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DE KRACHT VAN PERSOONLIJKE AANDACHT
HOE MF HET VERSCHIL MAAKT OP DE NOORDELIJKE ARBEIDSMARKT1

DOOR DE BOMEN HET BOS BLIJVEN ZIEN
De ontwikkeling van de arbeidsmarkt heeft soms wel iets weg van een rit in een achtbaan. Wie op
zoek gaat naar houvast, komt al snel tot een ontnuchterende conclusie: grote kans dat belangrijke
richtlijnen van vandaag over een paar maanden al weer achterhaald zijn. Gelukkig is er een
partij die voor alle betrokkenen orde schept. Mogen we onszelf even voorstellen? Wij zijn MF.
Aangenaam!
Nog maar een paar jaar geleden hadden we in
ons land te maken met een hoge werkloosheid.
Niet alleen ouderen maar vooral ook jongeren
stonden (te) lang buitenspel. Wát een verschil
met de huidige situatie: werkgevers schreeuwen
om nieuwe medewerkers, maar die zijn
nauwelijks te vinden. De oorzaak? Een sterke
economische groei, in combinatie met een
toenemende vergrijzing. Werkgevers zien hun
personeelsbestand verouderen en een natuurlijke
uitstroom richting pensioen komt op gang. De strijd
om het vinden, binden en boeien van (jong) talent
is begonnen!

Een flinke uitdaging

De zoektocht naar geschikt, vakkundig personeel
is voor veel bedrijven inmiddels een flinke
uitdaging. In sectoren zoals bouw, techniek en
logistiek zijn bepaalde vacatures nauwelijks te
vervullen. Het gevolg? Ondernemingen die door
personeelsschaarste nieuwe opdrachten aan zich
voorbij moeten laten gaan. Dat kan toch niet de
bedoeling zijn?!

Wet- en regelgeving veranderde nog
nooit zó snel
Economische schommelingen hebben een
enorme invloed op de arbeidsmarkt. Maar er is
meer aan de hand: wet- en regelgeving omtrent
arbeid veranderde nog nooit zó snel. Daardoor
is werkgeverschap erg complex geworden. Het
valt niet mee om door de bomen het bos te
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Elkaar recht in de ogen kijken

Uitzendbureaus spelen in op al deze ontwikkelingen. Online dienstverlening lijkt daarbij het toverwoord.
Persoonlijke gesprekken maken plaats voor (vluchtige) skype- en chatsessies, én er wordt gretig gebruik
gemaakt van kunstmatige intelligentie om geautomatiseerd cv’s te beoordelen. Kantoren om elkaar eens
recht in de ogen te kunnen kijken? Die heb je met al die technische voorzieningen toch niet meer nodig?

blijven zien. Voor veel ondernemingen zijn de
ontwikkelingen nauwelijks bij te benen, terwijl de
gevolgen van verkeerd personeelsbeleid grote
gevolgen kunnen hebben.
Ook werknemers en werkzoekenden hebben te
maken met een nieuwe werkelijkheid: een baan
voor het leven bestaat niet meer. Toch is de
zekerheid van inkomen een voorwaarde om een
goed bestaan op te bouwen. Denk alleen maar
aan de eisen die banken tegenwoordig stellen aan
het afsluiten van een hypotheek. Werk en inkomen
is steeds belangrijker geworden. Tot de jaren 80
was het normaal dat gezinnen leefden van één
inkomen. Het éénverdienersmodel heeft echter
zijn tijd gehad. Tegenwoordig heeft een gemiddeld
gezin 1,5 inkomen nodig om rond te komen.

