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1 Samenvatting 
 
Ontwikkelingen in het werkveld 
De manier waarop de Intercedent haar taken uitvoert in 2020 zal wezenlijk verschillen van de aanpak van vandaag. Dit wordt veroorzaakt door vijf breed in de 
branche herkende ontwikkelingen, te weten: Technologie, Druk van de klant, Veranderende arbeidsmarkt, Globalisering en Veranderend dienstenpakket. De 
technologische ontwikkelingen en met name het gebruik van social media wordt het sterkst herkend als ontwikkeling waarvoor nieuwe kennis en nieuwe 
werkwijzen nodig zullen zijn. De markt wordt hierdoor naar verwachting transparanter en dit leidt tot innovatieve, meer op doelgroepen gespecialiseerde 
Intercedenten. Verder wordt de toenemende druk van de klant ook nu al sterk gevoeld. Dit vraagt juist om stressbestendig, resultaatgericht handelen. 
 

 
Zoals in de grafiek te zien valt zijn de overige ontwikkelingen ook duidelijk herkenbaar. Wel valt op dat de veranderingen in de arbeidsmarkt (verwachte krapte, 
vergrijzing, ontgroening) op dit moment iets meer op de achtergrond staat dan een vijftal jaar geleden. Andere ontwikkelingen die eraan komen en zeker hun 
impact zullen hebben op het werk van de Intercedent zijn de globalisering van het werk en het grotere dienstenaanbod van uitzendorganisaties. Deze 
ontwikkelingen worden sterker herkend door organisaties die er al meer mee te maken hebben.  
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Taken van de Intercedent 
Intercedenten voeren grosso modo vijf kerntaken uit: Commercie, Werving, Matching, Begeleiding en Administratie. Elke ontwikkeling in de markt heeft zijn eigen 
invloed op het veranderen van de invulling van de taken.  
 

Brancheontwikkeling… …leidt tot impact op de volgende taakgebieden: 

Technologische ontwikkelingen Commercie en Werven 

Globalisering Werven, Matchen en Begeleiden 

Druk van de klant Commercie en Administratie 

Veranderende arbeidsmarkt Werven, Matchen en Begeleiden 

Uitbreiding dienstenaanbod Commercie en Begeleiden 

 
De Intercedent blijft overigens de duizendpoot die hij nu ook is. Het werk omvat dus zowel Commercie als administratie, zowel werving en matching als begeleiding 
van flexwerkers. Het veld verwacht geen sterke mate van taakdifferentiatie. Wel zullen de verhoudingen tussen de taken veranderen: meer wervingsactiviteiten, 
meer begeleiding van flexwerkers, minder administratie. 
 
De taken blijven dus, maar in 2020 worden ze op een andere manier uitgevoerd. De overeenstemming over de aard van de veranderingen is groot. De visie van 
branchegenoten in verschillende markten, met verschillende specialisaties en verschillende doelgroepen komt sterk met elkaar overeen. Dit geldt ook voor 
personen met verschillende functieniveaus, van verschillende leeftijden en met verschillende ervaring en opleiding. 
 
De veranderingen gaan vooral over hoe het werk moet worden uitgevoerd. Zoals in de bovenstaande tabel te zien valt, is de verwachting dat de taken Commercie 
en Werven overall het meest veranderen. Commercieel zal de Intercedent zich meer ontwikkelen tot adviseur met specialistische marktkennis. Het directe contact 
met de opdrachtgever neemt steeds meer toe en de Intercedent is de persoonlijke en virtuele interface tussen organisatie, klant en flexwerker. De Intercedent zal 
om effectief te werven meer gespecialiseerd moeten zijn op specifieke doelgroepen en daar zijn netwerk in zien op te bouwen. In beide gevallen een trend naar 
specialisatie en focus. 
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Competenties van de Intercedent 
De ontwikkelingen maken nieuwe competenties belangrijk. Naast vertrouwde competenties zoals Ondernemerschap, Commerciële drive en Contactvaardigheid 
worden de komende jaren Creativiteit en Kwaliteitsgerichtheid in toenemende mate belangrijk. Deze competenties sluiten inhoudelijk aan op de samenvattende 
conclusie van de The Bridge in 2010: “de markt staat open voor en verwacht nieuwe concepten; uitzenders zijn daarin pas geloofwaardig als de basis op orde is” 
(Toekomst van de flexmarkt, 2010, The Bridge). Het eerste deel van de conclusie haakt in op Creativiteit, het tweede deel op Kwaliteitsgerichtheid.  
 
