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Uitzendgroep haalt twee grote klanten binnen

ASR en NUON kiezen voor AamigoO Group / Source
Source Automation heeft twee grote opdrachten voor werving, selectie en plaatsing
van externe ICT-specialisten binnengehaald bij verzekeraar ASR en
energieleverancier Nuon. Source Automation maakt sinds eind 2010 deel uit van het
beursgenoteerde uitzendconcern AamigoO Group (EDCC).
Opdracht Nuon
Source Contracting heeft de Europese aanbesteding ‘Broker en Matchmaker
activiteiten inzake inhuur IT-personeel’ van NV Nuon Energy gegund gekregen, als
een van twee partijen. De andere partij betreft IT Staffing.
De krachtenbundeling van NUON en Source Automation zorgt voor een zeer sterke
positie in de ICT-branche. Source Automation BV (handelend onder de naam Source
Contracting) gaat vanaf januari 2011 een jaarcontract aan met Nuon, met drie maal
de optie om de overeenkomst met een jaar te verlengen. De omvang van de inhuur
van extern ICT-personeel door Nuon bedroeg in 2010 circa 30 miljoen euro.
Opdracht ASR
AamigoO Group maakt tevens bekend dat Source de aanbesteding matchmaking en
broker bij ASR Nederland NV heeft gewonnen. Source zal met ingang van januari
2011 personeel bemiddelen en detacheren voor ASR, zowel op ICT-gebied als
daarbuiten. Tevens zal Source het contractbeheer verzorgen. Dit contract kent een
looptijd van 3 jaar met optie op verlenging.
Versterking van de cliëntenportefeuille
AamigoO Group is zeer verheugd over deze twee overeenkomsten. De postitie van
Souce en AamigoO wordt binnen de ZZP-markt versterkt, terwijl tegelijkertijd een
duidelijke versterking van de cliëntenportefeuille gerealiseerd wordt. AamigoO
Group heeft in 2010 een omzet behaald van 120 miljoen euro en verwacht in 2011 een
omzetgroei van 10 procent.
Source - Source is sinds mei 1999 specialist op het gebied van het matchen van ZZP’ers,
freelancers en professionals in dienst bij derden op aanvraag van haar cliënten, op diverse
kennisgebieden als ICT, financiële en administratieve functies. Source is een 100%
matchmaker. Daarnaast verzorgt Source, als broker, de gehele of een deel van de

inhuuradministratie van haar opdrachtgevers, waarbij inhuurrisico’s geminimaliseerd
worden en 100% contract compliancy wordt gegarandeerd. Source is inmiddels maandelijks
verantwoordelijk voor meer dan 1.000 professionals op diverse kennisgebieden. De
onderneming is gevestigd aan de Triosingel 37 in Culemborg.
AamigoO Group (EDCC) - AamigoO Group is de beursgenoteerde holding waaronder
onder meer de activiteiten van Source en het – nog te lanceren – internetportaal AamigoO
vallen. De groep verwacht over 2010 een omzet van 120 miljoen euro en een operationele
nettowinst van ruim 2 miljoen euro te behalen. De naamswijziging van EDCC naar
AamigoO Group NV zal worden geëffectueerd na de statutenwijziging die voor de
aandeelhoudersvergadering van 8 februari 2011 staat geagendeerd.
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