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40 stabiel groeiende bedrijven 

in de Flexbranche 



de Fabulous 40 is een initiatief van Capitalmind* in samenwerking met FlexNieuws. 

Voor het eerst is deze lijst samengesteld voor de flexbranche, waarbij is gekeken naar 

de gemiddelde groei over drie jaren 2010, 2011 en 2012**. 

“Het feit dat deze Fabulous 40 bedrijven hun groei hebben weten voort te zetten na de crisis in

2008 en 2009, pleit voor hun lange termijn visie en hun aanpassingsvermogen aan de veranderde

eisen en omstandigheden in de markt,” aldus Wim van Acht, Capitalmind. 

Wat maakt deze groep succesvol? 

• specialisatie in niches

• voortdurende automatisering van werkprocessen

• transparantie

• grondige vakkennis

• sociale en technische innovatie

De rol van intermediairs verandert. Vraag en aanbod in de markt vinden elkaar gemakkelijker 

zonder tussenkomst van derden door internet en social media. Daarnaast neemt de vraag naar

HRM services en het overnemen of verkleinen van werkgeversrisico’s enorm toe.

Wie kent en contracteert de juiste mensen op het juiste moment, op de juiste plek met een goede

risico analyse? Langdurige klantcontacten, vakkennis, hoogwaardige netwerken van professionals

en een goede interne en externe communicatie blijken naast optimale automatisering het verschil

te maken. In succesvolle organisaties worden interne medewerkers, uitzendkrachten en detache-

ringskrachten goed opgeleid, goed geïnformeerd en krijgen ze veel verantwoordelijkheid. Steeds

vaker zijn de interne medewerkers afkomstig uit het vakgebied van de klant. 

* Capitalmind stelt reeds Fabulous 40’s samen voor de sectoren Food, Retail en Industrie

** gezien de periode van de meting verschijnt de volgende editie eerder

De branche verandert
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Capitalmind Fabulous 40 - Flexbranche 2014

Totale Totale Totale CAGR
omzet omzet omzet 2010 M&A
2012 2011 2010 2012 activ- Private Equity

