Ongeacht de branche waarin je actief bent; we hebben
allemaal met factoren te maken die er in toenemende mate
voor zorgen dat de kwaliteit van ons personeelsbestand
hét verschil maakt bij het nastreven van de (business)
doelen. Denk aan het probleem van schaarste, aan de
war for talent en aan het belang van compliance. Of denk aan
disruptieve effecten van technologische vooruitgang, die
ervoor zorgen dat markten veranderen en we razendsnel
onze competenties moeten aanpassen.
Als we streven naar grip op de totale workforce, dan zullen
we inzicht moeten hebben in de grote dynamiek rondom
vast én flex. Een belangrijke vraag hierbij is wie de regie
heeft. In veel organisaties is dit een gevoelig punt, omdat
een centrale regie ontbreekt. Stel dat een bedrijf 80 procent
vaste werknemers en 20 procent flexibele krachten heeft.
Dan komt het vaak voor dat HR prima zicht heeft op de
80 procent, maar dat de vraag wie die 20 procent vormen –
kwalitatief en kwantitatief – volledig buiten de scope van HR
valt. En dat is vreemd. Een organisatie kan immers de totale
workforce alleen optimaal inzetten als er ook zicht is op die
totale workforce. Dat betekent dat er zicht moet zijn op 100%
van de werknemers, en niet alleen op de 80% vast personeel.
In de huidige crisis wordt bij veel organisaties plotseling
duidelijk dat een snelle, noodzakelijke ingreep alleen mogelijk
is als die centrale regie aanwezig is en als de organisatie
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goed zicht heeft op alle processen, ook rondom inhuur.
Organisaties die exact weten hoe de flexpopulatie eruitziet,
wie welke competenties heeft, wat de kaders van wet- en
regelgeving zijn, et cetera, kunnen zowel nu veel gerichter
afschalen als straks ook weer veel effectiever opschalen.

“De verschillende factoren, compliance,
kosten, kwaliteit en schaarste zijn in
deze Corona-tijd plotseling allemaal
tegelijk actueel. Voorheen was één factor
dominant; nu zijn ze allemaal van belang
en dat belang wordt alleen maar groter.”
Hugo-Jan Ruts, hoofdredacteur bij ZiPconomy

Ook los van een crisissituatie is het belangrijk dat je
zorgt dat jouw organisatie op het juiste moment kunt
schakelen: Wat is de huidige totale workforce (vast en
flex)? En hoe ziet de ideale workforce eruit in de toekomst?
Welke nieuwe competenties heeft jouw organisatie nodig?
Welke verwachtingen zijn er rondom de kwantitatieve
ontwikkelingen? En wat betekenen de stappen die je wilt
zetten voor jouw sourcingstrategie? Wat blijf je zelf doen
als organisatie, welke activiteiten besteed je uit en welke
vormen van automatisering en robotisering heeft jouw
organisatie nodig?
Het is belangrijk dat HR gaat staan voor die ‘totale’ regierol.
Dan pas kan ze de organisatie helpen bij het beantwoorden
van deze vragen en bij het zetten van een goede stap in de
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volwassenheidscurve. Uitgangspunt is daarbij: de workforce
is de eindverantwoordelijkheid van HR, waarbij inkoop in
de uitvoering ondersteunt bij inhuur van externen.
Welke stappen kan HR concreet zetten om die rol te
‘pakken’? Als we kijken naar regie over inhuur, dan betekent
dat vooral dat HR de regie over de processen moet hebben.
Tegenwoordig is het met alle beschikbare data en tools
mogelijk de interne en externe personeelsbestanden aan
elkaar te koppelen; op basis van die geïntegreerde systemen
kan de organisatie veel effectiever de juiste keuzes maken.
In het volgende hoofdstuk benoemen we de voornaamste
aandachtspunten in het proces naar een geïntegreerde blik
op vast én flex.

