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De arbeidsmarkt verandert. Uitzendbureaus en 
opdrachtgevers moeten daarop inspelen om straks niet 
geconfronteerd te worden met personeelstekorten of 
personeel met de verkeerde competenties. Iedere huidige 
en toekomstige werknemer – vast of flex – zal duurzaam  
bij het arbeidsproces betrokken moeten blijven.  
De uitzendbranche heeft grote waarde te bieden op dat 
scheidspunt van belangen tussen werkgevers, werknemers 
en samenleving. Op het duurzaamheidsthema ‘people’ kan 
de sector zich dan ook onderscheiden en kansen creëren. 

De arbeidsmarkt is de afgelopen jaren flexibeler geworden.  
Had tien jaar geleden nog 75% van de beroepsbevolking een  
vast arbeidscontract, tegenwoordig is dit 69%. Vooral jongeren 
werken steeds vaker op basis van een flexcontract. Het aandeel 
jongeren van 15 tot 27 jaar met een flexibel arbeidscontract is 
tussen 2002 en 2012 gestegen van 24 procent naar 39 procent, 
op een totaal van 627.000 jongeren. Het gaat daarbij om 
jongeren die uitsluitend werken en daarnaast geen opleiding 
volgen. Bovendien is het aantal zzp’ers flink gestegen. In 2012 
stonden 752.000 zzp’ers geregistreerd – ruim 200.000 meer dan 
10 jaar geleden. Verwacht wordt dat dit aantal zal stijgen naar 
ruim 1 miljoen. 

Flexibilisering
De flexibilisering van de arbeidsmarkt heeft een aantal oorzaken. 
Ten eerste wil een groeiende groep – vaak hoogopgeleide – 
professionals meer vrijheid en ondernemerschap in plaats van 
een loondienstverband. Het feit dat de Nederlandse economie 
steeds meer een diensteneconomie is geworden, draagt hieraan 
bij. Veel werkzaamheden worden steeds specialistischer. Bij 
projecten waarvoor tijdelijk specifieke kennis nodig is, wordt 
steeds meer gebruik gemaakt van zzp’ers. In diverse segmenten 
binnen de dienstverlening – zoals ICT en de creatieve industrie – 
ontstaan netwerken van zzp’ers, waarbij ieder vanuit zijn of haar 
specialisme bijdraagt aan een totaaloplossing voor de klant.  

Een tweede oorzaak van de flexibilisering is dat bedrijven steeds 
vaker vragen om tijdelijk personeel. Dat stelt hen enerzijds in 
staat om in te spelen op conjuncturele ontwikkelingen. En 
anderzijds speelt ook het kostenaspect een belangrijke rol. 
Sociale premies, pensioenpremies, vakantiegeld, een dertiende 
maand, doorbetalen bij ziekte en vaak ook hoge 
ontslagvergoedingen – dit alles maakt arbeid duur. Mede door 
die hoge ontslagvergoedingen gaan in de politiek steeds meer 
stemmen op om de arbeidsmarkt te hervormen. De komende 
jaren zullen deze trends verder doorzetten.  Werkgevers zullen 
daar nu al op moeten inspelen.   

Personeelstekorten
Op de arbeidsmarkt zijn grote verschillen zichtbaar tussen 
sectoren. Zo hebben enkele sectoren te kampen met 
personeelstekorten, ondanks de huidige hoge werkloosheid.  
De verwachting is dat deze tekorten verder zullen toenemen.  
Een voorbeeld is het tekort van tienduizend mensen in de 
transportsector. Maar ook in de ICT- en technieksector hebben 
werkgevers vaak moeite om vacatures in te vullen. Het aantal 
studenten dat een technische studie volgt is wel toegenomen, 
waarschijnlijk als gevolg van meer promotie van techniek en de 
grotere kans op het vinden van een baan. Maar voor de vacatures 
op de korte termijn heeft dit nog geen effect. Reden voor veel 
bedrijven om in het buitenland op zoek te gaan naar personeel. 
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In de meeste andere sectoren zal de werkgelegenheid volgend jaar nog verder 
afnemen. De economische vooruitzichten verbeteren weliswaar, maar veel bedrijven 
zullen eerst de arbeidsproductiviteit weer op peil willen brengen voordat zij nieuwe 
mensen aannemen.  Daarnaast vinden er ook structurele verschuivingen plaats.  
In de zakelijke dienstverlening zullen bijvoorbeeld banen verloren gaan door verdere 
digitalisering. Deze digitalisering vereist bovendien andere competenties van 
personeel. Dit geldt niet alleen binnen de dienstverlening, maar ook voor sectoren  
als industrie en groothandel. De vergrijzing zorgt de komende jaren – ondanks de 
verhoging van de pensioenleeftijd – voor een uitstroom van veel werknemers. Een veel 
kleiner deel van de beroepsbevolking zal hun plaats innemen. We verwachten dan ook 
dat over een paar jaar de strijd om talent op de arbeidsmarkt weer zal toenemen. 