Op basis van alle ontwikkelingen tezamen vormt zich het volgende kernprofiel voor de Intercedent in 2020:  
 

 Commerciële drive  
 Contactvaardigheid 

 Creativitet 
 Klantgerichtheid 

 Kwaliteitsgerichtheid 

 Marktgerichtheid 

 Ondernemerschap  
 
Het profiel kan door elke uitzendorganisatie individueel verder worden ingekleurd door te kiezen voor de meest relevante ontwikkeling in de eigen situatie. 
Globalisering legt dan meer de nadruk op flexibiliteit en verandering; Technologische ontwikkeling vraagt om innovatie; Druk van de klant vraagt om 
resultaatgericht gedrag van de Intercedent; de Veranderende arbeidsmarkt doet een beroep op verbindende communicatieve eigenschappen zoals luisteren en 
aanpassingsvermogen; het aanbieden van een Uitgebreider dienstenaanbod tot slot, vraagt vooral om planmatig werken. 
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2 De wereld verandert; wat betekent dat voor de Intercedent?  
 
“Onderzoekpartijen verwachten dat de functie van Intercedent er in 2020 heel anders uit zal zien dan vandaag. Wensen van opdrachtgevers en uitzendkrachten 
verschuiven, technologische ontwikkelingen veranderen het werkproces en de vestiging in de straat is niet langer het middelpunt. Verwachte veranderingen die 
impact zullen hebben op de functie van Intercedent. Gelet op deze ontwikkelingen is er behoefte aan inzicht en visie met betrekking tot de functie van Intercedent in 
2020 en wat daarbij de eisen van vakbekwaamheid zullen zijn.” 
 Uit: Onderzoeksvraag ABU, NBBU 
 
We beschrijven in dit hoofdstuk welke ontwikkelingen in de markt leiden tot welke veranderingen in het werk van de Intercedent. De eerste vraag die wordt 
beantwoord is welke vijf ontwikkelingen in het veld de grootste invloed hebben op het werk van de Intercedent. De ontwikkelingen worden in paragraaf 2.1 kort 
besproken om u als lezer in vogelvlucht een beeld te geven. 
 
De manier waarop de ontwikkelingen de functie van de Intercedent zullen veranderen wordt in paragraaf 2.3 per ontwikkeling tastbaar gemaakt. Om praktisch 
gebruik te maken van dit hoofdstuk zullen we in paragraaf 2.2 eerst inzoomen op de manier waarop de veranderingen zijn vertaald naar nieuwe rollen, nieuwe 
competenties en een nieuwe invulling van de taken van de Intercedent in 2020. Daarnaast begint paragraaf 2.3 met een stappenplan; een ‘recept’ om de 
ontwikkelingen te vertalen naar de dagelijkse praktijk van uw Intercedenten. 
 
 
 
 
 
 

 



 

©2012 HFM. In opdracht van ABU en NBBU 
De Intercedent heeft de toekomst! Een branchebrede verkenning naar de ontwikkeling van de spil in de uitzendorganisatie.       

