
April 2012 Nummer 2           Eindredactie: Afdeling Communicatie abu 020 - 655 82 55 info@abu.nl

Uitzendwerk
December 2013 Nummer 5          Eindredactie: Afdeling Communicatie abu 020 - 655 82 55 info@abu.nl

december 2013 Uitzendwerk 1

INHOUD

VOOrs eN tegeNs
Frank Kalshoven licht de 
Argumentenkaart toe.

VOOrbeelDeN VAN gOeDe 
sAmeNwerkINg
Praktijkvoorbeelden Den Haag, 
Heerlen, Leeuwarden en Doetinchem.

meer sNelHeID Is NODIg
Minister Blok over Nationale 
Verklaring Huisvesting 
Arbeidsmigranten.

AANpAk mAlAfIDIteIt
Voorzitter sna pleit voor aanpak van 
‘veelplegers’. 

UItzeNDbrANcHe blIjft 
kANseN bIeDeN AAN 
werklOzeN
Inkijkje van uwv in ww-cijfers.

2

5

7

8

8

H et ministerie (szw) lanceerde het project  
 begin dit jaar. Het loopt tot begin 2014.   
 De eerste voortgangsreportage is in 
 november opgeleverd door de coördine-

rende Programmaraad (samenwerkingsverband van 
uwv, vng, Divosa en Cedris). “Regio’s hebben veel vrij-
heid gekregen bij de invulling om ervaring op te doen 
en een vliegwiel te creëren voor samenwerking. Alle 
regio’s doen mee en het is mooi te zien dat de ruimte 
enthousiast wordt benut om uiteenlopende aanpakvari-
anten te testen. Het is vooral belangrijk om na afloop te 
kijken wat werkt en wat niet,” aldus Klijnsma.

De voortgang die wordt geboekt met ontsluiting van 
cv’s op Werk.nl is volgens de staatssecretaris positief, 
maar er is ook nog werk aan de winkel. “Ik vind het 
van groot belang dat Werk.nl optimaal functioneert. 
Ontsluiting van meer cv’s is hiervoor belangrijk. De 
registratie van wwb-gerechtigden laat nog te wensen 
over. Bij de nulmeting was dat slechts 10%. Ik hoop en ga 
ervan uit dat dit percentage flink stijgt.” 

A a n p a s s i n g  wwb
Bij bemiddeling van bijstandsgerechtigden wordt de 
wwb in de praktijk vaak als belemmerend ervaren 
om nieuwe kansen te kunnen bieden met uitzendba-

nen. Terwijl hier juist de kansen liggen op de huidige 
arbeidsmarkt. Wettelijke aanpassingen kunnen dat 
vanaf 1 juli 2014 veranderen. De bijstand (wwb) wordt 
verduidelijkt met nieuwe regels die meer maatwerk 
mogelijk maken voor gemeenten. Een wetsvoorstel van 
de staatssecretaris ligt sinds november ter behandeling 
in de Tweede Kamer. Expliciet wordt flexibeler benut-
ting van uitzendwerk niet genoemd, maar dat kan bij 
de behandeling nog aan bod komen. Bovendien zijn er 
nu ook - vaak onbenutte - mogelijkheden om de uitke-
ring beter te laten aansluiten op wisselende inkomsten 
uit flexwerk. “Gemeenten hoeven inkomsten niet per se 
maandelijks te verrekenen. Meerdere gemeenten benut-
ten dit al wel. Ook bestaat de mogelijkheid inkomsten 
gedurende een periode van drie maanden na ontvangst 
met de uitkering te verrekenen. Dit is voor de gemeente 
en uitkeringsgerechtigde eenvoudiger dan terugvorde-
ring.”

Ook belangrijk is de borging van publiek-private sa-
menwerking. Die blijkt vaak nog sterk afhankelijk van 
personen. De komst van nieuwe gemeentebestuurders 
met de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is 
daarom een aandachtspunt. “Die borging is een aange-
legenheid van gemeenten, uitzendorganisaties en uwv. 
Ik kan in gesprekken met hen wel het grote belang van 
samenwerking benadrukken.” Gemeenten doen er vol-
gens Klijnsma goed aan om intensief samen te werken 
met uitzendbureaus. “Veel werkgevers doen dit ook en 
kunnen hierdoor bereikt worden. Daar liggen kansen. 
Bijna de helft van de werkgevers maakt vacatures voor 
laaggeschoold werk bekend bij uitzendbureaus.”
Uitzendorganisaties kunnen op hun beurt een grotere 
rol spelen bij bemiddeling van mensen met een grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. “Gemeenten spelen een 
steeds belangrijker rol in het sociaal domein vanwege 
decentralisaties: de wmo, jeugdzorg en delen van de 
awbz. Dit maakt bijvoorbeeld een gezamenlijke inte-
grale aanpak voor mensen met een arbeids- 
handicap mogelijk.”
Bij de opbloeiende samenwerking vinden de arbeids-
marktregio’s een centraal landelijk aanspreekpunt 
(Programmaraad) positief. Klijnsma ziet mogelijkheden 
voor continuering en neemt dit punt mee in de 
eindevaluatie.

Staatssecretaris drs. J. (Jetta) Klijnsma is blij met 
de uitkomsten van de eerste voortgangsreportage 
van het project Ontsluiting werkzoekendenbestand. 
Gemeenten, uwv en uitzendbranche werken hiervoor 
samen in de 35 arbeidsmarktregio’s om werkzoe-
kenden aan een baan te helpen. “Ik ben blij met de 
voortgang, maar we zijn er nog niet.”

Staatssecretaris Klijnsma (szw) over Ontsluiting werkzoekendenbestand:

“gemeenten doen er goed aan 
om intensief samen te werken 
met  uitzendbureaus.”
Jetta Klijnsma, staatssecretaris szw

De trANspOrt- eN lOgIstIekbrANcHe Heeft Als eerste eeN sectOrplAN INgeDIeND bij minister Asscher. Met dit plan 
worden 2.000 jongeren opgeleid en krijgen werkloze chauffeurs en logistiekmedewerkers de mogelijkheid hun kennis op peil te houden. 
In oktober dient ook de uitzendbranche een sectorplan in. Dit plan moet zorgen voor het opleiden en duurzaam plaatsen van 900 kwetsbare 
flexkrachten. Daarnaast worden 225 werkzoekenden flexkrachten opgeleid voor technische functies op een hoger niveau. 
meer hierover is te lezen op pagina 3.

“Er is nog werk 
aan de winkel”

“De uitzend-
branche als 
maatschappelijk 
bondgenoot”
“De uitzendbranche en de vakbonden hebben 
veel gemeenschappelijke belangen.” Dit stelt 
Jurriën Koops van de abu. Hij zal op 10 januari 
2014 Aart van der Gaag opvolgen als algemeen 
directeur. Van der Gaag neemt op zijn beurt op 
19 mei volgend jaar de abu-voorzittershamer over 
van Hans Kamps.

Koops: “Wij willen geen flex zonder zekerheid. 
Wij willen een zekere mate van ordening. Wij zijn 
gebaat bij handhaving en willen goede regels om 
wildgroei te voorkomen. We zijn als uitzend-
branche vijftien jaar lang vooral een lobbyist ge-
weest. Wat mij betreft worden we de komende 
tien jaar een maatschappelijke bondgenoot. Dat 
is mijn missie. Wij zijn immers niet het probleem, 
maar een deel van de oplossing.” Van der Gaag: 
“Op dit moment ligt er een uitdaging in verdere 
samenwerking met gemeenten. Bij een aantal 
gemeenten gaat dat al heel goed, maar er zijn 
ook gemeenten met koudwatervrees. Voor beide 
partijen liggen daar dus kansen.” 

Op pagina 6 is het gehele dubbelinterview 
te lezen>

“werk Is beter VOOr elk. VOOr elk INDIVIDU eN VOOr De mAAtscHAppIj Als geHeel. Dat is de maatschappelijke drijfveer 
van de Participatiewet.” Dit zei Bernard ter Haar (directeur-generaal van het ministerie) op het congres Duurzaam werken aan werk begin 
deze maand. abu-directeur, Aart van der Gaag, had een kritische kanttekening op de Participatiewet en de Wet Werk en zekerheid. 
“Daar zitten verschillende maatregelen in die uitzendwerk duurder maken. Daardoor kunnen wij als participatiekampioen juist minder men-
sen naar de arbeidsmarkt leiden. Dat verdient aandacht,” betoogde Van der Gaag. meer over het congres is te vinden op pagina 2.

ArgUmeNteNkAArt
Bij deze uitgave vindt u de 
Argumentenkaart Duur- 
zaam werken aan werk.  
Dit is de wegwijzer voor  
publiek-private samenwerking 
bij arbeidsbemiddeling.  
De kaart is ook te downloaden op 
www.abu.nl.



De Argumentenkaart is een gezamenlijk 
initiatief van publieke (vng, uwv) 
en private (abu) organisaties. Maker 
de Argumentenfabriek wil op neutrale 

wijze bijdragen aan het publieke debat rond complexe 
thema’s. “Inzicht geven door overzicht te bieden. 
Dat zorgt voor betere gesprekken, discussies en zorg-
vuldiger besluitvorming,” zegt directeur en oprichter 
Frank Kalshoven. Daarvoor worden voor- en tegen-
argumenten gebundeld, waarna bewuste weging 
kan plaatsvinden.
De Argumentenkaart is opgesteld vanuit publiek 
perspectief (overheden, uwv). Daarvoor is eerst een 
definitiekaart opgesteld, die zorgt voor een eenduidige 
definitie van publiek-private samenwerking.  

De argumenten zijn verzameld tijdens drie werkses-
sies met deskundigen van publieke en private par-
tijen. Ze zijn geordend in vier categorieën: doelgroep, 
imago, organisatie en overtuigingen.

