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Flexibele schil wordt groter 

Uitzendkrachten maken deel uit van de flexschil 

van reguliere werkgevers waar ook werknemers 

met een contract voor bepaalde tijd en 

zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) onder 

vallen. Werkgevers willen in toenemende mate 

hun personeelskosten mee laten bewegen met 

de vraag naar hun diensten of producten. Het 

aantal werknemers met een flexibele 

arbeidsrelatie en het aantal zzp’ers neemt 

daardoor in belang toe. Het aandeel van 

werknemers met een vaste arbeidsrelatie
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 Werknemers met een vaste arbeidsrelatie hebben 

een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en 

een vast aantal uren per week. 

Figuur 1: Verdeling werkzame personen 

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau 

 

 

het totale aantal werkzame personen in 

Nederland neemt juist af.  

 

Economie gunstig voor uitzenduren 

Ondanks de toenemende behoefte van 

werkgevers aan een grotere flexschil blijft de 

uitzendmarkt cyclisch van aard. Dat houdt in dat 

de markt nogal heftig reageert op de 

ontwikkeling van de economie en daarmee op 

de bedrijvigheid. 

 

Figuur 2: Verloop economie en uitzenduren 

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau 

 
 

Zo laat figuur 2 zien is dat het aantal 

uitzenduren sinds medio 2013 weer toeneemt, 

Uitzendmarkt groeit, terwijl spelers profilering aanpassen 

Met de economische groei nemen het aantal uitzenduren en de omzet van uitzendbureaus toe. 

Naar verwachting groeit de economie verder maar niet in die mate dat de uitzendmarkt een 

extra duwtje krijgt zoals dat in het verleden het geval was. Positief voor uitzendbureaus is dat 

de flexibilisering van de arbeidsmarkt doorzet. Het huidige aandeel van uitzendkrachten in de 

zogenaamde de flexschil van reguliere werkgevers is echter niet onaantastbaar. Daarbij komt 

dat het traditionele uitzenden te kampen heeft met prijsdruk. Tevens daalt en het aantal banen 

waarvoor geen hoge scholing vereist is door automatisering en digitalisering. Uitzendbureaus 

spelen op de structurele uitdagingen in door het dienstenpakket te verbreden, zich te 

specialiseren of te streven naar kostenleiderschap. 



 

 

maar dan wel in een veel sneller tempo dan de 

economie. 

 

Wat ook blijkt is dat de groei van het aantal 

uitzenduren nog ver af is van de groei van 15% 

of meer die in de meeste kwartalen van 2006 en 

2007 werd gerealiseerd. Dit heeft onder meer te 

maken met het niveauverschil in economische 

groei. In de jaren 2006 en 2007 bedroeg de 

economische groei minimaal 3% per kwartaal. 

Bij een dergelijke groei accelereert de vraag 

naar uitzenduren normaliter, een groei die we al 

lange tijd niet hebben meegemaakt. Wat de 

groei ook tempert is de voortdurende afname 

van het aantal banen waarvoor geen hoge 

opleiding vereist is. Dit als gevolg van de 

toenemende automatisering. Uitzenden vindt 

voor een substantieel deel binnen deze 

categorie plaats. 

 

Omzet groeit, maar prijs onder druk 

Er zijn geen gegevens over de omzet-

ontwikkeling van de branche uitzendbureaus. 

Wel is er informatie beschikbaar over de 

omzetontwikkeling van bedrijven die zich 

hoofdzakelijk met uitzenden en/of detacheren
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 Zowel bij uitzenden als detachering gaat het om het 

tijdelijk plaatsen van arbeidskrachten bij andere 
bedrijven. In vergelijking met uitzenden is bij 
detachering vaker sprake van: een formele 
arbeidsrelatie met de uitlener, hoog opgeleide 
arbeidskrachten en specialisten, vooral in 
automatisering en techniek, en langdurige contracten. 

bezighouden. Uit figuur 3 komt naar voren dat 

de omzet van deze bedrijven sinds medio 2013 

weer toeneemt; net zoals het aantal uitzenduren 

wat we hierboven zagen. 

 

Figuur 3: Omzet- en prijsontwikkeling 

Bron: CBS, bewerking ABN AMRO Economisch Bureau 

 

 

 

De prijs van de verleende diensten neemt sinds 

2007 niet alleen maar toe maar laat een veel 

minder beweeglijk patroon zien dan de omzet. 

