
PersoneelExcellent zorg
personeel vind je 
met de Inhuurdesk

Soms wil je en soms moet je tijdelijk 
personeel  inhuren. In alle situaties 
wil je de beste  kandidaat tegen de 
beste prijs en voorwaarden. Zonder 
 problemen met dossiers en contracten. 
Intrakoop en Staffing Management 
Services (Staffing MS) hebben daarom 
samen de Inhuurdesk opgezet. Zodat je 
eenvoudig de juiste medewerker vindt 
voor een aantoonbaar concurrerend 
tarief.

De Inhuurdesk is een marktplaats voor alle inhuur van 
tijdelijk personeel in de zorg: van ICT’ers tot medisch 
personeel. Van accountant tot BHV’er. Op het  online 
platform plaats je als lid eenvoudig een vacature. 

En selecteer je vervolgens een geschikte kandidaat 
voor de tijdelijke functie. Die selectie kan van externe 
leveranciers of zzp’ers komen. Maar ook uit de eigen 
interne flexibele schil. 

Voordelen van de Inhuurdesk 
Maak je gebruik van de Inhuurdesk? Dan profiteer je 
als lid van Intrakoop van de volgende voordelen:
•  De Inhuurdesk zorgt voor uniformiteit en 

 transparantie in tarieven. Hierdoor kun je 
 aanbiedingen van diverse leveranciers vergelijken 
en de beste deals sluiten. 

•  Je krijgt toegang tot de hele aanbodmarkt van 
 tijdelijk personeel. Dus alles van externe partij
en en zzp’ers tot aan medewerkers uit de eigen 
 flexpool. 

•  Inzicht in de kosten, doordat je één maandelijkse 
(verzamel)factuur ontvangt per kostenplaats. Dit 
maakt ook doorbelasting makkelijker. Zo bewaak 
je de kosten van flexibele arbeid.



Personeel

Onze samenwerking met Staffing 
 Management Services
Intrakoop heeft een overeenkomst gesloten 
met Staffing Management Services (Staf
fing MS). Zij ondersteunt en adviseert zorg
instellingen die structureel extern personeel 
inhuren. Met als doel hen kwaliteit, risico
beheersing, inzicht in en grip op inhuurproces
sen te geven. Zo biedt Staffing MS contract
management, inhuuradministratie en uiteraard 
de Inhuurdesk. Daarmee is Staffing MS de 
eerste en grootste neutrale Managed Service 
Provider in Nederland. Meer over Staffing MS 
lees je op www.staffingms.com.

•  De Inhuurdesk neemt het contract en dossier
beheer én de uitbetaling van je over.

•  Als je inhuurt via de Inhuurdesk, voldoe je aan de 
wet en de Europese aanbestedingsregels. 

In lijn met de aanbestedingswet
De Inhuurdesk voldoet aan de eisen van de 
 aanbestedingswet volgens de Europese richtlijnen.  
Dit betekent concreet het volgende:
•  We stellen redelijke eisen en voorwaarden 

 (proportionaliteitseis).
•  Zzp’ers en uitzendbureaus behandelen we 

 gelijkwaardig.
•  Iedereen die aan de minimale criteria voldoet,  

mag meedoen.
•  We maken gebruik van een dynamisch 

 aankoopsysteem (DAS).
•  Gunning gaat op basis van EMVI (Economisch 

Meest Voordelige Inschrijving).

Ook inhuren via de Inhuurdesk? 
Interesse om tijdelijk personeel in te huren via de 
 Inhuurdesk? Dan doorloop je de volgende stappen:
1.  Teken in op de overeenkomst met Staffing MS 

via de Intrakoopportal. Of laat ons weten dat je 
geïnteresseerd bent via jouw Intrakoopadviseur 
of onze Servicedesk.

2.  Intrakoop geeft bij Staffing MS aan dat je de 
 Inhuurdesk wilt gebruiken.

3. Staffing MS maakt een afspraak met jou om 
het gebruik toe te lichten en de afspraken uit te 
 werken.

4. Op intrakoopinhuurdesk.nl lees je in 7 stappen hoe 
de Inhuurdesk werkt.

Wat kost de Inhuurdesk?
Voor de Inhuurdesk betaal je een vast tarief per uur. 
Welk tarief geldt, hangt af van het pakket dat je kiest. 
Staffing MS biedt namelijk twee dienstverlenings
pakketten aan: Inhuurdesk Basis en Inhuurdesk 
 Partner.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over de Inhuurdesk en 
de dienstverleningspakketten contact op met jouw 
 Intrakoopadviseur of inkoper/productmanager  
Simone NIcolaes (simone.nicolaes@intrakoop.nl of   
06 25 52 00 72).
 