Het belang van centrale regie over de totale workforce

Gevolgen van
gebrek aan regie

Gevolgen van
een goede regie

Geen inzicht in de
totale arbeidskosten.

Juiste afweging kunnen maken
op basis van goed inzicht in de
totale arbeidskosten.

Risico dat de arbeidsrelatie niet
juist is gekwalificeerd.

Grip op alle arbeidsrelaties
(dus: compliant processen).

Ad hoc beleid rondom flex: geen
beleidskeuzes m.b.t. flexibilisering
van de organisatie (en: ad hoc is
altijd duur).

Gericht beleid rondom flex, zodat
flex kwalitatief en kwantitatief
effectief kan worden ingezet.

Geen strategisch personeelsbeleid.

Grip op de totale workforce;
Strategisch personeelsbeleid en
HR als strategisch partner van
de business.
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2. Hoe zorg je voor
optimale regie?
Concrete aandachtspunten
In het vorige hoofdstuk gingen we in op het belang dat
HR de regie over de totale workforce heeft. In de volgende
paragrafen gaan we kijken hoe je dat in de praktijk realiseert.
Welke concrete vragen komen erbij kijken als je in jouw
organisatie die totale regierol wilt gaan innemen? Welke
stappen moet je te zetten om uiteindelijk tot die rol te komen?

2.1 Grip op de materie:
vast - interne flex - externe flex
Zelfs voor ervaren HR-professionals is het niet altijd
makkelijk om alle vormen van flex goed van elkaar te
onderscheiden. Zeker het verschil tussen zogenaamde
‘interne flex’ en ‘externe flex’ roept vaak vragen op.

Er zijn veel vormen van flexibele arbeid
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Grip op dit veld van flex is belangrijk, want de dynamiek
is groot en het helpt enorm als je de impact van de
ontwikkelingen goed begrijpt. De trend in de politiek is
om de verantwoordelijkheid van werkgevers uit te breiden
en de mogelijkheden rondom flex flink in te perken.
We zien dat onder meer in de Wet Arbeidsmarkt in Balans
(WAB), die bijvoorbeeld stelt dat je een werkende met
een oproepcontract drie dagen van tevoren moet
aankondigen dat hij of zij moet komen werken en dat
niet na twee dagen weer mag intrekken.
Deze trend zien we ook terug in het rapport ‘In wat
voor land willen wij werken’ van de commissie Borstlap1.
De commissie waarschuwt onder meer voor een gebrek
aan aandacht voor de wendbaarheid en de weerbaarheid
van de mensen in de eigen organisatie met een vast
contract. Veel werkgevers hebben de neiging om in tijden
van ‘piek of uniek’ direct een beroep te doen op flex. Als
een interessant project moet worden uitgevoerd of een
groeifase moet worden begeleid, wordt een bureau gebeld
om – bijvoorbeeld - een sterke interim-manager in te huren.
Dat wordt wel de flex-reflex genoemd. De organisatie doet
dan een beroep op een externe zonder goed na te denken
of er misschien intern geschikte kandidaten voor de functie
zijn. Dat leidt niet zelden tot frustratie bij interne mensen,
die het gevoel hebben dat alle leuke opdrachten naar
externen gaan.

1

Eindrapport ‘In wat voor een land willen wij werken’,
Commissie Borstlap, 2020
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“Ik merk in gesprekken met klanten
dat het verschil tussen interne flex en
externe flex vaak echt een pijnpunt is.
Ze vinden het lastig om grip te krijgen
op het verschil tussen de kosten van
arbeid van interne flex, die via de
loonbelasting lopen, en externe flex
via de facturatie en ze hebben moeite
die kosten bij elkaar te brengen.”
Joke van der Velpen, Kennismanager bij Visma | Raet

