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Programma
14.30 Opening

o Ontwikkelingen in de markt en visie Nocore

o Productbeleid

14.50 “Digitaliseren is noodzaak maar waar begin ik?”

o Automatiseren “keten” (best practice)

o Implementatieproces

o Klantenportaal

15.10 Impressie nieuwe loonengine (E-loon)

15.20 “Met Nocore veilig naar de Cloud van Microsoft Azure”

o Wat is Microsoft Azure?

o Cybersecurity binnen Azure (Cyber Security Center)

o Verschuiving van cybercrime naar kleinere ondernemingen.

o Mogelijkheden en voordelen Nocore Azure Cloud.
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Programma
15.40 Introductie partners

o I8

o Plan4Flex

o GetNoticed

16.10 “Anders kijken naar arbeid, recruitment in een krappe 
arbeidsmarkt”. (gastspreker: Arjan Elbers)

16.30 Afsluiting en gezellig samenzijn.



Ontwikkelingen in de markt
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Markt:
• cao onderhandelingen → nieuwe cao (ABU/NBBU) per 1-1-2023
• Verdere verhoging kostprijs.
• Minder flexibiliteit → Uitzenden en “regulier” werkgeverschap 

komen dichter bij elkaar.
• Arbeidsmarkt onder druk → werknemersmarkt
• “Zwarte zwaan” in aantocht? → daling uitzenduren.
• Langere termijn blijft flexbranche groeien. 
• Verdere consolidatie.
• Waterbed effect:

• WAB en verdere regulering uitzenden (Borstlap/SER)
• Verschuiving naar ZZP/Platforms. → 2026?

• Toenemende vraag naar bedrijfstak pensioen.



Omzet ontwikkeling
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• De grote 4 → nauwelijks gegroeid

• jjddd



Omzet ontwikkeling
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• Flex branche blijft groeien.



Onderzoek grootste bedreigingen
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• Onderzoek wereldwijd onder ceo’s grootste bedreigingen voor groei 2020-
2022.

• “Geruststelling”: zwarte zwanen worden nooit voorzien.



Strategie onderzoek
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Visie/Doelstelling

Nocore Flex 9

• We willen onze klanten helpen verder te digitaliseren.
• Digitale uren/tijd registratie
• Onboarden nieuwe medewerkers (incl. arb.contract)
• Recruitment
• Job wizard (workflow)

• Hoe? Nocore Online, Partners en Cloud (MS Azure)
• Platform waar de driehoek medewerker, opdrachtgever en 

uitzendorganisatie bij elkaar komt.
• Slimme business logica om gebruiker te helpen door de 

complexe wet- en regelgeving.
• Workflow gedreven, rol-gebaseerd, multilanguage, 

intuïtief.
• Hanteren en respecteren van de 80/20 regel.
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Visie/Doelstelling
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• “Mobile first” voor de “light” gebruikers: 
• Medewerker/uitzendkracht
• Opdrachtgever/inlener
• Accountmanager/intercedent

• “Desktop/PC” voor de “heavy” gebruikers:
• Accountmanager/intercedent
• Mid/Backoffice

• Door investeren in onze gezamenlijke toekomst:
• Focus op mid/backoffice proces
• Nocore Loon vervangen door E-Loon

• Van eigen server (on-premise) naar Nocore Azure Cloud
• Onbeperkt gebruik van onze software → licentiemodel 

per gewerkt uur
• Complete ontzorging (“one stop shop”) voor ICT.



“Light” gebruikers (mobiel)
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“Heavy” gebruikers (Desktop)
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Productbeleid
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Nocore Flex (ERP windows)
o cao wijzigingen
o Uitbreiden reserveringen (oa t.b.v. eenmalige uitkeringen)
o Uitbreiden pensioenregelingen + UPA ondersteunen
o Onderhoud/Pitstoppunten
o IKV project, analyse gestart → 1-1-25

Nocore Online
o Scrum/Agile → 8 weken releases.
o NL-team opgezet.
o Onderhoud/Pitstoppunten
o Technische support naar NL

E-loon (toekomstige vervanger Nocore Loon)
o Loonheffingberekeningen (ook voor legacy)
o UPA (Digipoort).
o Proforma in online.