Wel valt op dat de prijsstijgingen vòòr 2010 op 

een flink hoger niveau lagen dan daarna, 

respectievelijk een stijging van gemiddeld 4,5% 

en 1,5% per kwartaal (joj). Dit terwijl de 

gemiddelde inflatie in beide periodes even hoog 

was. Na 2010 heeft de branche dus duidelijk te 

kampen met prijsdruk. Vooral de tarieven van 

het plaatsen van uitzendkrachten staan onder 

druk omdat deze activiteit steeds meer als bulk 

wordt beschouwd en de kostprijs van dit product 

zeer transparant is geworden. 

 

Markt groeit verder op de korte termijn… 

De economie groeit de komende jaren verder - 

zie ook ‘Nederlandse economie in zicht: 

Vooruitzichten 2016-2017’. Dit komt de 

bedrijvigheid in Nederland en daarmee de vraag 

naar uitzendkrachten ten goede. Wel blijft de 

economische groei nog onder de 2,5% waardoor 

de markt voor uitzenden voorlopig geen extra 

duw in de rug krijgt. 

 

… maar uitdagingen leiden tot 
aanpassing strategie 
 
Behoud aandeel in flexschil niet zeker 

Gunstig voor de branche is dat de flexschil van 

werkgevers op de langere termijn alleen maar 

groter wordt. De behoefte om het 

arbeidsbestand met de markt mee te laten 

bewegen wordt alleen maar sterker. Hoewel de 

flexschil groeit, staat het niet zondermeer vast 

dat het huidige aandeel van uitzendkrachten in 

de flexschil kan worden behouden. Dat aandeel 

bedraagt momenteel ongeveer 8,5%. Temeer 

omdat, zoals we hierboven aangaven, het 

bestand aan laaggeschoolde banen geleidelijk 

aan door automatisering wordt uitgehold. 

Uitzenden vindt voor een substantieel deel 

binnen deze categorie plaats. Daarbij kwam uit 

een onderzoek van het TNO uit 2014 naar voren 

https://insights.abnamro.nl/2015/12/nederlandse-economie-in-zicht-vooruitzichten-2016-2017/
https://insights.abnamro.nl/2015/12/nederlandse-economie-in-zicht-vooruitzichten-2016-2017/


 

 

dat reguliere werkgevers wat hun flexschil 

betreft de meeste groei verwachten in het 

aandeel werknemers met een tijdelijk contract.  

 

Profilering lastig door commoditisering 

Zoals we hiervoor aanstipten staan de tarieven 

van uitzendwerk onder druk. Daarbij komt dat 

door digitalisering de toetredingsdrempel tot 

uitzenden alsmaar lager wordt. Uitzenden wordt 

in toenemende mate als een commodity gezien 

waardoor het moeilijk wordt om onderscheidend 

te zijn. 

 

Onderscheiden als flexbureau, specialist of 

kostenleider  

Als antwoord op de hiervoor genoemde 

uitdagingen bewandelen uitzendbureaus diverse 

wegen. De grotere uitzendbureaus ontwikkelen 

zich steeds meer tot zogenaamde flexbureaus. 

Dat zijn bureaus die meerdere arbeid 

gerelateerde diensten aanbieden. Naast 

uitzenden kunnen reguliere werkgevers daar nu 

al terecht voor detachering en bemiddeling van 

zzp’ers. Daarmee richten zij zich op een groter 

deel van de flexschil. Verder vormt ook 

payrolling een vast onderdeel van hun 

dienstenpakket. Onder payrolling vallen 

bijvoorbeeld het uitvoeren van de personeels- 

en salarisadministratie voor en het overnemen 

van medewerkers van een werkgever. 

Payrolling speelt ondermeer in op de behoefte 

van werkgevers om ontzorgd te worden. De 

werkgever krijgt meer tijd voor zijn kerntaken en 

loopt minder risico’s die bij het werkgeverschap 

horen - zie ook ‘Payrolling in zuivere vorm wordt 

minder aantrekkelijk’. 

Binnen het kader van ontzorging zullen de 

grotere uitzendbureaus naar verwachting hun 

standaard dienstenpakket in toenemende mate 

uitbreiden met arbeid gerelateerde diensten 

zoals personeelsplanning, re-integratieservices, 

opleiding en trainen, selectie en werving, 

mobiliteit en outplacement services en 

flexschilbeheer. Deze diensten bieden meer 

garantie voor een onderscheidend profiel en een 

hogere toegevoegde waarde.  

