
             
 

Persbericht 
 

 
Flexsearch sluit zich aan bij Humares Groep en wordt samengevoegd met  

NOVA Engineering 
 

Humares versterkt  
Engineering activiteiten 

 
VLISSINGEN, 4 juni 2010 – Humares, specialist in het 
uitzenden en detacheren van maritiem, technisch en 
industrieel personeel, heeft haar engineering 
activiteiten versterkt met de toevoeging van de 
activiteiten van Flexsearch. De Eindhovense vestiging van 
Flexsearch wordt ondergebracht in het label NOVA 
Engineering. 
 
Flexsearch is een detacherings- en werving & 
selectiebureau voor engineeringprofessionals in de regio 
Noord-Brabant. Het bedrijf is gevestigd in Eindhoven en 
bestaat uit zeer ervaren consultants met een uitgebreide 
commerciële ervaring in de branche. Flexsearch is actief 
in de werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde, 
civiele techniek en ICT. 
 
Flexsearch wordt geïntegreerd in NOVA Engineering. 
Oprichter en directeur Jan Willem van den Hout zal naast 
de dagelijkse aansturing van de Eindhovense vestiging 
tevens de eindverantwoordelijkheid van NOVA Engineering 
op zich gaan nemen. Voordat hij in 2007 Flexsearch 
oprichtte, heeft Van den Hout een jarenlange ervaring 
opgedaan in de detachering van hoogopgeleide 
professionals, onder andere bij United Technical 
Solutions.  
 
Blij met toevoeging 
Humares directeur Patrick van der Ploeg toont zich heel 
blij met de toevoeging: "Voor ons is de samenvoeging een 
belangrijke stap naar verdere groei. Flexsearch brengt 
ons een aanvulling op de huidige diensten en specialismen 
en de medewerkers van Flexsearch brengen een belangrijke 
hoeveelheid kennis en ervaring en een goed commercieel 
netwerk in. Deze samenvoeging past perfect binnen onze 
ambitie om NOVA Engineering te laten groeien naar een 



speler van betekenis met een landelijke dekking in 
Nederland. Ik ben dan ook heel blij dat ik deze 
belangrijke stap kan aankondigen en heb er vertrouwen in 
dat we met deze stap een periode van vernieuwde groei 
zullen inzetten." 
 
Ondersteuning 
Flexsearch heeft gekozen voor aansluiting bij de Humares 
Groep, vanwege de ondersteuning die Humares hen biedt op 
het gebied van marketing & communicatie, HR en 
administratie. Van den Hout: "De ondersteuning die 
Humares biedt en de structuur die er bij NOVA Engineering 
staat, bieden de mogelijkheid om te groeien naar een 
speler van betekenis in de technische detachering. De 
combinatie van de Rotterdamse NOVA vestiging met de 
Eindhovense vestiging van Flexsearch, bieden NOVA 
Engineering goede toekomstperspectieven." 
 
 
Over Humares: 
De Humares Groep is opgericht in 1976 en gevestigd in Vlissingen. Zij 
is  gespecialiseerd in het uitzenden, detacheren en werving & 
selectie van maritiem, technisch en industrieel personeel. Zij maakt 
gebruik van een unieke combinatie van leveringsconcepten, te weten 
'Local for Local', International Distance matching' en het 
'Leerlingenconcept'. Met locaties en agenten in 19 landen in Europa, 
Noord-Amerika, Australië en Zuidoost-Azië, een personeelsbestand van 
300 interne en meer dan 3000 flexkrachten en een omzet van meer dan € 
100 miljoen in 2009 is Humares een toonaangevende speler op de 
internationale flexibele arbeidsmarkt. Tot de Humares Groep behoren 
naast NOVA Engineering Oceanwide, Maintec, Impact Interim, TOP 
Interim en TiP personeelsdiensten. Zie ook www.humares.com. 
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