‘ Vo o r s  e n  t e g e n s ’
Een belangrijk argument voor samenwerking zijn 
de extra kansen die werkzoekenden krijgen (meer 
bemiddelingscapaciteit, grotere toegang tot banen 
en betere kansen voor doelgroepen die traditioneel 
minder door uitzendbureaus werden bediend). Voor 
publieke organisaties kunnen het netwerk, efficiency 
en ingebrachte kennis en expertise van uitzendorga-
nisaties ook een motief zijn. Net als de impact op hun 
imago als ‘moderne oplossingsgerichte organisatie’. 

Ook overtuigingen kunnen een rol spelen, vooral 
gericht op efficiënte besteding van publiek geld 
(belangrijke factoren: teruglopende budgetten en 
streven naar een kleinere overheid). Hierbij zijn de 
groeiende uitdagingen en verantwoordelijkheden van 
met name gemeenten (drie grote decentralisaties) ook 
een belangrijke factor.
Er zijn ook argumenten om niet te kiezen voor  
samenwerking. Daarin zitten soms ook verbeterpun-
ten opgeslagen voor uitzendorganisaties. Bijvoorbeeld 
ten aanzien van beperktere ervaring met de meeste 
kwetsbare groepen werkzoekenden. In de publieke 
organisatie kan samenwerking weerstand oproepen. 
De efficiency kan bovendien zorgen voor banenverlies. 
Ook overtuigingen kunnen weer een rol spelen 

(‘wij kunnen het zelf’, ‘belangen en cultuur zijn 
onoverbrugbaar’ of samenwerking voor speciale doel-
groepen gaat ten koste van ‘gewone’ werkzoekenden).
Een compleet overzicht staat op de argumenten-
kaart. “Je hoeft het niet met alle argumenten eens te 
zijn, maar organisaties kunnen er wel een bewuste 
afweging door maken. En inhoudelijk goed met elkaar 
in gesprek,” typeert Kalshoven. “Dat is waardevol als 
partijen de mogelijkheden van samenwerking willen 
onderzoeken of bestaande samenwerking willen 
intensiveren.” 

O o r d e e l  u i t s t e l l e n
De focus op argumenten zorgt niet alleen voor een 
rationele afweging. “Ook emotionele factoren zijn van 
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Argumentenkaart voor betere 
discussie en besluitvorming

‘Voors en tegens’ publiek-private samenwerking op een rij

“met de weging van alle argumenten 
die op tafel liggen, kunnen de beste 
afwegingen worden genomen.”
Frank Kalshoven, directeur Argumentenfabriek

Een gloednieuwe Argumentenkaart moet bijdragen aan 
betere gesprekken en besluitvorming over publiek-private 
samenwerking bij arbeidsbemiddeling. De gebundelde voor- en 
tegenargumenten helpen publieke partijen en uitzendorgani-
saties bewuste keuzes maken over samenwerking. De kaart is 
gepresenteerd tijdens het congres Duurzaam werken aan werk.   

wat is nodig 
voor goede sa-
menwerking? 
Welke aanna-

mes moeten betrokkenen laten 
varen? Dat waren belangrijke 
hoofdvragen. Uiteenlopende 
antwoorden en visies kwamen 
van verschillende sprekers en 
voorbeeldprojecten uit het hele 
land. In de ochtend waren ook 

werkbezoeken georganiseerd in Heerlen, Leeuwarden, Den 
Haag en Doetinchem. Tijdens de middag werden hierover 
de ervaringen met alle bezoekers gedeeld. 

Frank Kalshoven (columnist van de Volkskrant en oprich-
ter van de Argumentenfabriek) presenteerde een gloed-
nieuwe Argumentenkaart voor PPS bij arbeidsbemidde-
ling. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (SZW) was als spreker 
helaas verhinderd door de nieuwe Participatiewet, die zij 
dezelfde dag naar de Tweede Kamer stuurde. Wel direct een 
goed gespreksonderwerp vanwege de samenwerking die 
ook hiervoor nodig is. Invalspreker Bernard ter Haar (direc-
teur-generaal van het ministerie) besprak de wet met veel 
aandacht voor de huidige maatschappelijke context. “Werk 
is beter voor elk. Dat besef is er nu en wordt gesteund door 
de sociale partners. Dat is van groot belang.”
Wel volgde een kritische kanttekening van Aart van der 
Gaag (ABU) over de Participatiewet en de drie dagen eerder 
gepresenteerde Wet Werk en Zekerheid. “Daar zitten 
verschillende maatregelen in die uitzendwerk duurder 
maken. Daardoor kunnen wij als participatiekampioen 
juist minder mensen naar de arbeidsmarkt leiden. Dat 
verdient aandacht,” aldus Van der Gaag.

Royale belangstelling voor congres over publiek-private samenwerking

Oogst: Argumentenkaart, visies en goede voor beelden
Publiek-private samenwerking 
(pps) stond centraal tijdens het 
congres Duurzaam werken aan 
werk dat vng, uwv en abu op 
2 december organiseerden in 
Bunnik. Ruim 250 vertegenwoor-
digers van gemeenten, uwv en 
uitzendorganisaties deelden 
hier - onder leiding van dagvoor-
zitter Marijke Roskam - kennis, 
ervaringen, kritische noten en 
inspiratie om samen meer mensen 
aan werk te helpen. 

Privatisering 
van de bijstand

Je kunt beter een werkrelatie 
met werkzoekenden aangaan 
dan een ‘uitkeringsrelatie’.  
Vanuit dat idee gaf directeur 
Tom Sijpestijn van Flexspeci-
alisten zijn visie op PPS. Ook 
prikkelend kijkend naar zaken 
die nu nog regelmatig niet goed 

gaan in de samenwerking. “Zoals wederzijds onbegrip, 
beperkt zicht van gemeenten op hun klantenbestand 
en ‘stickers’ plakken op doelgroepen, waardoor hun 
kansen op de arbeidsmarkt slinken.” Dat kan anders. 
“Laat ons werkzoekenden in dienst nemen. Wij zetten 
ze op onze loonlijst voor bemiddeling naar werk.” 
Maar gemeenten blijven wel medeverantwoordelijk 
voor (flexvriendelijker) wet- en regelgeving. “Het 
mag geen ‘opzadelconstructie’ worden. Zo kunnen 
wij gemeenten helpen het werkzoekendenbestand te 
reduceren. Wel moet het besef groeien dat voor de 
opbrengst uit eerst geïnvesteerd moet worden,” aldus 
Sijpestijn.

Werken met 
een beperking

Organisaties geschikt 
maken voor mensen met 
een beperking. Hiervoor 
pleit arbeids- en organi-
satiepsycholoog Henny 
Mulders (uwv). Door 
‘inclusieve arbeidsor-
ganisatie’ kunnen veel 

mensen die nu langs de kant staan, toch aan de 
slag. “Matchen op vacatures met een standaard 
takenpakket werkt niet. Van de tien gevraagde 
taken kan de doelgroep er misschien acht.” Met 
nieuwe combinaties van taken, ontstaan pas-
sende functies. 
Bij het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam is 
een succesvolle pilot gehouden met Wajongers. 
Hierbij ontstonden nieuwe functies (zoals afde-
lingsassistent) en rolverdelingen.  “De uitdaging 
is nu ook om samen met de uitzendbranche 
duurzaamheid te bereiken met geschikte arbeid 
voor werkzoekenden met een beperking.”

Nieuwe kansen 
door slim verbinden

De Rotterdamse wethou-
der Korrie Louwes pleit 
voor een nieuwe mindset 
om kansen te bieden aan 
werkzoekenden die nu niet 
aan de slag komen. “De 
onderkant van de arbeids-
markt is ingewikkeld. Daar 

is meer ondernemerschap nodig. Iedereen heeft 
dat in zich. De een meer dan de ander, maar we 
kunnen het stimuleren om slimme verbindingen 
te leggen. Juist nu is het een geschikt moment. 
Met de sectorplannen zijn er gouden kansen.” 
De wethouder vraagt extra aandacht voor werk-
zoekenden die door een psychische beperking 
aan de kant staan. “Over hen bestaan vooral 
stigmatiserende plaatjes. Die kloppen niet. Een 
kwart van de mensen heeft een psychische 
beperking. Ze zijn dus overal. Met meer aandacht 
kunnen mensen die uit de roulatie zijn, de werk-
nemers van de toekomst worden.” 

Toekomstvisies
Drie betrokkenen gaven hun visie op de toekomst van pps. 
Vanuit hun eigen perspectief bij uwv, gemeente en uitzendorganisatie: 
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D e landelijke samenwerking 
  werd begin 2013 bekrach- 
 tigd met een convenant 
tussen Manpower en uwv. 

De samenwerking in Zuid-Limburg be-
staat al langer. Sinds 2011 wordt gewerkt 
aan gezamenlijke werkgeversdienst-
verlening en duurzame samenwerking. 
“Wij werken naar tevredenheid samen 
met meerdere uitzendorganisaties. Met 
Manpower was het landelijk convenant 
de jus op onze lopende samenwerking. 
Wij kijken al langer in elkaars keuken,” 
zegt manager werkgeversdienstverlening 
Chris Peters van uwv. “Goed samenwer-
ken, begint met luisteren. Dan kun je 
elkaars kwaliteiten benutten voor een 
gezamenlijk doel. Vanuit twee verschil-
lende perspectieven. Daar is niks mis mee. 
Anders konden we één organisatie zijn. 
Werkgevers vinden publieke partijen niet 
sexy en private commercieel. Daar tus-
senin trekken wij samen op.”

p l a a t s e n  c e n t r a a l
De samenwerking in Zuid-Limburg con-
centreert zich vooral rond banenmarkten 
van het WerkgeversServicepunt. In 2011 
vooral nog gericht op gezamenlijke 
aanwezigheid en ‘performance’. Sinds 
2012 met extra focus op plaatsingen en 
resultaat. “Daarmee zijn goede resultaten 
bereikt in een slechte markt,” typeert 
Peters. “De exacte aantallen zijn moeilijk 
vast te stellen, vanwege de doorlooptijd 
en omdat wij met meerdere uitzendor-
ganisaties samenwerken. Hoe iemand 
uitstroomt, is soms lastig te bepalen.”

