
Samen aan de slag met jouw personeelsuitdaging

Personeels oplossingen
?

Behoefte lid Intrakoop-oplossingen ResultaatProduct/dienst

•  Onafhankelijk en intern gedragen advies
•  Begeleiding bij de implementatie van de oplos-

sing en duurzame verbeteringen voor inhuur

Begeleiding optimale verhouding 
vast/flex personeel

Intrakoop en Labor RedimoOptimalisatie inhuur 
met besparingsdoel

•  Transparantie in tarieven uitzenden,  
detacheren, interim, zzp en kosten

• Marktconformiteit tarieven
• Stuurinformatie voor inhuur en tenders
• Besparing

Benchmarken, contract-
management op tarieven 
(indexaties, factuurcontrole)

Tarieventool 
(maatwerk)

Intrakoop en Labor RedimoGrip op PNIL-tarieven 
en kosten

Overige diensten

?

Intrakoop en Labor Redimo Specialistische begeleiding 
bij inkoop PNIL voor 
maatwerkcontracten

• Voorkeursleveranciers 
• Met optimale contractcondities

Reductie aantal
leveranciers en 
verbeteren condities

Hoe zorg je ervoor dat je een beheersbaar 
aantal leveranciers hebt die goed personeel 
leveren voor een marktconform én trans-
parant tarief? We helpen je graag met onze 
raamovereenkomsten, kennis én maatwerk 
voor Personeel Niet In Loondienst (PNIL). 

We kunnen je ondersteunen bij:   
• reduceren van het aantal leveranciers
•   grip op PNIL-kosten en transparantie in inhuurtarieven
•   opstellen van een business case voor besparing PNIL-kosten
• grip krijgen op kwaliteit en borging van inhuurprocessen
• benoemen van fiscale en aansprakelijkheidsrisico’s
• afsluiten of verbeteren van contracten

We ondersteunen je met onze consultants van Advies & Maatwerk, onafhankelijk 
adviesbureau Labor Redimo en/of met onze leveranciers van (tijdelijk) personeel. 



Vragen over de oplossingen of andere personele uitdagingen? 
Simone Nicolaes, productmanager HRM, simone.nicolaes@intrakoop.nl, 06 25 52 00 72

Samen maken we 
goede zorg betaalbaar  

RGN: Randstad, 
Tempo Team, 
Yacht

PIDZ

Randstad en Tempo Team: 
zorgpersoneel, professionals, 
ondersteunend
Yacht: professionals

‘Marktplaats’ voor zzp-bemiddeling en 
detacheren van zorgprofessionals
(online tool voor vraag en aanbod)

Leveren van personeel

Leveren van personeel

•  Leveren personeel binnen prijsstelling  
van het lid

• Grip op risico’s zzp

Randstad en Tempo Team:  
capaciteitsmanagement,  
in house recruitment en  
planning, zij-instroom
Yacht: externen, management, 
broker service

Personeel en ZZP

Start People: 
Medi interim, 
ASA, USG Restart

Medi Interim: zorg- en ondersteunend 
personeel
ASA: studenten en young  
professionals voor o.a. facilitaire  
en  logistieke functies

Medi Interim: zzp-beheer
ASA: in house recruitment  
en planning flex 
USG Restart: SROI, 2e spoor  
re-integratie, outplacement

Staffing Management Services Inhuurdesk: een digitale 
marktplaats voor vraag en 
aanbod tijdelijk personeel

• Plaatsen tijdelijke vacatures via één portaal
• Toegang PNIL leveranciersmarkt en zzp-ers
• Interne procesoptimalisatie
• Contractmanagement inhuur (incl. zzp)
• Grip op risico’s
• Eén factuur voor inhuur

Broker serviceGrip op inhuur,  
marktwerking

?

Behoefte lid Intrakoop-oplossingen ResultaatProduct/dienst Overige diensten

Intrakoop en Labor Redimo Specialistische begeleiding bij inkoop 
PNIL voor maatwerkcontracten

• (Her)onderhandeling leveranciers (PvE)
• Tenders
• Contractbeoordeling

Begeleiding bij 
inkoop PNIL


