SVB kiest Between Staffing voor inhuur externen
Amsterdam, 30 januari 2019 – Vanaf 1 februari 2019 voorziet Between Staffing de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) als exclusief partner van tijdelijk personeel. Het
gaat voornamelijk om ICT-professionals, maar Between Staffing zal ook
professionals voor andere posities aanleveren. Het gaat om een contractwaarde van
enkele tientallen miljoenen per jaar.
Professionals met verschillende expertises
De professionals die Between gaat inzetten ondersteunen de SVB op verschillende
gebieden. Op het gebied van ICT valt onder meer te denken aan softwareontwikkeling, data-analyse en security. Voorbeelden van andere expertises zijn
accountancy, communicatie en financiën.
Werkzaamheden SVB
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van wetten en regelingen in het
kader van de sociale zekerheid, zoals het AOW-pensioen, de kinderbijslag en de
AIO. Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het
persoonsgebonden budget (PGB). De SVB zorgt dat haar klanten op tijd weten en
krijgen waar zij recht op hebben.
Rein Buijtelaar, algemeen directeur van Between Staffing: “We zijn verheugd dat de
SVB voor Between heeft gekozen om tijdelijke medewerkers te selecteren en
contractreren. We zien ernaar uit om samen met onze partners Immune IT, Quintor,
HCS Company, Accedis, Qualogy, Deloitte, Centric, Sogeti, Devoteam, CGI en DPA
de komende vier jaar professionals te leveren en daarmee bij te dragen aan de
uitvoering van het sociaal beleid. Ons voor de SVB geformeerde en gemotiveerde
klantteam zal de kracht van personal staffing de komende vier jaar gestalte geven.
Het verwelkomen van de SVB is een mooie opmaat naar verdere groei in 2019.”
Over Between Staffing
Between Staffing bestaat sinds 2000 en zoekt, vindt en contracteert ICTprofessionals voor interim opdrachten bij grote opdrachtgevers. Als Managed
Service Provider (MSP) geeft Between advies over inhuurprocessen en verzorgt
benchmarking van marktconformiteit op kwaliteit, tarief, contractbeheer en
payrolling. Tot de opdrachtgevers behoren een groot deel van de centrale overheid,
banken, verzekeraars, provincies, universiteiten, multinationals en system
integrators. Between is tijdens de FD Gazellen Awards 2018 voor de derde keer op
rij uitgeroepen tot FD Gazelle. Between realiseerde in 2018 een jaaromzet van € 414
miljoen en werkt vanuit de kracht van personal staffing en totale marktontsluiting.
Kijk voor meer informatie op www.between.com.
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