2.1 Vijf ontwikkelingen in de branche: de veranderende wereld van de Intercedent 
 
Het onderzoek startte vanuit de verwachting van de branchegenoten dat de wereld van de Intercedent in hoog tempo verandert. Dit uitgangspunt is getoetst in 
zowel de interviews als met behulp van de online vragenlijst. Uit de interviews kwam inderdaad een vijftal belangrijke ontwikkelingen naar voren waarvan de 
geïnterviewden verwachten dat deze grote invloed zullen hebben op de functie en het takenpakket van de Intercedent. We bespreken ze hier kort: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Snelle (digitale) technologische ontwikkelingen 

Door het gebruik van internet en social media heeft iedereen een steeds vrijere toegang tot informatie. Ook het zoeken van kandidaten voor vacatures verloopt steeds meer via 
internet en social media. Bedrijven zijn bezig met het leren hoe ze daarmee moeten omgaan en hoe ze deze ontwikkelingen strategisch kunnen inzetten om bijvoorbeeld 

klantcontacten op te bouwen. Automatisering is steeds belangrijker op de werkplek. Werkprocessen worden gedigitaliseerd wat nieuwe mogelijkheden in het gebruiken van 
kennis over kandidaten en klanten creëert. Het werven van kandidaten voor vacatures verloopt steeds vaker via internet en social media. Aan de andere kant weten flexwerkers 

steeds makkelijker zelf vacatures te vinden. 

Globalisering van de markt 

Nederland wordt meer en meer onderdeel van een globaal netwerk van arbeidsvraag en -aanbod. Deze globalisering levert een wereldwijde arbeidsmarkt op waarin steeds 
meer gelet wordt op wat mensen kunnen leveren (voor hun loon), hoe uniek dat is en wat het rendement is van arbeid of onderneming. Dat betekent dat uitzendbureaus steeds 

vaker flexwerkers uit andere landen bemiddelen om in Nederland werk uit te voeren. Het kan voor klanten gunstiger zijn om buitenlandse werknemers in te zetten. Dat geldt 
niet alleen voor productiewerkers, maar ook worden in toenemende mate buitenlandse vakspecialisten en hoogopgeleide professionals bemiddeld op de Nederlandse markt. 

Druk van de klant 

Hetzelfde efficiënter doen. Het businessmodel van uitzenders, payrollers, detacheerders en partijen in werving en selectie is niet veel veranderd de afgelopen jaren. De klanten 
worden kritischer en willen meer tegen een lagere prijs. Om als uitzendorganisatie toch te kunnen groeien moeten processen daarom steeds beter, sneller en efficiënter 

verlopen. Dit legt een grote druk op de organisatie van het werk. 
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Herkenbaarheid ontwikkelingen 
Om de impact van de ontwikkelingen scherper in kaart te brengen werd in de eerste vragen van de online vragenlijst bij de respondenten nagevraagd of zij deze 
ontwikkelingen in de praktijk herkenbaar vonden. De ontwikkelingen bleken elk zeer herkenbaar voor de respondenten. 

 
  

Verandering van de arbeidsmarkt 

De babyboomers bereiken nu de pensioengerechtigde leeftijd. De eerste tekorten ontstaan en dat kan de komende jaren sterk toenemen door meer uitstroom en door mogelijk 
economisch herstel. Het is niet gemakkelijk meer om genoeg goede mensen te vinden en zo komen groepen zoals ouderen en herintredende vrouwen nadrukkelijker in de 
belangstelling te staan. Ook cultureel diversiteitsbeleid gaat een steeds grotere rol spelen in het optimaal benutten van het arbeidspotentieel in Nederland. Daarbovenop 

veranderen ook de wensen van medewerkers. Mensen willen in toenemende mate zelf bepalen waar en wanneer ze werken. Voor jongeren is daarbij groei en ontwikkeling een 
steeds belangrijker thema. Bijna de helft van alle bedrijven geeft aan dat zij nieuw aangenomen werknemers zelf gaat opleiden om hiermee de vergrijzingproblematiek op te 

lossen. Training en opleiding wordt daarmee in bredere zin als belangrijkste oplossing genoemd. Zowel het intensiveren van het contact met het onderwijsveld, als om- of 
bijscholen van huidige werknemers worden als voor de hand liggend gezien. 

