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Met trots presenteren wij u de Uitzendmonitor 2016, die een uniek 
inzicht biedt in de ontwikkeling van uitzendwerk en de rol van de 
branche op de arbeidsmarkt. 

Kijkend naar de cijfers, springen drie dingen in het oog. In 2015 waren er 770.136 
uitzendkrachten aan het werk. Daarmee is de branche één van de grootste werk
gevers van het land. En dan gaat het niet om ‘kleine baantjes’. Een uitzendkracht 
werkt gemiddeld bijna dertig uur in de week; de helft van alle uitzendkrachten werkt 
zelfs fulltime. En 40% is langer dan een jaar werkzaam als uitzendkracht. Serieuze 
banen dus, mét perspectief.

Voor velen blijft uitzendwerk een belangrijke opstap naar werk. Een duurzame opstap, 
zo laten de cijfers zien. Meer dan 60% is na de uitzendperiode nog altijd aan het werk. 
Ruim 20% van de uitzendkrachten komt uit een uitkeringssituatie. En 70% van de 
WW’ers die via het uitzendbureau weer aan het werk gaat, is na drie jaar nog aan het 
werk. Ook voor ouderen is uitzendwerk steeds vaker de poort naar werk: één op de  
vijf uitzendkrachten is ouder dan 45 jaar.

Door de jaren heen blijft de uitzendbranche voor werkgevers een belangrijke 
leverancier van flexibiliteit. Maar we zien een opmerkelijke verschuiving. Waren  
het voorheen vooral grote bedrijven die gebruikmaakten van uitzendwerk, nu 
ondersteunen uitzendorganisaties steeds vaker mkbbedrijven bij het organiseren  
van werk. 

Een grote en serieuze werkgever, die (mkb)bedrijven ontzorgt en voor werk
zoekenden een eenvoudige en duurzame opstap naar de arbeidsmarkt biedt.  
Dát is wat de uitzendbranche is. En dat is wat wij de komende jaren willen blijven. 

Jurriën Koops, directeur ABU
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Inhoud

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
gaan snel. Dat geldt zeker voor de 
uitzendbranche. Het is dan ook belangrijk 
om te beschikken over actuele kennis  
van de aard en omvang van uitzendwerk.

De Uitzendmonitor geeft inzicht in de 
samenstelling van de groep uitzend
krachten en in de ontwikkelingen in 
uitzendbanen. In deze whitepaper vindt  
u de belangrijkste cijfers over 2015 en 
trends vanaf 2007 en geven SEOdirecteur 
Bas ter Weel, CBShoofdeconoom Peter 
Hein van Mulligen, STOOFdirecteur 
Adriana Stel, UWVarbeidsmarktexpert  
Rob Witjes en senior arbeidsmarkt
onderzoeker Hedwig Vermeulen duiding 
aan de cijfers en de betekenis van 
uitzendwerk voor de arbeidsmarkt.
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Bas ter Weel 
Directeur SEO Economisch Onderzoek

“De uitzendbranche ligt qua ontwikke
lingen een jaar voor op de rest van de 
arbeidsmarkt en is dus een duidelijke 
leading indicator. Het herstel van  
de markt zie je dan ook het eerst  
door een fors groeiend aantal uit
zendkrachten vanaf 2013. De verdere 
beroepsbevolking volgt pas in 2014. 
Hoewel uitzendmedewerkers de  
pieken opvangen, blijft er altijd  
vraag naar uitzendwerk. Zelfs in het 
diepste economische dal kwam het 
aandeel uitzendkrachten nooit onder 
de 2,5%. Dat wil zeggen dat werk
gevers steeds behoefte houden aan 
flexibiliteit.

