
 

 

 

Rotterdam, 2 Januari 2017. 

 

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 2017 tot een mooi 

jaar te maken. Het gaat economisch beter in Nederland, maar wereldwijd is het onrustig. Naast de 

gewelddadige conflicten en aanslagen heerst er ook onzekerheid over de recente verkiezingsuitslag 

in Amerika en de naderende uitslagen in Frankrijk, Duitsland, Italië en uiteraard Nederland. Zal 

Europa standhouden? We gaan het allemaal zien.     

2016 was voor MultiFlexx een mooi jaar zakelijk gezien. Wij waarderen u en uw organisatie als 

relatie. Al onze klanten bleven ons ook dit jaar trouw en wij mochten onder andere als nieuwe 

klanten de Hogeschool Leiden, Helicon Nijmegen, Actemium en Falcker verwelkomen. Zowel in de 

segmenten Onderwijs, Zorg als Techniek & Industrie zijn wij gegroeid. Hierdoor hebben wij ook 

nieuwe collega’s in ons team bij MultiFlexx mogen verwelkomen. 

De overheid blijft (geforceerd) zoeken naar een goede balans tussen vast en flex. Zowel de Wet Werk 

en Zekerheid als de Wet DBA missen hun uitwerking en zullen wellicht weer worden aangepast. 

Buitenlandse arbeid ligt nog steeds onder het vergrootglas. Dit maakt het ondernemen complex en 

lastig.  MultiFlexx blijft u uiteraard bijstaan met het beste advies en het ontzorgen in deze dossiers. 

Hiertoe hebben wij nieuwe aanpassingen in FlexAudit doorgevoerd en blijven wij scherp op alle 

komende wijzigingen.    

Onze helpdesk voor HR en Juridisch advies vindt gretig aftrek. Zowel in binnen als buitenland 

(Portugal, Roemenië, Litouwen, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken, Turkije) maakt men hier 

dankbaar gebruik van. Verder zijn wij achter de schermen druk bezig met het vervangen en 

aanpassen van onze softwaresystemen om alle administratieve processen nog beter, sneller en 

klantvriendelijker te maken.   

   



 
 

 

 

 

Tevens zijn wij bezig met het optuigen van een nieuwe dienst onder de naam ‘Social Return’. 

Hiermee kunnen wij onze klanten helpen bij de eisen die de overheid op dit vlak steeds meer gaat 

stellen. Deze dienst helpt u bij aanbestedingen van overheidsopdrachten en de invulling en 

administratieve controle in dit segment. Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van deze 

ontwikkelingen. 

In 2017 zal de meeste energie van onze dienstverlening wederom gericht zijn 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 

 

 

 

   

 