Uitbreiding dienstenaanbod 

Flexibilisering van arbeid wordt steeds belangrijker. Bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheid en schommelingen in de afzet. Bedrijven werken 
steeds vaker met een kern van vaste werknemers met daaromheen een flexibele schil van medewerkers met tijdelijke contracten of medewerkers op projectbasis. Flexibele 
arbeid staat steeds meer op de strategische managementagenda. Ook krijgen uitzendbureaus steeds vaker de opdracht om die flexibele schil volledig over te nemen en qua 

bezetting te managen. Soms gaan klanten nog een stap verder en worden hele bedrijfsprocessen (zoals de outsourcing van de productie) of bepaalde diensten (zoals callcenters) 
in beheer gegeven van het uitzendbureau. 
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In 2012 is de Intercedent zelfstandig op 
zoek naar nieuwe klanten en bedenkt 

daartoe nieuwe initiatieven. 

In 2020 fungeert de Intercedent als schakel 
tussen organisaties en markt van flexibel 

personeel. De Intercedent is een zichtbare 
vertegenwoordiger voor zowel klanten als 

flexkrachten en bedenkt nieuwe initiatieven 
om in the picture te komen en te blijven; 

hij/zij zorgt voor het optimaal bedienen en 
behouden van klanten. 

 

 

Snelle (digitale) technologische ontwikkelingen 

Doordat het gebruik van internet en social media toe neemt, wordt de commerciële taak van de Intercedent in 2020 steeds aanzienlijker. De Intercedent zal in 
2020 meer op bezoek moeten gaan bij klanten, omdat ‘live’ contact met de klant steeds belangrijker wordt. Belangrijk is om op netwerkbijeenkomsten zichtbaar 
aanwezig te zijn voor de klant. De Intercedent zal steeds meer moeten onderhandelen met de klant over prijzen en marges als gevolg van de toename van 
markttransparantie. De meeste respondenten denken dat de commerciële taak van de Intercedent in 2020 niet aan andere specialisten zal worden overgelaten, 
zoals accountmanagers. Hiernaast zal door de toename van het gebruik van internet en social media bij het werven van flexwerkers de taak van de Intercedent 
volgens de respondenten in 2020 veranderen. Ongeveer de helft van de respondenten zegt dat deze rol juist groter zal worden maar de andere helft vindt juist 
het tegenovergestelde, namelijk dat deze rol kleiner zal worden. Wel zijn de respondenten het eens over het feit dat door de toename van het gebruik van 
internet en social media de Intercedent in 2020 meer bezig zal zijn met het werven van flexwerkers. De Intercedent zal meer gespecialiseerd moeten zijn in het 
werven van specifieke doelgroepen om zo proactief te reageren op klantvragen en zich te onderscheiden in de open en brede digitale markt. De meeste 
respondenten verwachten dat ook de wervende taak van de Intercedent in 2020 niet aan gespecialiseerde recruiters zal worden overgelaten. 

Ondernemer Ambassadeur 
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In 2012 is de Intercedent het centrale 

contactpunt voor werkgever en 
werknemer; de Intercedent ontvangt 

mensen op kantoor en staat ze te woord. 

In 2020 richt de Intercedent zich op de 
begeleiding en coaching van 

(internationale) flexkrachten. De 
Intercedent richt zich op specifieke 

doelgroepen en is zichtbaar in belangrijke 
internationale netwerken. 