DE UITZENDKRACHT IN CIJFERS
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Tijdens de crisis daalde het percentage 
vrouwen dat werkte als uitzendkracht. 
Na de crisis loopt hun aandeel niet op
nieuw op. Dit kan erop duiden dat zij 
zijn doorgestroomd naar een ander type 
baan. Verder zien we qua leeftijd dat het 
aantal en aandeel ouderen (45plus) in 
uitzendbanen duidelijk is gestegen, van 
13% in 2007 naar 20% in 2015. Het aan
tal uitzendkrachten jonger dan 25 is juist 
afgenomen, van 400.000 in 2007 naar 
300.000 in 2015. Enerzijds komt dit door 
een andere samenstelling van de beroeps
bevolking: onze bevolking vergrijst. 
Anderzijds betekent het dat ouderen vaak 
via de uitzendsector weer aan het werk 
komen.

Het aandeel mensen zonder migratie
achtergrond in de uitzendbranche is 
steeds gelijk ge bleven. Het percentage 
mensen met een nietWesterse migratie

achtergrond neemt af, waarbij mensen uit 
de Midden en OostEuropese landen hun 
werk overnemen.

Tot slot zie je hoe het aantal mensen dat 
langer dan een jaar uitzendwerk verricht, 
behoorlijk is gestegen. Die ontwikkeling 
begon tijdens de eerste economische 
klap van 2008 – 2009 en breidde zich uit 
tijdens de jaren 2011 – 2012. Zonder uit
zendwerk  zou er meer werkloosheid zijn 
geweest; deze mensen zouden dan waar
schijnlijk niet aan het werk zijn gekomen. 
Kortom, een stabiele 3% van de beroeps
bevolking wordt via een uitzendbaan 
onttrokken aan werkloosheid. Daarmee 
bewijst de uitzendsector onmiskenbaar 
zijn maatschappelijke meerwaarde.”

AANDEEL UITZENDWERK  
BINNEN DE TOTALE FLEXSCHIL

Totaal 
flex 2015

38%

3%
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FASEVERDELING  
(INCLUSIEF SCHOLIEREN)

 fase A fase B fase C 
 (84,4%) (13,3%) (2,2%)

 fase A fase B fase C 
 (90,1%) (7,6%) (2,3%)

UITZENDBANEN NAAR  BEDRIJFSGROOTTE
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medewerkers

Peter Hein van Mulligen 
Hoofdeconoom CBS 

“Het meest opvallend is de verschui
ving van faseA naar faseBuitzend
contracten, waarbij ook fase A groeit. 
De groei van fase A heeft alles te maken 
met de conjunctuur en een aantrekken
de economie. Werkgevers zetten vaak 
eerst uitzendkrachten in om pieken in 
de productie op te vangen. Maar blijken 
zulke pieken een trend en gaat het dus 
langer goed, dan krijgen contracten 
een structureler karakter. De uitzend
sector is dus een voorloper.

Waar en hoe werken uitzendkrachten?

   De uitzendbranche is  
een voorloper van  
de conjuncturele  

    ontwikkelingen.  

2015

57%

13% 14%

49%

30% 37%

2007

n 2007     n 2015
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In fase B werken uitzendkrachten op 
een detacheringsovereenkomst voor 
bepaalde tijd met meer werkzekerheid. 
Onafhankelijk van de conjunctuur 
neemt dit type contracten jaarlijks 
toe. Dit komt doordat de arbeidsmarkt 
steeds flexibeler wordt. Werkgevers 
hebben een toenemende behoefte 
aan flexibele inzet. Uitzendwerk biedt 
die mogelijkheid, waarbij mensen via 
fase B toch een langere en hechtere 
arbeidsrelatie kunnen opbouwen. 

In de verdeling naar sectoren springt 
het oplopende aantal uitzendkrachten 
in de bouw eruit. Ook dat is toe te 
schrijven aan de conjunctuur. Door de 
crisis verdwenen in deze sector enorm 
veel banen. De CBScijfers laten zien 
dat de bouw weer aantrekt. 

De productie loopt op, maar het aantal 
directe dienstverbanden stijgt niet.  