Evenzo kan je je organisatie tekortdoen als je op een
specifiek moment juist nalaat om een beroep op (externe)
flex te doen. Kennis van het gehele landschap en van het
pallet aan mogelijkheden én goed overzicht in de totale
kosten stellen je in staat om per situatie de juiste afweging
te maken.
Kortom: als je actiever vanuit HR over de schotten van
vast en flex heen kijkt kun je effectiever sturen. Je ontdekt
waarschijnlijk ook dat je vaker dan je denkt voor specifieke
rollen mensen uit de organisatie kunt inzetten, en dus de
vaste mensen flexibeler inzet. Deze vorm van het benutten
van ‘vaste flex’ leidt tot grotere tevredenheid bij de eigen
mensen (leuke opdrachten en variatie) en tot een betere
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leercurve van de medewerkers in je organisatie (nieuwe
ervaringen). Voorwaarde is dan wel dat HR inzicht heeft
in de integrale resource behoefte vanuit de business,
dus zowel voor vast als flex.
Een interessante aanpak die in deze context nog het
noemen waard is, is de zogenaamde ‘backfill optie’.
Deze term is bekend uit het Amerikaanse leger, dat de
backfill-optie onder meer toepaste in de Golfoorlog. De
overheid riep toen reservisten op, maar deze reservisten
werden niet ingezet in de Golfoorlog, maar in voormalig
Joegoslavië, waar zij lichtere taken (zoals patrouilleren)
konden uitoefenen. Beter getrainde militairen konden
zo worden vrijgemaakt en werden vanuit de Balkan naar
Koeweit gestuurd. Als we dit vertalen naar organisaties,
dan kunnen zich interessante mogelijkheden voordoen
wanneer je een zware projectleidersrol niet door een
externe laat vervullen, maar een externe op een
operationele taak zet, zodat je je eigen medewerker
‘vrijspeelt’ om die zware projectleidersrol te gaan vervullen.

2.2 Compliance
Bij het begrip compliance denken we aan processen
die voldoen aan de regels van buitenaf, maar ook aan
processen die voldoen aan de uitgangspunten van de
interne organisatie. Denk aan de procuratiestructuur,
waarin je als organisatie vastlegt wie wanneer tekenbevoegd
is, bijvoorbeeld met betrekking tot het betalen van facturen
voor de inhuur van flex.
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Het inrichten van een compliant proces rondom de
vaste en flexibele mensen is complexer dan vroeger.
Het landschap van flexibele arbeid is pluriformer dan
ooit en nieuwe wet- en regelgeving stelt nieuwe eisen.
Denk aan de Wet DBA en de WAB. En denk aan het belang
om alle processen AVG-proof te organiseren. Ook de
ketenaansprakelijkheid is een belangrijk aandachtspunt:
De Wet Keten Aansprakelijkheid (WKA) houdt in dat je
als opdrachtgever aansprakelijk kunt worden gesteld als
intermediairs niet aan hun fiscale verplichtingen voldoen.
Net als in het vast-flex verhaal in de vorige paragraaf is ook
rondom compliance een duidelijke ontwikkeling zichtbaar:
Als we kijken naar de richting die de overheid in gaat,
zien we een steeds sterkere focus op het zogenaamde
‘werknemer tenzij’ principe. Dit houdt concreet in dat
iemand als werknemer wordt beschouwd als hij of zij
niet aan bepaalde voorwaarden voldoet. Steeds meer
flexrelaties zullen vanuit dit ‘werknemer tenzij’ principe
worden beoordeeld.
Voor HR is dit interessant, want de meer traditionele
setting, waar het domein van de inhuur van externen is
voorbehouden aan de afdeling inkoop, is vanwege deze
ontwikkelingen niet meer houdbaar. De vraag of een
arbeidsrelatie vast of flex is wordt namelijk steeds meer
vanuit HR-kaders beoordeeld. Denk bijvoorbeeld aan de
webmodule van de Belastingdienst, die opdrachtgevers
duidelijkheid moet geven of een opdracht wel of niet door
een zelfstandige kan worden gedaan. Deze webmodule
bevat vrijwel alleen HR-gerelateerd vragen. Dit betekent
dat een goede beoordeling van de vraag of iemand
als zelfstandige ingehuurd kan worden niet meer kan
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zonder betrokkenheid van HR. En als je geen goede
grip hebt op deze criteria, loop je vanuit de compliance
risico, bijvoorbeeld dat mensen waarvan de organisatie
dacht ze als externen in te huren later alsnog als vaste
werknemers beschouwd worden, met alle financiële risico’s
van dien. Het is daarom belangrijk dat je vanuit HR vanaf
het begin betrokken bent bij het zorgen voor een
compliant werkorganisatie.

