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ManpowerGroup® in cijfers 

 Wereldwijd België - Luxemburg 

Hoofdkantoor 100, Manpower Place, Milwaukee, Wisconsin 53212, USA 
 

Gemeenschappenlaan 110 
1200 Brussel, België 

Website www.manpowergroup.com www.manpowergroup.be 
www.manpower.lu 

Beurssymbool NYSE: MAN (New York Stock Exchange)  

 
Oprichtingsdatum 1948 BE: 1972 

LU: 1965 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ManpowerGroup®  BeLux: biedt zijn oplossingen aan onder zeven merken  :  
 
Manpower®: interim, rekrutering & selectie, on-site oplossingen, payroll-
oplossingen, Manpower Personal Services (strijkdienst in bedrijf, childcare service, 
dienstencheques). 
Office People, Industry, Technics, Contact Center, Sales & Marketing, Horeca & 
Events, Retail, Student. 
 
Experis®: interim, rekrutering & selectie, consultancy & interimmanagement 
(contracting), projectoplossingen (Experis Project Solutions – MSP),  
HR-optimalisatie (young graduates – assessment – kostenoptimalisatie). 
Engineering & Life Sciences, Finance & HR, ICT.  
 
Futurskill®: Training (Logistic – Technical – Soft Skills Academy) – Job coaching – 
outsourcing vormingmanagement.  
 
Proservia™: End user services (helpdesk & mobile device management). 
 
 
ManpowerGroup® Solutions: Talent Based Outsourcing (TBO), Recruitment 
Process Outsourcing (RPO), Managed Service Provider (MSP – TAPFIN).,  
 
 
Right Management®: talent- en loopbaanmanagement, Talent Assessment, 
Leadership Development, Organizational Effectiveness, Employee Engagement, 
Workforce Transition & Outplacement. 
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ManpowerGroup-netwerk  

29.000 medewerkers, 2.900+ kantoren in 80 landen en gebieden. 
 Manpower heeft kantoren in 80 landen en gebieden. 
 Experis heeft kantoren in meer dan 50 landen en gebieden. 
 Right Management heeft kantoren in meer dan 48 landen en gebieden. 

BeLux: 600 medewerkers. 
 
BE: 60 kantoren.  
LUX: 7 kantoren. 
 
Stegmann: 5 kantoren. 

ManpowerGroup® (NYSE: MAN), de wereldwijde leider in global workforce solutions, helpt organisaties bij hun 
transformatie in een snel veranderende wereld van werk door het talent te sourcen, te beoordelen, te ontwikkelen en 
te beheren. We ontwikkelen elk jaar innovatieve HR-oplossingen voor honderdduizenden organisaties door hen 
bekwaam talent te bieden en tegelijkertijd zinvolle en duurzame banen te vinden voor miljoenen mensen in een breed 
scala van sectoren en vaardigheden. Onze expertfamilie van merken - Manpower®, Experis®, ManpowerGroup® 
Solutions, FuturSkill®, Proservia™ en Right Management® - creëert aanzienlijk meer waarde voor kandidaten en 
klanten in 80 landen en gebieden en doet dit al 70 jaar. In 2019 werd ManpowerGroup voor het zeventiende jaar een 
van Fortune's Most Admired Companies, en voor het tiende jaar een van 's werelds meest ethische bedrijven’, wat 
onze positie als het meest vertrouwde en bewonderde merk in de branche bevestigt. In België won ManpowerGroup 
de Award 'Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management Company’ op de HR Excellence Awards 
2018. 
 
Ontdek hoe ManpowerGroup de toekomst van het werk stimuleert op www.manpowergroup.com  
Klaar voor het nieuwe tijdperk The Human Age, waar talent de motor is van de economie? Surf dan naar 
‘ManpowerGroup Knowledge Center’ op www.manpowergroup.be 
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Aantal opgeleide 
medewerkers (2018) 

ManpowerGroup trainde en begeleidde tot dusver zo’n 11 miljoen mensen. 
 

 
BeLux: 4.500 mensen opgeleid.            
• Logistics/Technical 
Academy (2.600). 
• Soft skills/Job coaching (1.900). 
 

Geografische mix  

Hoewel het hoofdkantoor in de Verenigde Staten ligt, realiseert ManpowerGroup 87% van zijn totale omzet buiten dit land. 
De grootste markten zijn Frankrijk (26% van de totale omzet), de Verenigde Staten (13%) en het Verenigd Koninkrijk (8%). 
Europa vertegenwoordigd 67% van de omzet van het bedrijf. 
 