Toekomstige arbeidsmarkt vraagt nu om oplossingen
Hoewel veel ondernemers – zeker in het mkb – vooral het hoofd boven water proberen 
te houden, ligt er op het gebied van HRM een uitdaging voor de toekomst. Op die 
toekomst moet nú al ingespeeld worden, wil een ondernemer straks niet 
geconfronteerd worden met personeelstekorten of werknemers met de verkeerde 
competenties. Iedere huidige en toekomstige werknemer – vast of flex – zal bij het 
arbeidsproces betrokken moeten blijven. Hier liggen kansen voor de uitzendbranche.  
Door nu al met klanten in gesprek te gaan over hun strategische personeelsplanning. 
En door te kiezen voor duurzame oplossingen die zowel voor werkgever als werknemer 
voordeel hebben. Niet alleen voor de korte, maar juist ook voor de lange termijn.

Geloofwaardige duurzaamheid
Hoe kan de uitzendbranche concreet aan de slag met het thema duurzaamheid en  
een rol van betekenis spelen bij het oplossen van problemen op de arbeidsmarkt? Een 
uitzendonderneming heeft de meeste veranderimpact door duurzaamheid te borgen  
in haar kernproces: haar ketenpartners op een duurzame manier helpen aan de juiste 
mensen op de juiste plek én op het juiste moment. Dit betekent dat je met klanten het 
gesprek aangaat over wat nu en in de toekomst een ideale kandidaat en een ideaal  
werknemersbestand is. En over hoe je kunt zorgen dat het werknemersbestand een 
betere afspiegeling van de maatschappij vormt, met bijbehorende ondersteuning om 
de (minder voor de hand liggende) ideale match te laten slagen. Dit leidt uiteindelijk tot 
waardecreatie op meerdere fronten, met een bijdrage aan de arbeidsparticipatie van een 
zo groot mogelijke groep mensen. Voor de uitzendbranche betekent dit nieuwe activi-
teiten en daardoor ook kansen om op in te spelen.

Daarnaast kan een uitzendonder neming duurzaamheid doorvoeren in de eigen bedrijfs-
voering. Bijvoorbeeld door vermindering van het energieverbruik, bewustere inkoop van 
gebruiksmiddelen als papier en koffie, het gebruik van andere vervoermiddelen (of zelfs 
een geheel ander mobiliteitsconcept) en een meer gerichte loopbaanbegeleiding van 
de eigen medewerkers. De markt vraagt bovendien om meer transparantie, en dus om 
communicatie over de eigen duurzaamheidsdoelstellingen. Aantoonbaar duurzaam 
ondernemen is steeds vaker een randvoorwaarde om als zakenpartner in aanmerking te 
komen. De verduur zaming van de eigen bedrijfsvoering is dan ook een belangrijke eer-
ste stap om, zowel voor de eigen medewerkers als in de markt, geloofwaardig op dit pad 
verder te gaan. 

