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FLEX&FIGURES
CijfeRs en tRends uit de uitzendBRAnChe

HErstEL uitzEndbrancHE zEt door
de uitzendbranche komt uit een diep dal maar na een voorzichtig begin kunnen
we vaststellen dat het herstel is ingezet. de vraag naar met name industriële en
technische uitzendkrachten neemt snel toe, vooral in het zuiden van nederland.
dat de crisis meer gevolgen heeft gehad dan alleen een teruglopende omzet
blijkt ook uit de toegenomen vraag naar goedkope arbeid en daarmee het risico
op malafiditeit. Onderzoeker de heer drs. d. (douwe) Grijpstra van Research voor
Beleid heeft de ontwikkeling van malafide bureaus en sectoren in kaart gebracht en
vertelt daar in deze Flex & Figures meer over.

Uitzendmarkt groeicijfer gewerkte uren
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Uitzendmarkt groeicijfer omzet
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Een periode wordt gevormd door vier weken.
De groeicijfers zijn gecorrigeerd voor het aantal werkbare dagen.
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uitzEndmarkt 2010
Bron: ABU/Intellex,
ABU-Marktmonitor, 2010
het herstel van de nederlandse
uitzendbranche zet door. inmiddels
zijn er sinds periode 5 van dit jaar
alleen maar perioden met groei
genoteerd. hiermee komt de
gemiddelde ontwikkeling in uren
over de eerste 8 perioden van 2010
uit op 0% en is er voor de omzet
nog sprake van een minimale
krimp van 1% ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. de
uitzendbranche komt uit een
diep dal en is tijdens de recessie
ongeveer een derde van de markt
kwijtgeraakt, maar de weg naar
boven is weer gevonden. het
herstel wordt veroorzaakt door
een toename van uitzenduren
en -omzet in fase A, dit past
helemaal in de lijn van vorige
herstelperioden. Bedrijven zien
een toename in de vraag, maar zijn
huiverig om zelf personeel aan te
nemen, dus maken zij gebruik van
uitzendkrachten. Op dit moment
is het met name de provincie
Limburg die de meest positieve
cijfers laat zien. de provincie
noord-Brabant, van oudsher een
provincie waarin de groei snel
opgepikt wordt, bleef lange tijd
achter, maar ook daar is nu sprake
van een aanzienlijke toename.
*Wanneer er wordt gesproken over
groeicijfers betreft het in alle gevallen
een vergelijking met dezelfde periode
in het voorgaande jaar inclusief een
correctie voor werkbare dagen, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
**Door toetreding van nieuwe deelnemers aan de ABU-Marktmonitor per
1 januari 2010 kan het voorkomen dat
de gepresenteerde groeicijfers over 2009
minimale verschillen vertonen met de
reeds eerder gepubliceerde cijfers.
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uitzendMARkt in seCtORen

FLEX&FIGURES
de abu-Marktmonitor is
goed voor ruim 60% van de
cbs-markt en dekt 80% van
de omzet van alle abu-leden.
de abu-Marktmonitor meet
operationele uitzendomzet van
alleen uitzendondernemingen.
in deze rubriek kunt u
nagaan wat de groeicijfers in
gewerkte uren en omzet zijn
voor verschillende sectoren.
de sectoren Administratief,
Medisch, industrie en technisch
worden apart gemeten in de
abu-Marktmonitor.

Administratief groeicijfer uren
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GroEicijFEr urEn En
omzEt administratiEF
Bron: ABU/Intellex,
ABU-Marktmonitor, 2010
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Administratief groeicijfer omzet
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de administratieve sector kende
tijdens de recessie een minder
heftige teruggang en is ook later
gaan krimpen dan de andere
sectoren. echter, op dit moment
herstelt dit segment zich nog
niet. de gemiddelde krimp in
de eerste 8 perioden van 2010
bedraagt 12% in uren en 13% in
omzet. de grootste krimp zit in
de fase A-uren, terwijl fase B/C
eigenlijk nauwelijks afgenomen
is in de eerste 8 perioden. de
provincie zuid-holland, waar
het aandeel administratief groot
is, blijft hierdoor achter in het
herstel.
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GroEicijFEr urEn
En omzEt mEdiscH
Bron: ABU/Intellex,
ABU-Marktmonitor, 2010

Medisch groeicijfer uren
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Medisch groeicijfer uren
6