Gemiddeld aantal uren per week in 2015

1-3 4-6 13-187-12 19-24 25-36 >36

23%

16%

21%

12%

8% 9%
11%

Aantal maanden 

Duur van uitzendbaan 2007 - 2015

UITZENDBANEN ZIJN VOLWAARDIGE BANEN

48% 
van de uitzendkrachten  
werkt meer dan 36 uur 

per week.29,1
uur 
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UITZENBANEN ZIJN TE VINDEN IN ALLE  
SECTOREN VAN DE ECONOMIE (2015)

Overige zakelijke
dienstverlening

10,9%

Openbaar  bestuur, 
overheid

7,9%
Industrie

23,7%

Bouwnijverheid

11,2%Vervoer en opslag

11,7%

In onzekere tijden durven werkgevers in 
de bouw de stap naar een vast contract 
blijkbaar nog niet aan. In de industrie zie 
je een soortgelijke ontwikkeling, al is die 
minder uit gesproken.

Tot slot valt het op dat tot voor kort met 
name de grote bedrijven – met meer dan 
honderd werknemers – uitzendkrachten 
inschakelden. Zij zetten eerder 55 – 60% 
van de uit zendkrachten in; nu ligt dat 
percentage voor het eerst onder de 
50%. Kleinere bedrijven tot vijftig 
medewerkers zijn nu verantwoordelijk 
voor 37% van de uitzendkrachten. 
Een mogelijke verklaring is dat er 
juist bij die kleinere bedrijven meer 
werkgelegenheidsgroei is gerealiseerd. 
Door de hoge werkgeverslasten en 
risico’s kiezen deze mkbbedrijven niet 
snel voor vaste dienstverbanden, maar 
voor flexcontracten.”
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Uitzendkrachten volgen vaak een opleiding

Adriana Stel  
Directeur STOOF (Stichting Opleiding   
& Ontwikkeling Flexbranche)

“Van alle uitzendkrachten (scholieren 
en studenten niet meegeteld) volgt 
nu 13% een opleiding. Dat is een stuk 
 hoger dan bij mensen met een oproep 
of nulurencontract. Uitzendorganisaties 
zijn bij uitstek bedreven in het inspe
len op de veranderende arbeidsmarkt 
om aan de vraag van werkgevers te 
kunnen voldoen. Daarbij is opleiden 
echt gewoongoed geworden. Scholing 
maakt uitzendkrachten wendbaarder 
en gemakkelijker inzetbaar. 

  Scholing maakt  
uitzendkrachten wendbaarder 
en gemakkelijker inzetbaar.  

PERCENTAGE MENSEN DAT GESCHOOLD WORDT  
NAAR DIENSTVERBAND IN 2015
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Tijdens de crisisjaren is het percentage 
uitzendmedewerkers dat een opleiding 
volgt wel gedaald; we komen van ruim 
14% in 2010. Besparingsmaatregelen 
speelden een rol en er waren beduidend 
meer hoger geschoolden werkzaam 
in lagere functies. Daardoor werd de 
 opleidingsnoodzaak minder. Onze 
ambitie voor 2020 blijft recht over
eind: 20% van de uitzendkrachten die 
scholing volgt. Dat percentage wordt 
nu overigens ook door werknemers 
met een vast contract (19%) of tijdelijk 
dienstverband (15%) nog niet gehaald. 

Tot slot is het belangrijk om te onder
strepen dat in de Uitzendmonitor alleen 
‘formeel leren’ wordt gemeten. Maar 
praktijkleren en soft skills zoals persoon
lijke vaardigheden moeten we ook her
kennen, erkennen en kwalificeren. Juist 
uitzendkrachten leren vaak in de praktijk, 
op verschillende plekken en daardoor 
steeds over andere facetten. Daar 
 mogen we ons nóg bewuster van zijn.”

22% van de uitzendkrachten 
is in 2015 scholier of student.