Nocore Flex 2022

Gerealiseerd:

• Zorg en Welzijn pensioenberekening

• Artikel 39 “Inkomensgarantie”

• PAWW ondersteuning per 1-8-22

• Diverse optimalisaties/performance verbeteringen

Wat gaat er nog komen?

• BPL pensioenberekening.

• Herzien premie ww-laag/hoog (30% criteria).

• Uitbreiding reserveringen.

• Aanpassing verlof opbouw bij ET-uitruil (81%)?

• CAO wijzigingen per 1-1-23?? (oa StiPP pensioen)
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Nocore Online 2022

Gerealiseerd:

• Uitbreidingen/optimalisaties HRM (oa pensioen/fase/reserveringen).

• Diverse optimalisaties/performance verbeteringen

• Mergen (samenvoegen) sollicitant bij (dubbele) sollicitatie

Wat gaat er nog komen?

• API koppeling sollicitanten

• API koppeling vacatures

• Ziekte registratie en verlof aanvraag

• ZZP-stamgegevens invoeren.

• Uitbreidingen/optimalisaties CRM
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“Digitaliseren is noodzaak
maar waar begin ik?”



Automatiseren ‘keten’
best practice



Recruitment
Onboarding
Documenten
Jobwizard
Digitale urenregistratie



Implementatieproces
Nieuwe klanten / bestaande klanten





Nocore Academy
Klantenportaal / Support
Now You’re In



Klantenportaal



Nocore Academy



Impressie loonengine E-loon
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Kenmerken: 
• Generieke loonengine met Flex specialisatie

o Meerdere cao’s binnen 1 loontijdvak
o Bruto/netto en netto/bruto berekeningen (incl. 

proforma).
o Uur-, dag-, week-, 4-weken, maand-, kwartaallonen.
o Voortschrijdend Cumulatief Rekenen (VCR) over 

meerdere administraties.
o Terugwerkende kracht (TWK) berekeningen.

• Schaalbaarheid (hoge volume’s)
• Geschikt voor realtime verloning
• Zeer hoge performance 

Technologie:
Microsoft .Net platform
SQL server
SAAS oplossing (Nocore Azure Cloud)



Met Nocore veilig naar de Cloud

• Wat is Microsoft Azure?

• Cybersecurity binnen Azure.

• ISO 27001 -> Risicoanalyse -> Beheersmaatregelen.

• Verschuiving van Cybercrime naar kleinere ondernemingen.

• Invoering MFA (2-factor authenticatie).

• Additionele cyberverzekering afgesloten → Chubb.

• Microsoft Partner.
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Mogelijkheden Nocore Azure Cloud

• “One stop shopping”
o Nocore en partner applicaties

o E-mail en office 365

o Teams

o One drive/Sharepoint (Pilot dit jaar)

o Ondersteuning windows / office.

o Werkplekbeheer (via partner) 

• Voordelen:
o Updates bij nieuwe releases

o Back ups

o Betere dekking bij cybercrime

o Snellere en betere support, één aanspreekpunt.
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Introductie Partners

Nocore Flex 28

Download hier de presentatie van onze 
partner i8!

Bekijk hier de online presentatie

https://i8.nl/standaard-oplossingen-voor-business-intelligence/nocore-flex/
https://app.seidat.com/presentation/shared/JexBoDeLht94TnkLL/0/0


grensverleggend uitzenden







planning urencommunicatie afrekenen



planning

werk vervoer huisvesting PBM

match woon-werkeerder gewerkt contract uren



communicatie
App

planning

ondertekenen verlof - ziek

meertalig chat live vertaling

instructievideo uren



portaal uren inlezen tijdsregistratieapp

uren

tijdsvenster toeslagenCAO ontrafeling

onkosten
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basisgegevensbasisgegevens



toeslagenuren onkosten

basisgegevens

Fase - loonstrook



minder vaak 
data invoer

slimmer
samenwerken

bespaar tijd
minder fouten

Beter resultaat
in minder tijd



grensverleggend uitzenden

https://www.plan4flex.nl/korte-videodemo

Benieuwd hoe Plan4Flex eruit ziet?
Bekijk de korte videodemo



Anders kijken naar arbeid, 
recruitment in een krappe markt!



Wat gaan we doen?