Nieuwe technologie, nieuwe rollen

Over nieuwe werkelijkheden gesproken:
Nederland zet al jaren zwaar in op het ontwikkelen
van de kenniseconomie. Ambachtelijke vakken zijn
ondergesneeuwd. Iedere scholier en student werd
en wordt gestimuleerd hoger vervolgonderwijs te
volgen. Dit heeft in veel uitvoerende beroepen tot
grote tekorten geleid. Het is steeds lastiger om
praktijkgerichte medewerkers te vinden, mensen
die ‘gewoon’ met hun handen willen werken.
Anderzijds zien we dat door de toenemende
digitalisering en robotisering nieuwe rollen en
functies ontstaan, en bestaande verdwijnen.
Zowel werkgevers als werknemers hebben
daarmee te dealen.
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BEST OF BOTH WORLDS
Bij MF doen we het anders. Als één van de grootste spelers in Noord-Nederland zien we het als
onze taak organisaties te inspireren en te ondersteunen om de juiste personeelskeuzes te maken,
die passen bij deze tijd. Dat doen we op onze eigen manier, waarbij we kiezen voor best of both
worlds: ambachtelijk werk, in combinatie met de juiste digitalisering en automatisering die onze
mogelijkheden verruimen.
Natuurlijk maken ook wij slim gebruik van alle
mogelijkheden die de techniek ons biedt. Digitale
profielen en kunstmatige intelligentie zijn handige
hulpmiddelen bij de zoektocht naar geschikte
kandidaten. Vooral in de eerste fase van het
werving- en selectietraject levert ons dat grote
voordelen op, namelijk een besparing in tijd én
geld. Die besparing vindt u terug in onze scherpe
tariefstelling. Maar minstens zo belangrijk: de tijd
die we ‘overhouden’ komt u óók ten goede. Kennis
en vaardigheden? Die halen we eenvoudig uit
een cv. Maar hoe zit het met de chemie tussen
de sollicitant en u als werkgever? Die wordt pas
duidelijk door persoonlijke gesprekken te voeren
en in te gaan op de wensen en ambities van
kandidaat én opdrachtgever. Essentieel voor de
perfecte match. Op die manier maken wij het
verschil!

Onze voelsprieten in de regio

In de drie Noordelijke provincies zijn honderden
uitzendbureaus actief. Veel daarvan hebben ervoor
gekozen om de dienstverlening te centraliseren
en grotendeels te digitaliseren. Met als gevolg een
afname van het aantal kantoren en minder ‘echte’
contactmomenten.
MF gelooft er juist heilig in dat een goed gesprek
onder het genot van een kop koffie vaak wonderen
doet. Daarom hebben we het aantal kantoren in
Friesland, Groningen en Drenthe uitgebreid.
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De voordelen laten zich makkelijk raden. Onze
vestigingen zijn onze voelsprieten in de regio.
De collega’s komen uit de regio, kennen de
markt en de lokale cultuur. Ze weten exact wat er
speelt en zijn daardoor in staat om een stevige
band op te bouwen met onze opdrachtgevers én
werkzoekenden.
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MF denkt mee!

Wij zijn ervan overtuigd dat persoonlijk contact
doorslaggevend kan zijn. Een goed gesprek levert
nieuwe inzichten op. We kijken niet alleen naar
het cv maar ook naar persoonlijkheid, ambitie en
competenties van de kandidaat. Dat levert een
beter beeld op waar iemand goed past, maar
ook vaak de conclusie dat iemand meer kan dan
wat uit het cv blijkt. Op die manier weten onze
intercedenten en consultants bijna elke vacature in
te vullen.
Ook met de opdrachtgever heeft MF het liefst
persoonlijk contact met eigenlijk dezelfde reden.
Door mee te denken vinden we regelmatig
gezamenlijk duurzame oplossingen die niet
direct voor de hand liggen. Bijvoorbeeld door
interne verschuivingen te realiseren, bijscholing
van medewerkers of een andere inzet van
beschikbare capaciteit. Wij beschikken niet alleen
over een database van actieve sollicitanten, maar
hebben óók zicht op een enorme groep latent
werkzoekenden uit de Noordelijke regio. Grote
kans dat juist dáár de ideale kandidaat tussen zit.
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Een betrouwbare partner

In een wereld die steeds vluchtiger wordt, kiest MF dus bewust voor de combinatie van moderne techniek
en persoonlijk contact. We laten dagelijks zien dat we met onze aanpak het verschil maken, voor
werkgevers én werkzoekenden. Zowel in hoogconjunctuur én bij economische tegenwind. De afgelopen 40
jaar heeft MF vele duizenden mensen aan een baan geholpen. We zijn een betrouwbare partner, met een
breed netwerk. Onze grote schare trouwe klanten vormt daar het beste bewijs voor.