Nr. Organisatie Expertise €mln €mln €mln %groei iteit Firm

1 Xelvin Technical/Engineering/ICT € 38,7 € 30,6 € 14,2 65%

2 FSGroep Staffing agencies € 14,0 € 8,8 € 6,1 51%

3 Brainnet Financial/Public € 241,5 € 183,3 € 110,6 48% √

4 Staffing Associates General/Healthcare € 37,0 € 30,0 € 20,0 36% √

5 DIT Bouw en Techniek Technical/Engineering € 75,7 € 92,2 € 42,8 33% √ H2 Equity Partners

6 YoungCapital (Studentenwerk) General € 76,1 € 61,7 € 46,2 28%

7 Driessen Public € 108,3 € 87,8 € 66,4 28% √

8 Careermaker Uitzendorganisatie General € 14,1 € 11,4 € 9,1 24%

9 HR Via Care General € 8,1 € 5,7 € 5,2 24%

10 Pay for People General € 33,9 € 28,5 € 22,0 24%

11 The Employment Group Technial/Construction € 41,3 n.a. € 27,0 24% √ Bencis Capital Partners

12 Alertec Uitzendburo Technical € 18,0 € 14,1 € 11,8 24%

13 Atlas Services Group Technial/Maritim € 156,5 € 124,4 € 108,1 20% √ HAL Investments

14 Werktalent General € 13,5 € 13,4 € 9,4 20%

15 Please Groep General € 44,2 € 38,6 € 31,1 19%

16 Timing Uitzendteam General € 292,0 € 280,0 € 207,4 19% √

17 Oranjegroep Holding Technial/Construction € 26,9 € 22,1 € 19,3 18%

18 Dosign Engineering Technical/Engineering € 23,1 € 22,7 € 16,7 18%

19 Welten Holding Finance € 53,8 € 45,1 € 38,9 18% √ Synergia

20 Payroll Select Nederland General € 76,8 € 70,9 € 55,9 17% √

21 Prima Personeel Technial/Construction € 28,0 € 23,8 € 21,0 15%

22 Metaal Flex Nederland Construction/Production/Facility € 11,2 € 12,2 € 8,5 15%

23 Flextra Groep Technical/Construction € 20,8 € 18,5 € 16,7 12%

24 Humares Holding Technical/Maritim/Engineering € 120,3 € 104,9 € 97,3 11% √ ABN AMRO Participaties

25 Star Group B.V. Oil&Gas € 94,6 € 82,8 € 76,8 11% √ Parcom Capital

26 Isoper Engineering Services* Technical/Engineering € 15,0 € 14,7 € 12,2 11%

27 Consolid Logistics/Safety € 42,8 € 44,4 € 35,6 10%

28 AB Werkt U.A. (Zuid-Nederland) Industry/Construction/Agricultural € 49,6 € 48,8 € 41,3 10%

29 InAxtion Technical € 28,7 € 30,9 € 24,0 9%

30 OTTO Work Force General € 121,0 € 116,1 € 101,4 9% √

31 Peak IT B.V. IT € 21,0 € 19,8 € 17,8 9%

32 Kolibrie Uitzendbureau General € 39,8 € 36,9 € 34,4 8%

33 Covebo Uitzendgroep Technical/Construction/Production € 64,5 € 67,9 € 55,9 7%

34 Continu Recruitment Services Technical/Engineering € 23,0 € 24,0 € 20,1 7%

35 IBN-Productie B.V. Production/Agricultural € 37,0 € 37,4 € 32,5 7%

36 Abiant Personeelsdiensten Industry/Construction/Agricultural € 60,7 € 60,1 € 53,5 7% √

37 MF (Mutua Fides) Uitzendbureau General € 39,9 € 40,0 € 35,3 6%

38 Aditech Group Technical/Engineering € 13,5 € 14,5 € 12,0 6%

39 AB Vakwerk Groep Industry/Construction/Agricultural € 84,3 € 84,1 € 75,8 5%

40 Undutchables Recruitment Agency Office/IT € 7,8 € 8,2 € 7,1 5%

Zie de criteria voor deze lijst op de volgende pagina.



Fabulous 40 - criteria

Voor het samenstellen van de Fabulous 40 Flexbranche 2014 zijn 5 criteria gebruikt: bedrijven

moeten activiteiten en ook hun hoofdkantoor in Nederland hebben. De omzet dient minimiaal 

€5 mln te zijn in één van de onderzochte jaren. Daarnaast dient het financieel jaarverslag 

gedeponeerd te zijn bij de Kamer van Koophandel. Ook moet de meerderheid van de aandelen

in handen zijn van Nederlandse aandeelhouders of private equity en het bedrijf niet op de beurs

zijn genoteerd. De data zijn verzameld via de Kamers van Koophandel, bedrijven websites, 

publieke informatie en interviews. De groei is berekend als gemiddelde over de jaren 2010, 2011

en 2012 (CAGR, Compounded Annual Growth Rate).

Indien u toelichting wenst op de Fabulous 40 of suggesties heeft, kunt u contact opnemen met:

Wim van Acht Marleen Vermeer

wim.van.acht@capitalmind.com marleen.vermeer@capitalmind.com

Grote diversiteit

In deze lijst zien we spelers die zich richten op Generiek uitzenden, Payrolling, Techniek, Profes-

sionals/ Specialties en MSP-dienstverleners. Payrolling en Professional Staffing blijken daarbij de

snelst groeiende segmenten.

Een aantal van hen lichten wij uit in alfabetische volgorde. Elk op hun eigen wijze tonen zij 

de grote diversiteit en de uitdagingen in de flexbranche. Om die reden brengen wij hen in beeld,

nadrukkelijk niet ten nadele van de andere spelers in deze lijst. Zij, hun klanten en flexwerkers

kennen hun eigen vakmanschap!
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Brainnet

Nieuwegein, 35 interne medewerkers

MsP, intermediair en Contractmanagement. Actief in onder 

andere bank- en verzekeringswezen, Finance, it en Energie. 

We helpen organisaties om grip op het inhuurproces te krijgen en te houden.