4

3
-1

de medische sector is bezig met
een voorzichtig herstel, periode
op periode neemt de krimp af.
in periode 8 van dit jaar is het
medische segment 2% gekrompen in uren ten opzichte van
dezelfde periode vorig jaar. het
zal niet lang duren voordat ook dit
segment weer zwarte cijfers zal
laten zien. in de eerste 8 perioden
van dit jaar is het aantal medische
uren gemiddeld gekrompen met
9%, de omzet is met hetzelfde
percentage afgenomen.
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Industrie groeicijfer uren
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GroEicijFEr urEn
En omzEt industriE
Bron: ABU/Intellex,
ABU-Marktmonitor, 2010
de industriële sector is in de afgelopen 8 perioden flink gegroeid
ten opzichte van vorig jaar. in uren
is de toename 12% en in omzet
13%. We kunnen hier dus spreken
van een definitief herstel. er is
zowel een toename waar te nemen
in fase A-uitzendkrachten als in
fase B/C, dit in tegenstelling tot
de andere sectoren. het aandeel
uren fase A ligt inmiddels op 75%
en fase B/C logischerwijs op 25%.
dit is de min of meer gemiddelde
verhouding op het moment dat
zich geen extreme situaties van
groei of krimp voordoen.
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GroEicijFEr urEn
En omzEt tEcHniscH
Bron: ABU/Intellex,
ABU-Marktmonitor, 2010
inmiddels vertoont ook het technische segment sinds periode 5
groei per periode. Gemiddeld over
de eerste 8 perioden van 2010 laat
het segment nog een kleine krimp
zien van 2% in zowel uren als
omzet. de groei kan worden verklaard door een toename van uren
en omzet in fase A. de detacheringsuren nemen nog steeds af in
dit segment, terwijl deze wel het
grootste aandeel hebben binnen
dit segment, namelijk 33%.

Rekenen op de
Uitzendcycli
terwijl de economie nog op volle kracht
doorstoomde, ging de uitzendmarkt
in november 2007 al omlaag. Allengs
werden onze cijfers slechter, tot aan
zelfs min 28% midden 2009. elke maand
als we met cijfers uitkwamen, stonden
de media dubbeldik te wachten op dit
slechte nieuws. nu het beter gaat is de
aandacht minder, want goed nieuws is
geen nieuws. tevens werd er getwijfeld
als ik zei dat ik verwachtte dat de
positieve lijn zich zou doorzetten. Goed
nieuws is niet erg interessant, slecht
nieuws daarentegen wordt gevreten.
Langzamerhand komen er meer
optimisten, het CBs en andere
instituten durven ondertussen te
zeggen dat het echt weer beter gaat.
natuurlijk, als er weer iets geks gebeurt
waardoor de hele wereld weer onzeker
wordt, zoals indertijd met de aanslag
op de Twin Towers, dan kan alles weer
anders gaan. niemand weet iets van de
toekomst, ook het CPB niet met hun
modellen. het CPB zat er steeds zwaar
naast, maar elke nieuwe voorspelling
wordt weer voor waar aangenomen.
Wij weten het dus ook niet en het
is een cliché; ik weet meer van het
verleden dan van de toekomst. en
het verleden zegt mij dat uitzendcycli
altijd terugkeren! Wat omhoog gaat,
gaat ook weer omlaag en andersom. en
wanneer eenmaal ingezet, dan gaat het
meestal door. nee, economie is geen
wetenschap, het is een combinatie van
ervaringskennis en psychologie, waarbij
dit laatste element steeds belangrijker
wordt.

drs. A. (Aart) van der Gaag
directeur ABu
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FLEX&FIGURES

CBs en uitzendMARkt
in deze rubriek worden de gepubliceerde cbs-cijfers weergegeven. het cbs geeft de ontwikkeling
in omzet en uren aan in een seizoensgecorrigeerde index. het cbs meet de omzet van uitzend- en
detacheringsbureaus tezamen maar tegenwoordig ook afzonderlijk en gaat uit van de totale omzet van een
onderneming. de abu-Marktmonitor meet operationele uitzendomzet van alleen uitzendondernemingen.
dit zou voor een verschil in ontwikkeling kunnen zorgen. Voor het meten van de uitzenduren hanteren
zowel cbs als abu dezelfde definitie. Voor een technische toelichting van cbs en abu kunt u terecht op
www.abu.nl onder de rubriek flex&figures. hieronder vindt u de cijfers en een korte toelichting.
omzEtindicEs totaaL
Bron: www.cbs.nl, Statline, 2010