2.3 Inzicht in de kosten
Directe loonkosten, zoals loon, premies, werkgeverslasten
et cetera, zijn voor werknemers goed uit te rekenen en te
voorspellen. De wereld van flex is veel ondoorzichtiger en
er zit veel meer variatie en onderhandelingsruimte tussen
de verschillende vormen van samenwerken.
Als we het over kosten hebben is de eerste impuls
doorgaans om te kijken naar besparingsmogelijkheden en
naar de tarieven. Maar je kunt eigenlijk pas goed sturen
hierop als er een goede benchmark is (‘wat is op deze
opdracht een normaal tarief’), en die benchmark is voor
vast veel meer beschikbaar dan voor (externe) flex. Om enig
inzicht in die diffuse wereld te krijgen is het op z’n minst
belangrijk dat je via je systeem goed zicht hebt op de vraag
wat je uitgeeft, wat de relatie is tussen kosten en kwaliteit en
wat de verschillen zijn per leverancier. Het zou daarbij een
pre zijn als je ook de marges van de verschillende bureaus
kunt doorgronden.
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Focus op tarieven is altijd zinvol natuurlijk. Maar ook
hier kunnen we grotere stappen zetten als we met een
HR-bril kijken. We komen dan veel meer op het terrein
dat we gaan nadenken over de manier waarop we werk
efficiënter kunnen organiseren, hoe we de verhouding
tussen intern en extern optimaliseren, et cetera. Een
voorbeeld: met name bij externe flex betekent een goede
demand-planning een directe kostenreductie. Want hoe
langer van tevoren je kunt voorspellen hoeveel externe
flex je in een bepaalde periode nodig hebt, hoe lager de
kosten zullen zijn.
Hier geldt dus opnieuw: hoe meer inzicht je hebt in de totale
workforce, hoe sterker je de kosten kunt beheersen.

