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Redmore Group

De labels van de Redmore Group zijn Talent&Pro, Triple A – Risk Finance, Profource. Ze werken op detache-
ring- of consultancy basis voor de belangrijkste financiële dienstverleners: verzekeraars, banken, pensioen-
fondsen en -uitvoerders en vermogensbeheerders. Daarnaast richten ze zich op de (semi)overheid, zorg en 
grootzakelijke markt. De labels bieden ook totaalprojecten zoals Business Process Outsourcing.  

Pay for People Group

Holland Payroll is specialist in het helpen aannemen van expats en verlonen van flexibel personeel. Pay 
for People helpt ondernemers in de uitzendbranche door de backoffice te verzorgen. Denk hierbij aan de 
verloning, de facturatie en het debiteurenbeheer. Smart Services biedt payrolling aan voor het mkb. Tentoo 
laat freelancers en zzp’ers onbekommerd ondernemen. Daarnaast verzorgt Tentoo de salarisadministratie 
van vast personeel voor het mkb en ondersteunt zij organisaties met HR-advies.

Myler

Myler is dagelijks op zoek naar de beste flexibel inzetbare IT-professionals die een uitdagende opdracht bij 
een grote opdrachtgever wensen. De opdrachtgevers zijn onder andere financiële dienstverleners, over-
heidsinstellingen, corporate organisaties, multinationals, hogescholen en universiteiten. “Wij helpen hen 
bij het organiseren van hun flexibele IT-behoefte en vullen deze optimaal aan met de beste professionals. 
Daarnaast ontzorgen wij hen met het administratieve inhuurproces, dat compliant is met de actuele wet- 
en regelgeving.”
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Capitalmind Corporate Finance Advisory, is verantwoor-
delijk voor de samenstelling van de Fabulous 20  
Flexbranche en publiceert deze lijst in samenwerking met 
FlexNieuws. Dit is de vijfde editie van de lijst van snelst 
groeiende organisaties in de flexbranche.  



Capitalmind 
Trends in de Fabulous 20 
Flexbranche 2018
In de vorige editie (2015 t/m 2013) zagen we de voortgezette 
opwaartse tendens in de staffing sector. In deze periode ont-
stond veel consolidatie mede door de sterke aanwezigheid van 
private equity in de sector. 
De Fabulous 20 (voorheen Fabulous 40) lijst van Capitalmind 
bevat dit jaar drie nieuwe noteringen die een groeispurt heb-
ben gerealiseerd. Hieronder vallen twee organisaties binnen 
het segment professionals, en een binnen het segment gene-
ralisten. Capitalmind stelt jaarlijks deze lijst samen van snelst 
groeiende bedrijven

Als we kijken naar de gemiddelde CAGR van de huidige editie 
ten opzichte van de vorige, zien we dat deze hoger is. Zo groei-
den de twintig snelst groeiende staffing bedrijven in de vorige 
editie gemiddeld met 44,9%, terwijl dit in de huidige editie 
54,9% is. Als we nader inzoomen op dit effect, zien we dat in 
de huidige editie de top tien gemiddeld aanzienlijk harder is 
gegroeid dan in de vorige editie: 86,6% ten opzichte van 65,6%. 

De trends zoals hierboven weergegeven zijn een logisch ver-
volg op het scenario dat in de vorige editie werd geschetst. De 
sterke aanwezigheid van private equity heeft ervoor gezorgd 
dat ook in de huidige editie de consolidatieslag zichtbaar is.

“Top 10 groeide met bijna 87% harder  
dan in de vorige editie.”
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Het bovenstaand effect wordt tevens zichtbaar wanneer we 
kijken naar het aantal M&A transacties bij de genoteerde 
bedrijven. Zo is het aantal overnames bij de twintig snelst 
groeiende staffing bedrijven met 50% toegenomen. Binnen de 
gemeten periode van de huidige editie hebben twaalf van de 
twintig genoteerde bedrijven overnames gedaan, versus acht 
van de twintig in de vorige editie. Een voorbeeld hiervan is Pay 
for People, dat tussen 2015 en 2016 sterk groeide, onder  
andere via de overnames van Smart Payroll Services en 
Holland Payroll. Het effect van M&A transacties werd ook 
zichtbaar na de overname van Jenrick door Myler in 2015. 
Ondersteund door H2 Equity Partners, wist Myler op deze 
manier zijn platform voor ICT-professionals – met name bij de 
non-profitsector – te versterken.