OPLEIDINGSNIVEAU
VAN UITZENDKRACHTEN

lager hoogmiddelbaar

17%

48%

35%

24%

48%

28%

n 2007     n 2015

UITZENDKRACHTEN STEEDS HOGER OPGELEID
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Uitzendwerk geeft grote kans op nieuw werk

Rob Witjes 
Hoofd Arbeidsmarktinformatie en 
-advies, UWV werkbedrijf

“Wat opvalt in deze Uitzendmonitor, is 
dat uitzendkrachten na afloop van de 
uitzendperiode weer snel aan de slag 
komen. Ook de uitzendkrachten die 
werkloos worden, vinden snel weer 
een baan. In de onderzochte periode 
vond bijna driekwart van de WW’ers 
die voorafgaand aan de werkloosheid 
uitzendkracht waren, binnen een jaar 
weer een baan. Bij mensen die voor 
hun werkloosheid een vast contract 
hadden, lukte het maar bij 47% om 
binnen een jaar werk te vinden. Uit
zendwerk biedt dus een snelle kans op 
werkhervatting. Dat heeft er naar mijn 
idee mee te maken dat uitzendkrachten 
meer gewend zijn om regelmatig van 
baan te wisselen. Zij zijn zich in hun 
zoekgedrag voortdurend bewust van 
hun arbeidsmarktpositie.
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Wat opvalt is, dat binnen de werkzame 
beroepsbevolking het aandeel mensen 
dat via uitzendwerk werkt 3% is, maar 
ondertussen helpt de uitzendbranche 
wel 30% van de mensen vanuit de WW 
duurzaam aan het werk. 70% van de 
WW’ers is drie jaar later nog aan te werk. 
De duurzaamheid van uitzendwerk is dus 
groter dan menigeen zich realiseert. Deze 
cijfers prikken de mythe door dat het bij 
uitzendwerk slechts zou gaan om ‘kleine 
baantjes voor een paar weken’. 

Ook voor ouderen blijkt de uitzendbranche 
een hele goede opstap te zijn: momen
teel is 1 op de 5 uitzend krachten ouder 
dan 45 jaar. Onze beroepsbevolking ver
grijst steeds meer. Over vijf jaar hebben 
we ruim driehonderdduizend 55plussers 
méér op de arbeidsmarkt. Gezien die 
forse toename, lijkt het verstandig om te 
kijken hoe we de samenwerking tussen 
de uitzendbranche en UWV voor deze 
doelgroep kunnen intensiveren. 

ARBEIDSMARKTPOSITIE  
WERKHERVATTERS NA WW  

VAN MAXIMAAL 1 JAAR

Uitzendwerk helpt WW’ers langdurig aan werk
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De uitzendbranche zal naar mijn 
overtuiging in de komende jaren 
 bovendien veel belangrijker worden bij 
vanwerknaarwerktransities, juist ook 
van vast personeel. Om (langdurige) 
werkloosheid te voorkomen, moet je 
niet pas in actie komen als mensen al 
zijn ontslagen. Uit deze Uitzendmonitor 
blijkt dat de uitzendbranche ertoe doet 
en mede een goede rol kan spelen bij 
vanwerknaarwerkbemiddeling.” 

  De duurzaamheid van 
uitzendwerk is groter dan  

menigeen zich realiseert.  

UITZENDWERK HELPT STEEDS  
MEER WERKLOZE OUDEREN AAN EEN BAAN

Percentage werkhervatting uit WW binnen een jaar (in 2015)

72%

47%

52%

19%

55+

TOTAAL ALLE
LEEFTIJDEN

UITGELICHT
WW

UITZENDWERK

VAST WERK
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Uitzendwerk door de jaren heen

Hedwig Vermeulen 
Senior onderzoeker arbeidsmarkt 
KBA Nijmegen

“In opdracht van de ABU heeft 
KBA Nijmegen de analyses voor de 
Uitzendmonitor 2016 uitgevoerd.  
De belangrijkste conclusie: het aantal 
banen in Nederland is weer aan het 
groeien, waarbij de uitzendbranche 
één van de grootste groeisectoren is. 
Sinds 2013 heeft het aantal uitzend
krachten een forse groei doorgemaakt: 
van 660.000 uitzendkrachten naar iets 
meer dan 770.000 uitzendkrachten in 
2015. We constateren dat het aantal 
uitzendkrachten niet alleen sterk reageert 
op economische ontwikkelingen, maar 
dat de uit zend branche ook eerder dan 
andere sectoren weer groei laat zien. Het 
aandeel uitzendkrachten in de werkzame 
beroepsbevolking blijft overigens redelijk 
constant. De ‘groei van flex’ wordt dus 
niet ver oorzaakt door uitzendkrachten, 

maar komt vooral door de groei van het 
aantal tijdelijke contracten en het aantal 
zzp’ers.