“Pas als je de totale workforce
inzichtelijk hebt kun je op basis van
facts adviseren. Denk alleen maar
aan de budgetverantwoordelijkheid.
Bij inhuur gaat altijd om veel geld.
Als je met betrekking tot compliance
of kostenbesparing vanuit HR kunt
laten zien dat je grote stappen kunt
maken, dan heb je opeens attentie.”
Bart Goossens, Chief Commercial Officer bij Nétive
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2.4 Grip op kwaliteit
In de vorige paragraaf over kosten noemden we al even
de relatie tussen kosten en kwaliteit. Het is van groot belang
dat je niet alleen weet wat een (externe) kracht gekost heeft,
maar ook wat deze persoon kwalitatief heeft geleverd.
In alle onderdelen van het HR-traject, van recruitment tot
opleiden tot talent management, kun je tegenwoordig veel
beter sturen op kwaliteit dan vroeger, grotendeels dankzij
de mogelijkheden van nieuwe technologieën op basis van
Artificial Intelligence en Machine Learning.
Als het gaat om het versterken van de rol van HR als
strategisch partner, is het met name op het gebied van
inzicht in de kwaliteit van je mensen ontzettend belangrijk
dat je voor flex de lat net zo hoog legt als voor vast. Alleen
als je zicht hebt op de competenties en vaardigheden van al
je mensen, kun je op het juiste moment de juiste beslissing
nemen, tijdig onderkennen dat in nieuwe competenties
moet worden geïnvesteerd, mensen op het juiste moment
de juiste carrierèstap bieden, et cetera.
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3. Wat levert een goed
Vendor Management
System op?
Zoals in de voorgaande paragrafen vaker gememoreerd,
begint het organiseren van grip op de workforce met de
juiste mindset: Realiseer je dat HR zowel vast als flex goed
op het netvlies moet hebben. Vervolgens is het van belang
dat je in het streven naar die geïntegreerde visie over de
systemen beschikt die die integratie mogelijk maken.
Voor het goed begeleiden van inhuur van de externe flex
kun je gebruik maken van een Vendor Management System
(VMS). Een VMS is een geïntegreerde Software As A Service
(SAAS) oplossing, waarmee je grip op het volledige proces
van inhuur krijgt. Van de behoeftestelling en contractering
tot en met de factuur voor inhuur: Alle stappen in het
inhuurproces worden overzichtelijk en transparant
ondersteund voor alle betrokkenen in de organisatie.
De software verzorgt het beheer van aanvragen, contracten,
dossiervorming (compliance), urenregistratie en facturering.
Een VMS geeft de mogelijkheid om volledig de regie te
voeren over het inhuurproces. Hierbij wordt de configuratie
zodanig ingesteld, dat deze past bij de ‘volwassenheid’ van
het inhuurproces. De modulaire opbouw van de software
zorgt er vervolgens voor dat de configuratie kan meegroeien
met de behoeften van de organisatie.
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De laatste stap in de richting van een optimale
ondersteuning ligt in de totaaloplossing. Als het VMS
optimaal wordt gekoppeld aan de systemen die je hebt
voor de vaste medewerkers die in het HR-systeem worden
vastgelegd, kom je tot een werkelijk geïntegreerde focus op
de totale workforce.

Stel dat je de externe flex net
zo goed hebt georganiseerd als de
interne flex en het vaste personeel.
Dan heb je:
• Overzicht over de totale arbeidskosten,
vast én ﬂex
• Inzicht in externe inhuur
• De mogelijkheid snel en makkelijk
externe ﬂexmedewerkers in te zetten
• Verplichtingenadministratie
• Urenregistratie, accordering en facturatie
• Compliant processen, die voldoen aan
wet- en regelgeving
• Integratie van HR en Finance processen
• Interne compliance
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Strategische samenwerking
Nétive en Visma | Raet
Maakt jouw organisatie veel gebruik van tijdelijke
medewerkers? Heb je goed zicht op de totale kosten van
flex en op de afspraken die inhurende managers met
leveranciers maken? Nétive en Visma | Raet hebben de
handen ineengeslagen en bieden een totaaloplossing om
de volledige inzet van eigen personeel, interne en externe
flex te ondersteunen. Meer weten? Lees de infosheet.

HR als regisseur van de totale workforce

20

Meer weten?
Wil je ook grip op de flexibele schil en een compliant
proces voor alle stakeholders? Laat het ons weten,
wij nemen contact met je op.

Vraag meer informatie aan

Over Visma | Raet

Visma | Raet is onderdeel van het Noorse Visma AS, marktleider
in Scandinavië en behorend tot de top 10 van Europese business
softwarehuizen. Visma AS heeft in totaal 800.000 klanten en
10.000 medewerkers.
Kijk voor meer informatie op: www.vismaraet.nl of
bel +31 (0)88 - 230 23 00.
Aan dit whitepaper werkten mee: Peter Runhaar (auteur ZiPconomy),
Hugo-Jan Ruts (hoofdredacteur ZiPconomy), Joke van der Velpen
(kennismanager Visma | Raet) en Bart Goossens (Chief Commercial
Officer Nétive)

info-amersfoort@visma.com
HR als regisseur van de totale workforce
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