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Efficiënter werken, tijd besparen en zaken zoals dubbele invoer 
voorkomen? Al tien jaar werken softwareontwikkelaars 
Nocore en Plan4Flex samen voor een koppeling die het  
operationele pakket van Plan4Flex en het ERP-systeem van  
Nocore met elkaar combineert. Een samenwerking die boven-
dien heeft geleid tot een slim en praktisch totaalpakket voor  
de uitzendbranche. Of zoals een klant het verwoordde: ‘Nocore 
en Plan4Flex? Dat is het beste van twee werelden samen.’

Het was een gezamenlijke klant die in 2012 opperde om de 
twee producten aan elkaar te koppelen. ‘We kenden elkaar  
nog niet zo goed, maar deze klant noemde Plan4Flex de beste  
software voor de voorkant van zijn organisatie en Nocore de 
beste achterkant’, vertelt Sév Smits, directeur van Nocore.  
‘Hij vroeg of wij onze diensten niet aan elkaar konden knopen 
en zo is het balletje gaan rollen.’ 
 
De bedrijven besloten vrijwel direct een samenwerking aan te 
gaan en een digitale koppeling te ontwikkelen die heeft geleid 

tot een totaalpakket voor uitzendbureaus die werken met  
arbeidsmigranten, een niche waar Plan4Flex in is gespecia-
liseerd. ‘Met de koppeling bundelen we onze krachten’, vervolgt 
Smits zijn verhaal. ‘Plan4Flex is heel sterk in planning van  
arbeidsmigranten en Nocore heeft een ERP-oplossing om het 
verloningsproces en de facturatie verder te verwerken.’ 
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De uitzendmarkt voor arbeidsmigranten steekt net iets anders 
en soms wat complexer in elkaar dan de overige sectoren in 
deze branche. ‘Deze sector heeft vanwege seizoenswerk 
namelijk te maken met snellere wisselingen’, legt Dréann van 
den Akker, commercieel directeur van Plan4Flex, uit. ‘Ook 
moeten uitzendbureaus zaken zoals huisvesting, vervoer, 
kleding en gereedschap regelen. Met ons systeem kan de inter-
cedent dit soort gegevens overzichtelijk plannen en dankzij de 
koppeling met Nocore zit er nu ook een goed backofficesysteem 
aan vast.’ Volgens hem zijn de twee systemen naadloos op 
elkaar aangesloten. ‘Je hebt eigenlijk niet eens door dat het 
om twee verschillende producten gaat. We hebben op deze 
manier de twee werelden van front- en backoffice bij elkaar 
gebracht en die goed met elkaar geïntegreerd.’ 

Het is naar zijn mening belangrijk dat de intercedent vlot kan 
doorwerken en met deze wens is tijdens de ontwikkeling van de 
koppeling rekening gehouden. Want de in Plan4Flex ingevoerde 
gegevens stromen door naar Nocore en vice versa, zodat infor-
matie altijd direct beschikbaar is. De planner kan bijvoorbeeld 
snel zien wat iemand verdient, hoe lang de uitzendkracht in een 
specifieke fase zit, maar ook of hij een zorgverzekering en huis-
vesting heeft en wat de gemaakte reiskosten zijn. ‘Het is prettig 
wanneer de planner niet hoeft te wachten totdat de uitzend-
kracht volledig onboard is, maar meteen bij bepaalde 
informatie kan komen. En omdat de operatie als het ware 
vóór de administratie gaat, bespaar je door onze unieke 
koppeling in het totale proces tot wel 25 procent.’
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Volgens Smits is de koppeling hierin uniek. ‘We hebben niet 
alleen gekeken of onze systemen technisch goed op elkaar 
aansluiten, maar we hebben de koppeling daadwerkelijk vanuit 
het businessproces van de uitzendwereld vormgegeven. Ik zag 
bij veel uitzendbureaus dat er aan de voorkant nog wel eens 
met Excelachtige oplossingen werd gewerkt met als gevolg dat 
dubbele invoer vaak voorkwam. Met de koppeling is dit 
verleden tijd, worden er minder fouten gemaakt en kan er 
efficiënter worden gewerkt. En planners worden niet gehin-
derd in hun werkzaamheden, omdat essentiële informatie dus 
altijd beschikbaar is.’ 

De koppeling wordt daarnaast continu doorontwikkeld en 
geüpdatet. ‘We spelen steeds in op de ontwikkelingen in de 
markt, zoals wijzigingen in de cao-regelgeving, vervolgt Smits. 
‘En we kijken altijd hoe we de koppeling kunnen verbeteren, 
optimaliseren en door ontwikkelen zonder dat de efficiency 
daarbij in het gedrang komt.’ Van den Akker vult aan: ‘Ieder 
jaar zijn er weer nieuwe uitdagingen in de wet- en regelgeving, 
maar we overleggen altijd met de klant en creëren in een zo 
vroeg mogelijk stadium een oplossing. En dit is wat mij betreft 
uniek aan onze samenwerking. Want die werkt zo goed omdat 
we beide oplossingsgericht zijn. Nocore en Plan4Flex hebben 
allebei een no-nonsense aanpak. We lossen problemen 
meteen op, doen daadwerkelijk wat we beloven en de klant 
valt daardoor nooit tussen wal en schip.’  

Nieuwsgierig naar deze koppeling geworden? 
Klik hieronder voor meer informatie. 
0413 - 24 20 50 | Meer informatie
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