
Kansen op de  
arbeidsmarkt  
voor iedereen

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Vergrijzing,  
ontgroening, economische druk, reorganisaties, nieuwe 
wetten en regels… Maar ook  anderhalf miljoen mensen 

die aan de kant staan. Juist in economisch moeilijke  
tijden heeft de Nederlandse arbeidsmarkt een stelsel 

nodig dat de vraag naar arbeid stimuleert, arbeidspro-
ductiviteit bevordert en iedereen een kans biedt, ook 

outsiders. Niemand mag aan de kant blijven staan.
  

Als grootste werkgever van Nederland kan de 

uitzendbranche daarin een cruciale rol vervul-

len. Juist omdat uitzendwerk uitermate flexibel 

is en snel op ontwikkelingen bij bedrijven kan 

inspelen. En omdat uitzendorganisaties een 

volwaardige opstap naar werk mogelijk maken, 

vaak voor mensen die die hulp goed kunnen 

gebruiken. Al deze mensen én de bedrijven 

verdienen dat de overheid blijft investeren in 
goede flexibiliteit op de arbeidsmarkt. In de 

allocatiefunctie van uitzendbedrijven, in een 

activerender sociale zekerheid, in publiek-pri-

vate samenwerking, in intersectorale mobiliteit 

en in scholing. Kansen die kunnen en moeten 

worden benut. Uit economisch en sociaal 

belang! 
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versterken
Niet iedereen vindt op eigen kracht zijn weg op 

de arbeidsmarkt. De behoefte aan arbeidskrach-

ten bij bedrijven is bovendien steeds in beweging. 

De allocatiefunctie is het hart van de uitzendfor-

mule, de verbindende rol tussen vraag en aanbod 

van werk. Mensen helpen met de opstap naar 

werk of de overstap naar ander werk. Selecteren, 

matchen en plaatsen. Voor werkzoekenden in alle 

leeftijds- en carrièrefasen. Van herintreders tot 

studenten, van jongeren tot ouderen. Alleen al 
één derde van de werkzoekenden die bij uwv 
staan ingeschreven komt via het uitzendbu-
reau weer aan een baan. En 62% is na tweeën-

half jaar nog steeds aan het werk. Dit is vrijwel 

hetzelfde als bij mensen die direct bij een bedrijf 

aan de slag gaan. We roepen de politiek op bij 

alle afwegingen die allocatiefunctie te blijven 

borgen. Versterk en benut die rol. Het versterkt 

de arbeidsmarkt.

Activerender
sociale zekerheid
Er is een activerender sociale zekerheid nodig die 

goede waarborgen biedt, maar die vooral inzet op 

een snelle reactivering en dat ook lonend maakt 

voor de werknemer, werkgever en intermediair.  

Uitzenders kunnen bij die reactivering een 

belangrijke rol spelen door te zorgen voor snelle 
transities van werk naar werk. Binnen zo’n 

hervorming van sociale zekerheid is ook een 

verbeterde toegang voor flexkrachten nodig,  bij-

voorbeeld door versoepelde refertetermijnen en 

opbouwregels. Nu worden uitzendkrachten soms 

meer gestraft dan beloond voor hun flexibele 

inzet. 

Geen  flexibiliteit  
zonder zekerheid
Uitzendwerk is de best gereguleerde vorm van 

flexibiliteit op de arbeidsmarkt. De abu-caos 

waarin de rechten, plichten en zekerheden van 

werknemers en werkgevers zijn geborgd bewijst 

dat. Het uitzendwezen doet wat de Flexwet van 

1999 beoogde: meer zekerheid bieden. Maar 

mindere flexvormen, zoals oproep- en nuluren-

contracten, zijn nog altijd niet verdwenen, terwijl 

deze nadelig zijn voor de zekerheid van werkne-

mers.  

Voor de abu geldt: geen flexibiliteit zonder 

zekerheid. Maar dan wel zo dat de benodigde 

zekerheden minder gebaseerd zijn op de aard 

van het contract, maar veel meer op de flexibele 
inrichting van de omgeving (pensioen, sociale 

zekerheid, scholing, hypotheek) met ‘meeneem-

bare  werknemersrechten’ die transities op de 
arbeidsmarkt vergemakkelijken.   

Meer
intersectorale  
mobiliteit
De arbeidsmarkt is steeds meer gebaat bij 

werkenden en werkzoekenden die makkelijk in 

verschillende functies in verschillende sectoren 

aan de slag kunnen. Om transities op de arbeids-

markt te verbeteren, is het nodig dat praktische 

bezwaren worden weggenomen. Voorzieningen 

als sociale zekerheid, pensioenen, opleidingen en 

e-portfolio’s zijn nu vaak  gekoppeld aan sectoren 

en aan  de aard van het contract. Het  zou beter 

zijn als de voorzieningen gekoppeld zijn aan 
het individu. 
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Elf
voorstellen

voor  een 
gezonde

arbeidsmarkt

1  Faciliteer en investeer in goede flex-vor-
men zoals uitzenden;  borg  en benut de 
allocatieve rol die uitzendbureaus bij 
uitstek spelen. 

2   Een bekrachtiging en handhaving 
van de oorspronkelijke afspraken uit de 
Flexwet van 1999, waarvan de inten-
tie was dat mindere flexvormen zoals 
oproep- en nulurencontracten zouden 
verdwijnen. In cao’s moet maat worden 
gehouden met betrekking tot het ge-
bruik van tijdelijke contracten.