Verschillende opties
Uitzendbureaus kunnen op diverse manieren een belangrijke rol spelen op het gebied 
van duurzaamheid. Bijvoorbeeld:

Overnemen P&O functie 
Uitzendondernemingen kunnen zich meer profileren als HR-dienstverlener. Zo kunnen 
zij bijvoorbeeld de P&O-functie overnemen voor kleine bedrijven die daar zelf niet de 
capaciteit of expertise voor hebben. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat mensen breed 
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inzetbaar blijven en denken mee met loopbaanstappen. Dit lijkt niks nieuws, maar het is 
voor heel veel (kleine) bedrijven toch moeilijk te realiseren. Voorwaarde om deze rol als 
uitzendorganisatie duurzaam te vervullen is onderscheidend vermogen op ‘goed 
werkgeverschap’. Het voordeel voor opdrachtgevers is dat ze ontzorgd worden. 
Daarnaast levert het hen tevreden medewerkers op die hun talenten ontwikkelen  
en inzetten voor het bedrijf waar ze werken. Tevreden medewerkers zijn beter voor  
de productiviteit en zorgen voor een lager ziekteverzuim. 

Voorbeeld:
Detacheerder Molijn Professionals biedt flexibiliteit aan bedrijven. Ze wil daarnaast de 
flexwerkers meer zekerheid geven en de kans bieden zich verder te ontwikkelen. Pieter  
Molijn wil ‘detacheren met perspectief’ ontwikkelen tot dé norm in de flexbranche.

Opleiden
Uitzendorganisaties kunnen uitzendkrachten opleiden en omscholen, in samenwerking 
met onderwijsinstellingen en bedrijven. Uitzendbureaus kennen de arbeidsmarkt goed. 
Ook weten ze vaak beter dan het onderwijs naar welke kandidaten werk gevers op zoek 
zijn. Uitzendbureaus kunnen dan ook een verbinding vormen tussen het bedrijfsleven 
en het onderwijs. Door mensen op te leiden en om te scholen leveren 
uitzendorganisaties een bijdrage om de tekorten in bepaalde branches kleiner te 
maken en meer mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast zorgen zij ervoor dat deze 
uitzendkrachten door de genoten opleidingen duurzaam en breder inzetbaar zijn, 
waardoor zij in de toekomst makkelijker een andere baan zullen vinden. Het voordeel 
voor het uitzendbureau is natuurlijk dat zij meer matches kan maken. Wel zal het 
uitzendbureau goede afspraken moeten maken met de opdrachtgevers over de 
verdeling van de kosten van de opleidingen. 

Iedereen aan het werk
In de huidige ruime arbeidsmarkt is er een flinke groep mensen met een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt; deze mensen komen nu moeilijk aan een baan. Voorbeelden zijn  
arbeidsgehandicapten, jongeren en ouderen. Dit is een maatschappelijk probleem en 
op het moment dat er weer krapte ontstaat op de arbeidsmarkt zijn deze mensen 
keihard nodig. Door zich nu al op deze groepen te richten, kunnen uitzendbureaus 
kennis en ervaring opdoen waar ze nu en straks in een krappe arbeidsmarkt de 
vruchten van plukken. Het mes snijdt zo aan twee kanten: het zorgt voor meer business 
én het draagt bij aan een gezonde maatschappij.  
In dit scenario ontwikkelen de uitzendbureaus onderscheidend vermogen door goed 
in te schatten wat de competenties van deze werknemers zijn, door te helpen bij het 
vinden en creëren van een passende baan en door daarbij de juiste begeleiding te 
bieden. Uitzendbureaus kunnen hierbij gebruik maken van jobcarving. Voordeel voor 
de werkgevers is dat ze gemotiveerd personeel in dienst hebben dat straks tijdens 
krapte op de arbeidsmarkt moeilijker te vinden zal zijn.  Er vindt steeds meer publiek-
private samenwerking plaats tussen uitzendbureaus, UWV en gemeenten. Uit een 
rapport van de ABU blijkt dat deze samenwerking  lonend kan zijn voor alle betrokken 
partijen. Maar dan moeten de verschillende partijen elkaar wel wat ‘gunnen’. Een goede 
verstandhouding tussen de mensen op uitvoeringsniveau maakt een groot verschil.

Voorbeeld:
Uitzendbureau Emma at Work is een non-profitorganisatie voor jongeren met een 
chronische ziekte of lichamelijke beperking. Zij bemiddelt deze jongeren naar een 
vakantiebaan, bijbaan of vaste werkplek, met als doel hen aan werkervaring te helpen. 
Rabobank Foundation steunt Emma at Work in de ontwikkelfase van de onderneming 
en stelt ook haar netwerk beschikbaar om zoveel mogelijk werkplekken te creëren.
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