 

 

Globalisering van de markt 

Door de globalisering zal de Intercedent in 2020 gespecialiseerd moeten zijn in het werven van specifieke internationale doelgroepen om zo snel en proactief op 
klantvragen te kunnen reageren en deze eventueel direct te kunnen beantwoorden. Ook zal de Intercedent actief moeten zijn in zoveel mogelijk netwerken om 
zo zichtbaar en toegankelijk te zijn voor de klant. De meeste respondenten verwachten dat door de globalisering de wervende taak van de Intercedent in 2020 
niet tot een specialistische functie zal leiden. Door de globalisering zal de begeleidingstaak van de Intercedent in 2020 niet kleiner worden door eventuele 
geautomatiseerde, internationale selfservice-systemen, maar zal hij juist groter worden. De Intercedent zal het aanwezige ontwikkelpotentieel van flexwerkers 
in kaart moeten brengen. Daarnaast ligt er ook een belangrijke taak in het coachen en opleiden van flexwerkers voor de klant. Door internationale flexwerkers zo 
goed mogelijk te kennen en te begeleiden zullen zij zich meer verbonden voelen met de uitzendorganisatie. Door de globalisering zal de Intercedent in 2020 
vooral fungeren als persoonlijke vraagbaak van de internationale flexwerkers en moeten zorgen voor psychosociale begeleiding, huisvesting en verzekeringen. 
Tevens zal de Intercedent vooral optreden als arbeidspoolmanager en verantwoordelijk zijn voor een optimale inzet van de flexwerkers die hij/zij onder zijn/haar 
hoede heeft. 

Gastheer/ 
Gastvrouw 

EU-Gids 
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De Intercedent van 2012 beoordeelt het 

functioneren van flexkrachten en inleners 
en houdt in de gaten of alle partijen zich 

aan de gestelde regels houden. 

De Intercedent van 2020 levert wat 
afgesproken is; hij/zij onderhandelt over de 
prijs, adviseert over de juiste contractvorm 
en draagt zorg voor de optimale registratie. 

 

 

Druk van de klant 

Door de druk van de klant zal in 2020 de taak van de Intercedent in het creëren van commerciële mogelijkheden groter zijn. In 2020 is dat dé belangrijkste taak 
van de Intercedent. Andere zaken, zoals matching en begeleiding van flexwerkers, worden aan specialisten overgelaten, waarbij aanbestedingen steeds meer 
het commerciële proces zullen gaan bepalen. De meeste respondenten denken dat de commerciële taak van de Intercedent in 2020 niet aan andere 
specialisten, zoals accountmanagers, zal worden overgelaten. Door de druk van de klant zal de Intercedent in 2020 meer moeten onderhandelen met de klant 
over prijzen en afspraken. Hij/zij zal meer een sleuteltaak hebben in het binnenhalen van kleine en middelgrote klanten, omdat daar de marges hoger zijn. De 
respondenten geloven niet dat door eventuele tijdsdruk de Intercedent minder op bezoek zal gaan bij de klant. De respondenten verwachten hiernaast dat 
door de druk van de klant de administratieve taken van de Intercedent in 2020 zullen veranderen. Zo’n 60% van de respondenten geeft aan het eens te zijn met 
de stelling dat deze taak vanwege efficiëntie juist kleiner zal worden. De meeste respondenten denken dat de administratieve taak van de Intercedent in 2020 
door druk van de klant uitbesteed zal worden aan een specifieke medewerker of een shared servicecenter. 

Controleur Waarmaker 
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De Intercedent van 2012 treedt op als 

tussenpersoon voor bedrijven en 
werknemers; hij/zij probeert de juiste 

personen bij elkaar te zoeken en ervoor te 
zorgen dat het “klikt”. 

Omdat vraag en aanbod niet 
vanzelfsprekend op elkaar aansluiten, gaat 

de Intercdent van 2020 proactief al het 
aanwezige potentieel in kaart brengen en 
benutten. De Intercedent van 2020 zoekt 

gericht naar specifieke doelgroepen; hij/zij 
benut ontwikkeling- en 

opleidingsmogelijkheden om de flexkracht 
“te verkopen” aan de klant. 