“Het inrichten van en uitvoeren van inhuurprocessen waarbij we fiscale, arbeidsrechtelijke en 

integriteitsrisico’s voorkomen is onze expertise”, aldus Christoph van der Stelt, Adjunct Directeur

van Brainnet. Voor uiteenlopende opdrachtgevers vervullen wij de rol van Managed Service 

Provider, Intermediair of Contractmanager. Van oudsher zijn we actief in het bank- en verzeke-

ringswezen. Daarnaast zijn we actief in onder andere de bouw, techniek en onderwijssector en

bedienen we een aantal specialties. Dit zijn organisaties met zeer specifieke eisen wat betreft 

inhuur, veiligheidseisen of de inzet van buitenlandse medewerkers.

Brainnet is in staat om de inhuur- en contractvoorwaarden naar alle leveranciers te uniformeren.

Inhuurprocessen en de inkoopadministratie worden via professionele cloud applicaties volledig

gedigitaliseerd. Hierdoor ontstaat er 24/7 realtime inzage in het inhuurdossier. Inkoop en HR ma-

nagers krijgen direct antwoorden op vragen als: wie huren er in? Op welke functies? Tegen welke

tarieven? Wat is de gemiddelde Inhuurtermijn en met wie worden er allemaal zaken gedaan?

We zijn onafhankelijk, dit betekent dat we geen eigen mensen detacheren, we hebben geen 

voorkeur voor leveranciers en we maken ook geen onderdeel uit van de tariefvorming. 

We werken samen met een netwerk van enkele duizenden leveranciers, variërend van grote

beursgenoteerde uitzenders, detacheerders, niche partijen, maatschappen en zelfstandige 

professionals. We bieden een voorportaal dat toegang geeft tot uitdagende projecten bij aanspre-

kende opdrachtgevers. Wij geloven in vakmanschap, persoonlijk contact en combineren verstand

van mensen met volledige transparantie over onze vergoedingen, contracten en inhuurvoor-

waarden. We zien een goed ingerichte en beheerde flexibele schil als een strategisch instrument

waarmee organisaties schaalbaar worden en concurrentievoordeel kunnen behalen.” 

www.brainnet.nl
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Driessen HRM

Helmond (hoofdkantoor), 300 interne medewerkers

HrM-dienstverlening voor de publieke sector: 

overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. 

Mensen maken het verschil, zeker in de publieke sector. Wij willen mensen 

en organisaties in staat stellen om het beste uit zichzelf te halen.

“Bij Driessen brengen wij mens en werk bij elkaar, zorgen voor inzicht en informatie via een heldere

administratie en maken HRM-werkzaamheden eenvoudiger met software. Wij zijn daarbij landelijk

werkgever voor circa 15.000 mensen op jaarbasis,” zegt directeur Jeroen Driessen. “Een groot

deel van onze flexibele medewerkers is bij ons in dienst voor bepaalde tijd met contracten voor 

1 tot 2 jaar, al zien we het aantal contracten voor onbepaalde tijd ook steeds meer toenemen.

Ruim 20 jaar geleden zijn we gestart met P&O-dienstverlening voor gemeenten. Inmiddels bieden

we uitgebreide HRM-diensten, waaronder uitzenden en payroll, aan de gehele publieke sector

waaronder overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en de cultuursector. 

We leveren maatwerk voor de personeelsvraagstukken van onze opdrachtgevers. Daarnaast 

zorgen wij ervoor dat HRM-informatie eenvoudig toegankelijk is en ontwikkelen wij digitale oplos-

singen om HRM-processen efficiënter te maken. Wij brengen mens en werk bij elkaar en zorgen

ervoor dat onze opdrachtgevers de beschikking hebben over een optimale personele capaciteit.

Zo vinden wij de flexibele medewerker, een nieuwe collega of een tijdelijke vervanger die ervoor

zorgt dat het werk door kan gaan. 

Onder Goed Werkgeverschap verstaan wij niet alleen het juiste salaris en een helder contract.

Ook een vaste contactpersoon, gratis e-learning opleidingen, medewerkersvoordelen, een eigen

Mijn Driessen omgeving, persoonlijke ziekteverzuimbegeleiding en eventueel hulp en begeleiding

naar een nieuwe baan hoort daarbij. Daarnaast hebben we ook twee dochterondernemingen,

waaronder de Mensium Groep. De Mensium Groep bestaat uit een team van ruim 20 specialisten

in mobiliteitsvraagstukken.

