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Ieder jaar vervult de uitzendbranche in Nederland 1,4 miljoen tijdelijke banen.  
Ruim 750.000 mensen kunnen jaarlijks door een uitzendbureau aan de slag. De uitzendbranche 

weet als geen ander hoe je vraag en aanbod op de arbeidsmarkt optimaal kunt matchen, 
en kan door zijn flexibiliteit snel en efficiënt op economische schommelingen inspelen.  

Deze allocatiefunctie van uitzendwerk – het plaatsen van werkzoekenden op de
arbeidsmarkt – biedt het Nederlandse bedrijfsleven extra concurrentiekracht en

heeft daarmee een belangrijke economische meerwaarde. 

Nieuw  
perspectief
Uitzendwerk is fatsoenlijk werk met fat-

soenlijke voorwaarden. Voor veel mensen 

biedt uitzendwerk (nieuw) perspectief op 

de arbeidsmarkt, vaak met uitzicht op een 

reguliere baan. In samenwerking met ge-

meenten en uwv krijgen uitzendorganisaties 

een steeds grotere rol om juist díe mensen 

te bemiddelen die moeite hebben om aan 

de slag te komen. Zoals mensen met een 

beperking, langdurig werklozen, jongeren 

zonder startkwalificatie of ouderen. Waar de 

overheid vanwege bezuinigingen een stap 

terug doet, springt de uitzendsector met zijn 

expertise in. Een publiek-private samenwer-

king waar iedereen baat bij heeft. ‘Niemand 

aan de kant’, dat is het devies van de abu. 

En bovendien blijft de sociale zekerheid dan 

betaalbaar.

Uitzendwerk biedt 
mensen (nieuw) 
perspectief op 
de arbeidsmarkt

Uitzenden: duur-
zame flexibiliteit 
voor een duur-
zame economie

Aanbevelingen voor het 
Regeerakkoord
abu en vakbonden hebben een belangrijke stap gezet naar een 

nieuwe balans tussen flexibiliteit en zekerheid. Wij nodigen de politiek 

uit mee te gaan in het versterken van de onderscheidende positie van 

uitzendwerk als duurzame flexibiliteit in de arbeidsmarkt. Voor de 

formatieonderhandelingen voor een nieuw kabinet doet de abu 

de volgende aanbevelingen:

1Zorg voor een nieuwe balans tussen flex en zeker. Geef daarbij 
ruimte aan goed geregelde flexibiliteit, zoals uitzendwerk, 
en zorg dat wet- en regelgeving hier rekening mee houdt.  

Zorg voor minimalisering van het gebruik van oproep- en 
nulurencontracten (zoals afgesproken in de Flexwet van 1999). 
Fatsoenlijke vormen van flexibiliteit moeten de kans krijgen om de 
economische kracht van Nederland te vergroten.

2Houd rekening met de allocatieve rol van de uitzendbranche 
(specifiek waar het de onderkant van de arbeidsmarkt 
betreft) bij de (her)inrichting van ontslag, de ww,  

de Ziektewet en andere wetgeving. Wetgeving die leidt tot 
kostenverhoging en beperking van het uitzenden, vermindert 
in ernstige mate de entreekansen voor bepaalde groepen op de 
arbeidsmarkt. 

3Zet in op voortgaande publiek-private samenwerking tussen 
de overheid en de uitzendbranche, zowel ten aanzien van 
arbeidsbemiddeling van werkzoekenden als ten aanzien van 

de aanpak van malafiditeit in de uitzendsector.  

Doorbraak 
in de polder
De nieuwe cao voor Uitzendkrachten heeft 

‘vast’ en ‘flex’, door de afspraak gelijkheid in 

beloning tussen uitzendkrachten en vaste 

medewerkers, dichter bij elkaar gebracht. 

Het is met recht een doorbraak in de polder. 

In de nieuwe cao voor Uitzendkrachten is 

de belangrijke economische en maatschap-

pelijke rol van uitzendwerk erkend. Door 

de abu is met de vakbonden afgesproken 

zich in te zetten voor een blijvend sterke en 

onderscheidende positie van het uitzenden 

in een flexibele arbeidsmarkt. Uitzenden, als 

duurzame flexibiliteit voor een duurzame 

economie. 
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De weg naar werk
Uitzendwerk helpt honderdduizenden mensen de arbeidsmarkt op. 
Mensen van alle leeftijden en oorsprong, die zowel laag, middelbaar 
als hoog zijn opgeleid. Voor velen is uitzendwerk een opstap naar vast 
en nieuw tijdelijk werk. Wie werkt vergroot zijn werkervaring en ver-
betert zijn arbeidsmarktpositie. Ook voor talloze mensen aan de kant 

– bijvoorbeeld uit de ww en de bijstand – is het uitzendbureau de weg 
naar werk. Eenmaal aan het werk vergroot je je kansen met opleidin-
gen en trainingen, waardoor je weer sneller en gemakkelijker ander 
werk vindt. Uitzendwerk is de motor van de arbeidsmarkt. Een sterke 
arbeidsmarkt voor een sterke economie. Check de feiten. 

AANTAL UITZENDKRACHTEN IN 2011 Bron: its

752.533 

LEEFTIJD Bron: its OPLEIDINGSNIVEAU
Bron: its 

Laag (geen startkwalificatie) 35 % 
Middelbaar 46 %
Hoog  19 %

OPLEIDING
Bron: Opleidingsmonitor 2012 stoof

 
15,8 %     van de uitzendkrachten,
16,4 %    van alle mensen met   
  een vast dienstverband,
10 %     van alle mensen met
 een tijdelijk dienst-
 verband direct in dienst,

 volgen een opleiding.

MOTIEVEN VOOR UITZENDWERK Bron: Ecorys

Zoekt vast werk
via uitzendbureau

Werkervaring opdoen Vakantiewerk Tijdelijk werk Bijbaan naast studie 

28% 18% 16% 15% 15%

INTERSECTORALE  
MOBILITEIT Bron: uwv

Toelichting: Van de baanvinders uit de ww vindt ruim  
een derde weer werk met hulp van een uitzendbureau.  
Voor nog meer mensen uit de bijstand (39%), is  
uitzendwerk de weg naar werk. 

DOORSTROMEN NA
EEN UITZENDBAAN Bron: its

  
    

ETNICITEIT Bron: its 

Allochtoon  35 %
Autochtoon  65 %

Naar volgende 
uitzendbaan 
25%

Naar vast 
dienstverband 
19%

Naar tijdelijk 
dienstverband

33%

< 25 jaar
33%

25-34 jaar
29%

> 45 jaar
20%

35-44 jaar
18%

Uitzendwerk: feiten en cijfers

35% van 
de ww

39% van 
de wwb

74%  
aansluitend 

werk

68%  
aansluitend 

werk

WEER AAN 
HET WERK

VIA HET UIT-
ZENDBUREAU 

Van alle overstapbewegin-
gen van een baan vanuit de 
ene sector naar een andere 
sector – via een (korte) 
periode van werkloosheid –
is in 42% de 
uitzendsector 
betrokken.

UITSTROOM WW EN  WWB Bron: rwi