urEnindicEs, totaaL
Bron: www.cbs.nl, Statline, 2010

de uitzend- en uitleenbedrijven realiseerden in het tweede kwartaal van 2010
een omzetdaling van ruim 3,5% in vergelijking met dezelfde periode een jaar
eerder. de omzetkrimp was een stuk kleiner dan in het voorgaande kwartaal. de
omzetdaling bij de uitzend- en uitleenbedrijven was nagenoeg even groot als die
van de totale zakelijke dienstverlening. uitzendbedrijven doen het beduidend
beter dan de uitzend- en uitleenbedrijven. de omzet van de uitzendbedrijven is
slechts met 1,5% gedaald ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.
de uitzendondernemers verwachten voor het derde kwartaal van 2010 een
toename van zowel de omzet, de prijzen als de personeelssterkte. drie van de
vier ondernemers verwachten per saldo een toename van de omzet te behalen.
Verder verwacht per saldo een op de drie dat de werkgelegenheid in de branche
zal toenemen. de ondernemers in de uitzendbranche zijn positiever in hun
verwachtingen over het derde kwartaal dan de totale zakelijke dienstverlening.

het totaal aantal uren (fase A + B + C) bij de uitzend- en uitleenbedrijven was
in het tweede kwartaal ruim 1% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2009. in
het eerste kwartaal van 2010 was er nog sprake van een krimp van 12% ten
opzichte van een jaar eerder. de seizoensgecorrigeerde index is daarom verbeterd naar 119 punten. het totaal aantal uren is in het tweede kwartaal van 2010
vergelijkbaar met het derde kwartaal van 2006.
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urEnindicEs FasE a En b/c
Bron: www.cbs.nl, Statline, 2010
na bijna twee jaar van krimp nam de vraag naar uitzendkrachten (fase A) bij
uitzend- en uitleenbedrijven in het tweede kwartaal van 2010 voor het eerst
weer licht toe. het aantal uitzenduren steeg met een 0,5% ten opzichte van
dezelfde periode een jaar eerder. het aantal detacheringsuren (fase B + C) bij

190

Urenindices fase A

de uitzend- en uitleenbedrijven bleef nog 3,5% achter. Bij de uitzendbedrijven
steeg het aantal detacheringsuren met ruim 1%. de seizoensgecorrigeerde
index van de uren in fase A komt in het tweede kwartaal van 2010 uit op 107
punten, voor de uren in fase B/C komt de index uit op 140 punten.
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* Alle indexcijfers hebben betrekking op uitzend- en uitleenbedrijven (78201, 78202 en 783) met correctie voor werkbare dagen
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ARBeidsMARkt en eCOnOMie
hieronder vindt u een aantal gegevens over recente ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de economie.
er wordt een beeld geschetst aan de hand van bepaalde arbeidsmarkt- en conjunctuurindicatoren zoals
werkgelegenheid en werkloosheid.
WErkLoosHEid bLijFt aFnEmEn
Bron: www.cbs.nl, 2010

EconomiE GroEit mEt 2,1%
Bron: www.cbs.nl, 2010

de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in juli met 4 duizend
personen gedaald. deze daling is ongeveer gelijk aan die in juni. de werkloosheid daalt nu vijf maanden. Vanaf maart is het aantal werklozen met
gemiddeld 5 duizend per maand afgenomen. Vooral onder mannen daalde de
werkloosheid in de afgelopen maanden. het aantal werkloze mannen kwam in
juli 2010 uit op 224 duizend, evenveel als het aantal werkloze vrouwen. in juli
2010 waren er dus in totaal 449 duizend personen werkloos. dit komt overeen
met 5,7% van de beroepsbevolking. een jaar eerder was dit nog 5,2%. het aantal lopende ww-uitkeringen is voor de vijfde maand op rij afgenomen. in juli
daalde het aantal uitkeringen met bijna 4 duizend tot 285 duizend. het aantal
ww-uitkeringen was in juli nog wel 26 duizend hoger dan een jaar eerder.
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Volgens de eerste, voorlopige raming van het cbs is de nederlandse economie
in het tweede kwartaal van 2010 met 2,1% gegroeid ten opzichte van hetzelfde
kwartaal een jaar eerder. Vergeleken met het voorgaande kwartaal groeide de
nederlandse economie in het tweede kwartaal van 2010 met 0,9%. hierbij is
rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. in het tweede kwartaal
van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen en diensten 12% hoger
dan een jaar eerder. de industrie groeide met ruim 8% in het tweede kwartaal.
Over de hele linie is de productie in de industrie toegenomen. de handel en
het transport profiteerden hiervan en groeiden met respectievelijk 7% en 6%.
de krimp in de bouwnijverheid houdt aan, maar is minder groot dan in het eerste kwartaal van 2010. in het tweede kwartaal is er 11% minder geproduceerd
dan een jaar eerder.
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ondErnEmErs nEGatiEF ovEr
WErkGELEGEnHEidsontWikkELinG
Bron: www.cbs.nl, Conjunctuurenquête Nederland (COEN), 2010