Na een doorlooptijd van vijf maanden 
realiseerde alleen Manpower over 2012 
al 14 plaatsingen. Voor 2013 is de hogere 
jaardoelstelling van Manpower (40 be-
middelingen) ook al gehaald (in juni). 
“We gaan nu voor de verdubbeling en 
kijken bijvoorbeeld ook naar doelgroepen 
die nog moeilijker te bemiddelen zijn,” 
zegt Reinier op den Kamp, manager social 
development bij Manpower. De focus op 
plaatsingen blijkt ook uit de voorselectie 
van deelnemende kandidaten. In 2011 
kwamen nog 3.500 werkzoekenden naar 
banenmarkten voor kennismaking met 
werkgevers. In 2012 slechts 550, maar dus 
wel met veel meer plaatsingen.

g r o e i r u i m t e
Voor de regionale samenwerking is 
bewust weinig officieel vastgelegd. Peters: 
“Het is een gentlemen’s agreement op één 
A4’tje. Met ruimte om de samenwerking 
te laten groeien. Uiteindelijk zijn het de 
personen die het doen. Bij ons is de essen-
tie: samen vooruitkijken en de actualiteit 
voorblijven. Wat zijn belangrijke thema’s 
en wat kunnen wij daar komend jaar 
samen voor doen? Dat is totaal iets anders 
dan wanneer wij op vrijdagmiddag een 
telefoontje krijgen van een uitzendbu-
reau dat snel even tien of vijftien mensen 
nodig heeft,” aldus Peters.

Op dit moment matched Manpower 
vanuit de reguliere bemiddeling kandida-
ten uit de doelgroepen van uwv. Met de 
regionale vacatures als uitgangspunt. “Op 
competenties,” benadrukt Op den Kamp. 
“Iemands achtergrond telt niet. Is het een 
goede kandidaat? Dat telt.” Peters: “De 
doelgroepen uit ons bestand hebben een 
negatief imago bij werkgevers. Je daar-
tegen verweren, helpt niet. Bemiddelen 
wel. Werkgevers zijn vaak verbaasd als ze 
achteraf iemands achtergrond horen.” 

g r o t e r e  a f s t a n d
Voor komend jaar broeden uwv en 
Manpower op verdere verdieping van de 
samenwerking. Waarschijnlijk gericht 
op werkzoekenden met een nog grotere 
afstand tot de arbeidsmarkt. Peters: “Dat 
initiatief moet alleen ook van uitzendor-
ganisaties komen. Wij willen initiatief ne-
men, maar niet alleen dé initiatiefnemers 
zijn. Je moet samen de mogelijkheden 
zien en de meerwaarde van samenwer-
king.” Op den Kamp: “Tot nu toe konden 
wij iedereen regulier bemiddelen. Er zijn 
mogelijkheden voor extra begeleiding 
en proefplaatsingen, maar die waren nog 
niet nodig. Als kandidaten nog verder van 
de arbeidsmarkt af staan, waarschijnlijk 
wel en kunnen wij ook extra begeleiding 
bieden.” 

uwv en Manpower bemiddelen samen ‘moeilijke’ doelgroepen

Met de samenwerking  
groeit het resultaat

De tIp: 
Durf samen initia-
tief te nemen,  
zodat samenwer-
king in de praktijk 
kan groeien.

Reinier op den Kamp, (Manpower)

uwv en Manpower 
werken sinds 
februari 2013 

samen om 
jaarlijks 1.200 

werkzoekenden 
aan een baan te 

helpen. Vooral 
mensen met een 
grote afstand tot 
de arbeidsmarkt. 
Per regio vraagt 

dat om een 
eigen invulling. 

In Zuid-Limburg 
ligt de nadruk op 
resultaatgerichte 

bemiddeling via 
banenmarkten, 

met 55-plussers en 
werkzoekenden 

die langer dan 
drie maanden 
werkloos zijn.

Op bEzOEk in 
HEERLEn

De tIp:  
luister, focus op 
de meerwaarde van  
beiden en kies 
samen de regionale 
invulling.
 
Chris Peters (uwv)

kERngEgEvEns
zUiD-LiMbURg 

wAt: Bemiddeling werkzoekenden met 
afstand tot de arbeidsmarkt.
DOel: 40 regionaal in 2013 (1.200 
landelijk).
resUltAAt: Doelstelling ruim gehaald, 
verdubbeling haalbaar.
fINANcIerINg: Zonder extra bij-
drage, vanuit reguliere bemiddeling.
persONele INbreNg: Niet extra. 
Reguliere werkzaamheden uwv (circa 14 
bedrijfsadviseurs en manager werkge-
versdienstverlening) en Manpower  
(20 regionale consultants).

belang voor de besluitvorming. Die zijn ook 
meegenomen in het overzicht. Vooral terug te 
vinden bij de overtuigingen.”
En hoe komen publieke en private partijen 
met de Argumentenkaart op tafel samen tot de 
beste afweging? “Oordeel niet te snel,” advi-
seert Kalshoven. “Ieder mens oordeelt op basis 
van twee systemen: een snel, intuïtief oordeel 
en een meer afgewogen oordeel. Dat snelle eer-
ste oordeel is er altijd. Dat is menselijk. Het is 
goed daar bewust van te zijn en het daadwer-
kelijke eindoordeel bewust uit te stellen. Met 
de weging van alle argumenten die op tafel 
liggen, kunnen de beste afwegingen worden 
genomen.”

Een kijkje in de keuken
 

Overal in het land ontstaan mooie samenwerkingsverbanden tussen uwv en 
gemeenten enerzijds en uitzendorganisaties anderzijds. Op 2 december jongstleden 
kregen geïnteresseerden de kans een kijkje in de keuken te nemen bij de succesvolle 

samenwerkingsverbanden in Den Haag, Heerlen, Leeuwarden en Doetinchem. 
In deze uitgave worden de vier praktijkcases uitgelicht.

Royale belangstelling voor congres over publiek-private samenwerking

Oogst: Argumentenkaart, visies en goede voor beelden



D e samenwerking is 
  de afgelopen jaren 
  gegroeid, nadat de 
uitzendorganisatie 

al preferred supplier was voor de 
gemeentelijke organisatie. Na de 
eerste kleinschalige bemiddelings-
projecten bleef de behoefte aan 
samenwerking groeien. Sinds ruim 
drie jaar huurt de gemeente speci-
alisten van Tempo-Team in voor 
innovatie en professionalisering 
van de werkgeversdienstverlening.  
“We vermengen de krachten van 
ons beiden,” schetst directeur 
Martin Andriessen van de Dienst 
Sociale Zaken.  Inmiddels worden 
zo’n 15 accountmanagers en 10 
managers ingehuurd van Tempo-
Team. Voor functies door de hele 
organisatie: van Werkplein tot 
managementteam. “Een flexi-
bele schil die expertise toevoegt 
en beide organisaties verbindt,” 
typeert Mirjam Manni, manager 
publiek-private samenwerking 
bij Tempo-Team (tot april dit jaar 
zelf ingehuurd als operationeel 
manager van het Haagse werk-
geverservicepunt). Andriessen: 
“Doordat hun mensen in alle lagen 
van onze organisatie werken, heeft 
de samenwerking impact op onze 
hele organisatie.”

c o n c r e t e  a c t i v i t e i t e n
Van de instromende werkzoeken-
den kan circa 20% zelfstandig op 
zoek naar werk. Ongeveer 40% is 
nog niet direct arbeidsfit en krijgt 
eerst een (sollicitatie)training. 
De moeilijkere resterende groep 
wordt geholpen door een integraal 
bemiddelingsteam. Dit bestaat 
half-om-half uit consulenten en 
intercedenten (6 fte), onder leiding 
van een manager van Tempo-
Team. De uitstroom uit deze groep 
is sindsdien met 10% gestegen.

Een bekend samenwerkingsproject 
is de Haagse 100. Hierbij komen 
honderd werkzoekenden direct op 
de loonlijst bij Tempo-Team. Dat 

bemiddelt hen met de coachings-
methodiek It’s All About Doing.  
Vergroting van zelfredzaamheid 
staat hierbij centraal. Het eerste 
project in 2011/2012 zorgde voor 
een uitstroom van 195 uitkerings-
gerechtigden (incl. handhaving), 
van wie 114 naar werk. In 2013 
zijn opnieuw al 76 kandidaten 
ingestroomd en begonnen aan 
hun eerste werkperiode van een 
halfjaar. (22 zijn al doorgestroomd 
naar een vaste baan bij een andere 
werkgever).
Een nieuw initiatief is een jeugd-
pool van werkzoekenden tot 27 
jaar die vanuit een uitzendpool 
aan de slag gaan (minimaal 12 uur 
per week). Maandelijks stromen 
hiervoor 18 kandidaten in. Dit kan 
bij meerdere werkgevers zijn. “Dat 
vergroot hun werkervaring en kan-
sen aanzienlijk,” aldus Manni.
Tussen de verschillende activitei-
ten en projecten door wordt ook 
continu gezocht naar innovatie-
mogelijkheden. Manni: “Bijvoor-
beeld via inspiratiesessies over 

actuele thema’s, waarbij we zoeken 
naar gezamenlijke doelstellin-
gen waarmee we elkaar kunnen 
versterken.”

r e s u l t a t e n
Een belangrijk resultaat van 
de samenwerking is volgens 
Andriessen - naast flink verhoogde 
wwb-uitstroom - ook een  
cultuurverandering bij de gemeen-
te. “Onze dienstverlening wordt 
meer werkgevers- en resultaatge-
richt. Precies zoals beoogd werd 
met de kruisbestuiving.”