De groei van onze dienstverlening wisselt per onderdeel van onze organisatie. Non-profit organi-

saties zijn steeds vaker genoodzaakt hun personeelsbestand flexibel in te richten en de begelei-

ding van het personeel uit te besteden. We zijn al vijf jaar op rij FD Gazelle, wat betekent dat we

jaarlijks minimaal 20% groeien. Het ene jaar groeien we meer in uitzenden, payroll of software-

oplossingen, het andere jaar in salarisadministratie en dan weer meer in oplossingen voor 

arbeidsmobiliteit. 

www.driessen.nl
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vervolg

Waar het kan werken we centraal en digitaal voor een snelle en efficiënte dienstverlening. Dankzij

onze locaties overal in het land, zijn we ook altijd dichtbij. We hebben vestigingen in meerdere 

regio’s, die we vooral gebruiken als ontmoetingsplekken. Over twee jaar willen we in elke provincie

aanwezig zijn met een kantoor. Naast onze locaties in Helmond, Amsterdam, Den Haag, Utrecht,

Groningen en Leeuwarden openen we begin 2015 ook locaties in Breda, Zwolle en Venlo. 

Op onze locaties organiseren we zeer regelmatig workshops en opleidingen voor onze flexibele

medewerkers. We doen dit het liefst in eigen huis, zodat we zichtbaar zijn als werkgever en men-

sen zich met ons verbonden voelen. Daarom organiseren we daarnaast ook jaarlijks een groot

landelijk evenement op ons hoofdkantoor voor onze flexibele medewerkers dat zeer druk bezocht

wordt. We werken aan verdere uitbreiding van onze diensten en het optimaliseren van onze 

organisatie.”

Driessen HRM
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www.humares.nl
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Humares

Vlissingen (hoofdkantoor), 250 interne medewerkers

Het (inter)nationaal ter beschikking stellen van specialistische ken-

nis en capaciteit binnen het technische spectrum, van uitvoerende

‘blue collar’ technische vaklieden tot hoger geschoolde ‘white 

collar’ specialisten en van maritieme en offshore functies tot functies aan de wal.

Wij bemensen de externe flexibele schil in de technische sector. We leveren 

continuïteit voor opdrachtgevers en zorgen voor grote binding met onze kandidaten.

“We leggen ons toe op de technische detacheringsmarkt en hebben afscheid genomen van generiek

uitzenden,” zegt CEO Patrick van der Ploeg. “In onze markt draait het om langdurige relaties binnen

bijzondere niches. Onze accountmanagers werken gemiddeld 10 tot 15 jaar voor ons. Hoe com-

plexer en gespecialiseerder de disciplines zijn waarvoor wij specialisten leveren, hoe meer kennis

het vereist van de vraagstukken waar onze opdrachtgevers en professionals tegenaan lopen. 

We bemiddelen technische professionals met 10 tot 12 verschillende nationaliteiten. Dat doen we

niet omdat die mensen goedkoper zijn - integendeel. Hun specialismen zijn in Nederland niet 

voldoende te vinden. Vraag en aanbod bij technisch specialisten komen steeds verder uit elkaar

te liggen. Wij zijn steeds meer aangewezen op Zuid-Europa en werven zelfs buiten Europa. Onze

buitenlandse vakkrachten verdienen goed en worden door ons volledig gefaciliteerd om in de 

omgeving van hun werklocatie plezierig te kunnen leven. We bieden hen ook taal- en veiligheids-

trainingen en noodzakelijke vakinhoudelijke opleidingen waarmee ze zich bij de opdrachtgevers

goed kunnen ontwikkelen. 

Naast detachering en Werving & Selectie bemiddelen wij ook technische ZZP’ers binnen onze

werkmaatschappijen Maintec, NOVA Engineering en Oceanwide. Recent hebben wij Isoper en

Primat overgenomen, gespecialiseerd in personeel voor de raffinage en on-shore energiesector.