% van de beroepsbevolking

aantaL vacaturEs stabiLisEErt
Bron: www.cbs.nl, 2010
eind juni 2010 stonden er, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden, 115 duizend
vacatures open. dat zijn er duizend meer dan een kwartaal eerder. het aantal
openstaande vacatures daalde onafgebroken sinds eind 2008. het aantal
openstaande vacatures is in het tweede kwartaal van 2010 gestabiliseerd.
Binnen de commerciële dienstverlening treedt een licht herstel op. in deze
sector neemt het aantal vacatures, gecorrigeerd voor seizoeninvloeden ten
opzichte van het vorige kwartaal met 3 duizend toe. de vacaturegraad, het
aantal vacatures per 1000 banen, is in het tweede kwartaal van 2010 gestabiliseerd ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. enkele sectoren laten zelfs
een voorzichtig herstel zien. Binnen de sector informatie en communicatie en
bij de handel staan relatief meer vacatures open dan een jaar terug.

Ondanks alle positieve signalen zijn de ondernemers negatief over de
ontwikkeling van de werkgelegenheid, dit staat enigszins in contrast met de
ontwikkeling die te zien valt in de inzet van uitzendkrachten. de nederlandse
niet-financiële bedrijven hadden in het tweede kwartaal van 2010 per saldo
minder personeel in dienst dan in het eerste kwartaal. Van de bedrijven
meldde 15% een uitbreiding van het personeelsbestand, terwijl 18% een krimp
rapporteerde. sinds het vierde kwartaal van 2008 is de werkgelegenheid bij
niet-financiële bedrijven onafgebroken gekrompen. de groep bedrijven die
een afname van het aantal arbeidskrachten meldde, is in het tweede kwartaal
van dit jaar echter minder groot dan in de voorgaande kwartalen. Ook over de
werkgelegenheid in het derde kwartaal overheersen de pessimistische ondernemers; per saldo voorzien ze een verdere afname van het personeelsbestand.
Wel zijn de ondernemers minder negatief dan in 2009.
Winning van delfstoffen

Vacatures x 1000, niet-seizoensgecorrigeerd
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Het saldo van positieve en negatieve antwoorden
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OndeRzOek

ARBeidsMARkt

FLEX&FIGURES

in deze rubriek
worden een aantal onderzoeken
toegelicht die
gericht zijn op de
flexibele arbeidsmarkt. deze
onderzoeken kunt
u terugvinden op
www.flexworkresearch.org.

arbEidsmarktanaLysE 2010
Bron: Raad voor Werk en Inkomen, 2010
jaarlijks publiceert de rwi een analyse van de
arbeidsmarkt. dit jaar is dat een uitstekende
analyse geworden met aandacht voor de rol
van flexibiliteit. de centrale boodschap van de
Arbeidsmarktanalyse 2010 is dat ‘iedereen nodig
is’, maar dat ‘een baan voor iedereen op het
eigen niveau’ geen vanzelfsprekende zaak is. er
verdwijnen banen en daarnaast ontstaan nieuwe
banen, nieuwe werkgelegenheid. Maar die nieuwe
werkgelegenheid ontstaat veelal op andere plaatsen, andere functies, andere kwalificatieniveaus en
andere sectoren dan waar de oorspronkelijke werkgelegenheid is verdwenen. dat stelt hoge eisen
aan het adaptief vermogen van onze arbeidsmarkt
en onze economie. en daar kunnen veel zaken
worden verbeterd. een geschikte baan komt niet
vanzelf! daar moet hard aan getrokken worden.
NWW-percentage per arbeidsmarktregio