Een belangrijke voorwaarde voor 
goede samenwerking is volgens 
Andriessen dat beide partijen 
willen investeren in elkaar. “Om 
naar elkaar toe te kunnen groeien 
en met ruimte om te experimen-
teren.” 
Dat vereist duidelijke afspraken 
op hoofdlijnen met voldoende 
speelruimte voor de mensen die 
het doen. Manni: “Het is wel op-
passen met vroegtijdige afrekening 
op resultaten. Vaak moet je eerst 
tijd investeren. Wij hebben in het 
begin veel gesprekken gevoerd. 
Daarbij moet je verwachtingen 
duidelijk uitspreken en eerlijk dur-
ven zijn. Ook over waar je niet goed 
in bent. Bijvoorbeeld ook wanneer 
je als hr-dienstverlener niet sterk 
bent in bepaalde branches. Zodra je 
eenmaal aan de slag gaat, groeit de 
samenwerking steeds meer vanzelf 
en komen ook de resultaten. Een 
gezamenlijk doel is hierbij ook een 
onmisbare succesfactor.”

Gemeente Den Haag en Tempo-Team werken integraal samen

“Neem tijd om samenwerking 
te laten groeien”

De tIp:  
Vergeet de klassie-
ke rollen en neem 
de tijd om integra-
le samenwerking 
te laten groeien.
 
Martin Andriessen, 
gemeente Den Haag

“Draagvlak binnen 
de gemeente 

is cruciaal”

Baanbrekend Fryslân: één team, twee krachten

Baanbrekend Fryslân is ontstaan als samen-
werkingsverband tussen de gemeente 

Leeuwarden en Randstad om vraag en aan- 
bod op de arbeidsmarkt te matchen. 

Eén gezamenlijk team bemiddelt werkzoe-
kenden (wwb) met een korte afstand tot de 

arbeidsmarkt, zo snel mogelijk naar werk. 
Ook de kansen van ‘moeilijkere 

doelgroepen’ groeien inmiddels.

De tIp:  
stap uit de klant-
leverancier-
verhouding om 
kennis en com-
petenties weder-
zijds te benutten.
 
Inge Dijkstra, 
Randstad HR Solutions

De gemeente Den 
Haag en Tempo-
Team werken al 

 enkele jaren inten-
sief samen. Voor de 

bemiddeling van 
werkzoekenden in 
diverse projecten 

én voor professio-
nalisering van de 

werkgeversdienst-
verlening. Onder 

andere met behulp 
van een integraal 

bemiddelingsteam. 
“We bouwen samen 

de Sociale Dienst 
van de toekomst.”

Op bEzOEk in 
LEEUWARDEn

De tIp: 
kijk ook verder 
dan resultaten met 
een partnerschap 
van gezamenlijke 
doelen en co- 
creatie.
 
Mirjam Manni, Tempo-Team

kERngEgEvEns
DEn HAAg 

 
wAt: Bemiddeling werkzoekenden 
en professionalisering 
werkgeversdienstverlening.
resUltAAt: Flinke extra WWB-
uitstroom en cultuurverandering
bij de gemeente. 
fINANcIerINg: Onder andere door 
inhuur specialisten van Tempo-Team. 
Bij bemiddelingstrajecten wordt vaak
een premie betaald die afhankelijk is
van de plaatsingsduur.
persONele INbreNg: Inhouse circa 
15 medewerkers van Tempo-Team op 
diverse niveaus (o.a. als accountmana-
ger, hoofd en teammanager). Zij werken 
samen met de circa 300 ambtenaren van 
de Dienst Sociale Zaken.
gereAlIseerDe bespArINg: 
Er lopen meerdere projecten tegelijk. 
Allen met een eigen business case 
met win-win voor beide organisaties. 
Met duidelijke focus op een gezamenlijk 
doel en resultaat. De afgesproken resulta-
ten zijn in alle projecten behaald.

Op bEzOEk in 
DEn HAAg
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H et project in Doe-  
 tinchem is ontstaan  
 vanuit het landelijk 
  project Ontsluiting 

werkzoekendenbestand, dat de 
publiek-private samenwerking in 
arbeidsmarktregio’s stimuleert. In 
de Achterhoek (acht gemeenten) 
werkt centrumgemeente Doe-
tinchem samen met uwv en Met 
Werk (samenwerkingsverband van 
Start People, Creyf ’s, Unique en 
usg Restart). “De aanpak is bewust 
klein begonnen. Als het werkt, 
breiden we uit,” schetst Wim Mol 
van de gemeente Doetinchem 
(teamleider bedrijfsvoering van 
de afdeling Werk & Inkomen). 
“Andere gemeenten kunnen ook 
werkzoekenden aandragen en mat-
chen uit hun bestand. Dat gebeurt 
ook al.”

A a n p a k
Begin 2014 moeten minimaal 
570 cv’s van werkzoekenden zijn 
ontsloten via Werk.nl. Voor het 
matchen met vacatures hebben 
gemeentelijke consulenten hulp 
gekregen van een projectconsul-
tant van Met Werk. Hij werkt 
met hen samen op het Werkplein. 
“Hierdoor kunnen wij snel scha-
kelen en direct afstemmen over 
de geschiktheid van kandidaten. 
Gemeenteconsulenten maken 
een voorselectie, onze project-
consultant de eindselectie,” zegt 
projectmanager Marion Man van 
Met Werk. “Vooral de discussie 
over wie wel of niet geschikt is, is 
heel waardevol.”

Van de 130 te realiseren plaat-
singen (regionaal) is Met Werk 
verantwoordelijk voor minimaal 
50. Doetinchem mikt op twee extra 
plaatsingen per maand. Mol: “Dat 
lukt. Wij hebben daarvoor een 
investering gedaan van in totaal 
30.000 euro voor vijf maanden. 
Dat kan uit. Ik zie de investering 
terugvloeien, maar het gaat niet 
alleen om geld. In onze gemeente 

bieden wij nu maandelijks twee 
werkzoekenden nieuwe kansen die 
wij eerder niet konden bieden. En 
dat op de huidige arbeidsmarkt. 
Als dit zo doorgaat, wordt de pilot 
zeker verlengd.”

I n h u u r c o n s t r u c t i e
Voor de matching kijkt Met Werk 
allereerst naar vacatures van de sa-
menwerkende uitzendorganisaties. 
Man: “Zijn die niet passend, dan 
kijken wij ook verder bij andere 
uitzendbureaus.” Dit kan door de 
inhuurconstructie tegen loonkos-
ten, plus een aanvullende fee voor 
de uitzender per succesvolle be-
middeling. Mol: “Zo benutten wij 
via één persoon het netwerk van 
verschillende uitzendorganisaties. 
Een belangrijke aanvulling op onze 
eigen matching bij het werkge-
verservicepunt. Wij grijpen alle 
kansen aan om mensen aan werk 
te helpen. Het liefst vaste banen, 
maar via uitzendbanen zijn er nu 
meer kansen. Wij zien bovendien 
veel mensen doorstromen naar vast 

werk als ze goed bevallen.”
Korte lijnen en snel schakelen, 
zijn volgens Man een belangrijke 
succesfactor in Doetinchem. “Ook 
het draagvlak bij de gemeente is 
belangrijk. Werkcoaches bij een 
gemeente moeten ons niet als 
concurrent zien, maar als aanvul-
lende specialisten die komen 

helpen. Goede communicatie van 
leidinggevenden bij gemeenten is 
essentieel om die rol goed duidelijk 
te maken. Een aandachtspunt voor 
uitzendorganisaties is dat iedere 
gemeente anders is. Allemaal met 
hun eigen aanpak en systemen.”

Neem de tijd om de samenwer-
king te laten groeien, adviseert 
Mol. “Spreek je uit en maak goed 
duidelijk wat je verwacht. Niet in 
een contract van veertig pagina’s. 
Twee A4’tjes is vaak genoeg. Met 
duidelijke kaders en ruimte om 
samen de juiste aanpak te vinden. 
Gemeenten moeten uit de klant-
leveranciersverhouding stappen. 
Onszelf minder zien als klant en 
meer als leverancier voor werkge-
vers en werkzoekenden.”

Begin 2014 moeten regionaal voor 
het hele project 130 plaatsingen 
zijn gerealiseerd. Mol: “Dat is een 
flinke kluif voor een kleine regio als 
de onze, maar ik verwacht dat we 
zeker over de honderd gaan,” zegt 
Mol. “Wij halen onze doelstelling 
en de andere gemeenten plaatsen 
ook. Als wijzelf op langere termijn 
maandelijks twee of drie mensen 
kunnen matchen, is dat een groot 
succes. Een forse besparing voor 
de gemeente en een belangrijke 
nieuwe stap voor werkzoekenden.”

Gemeente Doetinchem creëert nieuwe kansen:

“Wij moeten onszelf niet als  
klant zien, maar als leverancier”

De tIp: 
stel jezelf open
voor samenwer-
king en durf te 
investeren in  
elkaar.
 
Wim Mol, gemeente Doetinchem

N a de klinkende 
 resultaten van 
 grondlegger Baan- 
 brekend Drechtste-

den, wordt de succesformule van 
Randstad inmiddels door het hele 
land ingezet (26 gemeenten). “Maar 
wel overal op maat gemaakt voor 
de regionale arbeidsmarkt. Die is 
immers overal anders,” zegt Inge 
Dijkstra, verantwoordelijk ope-
rationeel directeur van Randstad 
hr Solutions. “In Friesland blijkt 
de meet & greet tussen werkgevers 
en werkzoekenden bijvoorbeeld 
opvallend succesvol.”
De Friese variant is in oktober 2011 
gestart bij de gemeente Leeuwar-
den. Eind 2012 zijn ook de gemeen-
ten Ooststellingwerf en Weststel-
lingwerf aangehaakt. Net als bij de 
andere Baanbrekend-initiatieven, 
werken in Leeuwarden gemeente- 
consulenten en specialisten van 
Randstad integraal samen op het 
Werkplein van het Stadskantoor. 
“De krachten van twee partijen, 
verenigd in één team met één 
gezamenlijk doel en één gezicht,” 
aldus Dijkstra.