Naast onze werkmaatschappij Oceanwide, gespecialiseerd in de scheepvaart en de offshore wind,

olie- en gasindustrie kunnen we nu ook aanpalende hoogwaardige industriële sectoren aan land

voorzien van specialistisch personeel. Daarmee nemen wij nu een unieke marktpositie in, waarbij

wij zowel in de diepte (alle niveaus) als in de breedte (van maritiem/offshore tot landfuncties) alle

personeel kunnen bemiddelen. Dit biedt onze opdrachtgevers en specialisten nog meer variatie,

ontwikkeling en continuiteït. Wij opereren in een arbeidsmarkt waar de vraag groter is dan het

aanbod. Dat zal de komende jaren alleen maar erger worden, omdat meer vaklieden uitstromen

dan er nieuwe aanwas uit de technische opleidingen komt. Bovendien zal het de komende jaren

moeilijker worden om buitenlandse specialisten aan te trekken, omdat de vergrijzing in Oost-Eu-

ropa nog groter is dan in Nederland en België.”



PEAK-IT 

Naarden (hoofdkantoor), 60 interne medewerkers

detachering van iCt’ers, outsourcing, co-sourcing en deta+

Service en ICT gaan bij ons hand-in-hand. In de transformatie van 

detachering naar co- en outsourcing hebben we groei weten te realiseren.

“We hebben de laatste jaren intensief geïnvesteerd in duurzame dienstverlening, door deta+, 

co-sourcing en outsourcing aan te bieden,” zegt Maarten Cobelens, COO PEAK-IT. “Wij groeiden

sinds onze start in een hoog tempo, totdat de financiële crisis in 2009 opeens een gat sloeg 

in onze markt. Dat heeft ons enorm aan het denken gezet. We zijn onmiddellijk gaan werken 

aan een robuust business model met toegevoegde waarde, dat minder afhankelijk is van schom-

melingen in de vraag. Die transformatie vroeg in 2010 veel geduld, omdat onze klanten het aan-

vankelijk niet gewend waren dat wij doorvroegen naar de vraag achter de vacature van de

medewerkers die ze nodig hadden en naar de situatie op de werkvloer. Ze zagen ons toen vooral

als personeelsleverancier, in plaats van als partner in ICT- en HR-oplossingen. Toch hebben we

die koers doorgezet, met succes. De intensieve samenwerking die wij leveren zorgt inmiddels vrij-

wel altijd voor kwaliteitsverbetering en meer continuïteit bij de klant en vervolgens ook voor een

grotere tevredenheid bij zijn klanten, omdat de kwaliteit van de oplossing precies aansluit bij de

behoefte van de organisatie. 

‘Wij maken het verschil’, zeggen klanten nu over onze service. We werken met zeer ervaren sales

managers, die we intensief hebben opgeleid. Ook onze gedetacheerde IT-professionals werken

langdurig voor ons. We vinden interne communicatie heel belangrijk en geven onze regionale

sales veel verantwoordelijkheid. Wij kunnen geheel of gedeeltelijk 24/7 de ICT van bedrijven 

overnemen met onze 400 kwalitatieve ICT-medewerkers, die zijn ingewerkt en die op elk moment

kunnen inspringen. We ondersteunen op dit moment landelijk 8000 werkplekken met onze 

ICT-medewerkers en zijn zeer goed op de hoogte van de werkprocessen bij ons klanten. Qua 

potentiële overnames in de nabije toekomst denken we aan gespecialiseerde IT-outsourcing par-

tijen in niches die wij nog missen.”

www.peak-it.nl
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Payroll Select

Zutphen (hoofdkantoor), 70 interne medewerkers 

Payrolling voor Horeca, retail, Callcenters, Bouw, 

Zorg en Onderwijs.

Payrollen; een evolutie binnen het uitzenden.

Sinds onze oprichting in 2002 hebben wij ons gespecialiseerd in payroll dienstverlening voor 

ondernemingen en intermediairs,” zegt directeur Rick Simons. “We zien de markt jaar op jaar hard

groeien.

