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Rotterdam, Januari 2016.
Geachte relatie van MultiFlexx,
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u ook dit jaar weer het allerbeste toe te
wensen. Gezondheid, zakelijk succes en plezier zijn de broodnodige ingrediënten om ook
2016 tot een mooi jaar te maken. Herstellend vertrouwen in de economie werd
overschaduwd door onrust in het Midden Oosten en Europa. In 2016 zal dat ook nog wel
zo blijven.
2015 was zakelijk gezien een goed jaar voor MultiFlexx. De voortzetting van onze
dienstverlening bij uw organisatie is daarin zeer gewaardeerd. Al onze klanten zijn
gebleven en uiteraard mochten wij ook weer nieuwe klanten verwelkomen. De Erasmus
Universiteit, Zorgspectrum en Pro Assistance sloten zich bij ons aan en daar zijn wij zeer
blij mee.
De overheid blijft (geforceerd) zoeken naar een goede balans tussen vast en flex. Naast
de inzet van buitenlandse arbeid ligt ook de zzp'er onder het vergrootglas. Men blijft op
zoek naar extra inkomsten uit belastingen, premies en boetes. Aankondigingen en tevens
uitstel van deze nieuwe regels getuigen niet van een heldere visie en maken het lastig bij
het ondernemen. Uiteraard blijven wij u hierin bijstaan met het beste advies en het
ontzorgen in deze dossiers. Hiertoe hebben wij meerdere aanpassingen in FlexAudit
doorgevoerd en blijven wij scherp op alle komende wijzigingen.
Wij hebben zeer recent de helpdesk voor HR en Juridisch advies ingericht. Relaties
kunnen nu ook voor alleen advies bij ons terecht. Zowel in Nederland als ook in Portugal,
Roemenië, Litouwen, België, Duitsland, Denemarken en Turkije maakt men hier dankbaar
gebruik van.
Ook introduceerden wij een nieuwe procedure met betrekking tot de toetsing op
‘Bevoegdheid en Bekwaamheid’ voor onze klanten in de zorg.
Na onze 3e plaats in 2014 in de categorie ‘Managed Service Provider (MSP) van het jaar’
zijn wij hiervoor in 2015 op de 2e plaats geëindigd. Wij zijn hier zeer trots op en kijken met
een knipoog uit naar de verkiezing in 2016.
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In 2016 zal wederom de meeste energie van onze dienstverlening zich blijven richten op
het toevoegen van extra meerwaarde bij u als vaste relatie. MultiFlexx zal u uiteraard
graag blijven ondersteunen en helpen bij de rechtmatige inzet van flexibele arbeid in
combinatie met jaarlijks terugkerende besparingen en verbetering van uw
bedrijfsresultaat.
Namens het hele team tekenen ik met welgemeende groet en kijk ik uit naar een komende
ontmoeting in het nieuwe jaar,

Drs. Ing. Marc Sitskoorn
Directeur
MultiFlexx
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