D u u r z a m e  u i t s t r o o m
De resultaten mogen er zijn. De 
jaardoelstelling (minimaal 300 
plaatsingen) is in 2012 en 2013 
ruim overtroffen. De uitstroom 
blijkt bovendien duurzaam, zoals 
beoogd. “Ook daar krijgen wij 
inmiddels goed zicht op. Tussen 
de 60 en 70% van de bemiddelde 
personen zien wij binnen een jaar 
niet meer terug,” zegt Gina Tromp, 
leidinggevende van de afdeling 
Sociale Zaken bij de gemeente. 
Van de reguliere bemiddeling 
treedt ongeveer 60% van de 
kandidaten direct in dienst bij een 
werkgever. De rest via een uitzend-

baan. Naast de reguliere bemid-
deling (meer dan 85%) worden ook 
leerwerkbanen benut met een Re-
Integratie Praktijk Overeenkomst. 
Werkgevers investeren hierbij 
extra in een kandidaat en worden 
gecompenseerd met een geredu-
ceerd inleentarief. Zodra iemand 
volledig productief is, komt hij op 
de reguliere loonlijst. Dijkstra: “Je 
moet geen mensen gratis op de 
arbeidsmarkt ‘zetten’ met behoud 
van uitkering. Zij voegen waarde 
toe. Dat moet duidelijk blijven. 
Deels is soms alleen een extra 
zetje nodig. Die investering wordt 
gecompenseerd. Zo kun je tijdelijk 
extra ondersteuning bieden.”

N i e u w e  a c c e n t e n
Baanbrekend Fryslân blijft in 
ontwikkeling. Op de huidige 
arbeidsmarkt is de oorspronkelijk 
sterke focus op fulltime uitstroom 
losgelaten. Tromp: “Uitzendwerk 
biedt nu veel kansen en parttime 
werk is voor werkzoekenden ook 
een waardevolle opstap.” 
Ook gingen in het begin bijna alle 
werkzoekenden eerst naar Baan-

brekend. “Nu labelen we meer aan 
de poort. Wie snel bemiddeld kan 
worden, gaat naar Baanbrekend. 
De rest blijven wij zelf doen. Wij 
blijven binnen de formule flexibel, 
ook om andere beleidsaccenten te 
leggen.” Wel krijgt het team steeds 
vaker moeilijker plaatsbare kandi-
daten, signaleert Dijkstra. “Maar 
dat kan ook als je langer samen-
werkt. Inmiddels is de bekend-
heid over de dienstverlening van 
Baanbrekend bij werkgevers flink 
toegenomen. Daardoor kunnen we 
meer doen.” 

s u c c e s f a c t o r e n
Als belangrijke voorwaarden voor 
goede samenwerking noemen 
Dijkstra en Tromp een open ge-
sprekscultuur en resultaatgericht-
heid. Gezamenlijke operationele 
aansturing is daarvoor belangrijk. 
“Je moet mensen selecteren die 
resultaatgerichtheid in hun bloed 
hebben,” zegt Tromp. “Ook het 
draagvlak voor de samenwerking 
in de gemeentelijke organisatie 
is cruciaal. Mensen moeten niet 
het idee krijgen dat hun werk 

wordt overgenomen. Je moet 
de rolverdeling en toegevoegde 
waarde van beide partijen duidelijk 
benoemen.” Dijkstra: “Je moet 
ook ver durven gaan in het geven 
van inzicht in elkaars werkproces-
sen en systemen. Voor ons is goed 
inzicht in het werkzoekendenbe-
stand essentieel. Je moet verder 
kunnen kijken dan het cv van een 
kandidaat. Om hen een gezicht 
te kunnen geven bij werkgevers. 
Kandidaten blijken in de praktijk 
vaak meer geschikt dan uit hun cv 
blijkt. Leeuwarden kan dat inzicht 
al goed bieden. Dat is ook een suc-
cesfactor.”

De tIp: 
behoud flexibili-
teit voor nieuwe 
accenten in beleid 
en de onderlinge 
rolverdeling.
 
Gina Tromp, 
gemeente Leeuwarden

Om werkzoekenden 
uit de bijstand aan 

een baan te helpen, 
huurt de gemeente 

Doetinchem een 
specialist in van 

Met Werk, een 
samenwerkingsver-

band van uitzendor-
ganisaties speciaal 

voor gemeenten. 
“Een investering die 
we terugverdienen, 

maar bovenal 
bieden we  

werkzoekenden 
nieuwe kansen.”

De tIp: 
zorg voor draag-
vlak en korte 
lijnen om snel te 
schakelen.

Marion Man, Met Werk

kERngEgEvEns
DOETinCHEM 
 

wAt: Bemiddeling werkzoekenden uit 
gemeentebestand.
DOel: Maandelijks twee extra uitplaat-
singen (regionaal 130 in  
vijf maanden).
resUltAAt: Project loopt nog. 
Doetinchem haalt de maandelijkse 
doelstelling. 
fINANcIerINg: Gemeente huurt 
projectconsultant in en betaalt uitzen-
ders vaste fee per plaatsing (250 euro) 
en een bonus (1200 euro) bij duurzame 
plaatsing (minimaal 6 maanden).
persONele INbreNg: Vanuit 
gemeente vijf klantmanagers, twee 
jobcoaches en een projectleider. Met 
Werk: een projectconsultant en een 
projectmanager (op afstand).
gereAlIseerDe bespArINg: Na 
vier maanden nog marginaal. 
Op langere duur (1 jaar) is besparing 
vele malen groter dan de investering.

kERngEgEvEns
LEEUWARDEn 

wAt: Bemiddeling arbeidsfitte 
wwb’ers met korte afstand tot 
de arbeidsmarkt.
DOel: Minimaal 300 plaatsingen 
per jaar.
resUltAAt: Gerealiseerde uit-
stroom 2012: 434 (incl. handhaving). 
Ook in 2013 wordt de doelstelling 
ruim gehaald.
fINANcIerINg: Kosten mede-
werkers Randstad zitten in business 
case, bij plaatsing volgt plaatsings-
bonus, afhankelijk van plaatsings-
duur (volledige fee bij 6 maanden 
uitstroom, no cure less pay).
persONele INbreNg: 3 fte advi-
seurs en teammanager Randstad,  
3 fte consulenten van gemeente. 
gereAlIseerDe bespArINg: 
Schadelastbeperking is flink groter 
dan de gemeentelijke investering, 
zoals verwacht in de business case.

Op bEzOEk in 
DOETinCHEM



6 Uitzendwerk december 2013

Aart van der Gaag en Jurriën Koops:

“De uitzendbranche zal een 
maatschappelijk bondgenoot 

moeten worden”

Jurriën, als directeur word je verantwoordelijk 
voor de hele ABU. Waar ligt voor jou de 
persoonlijke uitdaging in?
Jurriën: “Wij zijn een gouden branche met een 
zwart randje. Met het zwarte randje bedoel ik dat 
de beeldvorming rond flex is doorgeschoten in de 
verkeerde richting. Flex lijkt nu ‘fout’ te zijn, terwijl het 
ons veel heeft gebracht. Veel aandacht is er ook voor de 
kleine minderheid van malafide uitzendbureaus.
De aandacht moet de komende jaren vooral gericht zijn 
op het gouden deel: de rol die wij als uitzendbranche 
spelen op de arbeidsmarkt. Daar liggen veel kansen: de 
overheid kijkt steeds vaker naar de uitzendbranche als 
partner en ook de uitbreiding van onze dienstverlening 
kan kansen bieden.”

Aart, wat maakt Jurriën in jouw ogen geschikt 
als directeur?
Aart: “Hij is bevlogen en weet bij elk dossier binnen 
de kortste keren waar het over gaat. Dat is echt zijn 
kracht. Ik heb hem de afgelopen jaren leren kennen als 
een echte bestuurder. Het zou wonderlijk zijn geweest 
als de keus op iemand van buiten was gevallen. Want 
de arbeidsmarkt is echt een vak. Jurriën heeft twaalf 
jaar kennis over de arbeidsmarkt opgebouwd. Dat is 
wezenlijk. Je kunt niet gisteren een bank besturen en 
dan nu ineens de arbeidsmarkt gaan doen.”

Zelf volg je Hans Kamps op als voorzitter 
van de ABU. Wat ga je in die functie doen? 
Aart: “Mijn focus komt onder meer te liggen op de 
vereniging. We zullen toe moeten naar een bredere 
vereniging, die aansluit bij wat leden allemaal doen. 
Die hebben anno 2013 hele andere behoeften dan de 
pioniers van weleer. Er is meer behoefte aan service 

en ondersteuning. En onze leden zijn zeker niet 
meer alleen van het uitzenden. Ze zijn ook bezig 
met payrollen, contracting, detachering, werving & 
selectie, et cetera. Het is een uitdaging om dat verbrede 
profiel van de leden om te zetten naar een ander type 
vereniging.”

Terugkijkend op de afgelopen veertien jaar, 
wat is er dan veranderd?
Jurriën: “Ik begon in de uitzendbranche, bij Start, 
toen de Wet Flexibiliteit en zekerheid net was 
ingevoerd. Dat werd gezien als een enorme kans. 
Maar uitzenden is in vijftien jaar tijd eigenlijk niet 
of nauwelijks gegroeid. Het aantal uitzendbureaus is 
wél enorm toegenomen: van enkele honderden naar 
duizenden. En het ledental van de abu ook: van 236 
leden in 2000 naar 500 leden nu. De abu heeft een 
transformatie ondergaan van een kleine organisatie 
naar een hele professionele organisatie. Met een 
hele duidelijke focus op marktordening - de cao,de 
algemeenverbindendverklaring en de keurmerken - en 
met een focus op lobby. Dat is de kracht van de abu en 
daar blijven we op inzetten.”

Hoe wezenlijk is de lobby voor de branche? 
Jurriën: “Er zijn twee dingen bepalend voor het 
uitzenden. De economie bepaalt het volume. Maar de 
politiek bepaalt met wet- en regelgeving de reikwijdte 
van de markt. In de afgelopen jaren is de lobby sterk 
geprofessionaliseerd en dat is van groot belang. Ik kan 
mij nog een voorval van acht jaar geleden herinneren. 
Er zou voor pensioenen een wachttermijn komen 
van twee maanden voor alle dienstverbanden. We 
schrokken ons kapot, dat zou voor uitzenden killing 
zijn. Via de Eerste Kamer hebben we dat alsnog 

geblokkeerd. Omdat we er nu veel meer bovenop 
zitten, worden we veel minder verrast.”

