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USG People verwerft deelneming in Blue Carpet 
 
 
Almere, 31 oktober 2014 – USG People maakt bekend dat zij vandaag twintig procent van de 
aandelen in online dienstverlener Blue Carpet heeft verworven. 
 
Blue Carpet is een Nederlandse onderneming die werkgevers en regionale en sectorale hr-platformen 
helpt bij het ontwikkelen van intelligente hr-communities voor werving en selectie, organisatie van de 
flexibele schil, uitwisseling van kennis en talent, mobiliteit, talentpools en talentontwikkeling. De 
dienstverlening van Blue Carpet biedt tal van mogelijkheden voor slimme hr-toepassingen binnen 
organisaties, communities en platformen voor talenten. 
 
Het hart binnen de community-oplossingen die Blue Carpet biedt, wordt gevormd door Ixxer, een 
platform voor verrijkte talentprofielen – ook ePortfolio’s of competentiepaspoorten genoemd. De inzet 
van de slimme software van Ixxer verbetert de verbinding tussen door organisaties gezochte profielen 
en wat mensen zelf kunnen laten zien van hun talent, inclusief ‘soft skills’. De match tussen gevraagd 
en aangeboden talent wordt op deze manier verbeterd. 
 
Met deze deelneming beoogt USG People de toegevoegde waarde voor haar klanten en kandidaten te 
verhogen en hiermee nog meer bij te dragen aan een goed functionerende arbeidsmarkt. 
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: 
Rob Zandbergen, CEO USG People N.V. 
Telefoon: +31 (0)36 529 9505 
 
Steve Sichtman, CEO Blue Carpet 
Telefoon: +31 (0)35 626 1466 
 
 
Disclaimer 
Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Bij onduidelijkheden is de Nederlandse tekst doorslaggevend. 
 
Profiel USG People 
USG People is met een omzet van € 2,3 miljard in 2013 een van de grootste leveranciers van HR-diensten in Europa en 
biedt deze dienstverlening aan vanuit gerenommeerde, herkenbare (internationale) merken. USG People is actief in 
België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland. Het hoofdkantoor van USG People 
is gevestigd in Almere, Nederland. 
 
De merkenportfolio van USG People bevat de merken Start People, ASA, Call-IT, USG Restart, Vakcollege Groep 
(General Staffing) – Unique, Technicum, Secretary Plus, Creyf’s (Specialist Staffing) – USG Engineering Professionals, 
USG Legal Professionals, USG Finance Professionals, USG Marketing, Communication & Sales Professionals, 
USG ICT Professionals, USG HR Professionals en USG Science Professionals, Adver-Online (Professionals). 
 
USG People is genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en is opgenomen in de Amsterdam Midcap Index 
(AMX). 
 
Bezoek voor meer informatie over USG People of haar werkmaatschappijen onze website www.usgpeople.com. 
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