Het aantal betrokken private equity-bedrijven is ten opzichte 
van de vorige editie iets gedaald: van zeven in de top twin-
tig naar vijf in de huidige editie. In de huidige editie zijn het: 
Waterland (Pay for People, #2), H2 Equity Partners (Myler, #3), 
Scheybeeck Investments (Consolid, #6), Synergia Capital Part-
ners (The Human Network, #8) en Egeria (The Employment 
Group, #16).

Als we de groeicijfers dieper analyseren, zien we dat het 
sterkst groeiende segment professionals is (106,8% CAGR). 
Dit is mede door nieuwkomer Redmore Group, die met 464% 
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Bart Jonkman en 

Marleen Vermeer

“Aantal overnames met 50% 
gestegen.”

“Bemiddeling van professionals 
groeit het snelst.”

het snelst groeide in de gemeten periode. In lijn met de 
vorige editie, groeiden de overige segmenten ook sterk: 
    - Payroll (36,8%)
    - Logistics / Industrial (36,3%)
    - Generalist (29,4%)
    - Technical (18,6%)

De nieuwkomers in de lijst zijn allen binnengekomen in 
de top tien. De hoogste hiervan, Redmore Group, groeide 
van € 3,2 miljoen omzet in 2014 tot € 101,7 miljoen om-
zet in 2016. De tweede nieuwkomer, Myler, groeide van  
€ 76,9 miljoen omzet in 2014 naar € 200,2 miljoen omzet 
in 2016 en kwam daarbij binnen op de derde positie. De 
laatste nieuwkomer, The Human Network, groeide van  
€ 20,4 miljoen omzet in 2014 tot € 38,1 miljoen omzet in 
2016 en behaalde daardoor de achtste positie.

Bart Jonkman 
Managing Partner  

Marleen Vermeer
Director

Capitalmind Corporate Finance Advisory

Criteria voor de Fabulous 20

Bedrijven moeten activiteiten en  
hoofdkantoor in Nederland hebben.

De omzet dient minimaal €20 miljoen te 
zijn in een van de onderzochte jaren.

Het financieel jaarverslag dient gedepo-
neerd te zijn bij de Kamer van Koophandel 
of gedeeld te zijn met een toegankelijke 
database (Orbis).

De meerderheid van de aandelen moet in 
handen zijn van Nederlandse aandeel-
houders of private equity. 

Het bedrijf staat niet op de beurs  
genoteerd.
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Pay for People Group

Redmore Group

Organisatie
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Abiant Personeelsdiensten 
(AB Groningen)

YoungCapital (Studentenwerk)

Consolid

Payper 

The Human Network

Payroll Select

Staffing Associates

HelloFlex group

Maandag

Brainnet 

Payroll Talent

YER Group

The Employment Group

Oranjevliet Beheer (NL-Jobs)

Timing Uitzendteam

Kolibrie Uitzendbureau

Driessen HRM

Payroll

Professionals

Expertise

Professionals

Logistics / industrial

Professionals

Logistics / industrial

Payroll

Generalist

Payroll

Generalist

Generalist

Generalist

Professionals

Professionals

Payroll

Logistics / industrial

Technical

Generalist

Payroll

Professionals

Waterland

Private Equity

H2 Equity Partners (Torqx)

Scheybeeck Investments

Synergia Capital partners

Egeria

x

M&A 
Activiteit 
2016-2014

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Nr.
2017

163,1

101,7

Totale omzet 
2016 in mln €

200,2

171,8

203,1

108,1

71,0

38,1

204,7

75,2

75,2

140,7

79,1

456,4

20,3

120,0

93,5

430,4

70,3

246,6

Totale omzet 
2015 in mln €

88,8

75,6

98,4

149,0

127,7

77,2

59,1

23,8

128,6

60,0

63,6

108,6

59,4

349,2

16,8

90,3

79,1

363,2

62,5

218,6

59,2

3,2

76,9

81,9

99,2

53,8

36,4

20,4

109,7

43,0

43,4

84,4

47,5

279,1

13,1

80,4

66,5

312,0

51,2

183,5

Totale omzet 
2014 in mln €

66,0%

463,6%

61,3%

44,8%

43,1%

41,8%

39,7%

36,7%

36,6%

32,2%

31,6%

29,1%

29,1%

27,9%

24,3%

22,2%

18,6%

17,5%

17,2%

15,9%

CAGR 
2016-2014

x1 2 3 

4

6

5

7

8

9

10 11 12

13

14

Opmerkingen over buitengewone  
ontwikkelingen dan wel ontwikkelingen  
na de gemeten periode

1    Redmore is in december 2014 ontstaan als 
gevolg van het samengaan van Talent&Pro 
en Triple A - Risk Finance. In 2015 is hier 
Profource aan toegevoegd.

