Facts & Figures
ManpowerGroup® (NYSE: MAN), de wereldwijde leider in global workforce solutions, helpt organisaties bij hun
transformatie in een snel veranderende wereld van werk door het zoeken, evalueren, ontwikkelen en beheren
van talent dat hen in staat stelt succesvol te worden. We ontwikkelen elk jaar innovatieve HR-oplossingen voor
honderdduizenden organisaties door hen bekwaam talent aan 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 van ManpowerGroup – Manpower, Experis, Talent Solutions en Jefferson Wells – creëert al gedurende
70 jaar aanzienlijk meer waarde voor kandidaten en klanten in 80 verschillende landen en gebieden. We worden
op consistente wijze erkend voor onze diversiteit, een werkgever die instaat voor vrouwen, inclusie, gelijkheid en
mensen met een arbeidshandicap. In 2021 werd ManpowerGroup voor het twaalfde jaar op rij een van ‘s ‘werelds
meest ethische bedrijven’. ManpowerGroup behaalde wereldwijd en in België ook ‘Platinium’ en ‘Goud’ voor
MVO en duurzaamheid op het EcoVadis-platform dat de ethische, sociale en ecologische prestaties van leveranciers beoordeelt. ManpowerGroup Belgium ontving het Diversiteitslabel van het Brussels Hoofstedelijk Gewest
en was uitgeroepen tot ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Company bij de HR Excellence Awards
2020. Deze onderscheidingen bevestigen een ongeëvenaarde reputatie van ons merk in de branche.
Ontdek hoe ManpowerGroup® de toekomst van werk stimuleert > manpowergroup.com
Klaar voor het nieuwe tijdperk The Human Age, waar talent de motor is van de economie?
Surf dan naar ‘ManpowerGroup Knowledge Center’ > manpowergroup.be
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ManpowerGroup® BeLux stelt zijn HR-oplossingen voor met behulp
van vier merken:

manpowergroup.be

Manpower® ➜ Staffing & Flexibility
- Specialisaties: Industry, Supply Chain & Logistics, Technics, Office
People, Contact Center, Sales & Marketing, Horeca & Events, Retail,
Studenten.
- Staffing oplossingen: Interim, permanent placement/Manpower
Professionnal, on-site oplossingen, payroll-oplossingen.
- Talent Based Outsourcing (TBO): Outsourcing oplossingen in Admin,
Healthcare Support, Logistics, Automotive, MarkCom Services.
- Training solutions: MyPath®/ Futurskill (Manpower Logistics &
Technical Academy, Soft Skills Academy).
- Manpower Personal Services: Strijkdienst in bedrijf, Kinderopvang/
ChildCare, Dienstencheques.

manpower.be

Experis® ➜ IT Talent x IT Solutions
- Specialisatie: IT.
- Expertisegebieden: Business Transformation, Cybersecurity, Digital
Workforce, Cloud & Infrastructure, Entreprise Applications.
- Oplossingen: Professional Resourcing, IT Consulting, Project Services,
Managed Services.
- Experis Academy (L&D)

experis.be

Jefferson Wells® ➜ Experts & Business Growth
- Specialisaties: Engineering, Life Sciences, Finance & Human Resources.
- Oplossingen: Consulting, Project Services, Professional Recruitment,
Interim.

jeffersonwells.be
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Talent Solutions ➜ HR: Business & Talent Aligned
- Recruitment Process Outsourcing (RPO):
Full Cycle Recruiting, Candidate Sourcing & Screening, Recruiting
Projects, On Demand Recruiters.

talentsolutions.be

- TAPFIN-Managed Service Provider (MSP):
Contingent Workforce Management, Statement of Work Management,
Alternative Workforce Solutions Management.
- Right Management:
Career Transition Management, Workforce Career Management,
Leadership Solutions.

ManpowerGroup
netwerk

28.000 medewerkers, 2.500+ kantoren in 80 landen en gebieden.
- Experis heeft kantoren in meer dan 50 landen en gebieden.
- Talent Solutions RPO is actief in 82 landen en gebieden.

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

400.000 klanten, kmo’s of multinationals.

BE: 3.000 klanten

ManpowerGroup heeft miljoenen mensen opgeleid en begeleid.

BeLux: 1.650 mensen opgeleid
Logistics/Technical Academy (700)
Soft skills/Job coaching (950)

Enkele miljoenen in vaste, tijdelijke en contractfuncties (600.000 FTE).

BeLux: > 35.000 mensen als
uitzendkrachten, vaste aanstellingen,
aannemers (outsourcing & projets)
en dienstenchequemedewerkers
(5.000 FTE)

Omzet (2020)

$18 miljard wereldwijd.