 

Vooral de kleinere uitzendbureaus zullen zich 

noodgedwongen moeten specialiseren om zich 

te onderscheiden. Dit kan bijvoorbeeld zijn naar 

sector, beroep of opleidingsniveau. 

 

Voor de spelers die zich primair richten op het 

traditionele uitzenden vormen een hoge mate 

van efficiency en daardoor lage kosten 

noodzakelijke voorwaarden voor succes. Zij 

zullen ernaar moeten streven om kostenleider te 

zijn. 
  

https://insights.abnamro.nl/2015/10/payrolling-in-zuivere-vorm-wordt-minder-aantrekkelijk/
https://insights.abnamro.nl/2015/10/payrolling-in-zuivere-vorm-wordt-minder-aantrekkelijk/


 

 

 

Economisch Bureau |  Nederland 

 

 Contactgegevens ABN AMRO | Economisch Bureau Nederland: 

 Aandachtsgebied Telefoonnummer: E-mailadres: 

Jacques van de Wal (hoofd) Algemeen 020 628 0499 jacques.van.de.wal@nl.abnamro.com 

Eric Huliselan Zakelijke Dienstverlening 020 628 2138 eric.huliselan@nl.abnamro.com 

Casper Burgering Industrie (w.o. industriële materialen) 020 383 2693 casper.burgering@nl.abnamro.com 

Nadia Menkveld Transport & Logistiek 020 628 6441 nadia.menkveld@nl.abnamro.com 

Frank Rijkers Agrarisch, Food 020 628 6437 frank.rijkers@nl.abnamro.com 

Sonny Duijn Retail, Technologie, Media & Telecom (TMT) 020 344 2179 sonny.duijn@nl.abnamro.com 

Hans van Cleef Olie & Gas 020 343 4679 hans.van.cleef@nl.abnamro.com 

Madeline Buijs Bouw, Real Estate 020-383 8201 madeline.buijs@nl.abnamro.com 

 

 

Nico Klene Macro-economie 020-628 4204 nico.klene@nl.abnamro.com 

Philip Bokeloh Woningmarkt, Macro-economie 020-383 2657 philip.bokeloh@nl.abnamro.com 

Theo de Kort Informatieanalist, Autohandel 020 628 0489 theo.de.kort@nl.abnamro.com 

Ingrid Kroeze Research ondersteuning 020 383 5161 ingrid.kroeze@nl.abnamro.com 

 

Volg ons ook op Twitter: @ABNAMROeconomen 

 

Disclaimer 
This document has been prepared by ABN AMRO. It is solely intended to provide financial and general information on the energy market. The information in this document is 
strictly proprietary and is being supplied to you solely for your information. It may not (in whole or in part) be reproduced, distributed or passed to a third party or used for any 
other purposes than stated above. This document is informative in nature and does not constitute an offer of securities to the public, nor a solicitation to make such an offer.  
 
No reliance may be placed for any purposes whatsoever on the information, opinions, forecasts and assumptions contained in the document or on its completeness, accuracy or 
fairness. No representation or warranty, express or implied, is given by or on behalf of ABN AMRO, or any of its directors, officers, agents, affiliates, group companies, or 
employees as to the accuracy or completeness of the information contained in this document and no liability is accepted for any loss, arising, directly or indirectly, from any use of 
such information. The views and opinions expressed herein may be subject to change at any given time and ABN AMRO is under no obligation to update the information 
contained in this document after the date thereof.  
 
Before investing in any product of ABN AMRO Bank N.V., you should obtain information on various financial and other risks and any possible restrictions that you and your 
investments activities may encounter under applicable laws and regulations. If, after reading this document, you consider investing in a product, you are advised to discuss such 
an investment with your relationship manager or personal advisor and check whether the relevant product –considering the risks involved- is appropriate within your investment 
activities. The value of your investments may fluctuate. Past performance is no guarantee for future returns. ABN AMRO reserves the right to make amendments to this material. 

 

Tekst afgeloten per 30 december 2015 

 

© ABN AMRO, 2015 

 

mailto:madeline.buijs@nl.abnamro.com
mailto:nico.klene@nl.abnamro.com
https://twitter.com/ABNAMROeconomen