2    Tot 2017 was De Hoge Dennen de  
investeerder

3   Overgenomen door House of HR (BE) in 
2017

4  Heeft Tentoo overgenomen in 2017
5   Wordt overgenomen door HeadFirst Source 

Group in 2018
6   Heeft Oudstanding Groep overgenomen in 

2017
7   Ontstaan in 2014 als gevolg van de fusie 

van drie bedrijven
8   Tussen 2015 en 2018 was ABN AMRO 

Participaties investeerder
9   Heeft Uitzendmarkt en X-fleX Werkbureau 

overgenomen in 2017
10   Naam gewijzigd in 2017, voordien: 

FSGroep
11  Heeft Uitzend Software Diensten B.V. 

overgenomen in 2017
12 Heeft MatchQ B.V. overgenomen in 2018
13 Heeft Novisource overgenomen in 2018
14  Tot 2016 was Bencis Capital Partners de 

investeerder

Capitalmind stelt ook Fabulous 20’s samen 
voor de sectoren Food, Retail en Industrial

20 snelst groeiende bedrijven in de Flexbranche 

1 t/m 14, zie opmerkingen in rechterkolom.



Omzetanalyse per sector

Aantal bedrijven per subsector
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Logistics / IndustrialGeneralist

151,9

105,9

214,5

93,5

Nieuwkomers Stijgers Dalers Gelijkblijvers

0 1 0 03 2 5 0

Professionals

Logistics/ 
Industrial

Generalist

Payroll

Technical

30%

15%

25%

25%

5%

Generalist

Subsector
 Analyse

# Cum. Omzet 
2016
(in EUR mln)

Gem. Omzet 
2016  
(in EUR mln)

Gem. CAGR
2014-2016

Logistics / Industrial

Payroll

Professionals

Technical
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759,6 151,9 29,4%

399,9 133,3 36,3%

529,4 105,9 36,8%

1.287,1 214,5 106,8%

93,5 93,5 18,6%

18,6%106,8%36,8%36,3%29,4%

133,3

6

Dynamiek in lijst 2018 
vergeleken met lijst 
2017

Adecco

Omzet 2016 (in EUR mln) Gem. CAGR 2016-2014

Brunel

DPA

Manpower

Randstad

552,00

191,37

125,60

355,80

3.185,60

3,0%

4,0%

21,0%

-18,0%

7,0%

Omzetgroei beursgenoteerde uitzenders in Nederland



Edwin van den Elst 

CEO

Doelgroepen 
“Als detachering en consultancy organisatie kennen 
we uiteraard twee doelgroepen: opdrachtgevers 
en kandidaten. De Redmore labels werken voor de 
belangrijkste financiële dienstverleners: verzeke-
raars, banken, pensioenfondsen en -uitvoerders en 
vermogensbeheerders,” zegt CEO Edwin van den 
Elst. “Daarnaast zijn wij goed vertegenwoordigd in 
de (semi)overheid, zorg en grootzakelijke markt. 
Vaak werken wij voor onze klanten op detachering- 
of consultancy basis, en ook steeds vaker in de 
vorm van totaalprojecten zoals Business Process 
Outsourcing. 
 