ManpowerGroup BeLux:
282 miljoen EUR

Social media

ManpowerGroup corporate paginas telt enkele miljoenen volgers.

ManpowerGroup BeLux telt meer
dan 120.000 volgers op sociale
media. Daarnaast heeft het op
jaarbasis een websiteverkeer van
bijna 350.000 bezoekers.

Geografische
mix

Hoewel het hoofdkantoor in de Verenigde Staten is gevestigd, is 88% van de omzet van ManpowerGroup
afkomstig van buiten de Verenigde Staten. De grootste markten van het bedrijf zijn in Frankrijk (16% van de
omzet), de Verenigde Staten (12%), het Verenigd Koninkrijk (8%) en Italië (7%). 66% van de inkomsten komt uit
onze Europpese activiteiten.

Erkenningen

ManpowerGroup (wereldwijd)

Aantal klanten
Aantal opgeleide
medewerkers
Aantal mensen
die aan het
werk zijn gezet
(2020)

•

‘s Werelds meest ethische bedrijven: in 2021 is ManpowerGroup, als enige bedrijf uit de HR-sector,
voor de twaalfde keer op een rij uitgeroepen tot één van de meest ethische bedrijven ter wereld.

•

Fortune 500: ManpowerGroup staat op de 158ste plaats in de ranglijst van de grootste Amerikaanse
bedrijven.

•

Forbes Global 2000: ManpowerGroup staat op de 1544ste plaats van de Forbes Global 2000-ranglijst
(lijst van de 2.000 grootste bedrijven ter wereld).

•

ManpowerGroup staat voor het elfde achtereenvolgende jaar genoteerd in de Dow Jones Sustainability
Index en de FTSE4Good Index Series, één van de beste bedrijven op het gebied van sociale
verantwoordelijkheid.

•

ManpowerGroup is volgens de PEAK-matrix van de Everest Group voor het tiende opeenvolgende
jaar wereldleider in RPO (Recruitment Process Outsourcing) en voor het zevende opeenvolgende jaar
wereldleider in MSP-oplossingen (MSP - Managed Service Provider).

•

ManpowerGroup is al 17 jaar een strategische partner van het World Economic Forum.

•

Sinds 2012 behaalde ManpowerGroup ‘Platinium’ voor MVO en duurzaamheid op het EcoVadisplatform dat de ethische, sociale en ecologische prestaties van leveranciers beoordeelt.17 landen
hebben sinds 2015 een platina, gouden of zilveren beoordeling gekregen.
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Certificaten

Lidmaatschap

ManpowerGroup BeLux
•

In 2009 won Manpower België de CAP 48-prijs voor maatschappelijk verantwoord ondernemen
(categorie werkgelegenheid) voor zijn Manpower Unlimited-project voor de integratie van personen met
een arbeidshandicap.

•

Manpower Belgium staat op de 436ste plaats op basis van omzet en op de 69ste plaats op basis van
de meerwaarde van de classificatie van bedrijven. De ranking werd opgesteld door het tijdschrift Trends.

•

Manpower Belgium is sinds 2011 elk jaar genomineerd voor de HR Excellence Awards en won in 2020
de prestigieuze Award in de categorie ‘Best Staffing, Sourcing & Contingent Workforce Management
Company’.

•

Sinds 2017 behaalde ManpowerGroup BeLux ‘Goud’ voor MVO en duurzaamheid op het EcoVadisplatform dat de ethische, sociale en ecologische prestaties van leveranciers beoordeelt.

•

In 2020 verdiende Manpower Luxembourg het label ‘Great Place to Work®’, een beloning voor zijn
bedrijfscultuur en HR-beheer.

•

In 2020 verdiende ManpowerGroup Belgium het Label Diversiteit van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest, wat aantoont dat het bedrijf structurele oplossingen implementeert voor meer diversiteit en
inclusie in de organisatie via acties op het vlak van personeelswerving, HR-beheer en communicatie.

•

ISO 9001: Total Quality Management - sedert 1998.

•

Veiligheids- en gezondheidschecklist voor uitzendbredrijven - 7 kantoren - sedert 2003.

•

Federgon-kwaliteitslabel: Interim

•

Federgon-kwaliteitslabel: Project Sourcing

•

Federgon: Federatie van de HR-dienstverleners.

•

AmCham Belgium: Belgian American Chamber of Commerce.

•

BECI: Brusselse ondernemingen Handel en Industrie.

Onze geconnecteerde merken
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