3  Pak malafiditeit keihard aan en inves-
teer in publiek-private samenwerking 
(private certificering (sna), cao-politie 
en overheid) om de markt te schonen en 
slechte flex te voorkomen. 

4  Zorg voor een meer activerende ww, 
die leidt tot een snelle werkhervatting 
en die lonend is voor werkgevers, werk-
nemers en intermediairs.  Verbeter de 
toegang tot de sociale zekerheid voor 
flexkrachten.

5  Meer opleidingsfaciliteiten afgestemd 
op de uitzendformule, waarbij werk-
nemers - vast en flexibel - intersecto-
raal van alle scholingsfondsen gebruik 
kunnen maken.  Zorg voor meer flexi-
biliteit in de toegang tot het reguliere 
onderwijs.

6 De huidige systematiek voor pensioenen 
remt de intersectorale mobiliteit op de 
arbeidsmarkt. Dit kan beter door het 
stimuleren van individueel pensioen-
sparen bij pensioenfondsen, banken 
of verzekeraars en de zorg voor een 
goede fiscale regeling binnen de 
pensioenwet te faciliteren. 

7 Een blijvende investering in de 
publiek-private samenwerking met 
uwv en gemeenten en een erkenning 
van de rol van de uitzendbranche bij 
het bemiddelen van (kwetsbare)

   doelgroepen.

18 Zorg voor subsidieregelingen en  
 fiscale tegemoetkomingen die de  
 instroom naar werk ondersteu- 

 nen. En laat die regelingen ook van  
 toepassing zijn op uitzendkrachten. 

19 Zorg voor transparantie in de  
 publieke bestanden van werkzoe-  
 kenden waardoor uitzendbureaus  

 goed kunnen selecteren en  
 matchen. 

10 Investeer in de dertig werk- 
 pleinen als zijnde dé  knooppunten 
 in de arbeidsmarkt op zowel  

 landelijk, regionaal, lokaal als 
 sectoraal niveau.

11 Zorg voor een fiscaal gelijk 
 speelveld (btw)op de arbeids  
 markt waardoor private arbeids--  

 intermediairs o.a. in de zorg en het   
 onderwijs, een concurrerend 
 aanbod van flexibele arbeid 
 kunnen doen.

Intensievere  
publiek-private   
samenwerking
 
De uitzendsector vervult jaarlijks ruim 1,1 miljoen 

vacatures. Voor bijzondere doelgroepen en 

uitkeringsgerechtigden is deze branche wezen-

lijk. Zo vinden uwv-cliënten sneller werk via de 

uitzendsector, waardoor korter gebruik wordt 
gemaakt van een uitkering. Daartoe werken 

de abu en uwv werkbedrijf intensief samen. Die 

samenwerking wordt alleen maar intensiever en 

verdient daarom voldoende gefaciliteerd te wor-

den. Nu gemeenten bovendien verantwoordelijk-

heden van uwv gaan overnemen, staan uitzend-

bureaus ook op gemeentelijk niveau klaar om 

samen te werken en hun expertise in te zetten.

Betere toegang 
tot scholing
Steeds meer uitzendkrachten krijgen scholing. 

Jaarlijks volgen 12.000 uitzendkrachten een bbl-

traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). 

bbl leidt altijd tot een startkwalificatie en 
vergroot de kansen op de arbeidsmarkt. Aan 

de andere kant heeft de helft van alle uitzend-

krachten nog geen startkwalificatie. Onder hen 

bevinden zich ook de uitzendkrachten die onge-

wild blijven hangen in uitzendbanen, afgewisseld 

met periodes van uitkering (5% van alle uitzend-

krachten). Ook voor deze groep is een betere 

toegang tot scholing (via individuele budgetten) 

van groot belang om hun inzetbaarheid op de 

arbeidsmarkt te verbeteren.

Feiten en cijfers
 
D  575.000 mensen aan de slag in een   
 uitzendbaan in 2011

D  Ruim 1,1 miljoen vacatures per jaar   
 door uitzendkrachten vervuld

D  31% uitzendkrachten uit bijzondere   
 doelgroepen (o.a. langdurig
 werklozen)

D  13% uitzendkrachten 45 jaar of ouder

D  Bijna de helft van de uitzendkrachten  
 stroomt door naar regulier werk

D  Een derde van uwv-ingeschrevenen   
 vindt werk via uitzendorganisatie

D  62% van deze uwv-cliënten is na 
 2,5 jaar nog steeds aan het werk

D  40% van de uitzendkrachten beschikt  
 niet over een startkwalificatie

D  Jaarlijks 12.000 bbl-trajecten via de   
 uitzendbranche

D  15,8% van de uitzendkrachten volgt   
 opleiding via uitzendbureau

D  42% van intersectorale baanwisse-  
 lingen van uwv-ingeschrevenen gaat   
 via uitzendbureau

Uitzendwerk vervult een cruciale rol op de Neder-
landse arbeidsmarkt. De abu vindt dat dit zo moet 
blijven en is ervan overtuigd dat uitzendorganisa-
ties in de toekomst een nog grotere toegevoegde 
waarde kunnen bieden. Het is belangrijk dat het 

volgende kabinet hier actie op onderneemt.
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