Managen van verwachtingen

Doorkijk naar 2030

Anders kijken naar arbeid

Mini quiz

Het Recruitment Fundament



Managen van 
verwachtingen



Managen van verwachtingen

Wat ga ik niet doen?

Wat ga ik wel doen?



Arjan Elbers

44 jaar, getrouwd 2 kids

Voorheen - 10 jaar (inter)nationale recruitment

Oprichter / Recruitment Strateeg Getnoticed (2009)

• Oprichter Guruz

• Oprichter / Expert Recruitment Strategie Kiqit

• Voorzitter Recruiters United

• Auteur, columnist, blogger & spreker

• Creator & producer How to get noticed – RTLZ





2030



2030

Welkom in een markt van 

hyper schaarste

Er staan meer dan 350.000 

unieke vacatures open



2030

NOW is afgelopen er komen wat 

faillissementen aan

Dus we kunnen weer mensen naar 

ons toehalen toch?!



2030



2030

1.900.000 babyboomers gaan de 

arbeidsmarkt verlaten tot 2030

1.600.000 newbees van generatie Z 

en generatie Alpha komen terug tot 2030



Los van de stand van de economie



Waar gaan de babyboomers vooral weg?



Idee

Dan halen we ze toch uit een ander 

land in de EU?!





Anders kijken 
naar arbeid



Anders kijken naar arbeid

1. Gesprek op C-level

2. Van 2 naar 10 werkvormen

3. Organisatie overschrijdend samenwerken



Gesprek over arbeidsmarkt,

instroom, werkgeversmerk en recruitment

moet worden gevoerd in de hoofddirectie

1. Gesprek naar C-level

Structureel, niet incidenteel!



Wat als we twee definities eens 

los proberen te laten

1. Vacature

2. Werknemer

2. Van 2 naar 10 werkvormen



Bij baner Trainee Student

Zijinstromer Herintreder Niet Nederlander

Pensionado Freelancer Statushouder

Stagiair Scholier Gig

Vrijwilliger Alumni BBL-er

Student drop-out Snuffel stagiair (30+) Open Hiring



Maak je wervingspotentieel veel 

groter door 4,5 of 8 nieuwe doelgroepen

aan te boren

Nee dat is niet ideaal en ja er komt een 

hoop werk en problemen bij, er is geen alternatief

2. Van 2 naar 10 werkvormen



Als je Gigs gaat omarmen, 

of een wervingsprogramma bouwt 

voor pensionado's ga dan het wiel 

niet alleen uitvinden

Verenig je krachten met 3 of 4 peers

3. Organisatie overschrijdend samenwerken



Miniquiz



Miniquiz

We hebben C-level aan boord

We hebben 5 nieuwe doelgroepen

We zijn met 4 andere organisaties 

aan het samenwerken



Miniquiz

Maar nu moeten we die mensen zien 

te bereiken met dit briljante plan!



Miniquiz



Miniquiz

Van de 100 bezoekers op je website, hoeveel 

procent solliciteert er gemiddeld?

Circa 1.5 / 3.5%

Hoeveel commerciële arbeidsbemiddelaars 

zijn er in Nederland?

Circa 25.000

Hoeveel vacature platformen zijn er in Nederland? Circa 14.500



Welkom in de jungle die 
wij de Nederlandse 
arbeidsmarkt noemen



Realiseer

Nederland is een complex land

om te werven

Zeker als de doelgroep helemaal

niet weet dat je naar ze op zoek bent



Realiseer

Zonder uitgewerkt aanvalsplan 

per doelgroep kun je echt 

helemaal niets!



Het Recruitment
Fundament



Het Recruitment Fundament

Wat is de vraag die elke 

werkzoekende heeft?





WIIFM starter? Geld, zekerheid!

WIIFM bijbaan? Flexibele uren, leuk team!

WIIFM pensionado? Sociaal contact!

De vraag?



Het Recruitment Fundament

Voor elke (nieuwe) doelgroep (her)schrijf 

je jouw recruitment fundament



Het Recruitment Fundament

1. Wervingsplan

2. Employer Value Proposition

3. Arbeidsmarktcommunicatieplan

4. Bereik

5. Conversie

6. Recruitment

7. Hiringmanagement



Afsluiting

Nocore Flex 76