GrEnzEn stELLEn - omvanG van En
maatrEGELEn tEGEn maLaFidE
praktijkEn in dE uitzEndbrancHE
Bron: Research voor Beleid, 2010
de stichting naleving cao voor uitzendkrachten
(sncu) heeft Research voor Beleid gevraagd om
onderzoek te doen naar de aard en omvang van
malafide praktijken in de uitzendbranche en naar
de effectiviteit van maatregelen om malafide praktijken te voorkomen. de omvang van malafiditeit
is, mede als gevolg van de crisis, gelijk gebleven of
zelfs toegenomen. de inzet van betrokken partijen
op bestrijding van malafide praktijken is toegenomen. dat had bij gelijk blijvende omstandigheden
moeten leiden tot minder malafide gedrag. de
financiële en economische crisis heeft echter roet
in het eten gegooid. door de crisis is de vraag naar
goedkope arbeid en daardoor de druk op uitzendondernemingen sterk toegenomen, is het aanbod aan
werkgelegenheid voor arbeidsmigranten gedaald en
is het aanbod aan arbeidsmigranten in nederland
gestegen. door deze factoren zijn bepaalde uitzendondernemingen meer geneigd de grenzen van
de wet op te zoeken en te overschrijden. Ook zijn
uitzendkrachten zelf minder geneigd misstanden bij
de werkgever of bij andere instanties aan te kaarten.
Aanbevelingen
1 samenwerking tussen handhavende instanties
2 Versterk proactieve imago snCu
3 inlenende sectoren moeten actievere rol spelen
in handhaving
4 Resultaten handhaving nadrukkelijker presenteren
5 handhaving richten op onderkant uitzendbranche
6 invoering wettelijk minimum uurloon
7 Registratie startende uitzendondernemingen

2008

8 inleners verantwoordelijk laten voelen voor
CAO-naleving en huisvesting

8% of meer
7% tot 8%
6% tot 7%
5% tot 6%
minder dan 5%

9 duidelijke afspraken over kosten huisvesting
10 Betere samenwerking op europees niveau

diEnstvErLEninG op maat.
HEt voorkomEn van WErkLoosHEid
En arbEidsonGEscHiktHEid
in tijdEn van crisis
Bron: Inspectie voor Werk en Inkomen, 2010

2011
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de inspectie voor Werk en inkomen (iwi) heeft
onderzoek gedaan naar de begeleiding van zieke
werklozen en de begeleiding van met werkloosheid
bedreigde werknemers. in beide onderzoeken staat
de dienstverlening van uwv centraal: slaagt uwv
erin effectief bij te dragen aan het voorkomen van
uitkeringsafhankelijkheid? in het kader daarvan
heeft de inspectie ook onderzocht hoe het gesteld
is met de werkgeversbenadering door uwv. de
inspectie concludeert dat veel van de dienstverlening binnen het stelsel van werk en inkomen is
toegesneden op het snel weer aan het werk helpen
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van de meer zelfredzame cliënten. deze dienstverlening sluit aan bij de overgrote meerderheid van
cliënten. Als echter sprake is van een verhoogd risico op langdurige werkloosheid, wordt dit vaak pas
later vastgesteld, waardoor intensievere dienstverlening pas na enige maanden start. de inspectie
concludeert dat dit de preventie van langdurige
uitkeringsafhankelijkheid beperkt. iwi signaleert
dat, voor wat betreft alle onderzochte onderwerpen, de kwaliteit van dienstverlening door uwv
varieert per vestiging. de inspectie neemt waar
dat uitvoerders en managers op een aantal locaties
actief en creatief invulling geven aan centrale
doelstellingen en taken. dit neemt niet weg dat op
een aantal locaties doelstellingen en normen niet
gehaald worden. de inspectie oordeelt positief
over de inzet en motivatie waarmee veel professionals in de uitvoering werken en is van mening
dat het delen van kennis en ervaringen over best
practices een belangrijke bijdrage kan leveren aan
de kwaliteit van dienstverlening binnen het stelsel
van werk en inkomen.