Juist omdat de uitzendsector de 
conjunctuurklok is van de Nederlandse 
economie, is het wezenlijk te be
schikken over actuele kennis van de 
omvang en samenstelling van de 
groep uitzendkrachten. Dit is mogelijk 
geworden door cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek te combineren 
met cijfers van de Polisadministratie 
van UWV. Daardoor kunnen we de 
uitzendbanen van alle uitzendkrachten 
over een reeks van jaren volgen en 
vergelijken met de ontwikkelingen in 
andere sectoren. Zo zien we dat er de 
laatste jaren weer meer uitzendkrachten 
opleidingen volgen dan voor de crisis. 

UITZENDWERK IS EEN  
STABIEL ONDERDEEL VAN  

DE ARBEIDSMARKT

Totaal 
flex 2003

26,9%

Totaal 
flex 2015

38%

Aandeel uitzendwerk

2,4%

Aandeel uitzendwerk

3%

Aandeel uitzendkrachten in  
werkzame beroepsbevolking
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Wat ook opvalt in deze Uitzendmonitor, 
is dat uitzendwerk voor ouderen en 
WW’ers een belangrijke factor is bij het 
vinden van een baan. In totaal vindt 
30% van de kortdurende WW’ers werk 
in de uitzendbranche, terwijl slechts 
15% een vaste baan weet te vinden. 
Daarnaast zien we dat het aandeel 
oudere uitzendkrachten stijgt ten 
opzichte van jongeren onder de 25 jaar. 
Dat is een belangrijke verschuiving: ook 
voor ouderen is uitzendwerk dus steeds 
vaker de toegang tot de arbeidsmarkt.”

  Uitzendwerk is voor  
WW’ers en voor ouderen  

een belangrijke factor bij het  
vinden van een baan.  

n werkzame beroepsbevolking
n uitzendkrachten
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Over de Uitzendmonitor
De Uitzendmonitor geeft inzicht in de samenstelling van de groep uitzendkrachten 
en in de ontwikkelingen in uitzendbanen. Dit is mogelijk geworden door cijfers  
van het Centraal Bureau voor de Statistiek te combineren met de cijfers van de 
Polisadministratie van UWV. Uitzendbanen van alle uitzendkrachten worden in  
een reeks van jaren gevolgd. De cijfers in de Uitzendmonitor 2016 gaan over 2015 
en geven daarnaast de trends weer vanaf 2007.

De Uitzendmonitor is interessant voor uitzendorganisaties, uitzendkrachten, 
beleidsmakers, wetenschappers en iedereen die zich bezighoudt met de 
arbeidsmarkt en kan gebruikt worden als naslagwerk.

De analyses voor de Uitzendmonitor zijn uitgevoerd door KBA Nijmegen, in 
opdracht van de ABU. 

Het volledige rapport van de Uitzendmonitor is te downloaden op de website  
van de ABU, www.abu.nl/uitzendmonitor.

Over de ABU
De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is ruim 55 jaar (sinds 1961) dé 
belangenbehartiger voor ondernemers in de flexbranche en leidend in de wereld 
van flexibel werk. Met ruim 500 leden – variërend van grote, middelgrote tot kleine 
ondernemingen – vertegenwoordigt de brancheorganisatie circa 65% van de markt. 
Daarmee is de ABU de grootste en meest toonaangevende werkgeversorganisatie 
binnen de uitzendbranche.
 
Reageren?          Praat mee op Twitter via #uitzendmonitor  

of praat mee op LinkedIn
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