Is er inmiddels ook sprake van politieke 
acceptatie van uitzenden?
Jurriën: “Als je het een historicus zou vragen, dan zou 
hij de historie van de branche in een aantal perioden 
opdelen. Jaren zestig ontkennen en negeren. Jaren 
tachtig acceptatie. Jaren negentig een vorm van 
erkenning, met de Wet Flexibiliteit en zekerheid. En 
begin van de eeuwwisseling een vorm van waardering 
als probleemoplosser op de arbeidsmarkt. Er is dus veel 
bereikt. Maar woord en daad zijn twee verschillende 
dingen. In woord wordt veel aan de uitzendbranche 
overgelaten. Maar in daad is het beleid er vaak niet op 
gericht om de branche in zijn sterkte neer te zetten.”

Is de recente discussie over het 
SNA-keurmerk daar een voorbeeld van?
Aart: “Ja, ongelofelijk… De Groene Amsterdammer kopte: 
‘De uitzendbranche is verrot’. Dat is echt terug naar 
1950! Het is de vakbonden gelukt om flex nationaal en 
internationaal op een negatieve manier te framen. En 
de overheid bewondert ons als probleemoplosser, maar 
neemt ook onverstandige maatregelen in de sociale 
zekerheid die uitzenden buitensporig duur maken. Je 
moet elke dag waakzaam zijn. Er is voor Jurriën zeker 
geen gespreid bedje.”

Hoe belangrijk is daarbij het ‘polderoverleg’ 
om de belangen van de branche te behartigen?
Jurriën: “Voor mij is de polder een heel betrouwbare 
partij gebleken, waarmee wij al lang een cao afsluiten. 
Wij hebben veel gemeenschappelijke belangen. Wij 
willen geen flex zonder zekerheid. Wij willen een zekere 
mate van ordening. Wij zijn gebaat bij handhaving 
en willen goede regels om wildgroei te voorkomen. 
Ook in de komende jaren zullen we veel gezamenlijke 
belangen hebben. We zijn als uitzendbranche vijftien 
jaar lang vooral een lobbyist geweest. Wat mij betreft 
worden we de komende tien jaar een maatschappelijke 
bondgenoot. Dat is mijn missie. Wij zijn immers niet 
het probleem, maar een deel van de oplossing.”

Vandaar ook het recente abu-congres 
over de publiek-private samenwerking?
Aart: “Zeker. Op dit moment ligt er een uitdaging in 

verdere samenwerking met de gemeenten. Met een 
aantal gemeenten werken we al op dezelfde manier 
samen als met uwv. Maar er zijn ook gemeenten met 
koudwatervrees. Vooral bij de grotere gemeenten merk 
ik dat de samenwerking echt zijn vruchten afwerpt. 
Vergeet niet: 38% van de wwb-bemiddelingen komt 
via uitzendorganisaties tot stand. Wethouders gaan 
dat langzamerhand doorkrijgen, waardoor er een 
olievlekwerking ontstaat. Daar liggen dus kansen.”

Als we een doorkijkje maken naar de toekomst, 
hoe zal de arbeidsmarkt en flexibiliteit zich 
gaan ontwikkelen?
Jurriën: “Het is echt onzin dat door de beperking 
van flex, er meer vaste banen komen. Ik geloof niet 
in de heilige graal van het vaste contract. Flex blijft, 
want het is goed voor de arbeidsmarkt. Praat met tien 
ondernemers en je krijgt steeds hetzelfde verhaal. 
Ze willen risico’s beperken en flexibel zijn bij een steeds 
grilligere conjunctuur. En ook werknemers hebben 
steeds meer behoefte aan een flexibele manier van 
werken. We moeten af van het idee dat de vorm van een 
contract de zekerheid bepaalt. Die zekerheid moet je 
zoeken in de snelheid waarmee werknemers transities 
op de arbeidsmarkt kunnen maken en daarvoor 
gekwalificeerd zijn.”
Aart: “En neem beperkingen weg, zodat de 
arbeidsmarkt beter kan functioneren. Nu regelen 
we onze pensioenen en sociale zekerheid nog langs 
sectorgrenzen, zijn de o&o-fondsen nog sectoraal 
en maken we nog steeds sectorplannen. Dat is 
voorhistorisch. Je moet zaken regelen langs de 
loopbanen van mensen.”

Als flex blijft, dan liggen er dus volop 
mogelijkheden voor uitzenders?
Jurriën: “Flex wordt alleen maar groter.  
De arbeidsmarkt blijft met fricties te maken hebben. 
De publiek-private samenwerking krijgt steeds meer 
vorm. Maar er is - net als de afgelopen jaren - ook een 
aantal bedreigingen. Ik zou tevreden zijn als we over 
een aantal jaren vaststellen dat de abu zich heeft 
verbreed , dat de uitzendformule nog beter verankerd 
is in politiek, beleid en arbeidsmarkt, en dat we de 
instituties aangepast hebben aan de realiteit van 
werknemers. Als we daar de komende tien jaar mee aan 
de slag gaan, dan ligt er een behoorlijke agenda.” 

DUBBELInTERvIEW

Drs. J.H. (Jurriën) Koops

Drs. J.H. (Jurriën) Koops (1966) zal vanaf 10 januari 
2014 de nieuwe directeur van de abu worden. 
Koops begon zijn loopbaan als beleidsadviseur bij 
cnv Bedrijvenbond. Acht jaar later stapte hij over 
naar de uitzendbranche en werd senior consultant 
business development bij Start. In 2002 kwam hij 
bij de abu als coördinator van het team Arbeids-
voorwaarden en Juridische Zaken. Zeven jaar later 
werd hij adjunct-directeur. Sinds 2012 is hij als 
directeur Sociale Zaken verantwoordelijk voor 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen, 
arbeidsmigratie, opleiden, de keurmerken en de 
ledenservice. 

Koops bekleedt een aantal nevenfuncties. Zo is 
hij voorzitter van stoof (Stichting Opleiding & 
Ontwikkeling Flexbranche), bestuurslid vpo (Ver-
eniging van Payroll Ondernemingen), plaatsvervan-
gend bestuurslid sncu (Stichting Naleving cao voor 
Uitzendkrachten), plaatsvervangend bestuurslid 
StiPP (Stichting Pensioenfonds voor Personeels-
diensten), bestuurslid seu (Stichting Examens 
Uitzendbranche) en plaatsvervangend bestuurslid 
sfu (Stichting Financiering Uitzendbranche).

Op 10 januari 2014 zal jurriën koops, de huidige directeur 
sociale zaken, Aart van der gaag opvolgen als algemeen 
directeur. Aart van der gaag neemt op zijn beurt op 19 mei 
volgend jaar de abu-voorzittershamer over van Hans kamps.  
Uitzendwerk blikt met hen terug op de afgelopen veertien jaar 
en kijkt vooruit naar de kansen in de komende jaren.  
“er is voor jurriën zeker geen gespreid bedje.”

Drs. A. (Aart) van der Gaag

Drs. A. (Aart) van der Gaag (1949) wordt vanaf 19 
mei 2014 de nieuwe voorzitter van de abu. Sinds 
2000 is hij algemeen directeur. In het begin van 
zijn carrière was hij onder meer werkzaam als di-
recteur van zorgorganisatie het Groene Kruis en 
de Arbeidsvoorziening Utrecht. Daarna stapte hij 
over naar de uitzendbranche, waar hij plaatsver-
vangend algemeen directeur van Start werd. In 
1996 werd Van der Gaag algemeen directeur van 
Vedior Nederland, waarna hij in 2000 gevraagd 
werd directeur van koepelorganisatie abu te 
worden.

Naast het abu-voorzitterschap zal Van der Gaag 
een aantal nevenfuncties blijven bekleden. Zo 
blijft hij onder meer bestuurslid van Eurociett 
(Europese vertegenwoordiging uitzendbranche), 
van ciett (wereldfederatie uitzendbranche) 
en is hij voorzitter van de Raad van Advies van 
sna (Stichting Normering Arbeid), lid van het 
algemeen bestuur van vno-ncw en het actieteam 
Crisisbestrijding. 
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In 2012 zag hij het licht: 
de Nationale Verklaring 
Huisvesting van Arbeids-
migranten. Het rijk, gemeenten, 
corporaties, de uitzendbranche, 
koepels van werkgevers en 
vakbonden maakten afspraken 
voor meer en goede tijdelijke 
huisvesting voor werknemers 
uit de Europese Unie.
Ruim een jaar later vroegen
we verantwoordelijk minister 
Blok naar de stand van zaken
en ,zijn verwachtingen voor 
de toekomst.

Minister Blok over de Nationale Verklaring Huisvesting Arbeidsmigranten:

“Er zal meer snelheid 
moeten worden gemaakt”
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n Hans Spigt: "Door anders te denken, is er een wereld te winnen"

mensen uit een uitkering naar werk kon bemiddelen: 
het uitzendbureau of de gemeente? Dat bleek het 
uitzendbureau te zijn. Door de combinatie van kennis 
van de markt, netwerken en meer dan de gebruikelijke 
inzet van het uitzendbureau voor een groep die meestal 
niet lang 'in de bakken zit'. Dit vraagt dus wel wat extra 
inspanningen van het uitzendbureau. 

Maar ook gemeenten en het Rijk kunnen veel extra's 
doen. Zo hanteren wij als gemeente Utrecht een 
verkorte aanvraagprocedure. Als je vanuit de uitkering 
tijdelijk gaat werken, dan is het veel eenvoudiger gewor-
den om de uitkering weer te krijgen als het werk stopt. 
Dat maakt het voor onze klanten makkelijker om de stap 
naar werk te zetten. Verder hebben wij als gemeenten 
het Rijk gevraagd om een flexibeler wwb. Zo kan de 
overheid belemmeringen wegnemen. Ik zie hierbij voor 
de gemeente nog echte opgaves, zoals het niet langer 
alleen gericht zijn op uitstroom naar duurzaam werk, 
maar ook het belang van uitzendklussen en tijdelijk werk 
promoten. Deze banen leveren onze klanten werkerva-
ring, werkritme en wellicht verlenging van de baan op, 

erg waardevol. Dit vraagt een verandering van ons 
denken. Wij zijn daar graag toe bereid, want hier lig-
gen zo veel mogelijkheden….