Rekrutering en sociale 
media 
(België - 2018)  

 

80.000 followers op sociale netwerken zoals LinkedIn, Facebook en Twitter 
250.000 maandelijkse bezoekers op de verschillende websites van de groep  
Meer dan 800.000 ingeschreven kandidaten in onze databank   
 

Recente onderscheidingen  
 

 

ManpowerGroup®  
 

• World’s Most Ethical Companies: als enige in de HR-sector kreeg ManpowerGroup in 2019 voor het tiende jaar op rij een 
plaats in de prestigieuze lijst van ‘s werelds meest ethische ondernemingen van de denktank Ethisphere™ Institute. 
 
• Fortune’s ‘World’s Most Admired’: ManpowerGroup staat voor het zeventiende jaar op rij in de lijst van de ‘meest 
bewonderde bedrijven’ binnen de HR-sector (Fortune magazine).  
 
• Fortune 500: Fortune Magazine rangschikt ManpowerGroup op de 143ste plaats in de Amerikaanse lijst. 
 
• Forbes Global 2000: ManpowerGroup stond op de 1.297 ste plaats in de Forbes Global 2000-lijst (lijst met de 2.000 
grootste beursgenoteerde bedrijven in de wereld).  
 
• ManpowerGroup staat in de ‘Dow Jones Sustainability Index’ en de ‘FTSE4Good Index Series’ en wordt beschouwd als  
een uitblinker op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid. En dat voor het tiende jaar op rij.  
 
• ManpowerGroup is volgens consultant NelsonHall en de PEAK-matrix van de Everest Group wereldleider in outsourcing 
van rekruteringsdiensten (RPO - Recruitment Process Outsourcing). En dat voor het zesde jaar op rij. 
 
• De ‘Staffing Industry Analysts’ beschouwt ManpowerGroup Solutions TAPFIN als leider inzake beheer van leveranciers 
van flexibele werkkrachten, ‘neutral vendoring’ en hybride MSP-oplossingen (Managed Service Provider). TAPFIN werd 
ook erkend als Top Performer in de MSP-markt en als wereldleider binnen dat domein in de PEAK-matrix van de Everest 
Group, voor het vierde jaar op rij. 
 
• ManpowerGroup is al 15 jaar een strategische partner van het Wereld Economisch Forum. 
 
• Sinds 2012 krijgt ManpowerGroup de hoogste score – Gold Star Ecovadis – als leverancier voor zijn MVO- en 
duurzaamheidsbeleid, sociaal, ethisch en op het vlak van milieu. 
 
ManpowerGroup® BeLux 
 

• In 2010 kreeg Manpower Belgium  de RTBF-prijs CAP48 als Maatschappelijk Verantwoord  Bedrijf (categorie 
tewerkstelling) voor het Manpower Unlimited project (integratie van mensen met een arbeidsbeperking). 
• Trends Top: 446e plaats voor Manpower Belgium op basis van de omzet en op de 69ste plaats op basis van de 
toegevoegde waarde in de lijst van de Belgische bedrijven van het magazine Trends/Tendances.   
• In 2017 werd Manpower Belgium voor het zevende jaar op rij erkend als ‘Best  Interim & Staffing Company’ op de HR 
Excellence Awards. 
• In 2018, won Manpower Belgium de HR Excellence Award in de categorie ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent 
Workforce Management Company’. 
 

Certificaten 
(België) 

 • ISO 9001 
• VCU-LSI: 10 kantoren (Checklist Veiligheid en Gezondheid Uitzend- en detacheringbureaus.) 
• HR Label #KinderenToegelaten (Happy parents = Happy employees = Happy Employers).  
 

Lidmaatschap 
(België) 

 
 

• Federgon: Federatie van Partners voor Werk 
• Amcham: American Chamber of Commerce 
• BECI: Brussels Enterprises Commerce and Industry 
 

Aantal klanten (2018) 400.000 klanten, kmo’s of multinationals.  
 BE : 4.000 klanten. 

Omzet (2018) 
 

22 miljard USD.  
 

ManpowerGroup BeLux 
405 miljoen EUR  

Aantal uitzendkrachten 
aan het werk gezet (2018) Miljoenen mensen aan werk geholpen overal ter wereld. 

BeLux: meer dan 45.000 permanente en 
tijdelijke jobs, contractors (outsourcing & 
projecten) en dienstencheques (rond 
6.000 FTE) 
 