Persoonlijke aandacht zit in ons DNA

Waar blijkt dat uit, die persoonlijke aandacht? Een paar sprekende voorbeelden:
Met ruim 4.500 uitzendkrachten die we aan
het werk hebben, houden we goed contact.
We spreken ze tijdens voortgangsgesprekken,
zien ze graag op onze jaarlijkse barbecue
en in december ontvangen ze allemaal een
kerstpakket. Nóg een belangrijk aspect voor
onze uitzendkrachten: baanzekerheid bestaat
niet meer, maar werkzekerheid kunnen we in
veel gevallen wél bieden.

Als opdrachtgever profiteert u van onze korte
lijnen, ook als een kandidaat eenmaal geplaatst
is. We zitten immers dicht in de buurt. Daarnaast
delen we graag onze kennis en ervaring met u.
Zo is onze jurist, met bijvoorbeeld kennissessies
over goed werkgeverschap en veranderde
wetgeving, voor u beschikbaar.
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MF UW PARTNER IN ALLE OMSTANDIGHEDEN
In het krachtenveld van hoog- en laagconjunctuur, complexe regelgeving én van grote
technologische veranderingen, opereert MF als stabiele partner. Bij ons vindt u houvast
om uw organisatie optimaal flexibel in te richten, zodat u kunt meebewegen met de markt
en veranderde omstandigheden. Met dat doel bieden wij u een uitgebreid dienstenpakket,
gebaseerd op het schillenmodel.
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Als werkgever ben je na 3 contracten in 2 jaar
verplicht om medewerkers met een contract
voor bepaalde tijd een vast contract aan te
bieden. Dit maakt je minder flexibel en brengt
ook risico’s met zich mee, denk bijvoorbeeld
aan het doorbetalen bij ziekte en uitvoering Wet
verbetering Poortwachter. Mochten de nadelen
te groot zijn, dan kan een payroll-constructie
uitkomst bieden. Payrolling, als alternatief voor het
zelf in dienst nemen van personeel, verlengt het
flexibele karakter van het contract naar 5,5 jaar.
Bovendien zijn er méér contractvormen mogelijk.
Een uitkomst voor organisaties die gebaat zijn bij
maximale flexibiliteit.

medewerkers
met contract voor
onbepaalde tijd
we

e tijd
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Bepaalde tijd
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Het schillenmodel kent drie schillen die
de verdeling in contractvormen van het
personeelsbestand symboliseert. De binnenste
schil en kern van organisaties zijn medewerkers
met een contract voor onbepaalde tijd. Deze kern
wordt aangevuld met collega’s met een contract
voor bepaalde tijd of ZZP-ers. De buitenste
schil vertegenwoordigt de groep flexwerkers
(uitzendkrachten of gedetacheerden).

Werknemers met een contract voor onbepaalde
tijd vormen de kern van iedere organisatie. Ruim
60% van de Nederlanders in loondienst werkt op
basis van een dergelijk contract.
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MF wil in dat proces uw betrouwbare partner
zijn, die u ontzorgt bij uiteenlopende personele
vraagstukken. Of het nu gaat om werving en
selectie van nieuwe medewerkers, bemiddeling
van flexwerkers of verloning inclusief juridisch
werkgeverschap van eigen geworven
medewerkers (payroll); wij hebben voor iedere
schil binnen uw organisatie een uitgebreid
dienstenpakket.