We streven naar een jaarlijkse autonome groei van tien procent. Daarnaast onderzoeken wij 

continu of er in de markt interessante partijen zijn die zich aanbieden en die we aan Payroll Select

kunnen toevoegen; zo hebben wij in 2014 drie ondernemingen overgenomen. Onze focus 

ligt voornamelijk op goed georganiseerde payroll organisaties die actief zijn in sectoren waarin 

wij graag willen groeien. Een aantal voorbeelden daarvan zijn het onderwijs, horeca en de inter-

mediaire sector. Voor 2015 streven wij ernaar om een omzet te realiseren van ruim 150 miljoen

euro.  

Payrollkrachten staan gemiddeld acht maanden bij ons op de loonlijst en treden daarna veelal in

dienst bij de opdrachtgever. Minder dan een procent van ons werknemersbestand bestaat uit vaste

contractanten. Wanneer een medewerker de mogelijkheid krijgt om vast in dienst te treden bij de

werkgever, werken wij daar dan ook graag aan mee omdat dit past binnen onze filosofie. Om dit

te faciliteren bieden wij een breed pallet aanvullende HR-Services waardoor we de ondernemer

hierbij zoveel als mogelijk kunnen ondersteunen.  

Voor intermediairs en MKB bedrijven zijn het contractbeheer en alle administratieve processen

rond de inzet van personeel te kennis- en arbeidsintensief geworden. Deze ondernemingen heb-

ben juist een grote behoefte aan flexibele inzet van personeel.  Daarom laten zij dit tegenwoordig

professioneel verzorgen door payroll organisaties. Bovendien vinden werkgevers steeds eenvou-

diger zelf hun medewerkers dankzij sociale media en internet. Flexibiliteit wordt dan ingekocht 

via een payroll onderneming. Feitelijk zou je kunnen stellen dat het payrollen een ‘geëvolueerde’

vorm van uitzenden is geworden. Ook kan het gezien worden als een verlengstuk van het reguliere

uitzenden. Dat werkt nog altijd optimaal.”

www.payrollselect.nl
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Timing

Apeldoorn (hoofdkantoor), 131 medewerkers  

51 interne medewerkers  

539 totaal aantal medewerkers

Generalistisch uitzenden uitvoerend werk t/m MBO+

We hebben sterk ingezet op innovatie met gebruik van social media.

Paul Haarhuis, Commercieel Directeur: “Wij hebben ons uitzendwerk een nieuw élan gegeven.

Wij zien onze uitzendkrachten als de ruggengraat van de economie en zijn trots op hun inzet. 

Dat hebben we vertaald in de slogans ‘Wij doen’ en ‘Trots op onze doeners’. Zo geven wij al 

onze communicatievormen een positieve energie mee. Uitzendkrachten en opdrachtgevers zien

dat en waarderen het. We zijn actief in de sectoren productie, logistiek, callcenters, schoonmaak,

thuiszorg en administratie. We zijn onderdeel van familiebedrijf ADG dienstengroep. Die positio-

nering geeft ons de vrijheid om te ondernemen en innovatieve keuzes te maken.

We werken bewust veel met nieuwe communicatietechnieken en social media, omdat het aansluit

bij de beleving van een nieuwe generatie uitzendkrachten. Vroeger werd vooral gekeken naar 

iemands werkverleden. Nu ligt het accent veel meer op matching op basis van iemands talent en

interesse.

Zo hebben we een Facebook app ontwikkeld waarmee talenten van uitzendkrachten worden 

gevonden op grond van hun online sociale profiel. Zij krijgen gericht vacatures aangeboden die

aansluiten bij de interessegebieden waarmee zij zich op social media profileren. Dat geeft onze

klanten een grotere kans om in contact te komen met gemotiveerde uitzendkrachten die met hun

interesse en talenten perfect passen bij het werk dat gedaan moet worden. Op deze manier zorgen

wij voor betere binding, ontwikkeling, motivatie en  toegevoegde waarde in het hele speelveld van

vraag en aanbod. We werken aan duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten door ontwikkeling

en opleiding te stimuleren. 