Al onze consultants zijn hoog opgeleid en veelal 
young professional; de gemiddelde leeftijd is 32 
jaar. Onze vakvolwassen consultants hebben een 
diepgaande sectorkennis en onze junior consul-
tants krijgen meteen uit de schoolbanken aanvullen-
de opleidingen zodat ze direct volwaardig inzetbaar 
zijn op een opdracht. De wervingsdoelgroep van 
Redmore is veelal de hbo- en wo-schoolverlater of 
‘eerste stapper’ die aangetrokken wordt door het 
‘Work hard, play hard’-karakter van de werkmaat-
schappijen en het intensieve trainings- en oplei-
dingsprogramma.”
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Redmore Group
Interview met 
Edwin van den Elst
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Ontwikkelingen 2014 t/m 2016
“In december 2014 acquireerde Talent&Pro, de grootste det-
acheerder binnen de financiële dienstverlening, de actuariële 
organisatie Triple A – Risk Finance. Met deze vergaande sa-
menwerking werd er een logisch carrière pad gecreëerd voor 
jonge hoogopgeleide medewerkers die nu via de actuariële 
unit van Talent&Pro actuaris kunnen worden bij Triple A. Voor 
Triple A betekent het een snellere aanwas met jonge, ambi-
tieuze collega’s en beide organisaties kunnen nu hun op-
drachtgevers een veel breder palet aan diensten bieden. Met 
het samengaan van Triple A – Risk Finance en Talent&Pro is 
de overkoepelende organisatie Redmore opgericht. 
Eind december 2015 kocht Redmore Profource aan, de spe-
cialist op het snijvlak van Finance en IT. Profource is toon-
aangevend binnen de (centrale en decentrale) overheid en 
ziekenhuizen. Dit geeft Redmore de mogelijkheid om alle er-
varing die is opgebouwd binnen de financiële dienstverlening 
uit te bouwen naar andere branches. Voor Profource geldt 
hetzelfde: zij kunnen laagdrempeliger hun onderscheidende 
kennis van ERP (Oracle en Netsuite) en het vakgebied Finan-
ce en Control aanbieden aan de financiële dienstverlening. 
Ieder label heeft haar eigen specifieke competenties en een 
hele goede naam in haar eigen eindmarkt. Daarom opereren 
de labels onder hun eigen naam en vinden ze elkaar als zus-
terorganisaties onder de vleugels van Redmore Group.”

Ontwikkelingen 2017 t/m 2018
“De laatste jaren ontdekten we een steeds groter worden-
de vraag bij onze opdrachtgevers naar totaal oplossingen, 
waarin domeinkennis en technologie (software en tooling) 
een grote rol spelen. Dit leidde tot een nadrukkelijker focus 
op onze werkmaatschappij ‘Solutions’, waar banken, verzeke-
raars en vermogensbeheerders terecht kunnen voor digitale 
en procesmatige oplossingen die helpen om klantinformatie 
op een soepele manier te verwerken. De oplossingen die 
we hier ontwikkelen ontzorgen onze opdrachtgever en wij 
nemen vol vertrouwen ook de verantwoordelijkheid voor het 

resultaat op ons. Wij verzekeren onze klanten dat projec-
ten tegen een vastgestelde prijs en tegen een bepaalde 
datum worden opgeleverd. Dat kunnen we doen op de 
locatie van de opdrachtgever of (deels) op onze eigen 
BPO (Business Process Outsourcing) locatie. 
Onder de vlag van Solutions hebben wij in de afgelopen 
jaren reeds een mooi track record opgebouwd met 
tientallen projecten. Voor een grote hypotheek advies-
keten organiseren we bijvoorbeeld het omnichannel 
contactcenter met een BPO component en het Verbond 
van Verzekeraars koos ons om het herstel advies voor 
de beleggingsverzekering te verzorgen, een gevoelig 
en maatschappelijk relevant dossier. Ook voor banken 
en verzekeraars verzorgen wij (herstel-) adviesstraten. 
Solutions groeit hard en is voortdurend op zoek naar 
innovatieve oplossingen om haar dienstverlening uit te 
breiden.“

“In Nederland zal zowel de digita-
lisatie van processen en het flexi-
biliseren van arbeid verder toe-
nemen. Redmore kijkt daardoor 
zeer positief naar de toekomst 
en verwacht forse groei binnen 
alle labels, die we grotendeels op 
eigen kracht denken te verwezen-
lijken. We verwachten veel van de 
samenwerking met ons internati-
onale moederbedrijf The House of 
HR, waarmee we als frontrunner 
op het gebied van innovatieve HR 
dienstverlening een nog betere 
positie hebben binnen dit enorme 
marktpotentieel.”

Plannen voor 

de toekomst



Doelgroepen 
“De Pay for People Group is een full-service 
HR-dienstverlener voor flexibel en vast personeel,” 
zo verklaart CEO Paul den Ronden. “Goed werkge-
verschap staat bij ons voorop. De Pay for People 
Group wordt gevormd door Holland Payroll, Pay for 
People, Smart Services en Tentoo. Als groep richten 
wij ons op het ontzorgen van alle ondernemers op 
het gebied van verloning, administratie en werkge-
versverplichtingen. 