Onbepaalde tijd

uitzendkrachten |
:
l
i
ge
sch
de
e
l
ta
e
b
ch
i
x
t
c
e
o
m
ntra
ers
ct
k
r
vo
e
w
o
de

a
ep
rb

Voor vrijwel iedere organisatie is het van belang
haar personele bezetting te kunnen aanpassen
aan de marktomstandigheden. Zowel in positieve
als in negatieve zin mee kunnen bewegen met
vraag en aanbod. We leven in een 24-uurs
economie en naast digitalisering en robotisering
is ook flexibilisering een thema van deze tijd. In
combinatie met het rendementsdenken vraagt
dit om maatwerk voor wat betreft de inzet van
middelen en personeel.

Onze dienstverlening is gericht op het ontzorgen van opdrachtgevers in alle schillen. De arbeidsmarkt is
altijd in beweging en wij volgen de ontwikkelingen en veranderingen in de marktvraag op de voet. Dit is
leidend bij het ontwikkelen en uitbreiden van nieuwe dienstverlening en concepten.
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Flex

De buitenste schil van bedrijven bestaat uit
flexwerkers; uitzendkrachten en gedetacheerden.
Kleine bedrijven hebben deze vaak nodig voor
tijdelijke projecten en voor piek- en ziekmomenten.
Bij grote bedrijven is veelal sprake van een
strategische flex-vraag. Zij hebben een noodzaak
om snel op- en af te kunnen schalen met hun
personele capaciteit.
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Werving & Selectie
hoger kader
ZZP
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ONZE ORGANISATIE
MF Groep, onderdeel van de Abiant Holding, is opgericht in 1978. MF staat voor Mutua Fides,
oftewel ‘Wederzijds Vertrouwen’. Vertaald naar de praktijk staat MF voor een sterke regionale speler.
Persoonlijk, nuchter en betrouwbaar. MF richt zich op alle bedrijven en werkzoekenden in NoordNederland in de logistiek, industrie, zakelijke dienstverlening en horeca.

MF Groep bestaat uit de volgende bedrijfsonderdelen:
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Dichtbij en persoonlijk …

Onze kracht ontlenen we aan onze sterke regionale aanwezigheid. Onze
intercedenten begrijpen werkgevers en werkzoekenden. Ze onderschrijven het
belang van persoonlijk contact met alle betrokken partijen. Het is onze ambitie om
een partner in personeel te zijn, met als doel een langdurige relatie. Niet voor niets
is een groot aantal relaties al tientallen jaren klant bij MF. Een bewijs voor wederzijds
vertrouwen en begrip.

… en groot genoeg om het verschil te maken!

In de afgelopen 40 jaar hebben we een enorm netwerk opgebouwd van vaste
opdrachtgevers en ruim 4.500 uitzendkrachten in Noord-Nederland. MF is onderdeel
van Abiant Holding. Dankzij onze structuur en ons gezamenlijk huis, met alle kennis
en expertise in eigen beheer, kunnen we veel aan.

MF Uitzendbureau is één van de grootste,
regionaal werkende, uitzendbureaus van
Noord-Nederland. MF Uitzendbureau is
gespecialiseerd in het werven, selecteren en
verlonen van tijdelijk personeel.

www.mf.nl

www.mfpayroll.nl

whitepaper
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Neem contact op en ontdek hoe we úw bedrijf verder kunnen helpen.
MF is meer dan een leverancier van werknemers. We zijn uw partner in personeel!

MF Payroll verzorgt de complete
salarisadministratie en het contractbeheer
van zelf geworven (tijdelijk) personeel.
Volledig digitaal en volgens de wettelijke
regels en cao-bepalingen. Ondernemen
zonder zorgen!

MF Select is gespecialiseerd in het werven,
selecteren en testen van professionals op
HBO- en WO-niveau voor tijdelijke en vaste
functies. MF Select neemt werk, tijd én
zorgen uit handen in de zoektocht naar een
nieuwe baan of werknemer.

MF horeca personeelsdiensten

MF horeca personeelsdiensten is dé
specialist op het gebied van personeel voor
horecaondernemers. Naast uitzenden en
werving & selectie biedt MF Horeca een
uitgebreide horeca payrollservice en diverse
opleidingstrajecten.

Ja, graag!
www.mfselect.nl
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whitepaper

www.mfhoreca.nl

9

MF WERKT!
mf.nl