Uitzendbureaus hebben we nodig om pools te 
creëren voor tijdelijke banen die regelmatig bij 
werkgevers terugkeren. Een soort flexibele schil voor 
werkgevers, maar wel met zekerheid. Als wij ons 
op deze manier van beide kanten afvragen hoe wij 
werkzoekenden en de beschikbare banen bij elkaar 
kunnen brengen, dan komen we vast op nog veel 
meer mogelijkheden. 

Try before you get the job zegt: ‘een win-win voor 
iedereen’: voor uitzendbureaus, overheid en voor 
mensen die hun talent willen inzetten voor een 
mooie toekomst!

Meer weten over Try before you get the job is te vinden 
op www.trybeforeyougetthejob.nl

zaterdag 16 november dit jaar was ik te gast bij 
Try before you get the job (tbygtj), een platform 
voor jonge, hoogopgeleide werkzoekenden. 
Ik denk dat er ongeveer honderd jongeren 

- werkloos, maar met ervaring én ambitie - aanwezig wa-
ren. Veel van deze jongeren zijn op zoek naar een leuke, 
inspirerende baan en een netwerk om hun kennis te de-
len. Dit is het 'goud' van de toekomst, soms geparkeerd 
in een uitzendbaan. Vraag is: hoe zorgen we ervoor dat 
deze talenten kansen krijgen om zich te bewijzen? 

Uitzendbureaus en gemeenten kunnen zeker iets voor 
deze groep betekenen. Uitzendbureaus kennen werkge-
vers en zijn goed in koppelen. Gemeenten kennen veel 
mensen (ook jongeren) die kunnen en willen werken, 
maar nu een uitkering hebben. Als wij de mogelijkheden 
benutten om mensen en banen samen te brengen, dan 
maken we het verschil!

Het sleutelwoord hierbij is: flexibiliteit. De gemeente 
Utrecht heeft met Randstad een pilot gedaan. Gedu-
rende 7 weken hebben we gekeken wie succesvoller 

Hans spigt, wethouder Utrecht (portefeuilles Werk en inkomen, Jeugd, Sport en wijk Overvecht)

Het ontstaan van een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Dat is volgens 
minister Blok van Wonen en Rijksdienst 
de grote winst van de Nationale 

Verklaring Huisvesting van Arbeidsmigranten. 
Gemeenten en werkgevers speelden elkaar eerder 
vaak de bal toe. Niet uit onwil, maar omdat de 
kennis en ervaring ontbrak, analyseert Blok. 
“Dankzij de Nationale Verklaring Huisvesting is een 
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ontstaan 
bij gemeenten, werkgevers, huisvesters en vakbonden. 
Ze zitten met elkaar aan tafel en wisselen kennis en 
ervaringen uit. Ik verwacht dat de betrokken partijen 
vanuit hun verantwoordelijkheid afspraken maken en 
daar invulling aan geven. Dat gebeurt nu ook, waarbij 
het in de ene regio sneller gaat dan in de andere.”
Volgens Blok is de inzet van verschillende partijen 
te prijzen. Blok: “De meeste partijen hebben het niet 
alleen gedaan om dat het ‘moest’, maar hebben ook 
een stap extra gedaan. De leidende vraag was: ‘wat 
is er nodig om de regio’s in beweging te krijgen?’ en 
beslist niet een houding van ‘waar kan ik nog net 
mee wegkomen’.” Zo is bijvoorbeeld de vng zeer 
actief met het aanjagen van regio’s en toolkits voor 
gemeenten. Aedes informeert de corporaties over 
hun wettelijke mogelijkheden en stimuleert hen een 
actieve rol te spelen. En ook het Pools Overlegplatform 

is betrokken. Blok: “Daarnaast hebben de sociale 
partners met de zelfregulering rond de huisvesting 
van arbeidsmigranten een wezenlijke rol gespeeld. 
Dat is een prestatie die alleen mogelijk was dankzij de 
inzet en de instemming van alle partijen. De abu heeft 
daarbij een belangrijke rol gespeeld, die ik waardeer.” 

l o k a a l  m a a t w e r k
Over de resultaten die tot nu toe geboekt zijn, is 
Blok niet ontevreden. Maar er zal wel meer snelheid 
moeten worden gemaakt. Blok: “Het is en blijft lokaal 
maatwerk en zeker ook weerbarstig. De huisvesting 
van arbeidsmigranten is niet altijd populair bij 
bewoners. Stel je maar eens voor dat het huisje of de 
etage naast je ineens propvol zit met mensen. Dat kan 
voor overlast zorgen.” Gemeenten worstelen daarmee, 
weet de minister. Toch kunnen nieuwe initiatieven 

juist helpen om bestaande situaties van overlast op 
te heffen. Blok: “Door goed geregeld sociaal beheer 
is het risico op overlast bij nieuwe initiatieven juist 
klein. Steeds meer gemeenten zien dat en komen in 
beweging.”
Positief is Blok over het snf-keurmerk van de Stichting 
Normering Flexwonen. “Het is een nieuwe stimulans 
om voldoende en goede kwaliteit huisvesting voor 
werknemers uit het buitenland te bevorderen. Het 
kan gemeenten in de toekomst ook helpen bij de 
handhaving op huisvesting. Handhaving kost altijd 
geld. En dat is schaars in tijden van bezuinigingen. 
Op termijn kan het certificaat de gemeenten 
ontlasten bij hun handhaving. Ik zeg ‘kan’, want 
bij zelfregulering is het van belang dat toezicht 
op naleving van het certificaat onafhankelijk en 
streng gebeurt.” Duizenden extra bedden voor 
arbeidsmigranten. Dat zou de uitkomst moeten zijn 
van afspraken die vorig jaar gemaakt zijn. Maar in 
maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. 
Kan dat de afspraken weer op losse schroeven zetten? 
Blok: “Steeds meer lokale bestuurders zien de noodzaak 
van een voldoende en fatsoenlijke huisvesting. 
Een nieuw collegeakkoord kan aanleiding zijn om 
afspraken lokaal nog eens tegen het licht te houden. 
Maar mijn ervaring is dat daar lokaal zorgvuldig mee 
wordt omgegaan.”

“steeds meer lokale bestuur-
ders zien de noodzaak van 
voldoende en fatsoenlijke 
huisvesting.”

Minister Blok

me t  a r b e i d s m ig ra n -
te n  l a n g s  h e t 
ge m e e n te l o ke t
Per 2 januari moeten alle uitzendbureaus langs 
de gemeentebalie voor een Burgerservicenum-
mer (bsn) voor hun arbeidsmigranten. ‘Een stap 
terug in de tijd’, zo noemden veel deelnemers 
van de in november georganiseerde bijeenkomst 
van abu International deze ontwikkeling. Zeker 
50.000 arbeidsmigranten per jaar vragen een 
bsn via uitzendbureaus aan. Die moeten straks 
allemaal persoonlijk aan het loket in een van de 
achttien gemeenten in ons land verschijnen. Met 
de invoering van de Registratie Niet-Ingezetenen 
nemen de gemeenten deze taak over van de 
Belastingdienst. Doel daarvan is om een strakker 
en vooral zorgvuldiger proces te krijgen. Met 
meer automatisering en minder kans op fouten. 
Voor veel uitzendorganisaties heeft dit nogal een 
impact. Zeker voor de gecertificeerde uitzend-
bureaus die nu digitaal vanuit het eigen kantoor 
hun arbeidsmigranten kunnen aanmelden. Ook zij 
moeten weer met hun tijdelijke personeel richting 
loket. Dat kost tijd en geld. De weerstand was in 
ieder geval duidelijk aanwezig op de bijeenkomst 
in Nieuwegein. De abu benadrukt dat het belang-
rijk is om goede afspraken met elkaar te maken 
om het proces zo soepel mogelijk te laten lopen. 
Ook de arbeidsmigranten moeten goed geïnfor-
meerd worden over dit proces en het belang van 
het bsn.

s tO O f - l e e r we r k p r i j s 
2 0 1 3  u i tge re i k t
Tijdens het stoof-congres Creatief opleiden, 
hoe doe je dat? is de stoof-leerwerkprijs 2013 
uitgereikt aan dit Bouw en Techniek in Eindho-
ven. Dit bureau ontving de prijs (€ 2.500 en de 
wisseltrofee) voor zijn specifieke, aanbodgerichte 
wijze van opleiden, waarbij de flexkracht wordt 
losgekoppeld van de commercie. Naast dit Bouw 
en Techniek, waren Bikeflex Zeist en Manpower 
Inhouse bij dsm Delft  doorgedrongen tot de 3 
laatst genomineerden. Bikeflex kreeg vanwege het 
innovatieve karakter van de aanpak de aanmoe-
digingsprijs. Ook het concept van Manpower ver-
dient vermelding. Zij leiden op voor een nieuwe 
fabriek en een nieuwe functie, terwijl de fabriek 
nog niet in werking is. Een vakjury van werkge-
vers, vakbonden, kenniscentrum en opleiders heb-
ben de ranking voor nummer 1, 2 en 3 bepaald. 

Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche 
(stoof) is het scholingsfonds voor de uitzend-
branche. stoof stimuleert, initieert en financiert 
met name leerwerktrajecten op mbo-niveau. Sinds 
2005 is het aantal leerwerkbanen voor flexkrach-
ten explosief gegroeid. De branche biedt aan ruim 
12.000 flexkrachten leerwerktrajecten aan.

kortnieuws
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Ook minister Asscher van Sociale Zaken is er veel aan gelegen om 
malafiditeit in de uitzendsector aan te pakken. In zijn brief van 
15 oktober 2013 erkent hij het belang van de eigen inspanningen 
van de uitzendbranche in de strijd tegen malafide uitzenders. 
sna-voorzitter Hubert Bruls: “De samenwerking tussen overheid 
en uitzendbranche is de enige manier om een streep in het zand 
te trekken tussen nette flex en malafide bureaus.”