Holland Payroll is specialist in het helpen aannemen 
van expats en verlonen van flexibel personeel. Pay 
for People helpt ondernemers in de uitzendbranche 
door de backoffice te verzorgen. Denk hierbij aan 
de verloning, de facturatie en het debiteurenbeheer. 
Smart Services biedt payrolling aan voor het mkb. 
Tentoo laat freelancers en zzp’ers onbekommerd 
ondernemen. Daarnaast verzorgt Tentoo de sala-
risadministratie van vast personeel voor het mkb 
en ondersteunt zij organisaties met hr-advies. Met 
bijna 50 jaar ervaring is de Pay for People Group 
een betrouwbare kennispartner voor haar klanten. 
Wij ondersteunen, adviseren en begeleiden onder-
nemers om hun successen te behalen.”  

9

Pay for People Group
Interview met 
Paul den Ronden

Paul den Ronden 

CEO 
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Ontwikkelingen 2014 t/m 2016
“In deze periode ontwikkelde de Pay for People Group 
zich van backoffice-dienstverlener tot een full-service 
dienstverlener op de arbeidsmarkt. Aanvankelijk richtte 
Pay for People zich op het verzorgen van de backoffice 
voor uitzendondernemingen, detacheerders en werving 
en selectiebureaus. In 2016 boden ontwikkelingen op de 
arbeidsmarkt de kans om de dienstverlening uit te brei-
den. Pay for People, Holland Payroll en Smart Services 
vonden elkaar en bundelden hun krachten en kennis. De 
oorspronkelijke dienstverlening van Pay for People werd 
zodoende uitgebreid met het helpen aannemen van 
kennismigranten en het verlonen van flexibel personeel. 
Intensief samenwerken en elkaar versterken spelen 
vanaf dat moment een belangrijke rol.”

Ontwikkelingen 2017 t/m 2018
“In 2017 en 2018 ontwikkelde de Pay for People Group 
zich tot een full-service HR-dienstverlener voor flexibel 
en vast personeel. Tentoo sloot zich aan bij de Pay for 
People Group. Door deze uitbreiding ontwikkelt de groep 
zich ook tot een deskundige partner op het gebied van 
salarisadministratie voor vast personeel en HR-ad-
vies. De Pay for People Group is daarmee één van de 
grootste spelers in de flexbranche. Met een uitgebreid 
dienstenpakket is de groep dé kennispartner voor haar 
klanten.

Daarnaast vraagt de intensieve samenwerking om 
synergie van onze labels onderling en de juiste balans 
tussen onze verschillende rollen als dienstverlener, ken-
nispartner en werkgever. Daarom ligt voor ons in deze 
periode het accent op verbinden.” 

“De arbeidsmarkt verandert. Wen-
sen van werkgevers en behoeften 
van werknemers veranderen. De 
Pay for People Group ondersteunt, 
begeleidt en adviseert hierin. De 
Pay for People Group draagt bij 
aan een balans tussen flexibel en 
vast personeel, waarbij goed werk-
geverschap voorop staat.
Het belang van (in)formele  
(bij)scholing en omscholing 
neemt verder toe. Dit geldt voor 
alle typen arbeidskrachten. De 
Pay for People Group vindt het 
belangrijk dat werknemers in de 
flexibele schil zich ontwikkelen. 
Daarom wordt veel geïnvesteerd 
in opleidingen, trainingen en ken-
nissessies.
Voor werkgevers wil de Pay for 
People Group dé partner zijn 
die hen helpt in het behalen van 
hun successen. Van backoffi-
ce-dienstverlening, het verlonen 
van personeel en het adviseren 
over HR-beleid. De Pay for People 
Group zorgt dat haar klanten zich 
bezig kunnen houden met waar 
zij goed in zijn en waar zij energie 
van krijgen: ondernemen.”

Plannen voor 

de toekomst



Geo van der Wilk, CEO

Doelgroepen 
“Bij Myler zijn we dagelijks op zoek naar de beste 
flexibel inzetbare IT-professionals die een uitdagen-
de opdracht bij een grote opdrachtgever wensen,” 
aldus CEO Geo van der Wilk. “Onze opdrachtgevers 
zijn onder andere financiële dienstverleners, over-
heidsinstellingen, corporate organisaties, multina-
tionals, hogescholen en universiteiten. Wij helpen 
hen bij het organiseren van hun flexibele IT-behoefte 
en vullen deze optimaal aan met de beste professi-
onals. Daarnaast ontzorgen wij hen met het admi-
nistratieve inhuurproces, welke compliant is met de 
actuele wet- en regelgeving.

Bij Myler geloven we in onze kracht als ‘verbinder’. 
Zo organiseren we de samenwerking voor beide 
partijen op een persoonlijke manier. Alleen zo 
komen de beste teams tot stand en alleen met de 
beste teams behaal je de beste resultaten!”