Innovatieve ontwikkelingen worden ook doorgezet bij Persoonality, ons zelfstandig label voor 

payroll services. Naast dat payrolling een sterke groei in de horeca, callcenters en retail kent, 

bieden we ook backoffice voor kleine uitzenders. Voor deze verschillende opdrachtgevers willen

we het werkgeverschap makkelijker maken door ontwikkelingen zoals een klantportaal.”

www.timing.nl
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Welten

Vessem (hoofdkantoor), 800 medewerkers

detachering en opleiding van financiële professionals

Wij gaan uit van de gelijke behandeling van onze professionals, ongeacht hun 

contractvorm en investeren in hun ontwikkeling.

Welten begon in 1992 als opleidingsinstituut voor financiële professionals. Inmiddels komt 80%

van de omzet uit detachering van financiële professionals en 20% uit opleidingsactiviteiten. Eind

2012 werd CAPTER door Welten overgenomen. CAPTER is specialist in financieel klantcontact.

Naast de traditionele communicatiekanalen maakt CAPTER in toenemende mate gebruik van 

moderne media, zoals bijvoorbeeld videochat. Een groeiende markt. Eind december werd de fusie

tussen Welten en  opleidingsinstituut Dukers & Baelemans (Tilburg) een feit.

“De professional heeft bij ons de regie over zijn of haar eigen carrière. Wij faciliteren de ontwikke-

ling,” zegt directeur Cees Welten. Welten ziet een hausse in de vraag naar opleidingen. Met de

invoering van de aangescherpte eisen in het kader van de Wet financieel toezicht (Wft), dienen

alle medewerkers met financieel klantcontact voor 1 januari 2016 over de vereiste Wft-diploma’s

te beschikken. Welten en Dukers & Baelemans bedienen samen twee derde van deze opleidings-

markt en gaan komend jaar circa 160.000 mensen opleiden. “Voor de opleidingsactiviteiten 

verwachten we daardoor een verdubbeling van de omzet in 2015.”

“De modules van onze opleidingen zijn ook online beschikbaar en worden ondersteund door tools

en apps die het leren efficiënter maken. Hierdoor is de stof voor iedereen toegankelijk en volgt de

cursist de leerroute die het best aansluit op zijn of haar leerbehoefte- en wensen.”

“Door het aantal ontslagen in de bancaire sector, neemt de behoefte aan de flexibele inzet van  

financiële professionals toe. Er is veel vraag naar interim professionals die op projectbasis ad hoc

herstelwerk, onder druk van de AFM, bij banken en verzekeraars uit kunnen voeren. We zien 

daarnaast een enorme groei in de vraag naar hypotheek- en verzekeringsadviseurs.”

Naast groei in eigen land, oriënteert Welten zich al geruime tijd op activiteiten over de grens. “In

samenwerking met de Centrale Bank van Suriname hebben we opleidingsmodules ontwikkeld

voor bankmedewerkers aldaar. De klassikale trainingen worden ter plaatse door collega’s van

Welten verzorgd. Momenteel werken we aan een digitaal trainingsplatform voor Suriname en de

Antillen.” Ook onderzoekt Welten de mogelijkheden voor verdere uitbreiding in Duitsland. “De Wft

vereisten zullen op termijn gelden in heel Europa. De eisen zijn immers een uitvloeisel van Euro-

pese regelgeving. Op dat vlak hebben wij nu een ruime voorsprong geboekt. Wat dat betreft zie

ik onze markt alleen maar groeien.”

www.welten.eu

12



Xelvin

Groningen (hoofdkantoor), 86 interne medewerkers

techniek, Engineering, Bouw&infra, Oil&Gas

Wij hebben luisteren tot een kunst verheven en leggen focus op een gezonde 

en gestructureerde vrijheid. Die speelruimte stelt ons in staat om mee te bewegen 

met de vraag in de markt.

Dennis Wissink, Algemeen directeur: “We richten ons voornamelijk op detachering van technische

professionals in Nederland. Onze Consultants hebben tenminste 5 jaar ervaring in het vak en zijn

vaak zelf ook als professional in het vakgebied werkzaam geweest. Daardoor kennen we de markt

en zijn goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en de vraagstukken bij onze klanten. We geven

onze Consultants in de verschillende regio’s veel verantwoordelijkheid. Zij krijgen vrijheid om de

oplossing te vinden die het best aansluit bij de vraag van de klant. Daar zoeken we vervolgens de

juiste contractvorm bij die zowel de kandidaat als de opdrachtgever recht doet. 