Voorzitter Stichting Normering Arbeid (sna) Hubert Bruls: 

“publiek-private samenwerking  
loont bij de aanpak van malafiditeit”

‘‘m aar liefst 12 miljoen euro wordt  
  door de uitzendsector zélf   
  besteedt aan private hand- 
   having.” zo opent Bruls het 

gesprek. “Dat is een majeure inzet, die ook wordt 
gewaardeerd door de ministeries van Financiën en 
Sociale Zaken, waar we nauw mee samenwerken.” Het 
‘private handhavingsapparaat’ wordt gevormd door de 
cao-politie sncu, die inspecties uitvoert om malafide 
uitzenders op te sporen, en de Stichting Normering 
Arbeid (sna) die verantwoordelijk is voor certificering 
van bonafide uitzendondernemingen. 

I n t r e k k e n  k e u r m e r k
“Via onze certificering kunnen uitzendondernemingen 
het sna-keurmerk verkrijgen,” vertelt Bruls. “We 
controleren bijvoorbeeld of het minimumloon 
wordt betaald, of er loonheffing en belasting 
worden afgedragen en of de werknemers gerechtigd 
zijn in Nederland te werken.” Het keurmerk 

biedt vooral zekerheid aan inleners, meent Bruls. 
“Uitzendondernemingen worden door ons 
frequent geïnspecteerd, waardoor opdrachtgevers 
ervan uit kunnen gaan met bonafide uitzenders 
te maken te hebben. Inleners lopen daardoor 
minder risico aansprakelijk te worden gesteld 
door de Belastingdienst of boetes te krijgen van de 
Arbeidsinspectie.”

Op dit moment zijn er ruim 3.500 gecertificeerde 
uitzendorganisaties. Alleen al dit jaar zullen ruim 7.000 
inspecties worden uitgevoerd door onafhankelijke 
inspecteurs, vertelt Bruls. Op basis daarvan worden 
uitzenders al dan niet in het sna-register opgenomen. 
“Bij misstanden wordt het keurmerk weer introkken. 
Dit jaar is dat 400 keer gebeurd.” Daarbij wordt volgens 
Bruls nauw samengewerkt met de Belastingdienst en 
de Arbeidsinspectie, die verantwoordelijk zijn voor 
‘het vangen van de boeven’. “We wisselen onderling 
informatie uit, om het net zoveel mogelijk te sluiten 

rond de malafide bureaus. Ook met de sncu hebben 
we daarover afspraken gemaakt.”

s a m e n w e r k i n g  l o o n t
Die publiek-private samenwerking blijkt te lonen, 
constateert Bruls. “Minister Asscher maakte onlangs 
bekend dat 90 miljoen aan naheffingen is opgelegd 
aan malafide uitzendbureaus, waarvan een derde op 
het conto komt van de cao-politie sncu.” Het was 
ook om die reden dat Bruls onaangenaam verrast was 
door kritiek in de media van cnv Vakmensen op het 
keurmerk. “Er werd gefocust op incidenten, waardoor 
uit het oog wordt verloren wat met de publiek-private 
samenwerking is bereikt. Niemand kan volhouden dat 
wij niet adequaat en streng handhaven.”
Niettemin steekt steeds toch weer het pleidooi op 
om de huidige zelfregulering te vervangen door een 
vergunningenstelsel. Bruls: “Dat heb ik één woord 
voor: illusiepolitiek. Er is simpelweg géén beter 
alternatief voor de huidige samenwerking tussen 

overheid en uitzendbranche. Tot 1999 hadden we 
een vergunningenstelsel en dat werkte ook niet. We 
investeren als branche nu twaalf miljoen euro. Ik denk 
niet dat de overheid in crisistijd er happig op is die 
rekening bij de belastingbetaler neer te leggen.”

Over verbeteringen rond het keurmerk moet altijd 
worden nagedacht, meent Bruls. Zo is er is door sna 
flink geïnvesteerd om inspecteurs op te leiden en ze 
meer uniform te laten werken. En er draait een pilot 
om cao-elementen in het keurmerk op te nemen. 
“Daarnaast stel ik vast dat er een aantal 'veelplegers' 
is, dat verantwoordelijk is voor het grootste deel van 
de overtredingen en misstanden. Die moeten we 
vooral aanpakken. En laten we geen energie stoppen 
in discussies over het systeem. Want de samenwerking 
die de afgelopen jaren tot stand is gebracht, is de enige 
manier om een streep in het zand te trekken tussen 
nette flex en malafide bureaus. Niemand kan dat 
alleen. We hebben elkaar keihard nodig.”

“we moeten vooral de 
'veelplegers' aanpakken. 
laten we geen energie 
stoppen in discussies over 
het systeem.”

Hubert Bruls, voorzitter sna

“w  ij hebben 
onderzocht 
hoeveel 

volledige werkhervattingen er 
vanuit de ww plaatsvonden via 
uitzendorganisaties (cijfers 2012). 
Dat blijkt 34% te zijn, zeg maar 
1 op 3. Dit lijkt welhaast een 
robuust gegeven de afgelopen 
jaren,” vertelt Witjes. Ook een 
robuust gegeven lijkt de regionale 
verdeling. “Net als vorig jaar 
zien we dat in de drie noordelijke 
arbeidsmarktregio’s relatief 
de meeste ww’ers aan de slag 
gaan. In Friesland, Groningen 
en Drenthe gaat bijna de helft 
van het aantal werkhervattingen 
vanuit de ww via een uitzend-

bureau. Dit onderstreept het 
belang van de branche in dat 
gebied. Wij hebben niet precies 
de redenen onderzocht, maar 
het kan voor een belangrijk 
deel te maken hebben met het 
vele seizoensgebonden werk 
- agrarisch, horeca, bouw - in 
dat gebied. Hierdoor is er veel 
dynamiek op de arbeidsmarkt 
en biedt het veel kansen voor 
werklozen.” Het succes wordt 
volgens Witjes versterkt door de 
sterke banden tussen uwv en 
de uitzendbranche. 

H o g e  u i t s t r o o m 
Ook in Zuid-Limburg en ooste- 
lijke grensgebieden is er een 

relatief hoge uitstroom van 
ww’ers via uitzendbureaus.  
“Al met al zie je dat in de gebie-
den die minder verstedelijkt 
zijn de grootste successen met 
ww’ers geboekt worden door 
uitzendorganisaties.  
In bijvoorbeeld Gooi- en 
Vechtstreek is dat ‘slechts’ 16% 
en in de regio Amsterdam 18%.” 
Witjes heeft meer positief nieuws 
voor de uitzendbranche. “Tot en 
met oktober van dit jaar zijn er 
90.000 nieuwe ww-uitkeringen 
aan (ex)uitzendkrachten 
verstrekt. Vorig jaar in de eerste 
10 maanden: 78.000. Een toename 
van +15%. Als je alle sectoren 
tezamen neemt, is de instroom 
in de ww dit jaar 25% hoger. Dus 
de uitzendbranche steekt hierbij 
dus relatief gunstig af. Vorig jaar 
was dit andersom. Toen lag de 
instroom in de ww vanuit de 
uitzendbranche boven het totale 
gemiddelde.”

Ook het zogenoemde lopend 
bestand (instroom min uitstroom) 
laat een positievere beweging 
zien met betrekking tot de 
uitzendbranche ten opzichte van 
het totale gemiddelde van alle 
sectoren.  
“Het lopend uitkeringsbestand 
lag eind oktober dit jaar 32% hoger 
dan in 2012. Bij uitzendkrachten 

op +23%. Dat is nog wel een 
toename, maar minder dan het 
landelijk gemiddelde. Vorig jaar 
oktober was dit nog andersom.”

p e r s p e c t i e f
uwv-manager Witjes verwacht 
dat de uitzendbranche weer 
langzamerhand omhoog 
kan kijken en 2014 met meer 
perspectief tegemoet kan zien.  
“De kansen liggen in de export-
gerichte sectoren: groothandel, 
industrie en vervoer. Werkgevers 
zullen komend jaar nog weinig 
nieuwe banen aanbieden, maar er 
komt met een lichte economische 
groei wel meer beweging op de 
arbeidsmarkt. Dat biedt kansen 

voor uitzendorganisaties om 
baanopeningen/vacatures te 
helpen invullen, vooral ook omdat 
werkgevers nog aarzelend zullen 
zijn om vacatures ‘vast’ in te 
vullen.”

De uitzendbranche is ook 
belangrijk gebleken voor het 
bieden van kansen aan oudere 
werklozen. “Ik hoop dat, met 
de prima samenwerking tussen 
uwv en de abu/uitzendbranche, 
de successen juist ook voor deze 
groep verder zullen worden 
vergroot. Want 100.000 55+’ers
in de ww nu, dat zijn er echt 
veel te veel.” 

Uitzendbureaus 
zijn en blijven 
een belangrijke 
stabiele factor bij 
het vinden van 
een baan voor 
mensen met een 
ww-uitkering. 
Daarnaast steekt 
de instroom van 
mensen in de ww 
vanuit een uitzend-
baan gunstig af 
tegen het landelijk 
gemiddelde. 
Dat blijkt uit 
de nieuwste 
ww-cijfers die uwv 
publiceert. Rob 
Witjes, manager 
Arbeidsmarktinfor-
maties & Advies bij 
uwv geeft alvast 
een inkijkje. 

Inkijkje van uwv in ww-cijfers: 

Uitzendbranche blijft kansen  
bieden aan mensen in de ww

Aandeel uitzendsector in 
volledige werkhervattingen 
vanuit de WW (2012)

$ 40% en hoger
$ 35% tot 40%
$ 30% tot 35%
$ 25% tot 30%
$ tot 25%