11

Myler
Interview met 
Geo van der Wilk
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Ontwikkelingen 2014 t/m 2016
“In 2015 namen wij IT-bemiddelaar Jenrick over. Hier-
mee hebben we een grote stap gezet richting de doel-
stelling om het leidende, meest verbindende én innova-
tieve platform te worden binnen de markt. En dat zien 
we terug in de cijfers. Met meer dan 40.000 IT-profes-
sionals in ons netwerk en tientallen nieuwe opdrachten 
per week, blijven we hard werken om deze doelstelling 
te behalen.

Verder zetten wij in op de verdergaande digitalisering 
van onze processen dat IT-professionals en opdrachtge-
vers steeds meer in staat stelt hun zaken rechtstreeks 
met ons te regelen. Onze recruiters zijn hiermee nog 
sneller en beter in staat om de beste match te maken. 
Hierdoor houden ze ‘tijd over’ om te doen waar zij écht 
goed in zijn, namelijk mensenwerk. Want we zien onze 
dienstverlening als méér dan matching, het is namelijk 
matchmaking.”

Ontwikkelingen 2017 t/m 2018
“Het begin van dit jaar stond in het teken om, ondanks 
de schaarste in IT-expertise in Nederland, een zeer 
krachtig inhuurapparaat te blijven voor onze opdracht-
gevers. Daarom zijn we gestart om letterlijk grensover-
schrijdend te werken door het ontwikkelingen van een 
nieuwe dienstverlening: Global Sourcing. Hiermee halen 
we de beste IT’ers uit het buitenland om te werken bij 
onze opdrachtgevers in Nederland. 

Verder werken we op ons eigen platform steeds meer 
op basis van algoritmes, ook wel smartmatching. Dit is 
een snelle, efficiënte en superslimme manier waarmee 
we onze IT-professionals en opdrachtgevers nog beter 
(leren) kennen. We kijken namelijk verder dan een cv 
om teams samen te stellen. Een perfecte match heeft 
namelijk ook te maken met persoonlijkheid. Op deze 

manier creëren we de beste omgeving voor een suc-
cesvolle samenwerking tussen IT-professionals en onze 
opdrachtgevers. Zo richten IT-professionals zich puur op 
hun expertise en dat helpt onze opdrachtgevers natuur-
lijk ook!

Tot slot hebben we ook een mooie stap gemaakt in ons 
facturatiesysteem. Naast de mogelijkheid om te factu-
reren door middel van ‘Reversed Billing’ kan dat nu ook 
via ‘Selfbilling’. Zo hebben we onlangs een eigen urenre-
gistratiesysteem gebouwd om altijd onze professionals 
en opdrachtgevers te kunnen voorzien van een eenzijdig, 
snel en efficiënt facturatieproces.”

“De vraag naar specialistische 
IT-professionals zal naar verwach-
ting de komende jaren blijven 
stijgen, wat gezien de schaarste 
natuurlijk een uitdagend werkveld 
creëert. Daarom geloven we dat 
onze Global Sourcing dienstverle-
ning het absolute verschil maakt 
in de markt. Door het overschot 
aan competente IT’ers uit het 
buitenland zijn we in staat om, 
ondanks de krapte in de markt, 
de beste match te blijven leveren. 
Dit doen we niet alleen met onze 
eigen medewerkers, maar ook 
met een team van partners. Door 
elkaar verder te helpen en samen 
te werken als een team, zetten we 
samen grote stappen vooruit, en 
daar gaan we voor!”

Plannen voor 

de toekomst



Tot slot
De groei van de staffing industrie volgt de economische, maatschappelijke en 
demografische ontwikkelingen. Investeerders faciliteren inmiddels veel spelers 
in de markt bij hun groei. Dit maakt zowel krachtenbundeling, als vernieuwing en 
diversiteit in het personeelsaanbod mogelijk. 

Dank aan ieder die heeft meegewerkt aan deze editie.

Indien u toelichting wenst op de Fabulous 20 of suggesties heeft, kunt u contact 
opnemen met Marleen Vermeer. 
marleen.vermeer@capitalmind.com 
073 6238774

Meer lezen?
Meer nieuws en interviews  
lees je op FlexNieuws.nl

Lijst, samenstelling en verantwoording:
Marleen Vermeer, Corporate Finance Director Capitalmind

Redactie:
Hinke Wever, FlexNieuws

Vormgeving:
Jill de Leeuw
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