 

 

Verandering van de arbeidsmarkt 

Door de verandering van de arbeidsmarkt zal de taak van de Intercedent bij het werven van flexwerkers in 2020 groter worden. Het kost steeds meer tijd om in 
de krappere arbeidsmarkt geschikte flexwerkers te werven. Verwacht wordt dat juist andere taken worden overgelaten aan andere specialisten. De Intercedent 
zal gespecialiseerd moeten zijn in het werven van specifieke doelgroepen om zo snel en proactief op klantvragen te kunnen reageren. Ook zal hij/zij meer en 
vroegtijdig contact leggen met scholieren en studenten. De Intercedent zal actief moeten zijn in veel netwerken om zo snel mogelijk potentiële kandidaten te 
kunnen vinden die aansluiten op de vraag van de klant, waarbij hij/zij meer tijd bezig zal zijn om ouderen en herintreders te interesseren voor vacatures. 
Hiernaast zal door de verandering van de arbeidsmarkt de matchingstaak van de Intercedent in 2020 groter zijn. De Intercedent zal zich meer moeten 
specialiseren in het nauwgezet en zorgvuldig matchen, omdat het aantal beschikbare en voor de functie geschikte flexwerkers veel kleiner zal zijn. Ook zal hij/zij 
de kandidaat meer moeten 'verkopen' aan de klant, omdat er minder kandidaten zullen zijn die volledig aan de wens van de klant voldoen. Hiernaast bestaat de 
verwachting dat de Intercedent in 2020 meer tijd zal besteden aan de begeleiding van flexwerkers. De Intercedent zal het ontwikkelpotentieel van flexwerkers in 
kaart brengen en hen coachen en opleiden. Ook zal de Intercedent meer kennis en vaardigheden moeten hebben op het gebied van begeleiding en ontwikkeling 
van specifieke doelgroepen. Deze begeleidingstaak wordt belangrijker om zo flexwerkers aan de uitzendorganisatie te verbinden.  

Bemiddelaar Verbinder 
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De Intercedent van 2012 probeert de 

carrière van flexkrachten in goede banen te 
leiden door persoonlijke ondersteuning en 

adviezen. Bedrijven help de Intercedent 
eveneens door flexkrachten te adviseren 

omtrent hun personeelsbeleid. 

De Intercedent van 2020 is inhouse bij de 
klant verantwoordelijk voor de totale 

planning en inzet van een pool van 
flexkrachten; hij/zij is verantwoordelijk voor 
de dagelijkse aansturing, de kwaliteit en het 

functioneren van de flexkrachten. 

 

 

Uitbreiding dienstenaanbod 

Door de toename in het aanbod van diensten zal de Intercedent in 2020 meer op bezoek gaan bij de klant om de verschillende diensten onder de aandacht te brengen. 
De Intercedent zal daarbij meer moeten onderhandelen met de klant over inzet van flexwerkers, prijzen en afspraken. De respondenten verwachten dat de Intercedent 
in 2020 meer een sleutelrol zal hebben in het binnenhalen van kleine en middelgrote klanten als gevolg van het nieuwe dienstenaanbod. Ook zal hij/zij meer de rol van 
adviseur vervullen die samen met de klant kijkt naar de optimale inzet van flexibele arbeid. Door de toename in het dienstenaanbod zal de Intercedent in 2020 meer tijd 
besteden aan het begeleiden van flexwerkers. Door de flexwerkers zo goed mogelijk te kennen en te begeleiden, kan er goed worden ingespeeld op mogelijke 
klantvragen. De Intercedent zal het ontwikkelpotentieel van flexwerkers in kaart brengen en hen coachen en opleiden. Tevens zal door deze ontwikkeling de Intercedent 
in 2020 meer fungeren als adviseur op het gebied van strategische personeelsplanning. Ook wordt verwacht dat hij/zij meer zal moeten optreden als 
arbeidspoolmanager. In die rol zal de Intercedent verantwoordelijk zijn voor een optimale inzet en declarabiliteit van de flexwerkers die hij/zij onder zijn/haar hoede 
heeft.  
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