Voor de werving van technische professionals vanuit het buitenland werken we samen met part-

ners. Wij bieden deze professionals alle nodige support zodat ze goed kunnen aarden in hun

nieuwe woon- en werkomgeving. We maken zoveel mogelijk gebruik van social media in onze

contacten met professionals. Opleiding en ontwikkeling van onze gedetacheerde medewerkers

krijgt bij ons veel aandacht. Ieder jaar bedenken we tenminste twee nieuwe contractvormen of

business modellen en lanceren die in de markt, zodat we onszelf voortdurend uitdagen en 

vernieuwen. Wanneer een concept of een business model niet succesvol blijkt, nemen we er ook

snel weer afscheid van. Zo kijken we vooruit en blijven we onszelf voortdurend aanpassen aan

de markt.”

www.xelvin.nl
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Capitalmind

Capitalmind is opgericht in 1999 en is met vier kantoren actief in de Benelux en in Frankrijk. 

Bij Capitalmind zijn 8 partners betrokken en circa 25 professionals werkzaam, die meer dan 

30 transacties per jaar begeleiden. Capitalmind is onderdeel van Mergers Alliance, dat met 350

professionals actief is in 30 landen. 

Wim van Acht, partner van Capitalmind: “Als corporate finance 

adviseurs begeleiden wij de aan- en verkoop en financiering van

bedrijven en bedrijfsonderdelen. Met de uitgave van de Fabulous

40 profileren wij ons in de sectoren Industrie, Retail en Food en

nu ook in de Flexbranche. 

Het aantal transacties in de Flexbranche neemt toe. In de VS is

het al voor driekwart op het niveau voor de crisis in 2008. Europa

loopt enigszins achter, maar ook hier trekt de markt van trans-

acties weer aan. Het feit dat vier van de acht succesvolle partijen,

die naar aanleiding van de Fabulous 40 zijn geïnterviewd, recent transacties hebben gedaan en

de overige vier geïnterviewde partijen zich op hun mogelijkheden oriënteren, illustreert dit.

Vanuit Capitalmind en Mergers Alliance hebben wij meerdere trajecten begeleid in vooral Neder-

land, UK en USA. Veel investeerders participeren in de Flexbranche. Voor Nederland en de 

UK zijn belangrijke voorbeelden daarvan ABN AMRO Participaties, Nordian Capital, Synergia,

HAL Investments, Parcom, Hoge Dennen, HIG Capital, Graphite en AEA Investors. Niet verwon-

derlijk, want de Flexbranche neemt in omvang en economisch belang toe. Met name organisaties

met nieuwe proposities blijken succesvol. Payrolling groeit bijvoorbeeld met gemiddeld 25 tot 30%

per jaar. 

We constateren dat de Flexbranche steeds meer spelers en business modellen kent en daarmee

nog volwassener wordt. Wij zetten onze expertise in voor organisaties die streven naar 

uitbreiding, consolidatie, verkoop of specialisatie en daar de juiste partners voor zoeken. Uiteraard

hoort daar ook de juiste financiering bij, waartoe internationaal vaak meer mogelijkheden zijn dan

gedacht.

Leveranciers van gespecialiseerd personeel groeien gemiddeld 20%. De beursgenoteerde 

uitzenders en detacheerders, DPA Detachering uitgezonderd, hebben het groeitempo van de 

Fabulous 40 in 2010-2012 niet bij kunnen houden, zoals uit de volgende grafieken blijkt.”

www.capitalmind.nl
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Groei per segment

n organisatie

• Generalist

• Professionals

• technical

• Logistics/industrial

• Healthcare

• Payroll
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Tot slot

Het was ons een genoegen een aantal spelers uit deze lijst te interviewen en hun ervaringen

samen te vatten. Het landschap van de arbeidsmarkt verandert continu en is zeer uitdagend 

vanwege de vele kansen, condities en risico’s. Het vereist stuurmanskunst. Wie weet hoe de 

Fabulous 40 er volgend jaar uitziet.

Interviews en toelichting:

Hinke Wever | FlexNieuws

Met medewerking van:

Wim van Acht | Capitalmind

Wim van AchtHinke Wever
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