bEtrokkEnHEid van uitzEndkracHtEn En vastE WErknEmErs vErGELEkEn
Bron: The International Journal of Human Resource
Management, 21:8, 1307 – 1322; 2010
Aan de universiteit van twente bestudeert
wetenschapper nicole torka de betrokkenheid van
uitzendkrachten bij hun werk en bij hun collega’s.
in dit artikel vergelijkt ze hun betrokkenheid met
die van vaste werknemers. het onderzoek toont
aan dat uitzendkrachten en vaste werknemers een
zelfde gevoel van betrokkenheid bij hun werk en
bij hun collega’s hebben. het enige verschil is de
affectieve betrokkenheid bij collega’s, deze is iets
lager onder uitzendkrachten. de onderzoekster
verklaart deze positieve uitkomst aan de hand van
de nationale wetgeving die wij in nederland kennen
en de wens van hr-managers om uitzendkrachten
en vaste medewerker dezelfde hr-diensten aan te
bieden. deze twee factoren vergroten het gevoel
van betrokkenheid bij uitzendkrachten.

inteRnAtiOnAAL
Groot-brittannië
Bron: REC, 2010

april

bELGië
Bron: Federgon, 2010

mei
juni

de groei van de uitzendactiviteit is in GrootBrittannië teruggelopen, sinds de enorme toename
in maart van dit jaar. in augustus wordt het laagste
groeipercentage in tien maanden genoteerd.
economische onzekerheid en bezuinigingen in de
publieke sector worden als belangrijkste redenen
genoemd. de beschikbaarheid van uitzendkrachten is wederom gestegen, maar de toename is ook
hier erg klein.
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in vergelijking met de maand juli van vorig jaar
werd er in de uitzendsector een groei van 17%
vastgesteld. Als gevolg van dit alles bereikte de
federgon-index 219,82 punten in juli 2010 tegenover 216,03 punten in juni. deze index geeft het
niveau van de activiteit weer in de onderzochte
maand ten opzichte van de activiteit in de maand
januari 1995 (basis 100), en dit op basis van voor
seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers. Ook de
studenten konden profiteren van de verbeterde
marktcondities voor uitzendarbeid. het aantal
studenten dat in juli via uitzendkantoren werd
tewerkgesteld nam op jaarbasis (ten opzichte
van juli 2009) toe met 12%. dit betekent dat ruim
31.500 studenten (fte) aan de slag waren, een toename met 3.200 ten opzichte van een jaar eerder.
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inteRVieW

FLEX&FIGURES
Malafiditeit ook in crisistijd

Het belang van uitzendwerk voor de nederlandse
economie neemt, ondanks conjuncturele
schommelingen, steeds verder toe. een succesvolle
sector trekt echter ook fraudeurs aan die het
niet zo nauw nemen met wet- en regelgeving ten
einde hun eigen portemonnee te spekken. de
aanpak van malafide uitzenders heeft daarom
topprioriteit. research voor Beleid onderzocht
de effectiviteit van de bestaande maatregelen en
doet aanbevelingen om de pakkans te vergroten.
de heer drs. d. (douwe) Grijpstra, directeur van
research voor Beleid, licht de bevindingen toe.

HoE EFFEctiEF zijn dE maatrEGELEn tEGEn maLaFiditEit diE
rEEds GEnomEn zijn?
er bestaat een groot pakket aan
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wet- en regelgeving rond het inzetten
van (buitenlandse) uitzendkrachten
in nederland. de diverse betrokken
instanties zoals de Arbeidsinspectie,
de sociale inlichtingen en
Opsporingsdienst (siod), de
Belastingdienst, gemeenten en politie
werken ook steeds beter samen. Ook
met de, door de uitzendbranche
opgerichte, cao-politie sncu. de o.a.
grotere pakkans, hogere boetes, lik-opstuk-beleid, meer gerichte controles
die daaruit voortvloeien werpen zeker
vruchten af. Wie gepakt wordt, krijgt
uiteraard een boete, maar van de handhaving gaat vooral een afschrikwekkende werking uit. Maar door de crisis
zie je dat wet- en regelgeving toch nog
worden ontdoken. Blijkbaar schrikken
de controles daardoor toch nog niet
genoeg af.
WELkE aanbEvELinGEn doEt u
om maLaFiditEit vErdEr aan
tE pakkEn?
Waar uitzendkrachten onder een
andere cao werken dan de uitzendcao (een bedrijfstak-cao) moet de
handhaving van de cao-bepalingen
worden verbeterd. Ook de uitwisseling van gegevens tussen de betrokken
instanties kan nog beter. Verder moet
de beeldvorming over de handhaving
veranderen. de sncu gaat bijvoorbeeld zeer zorgvuldig te werk. dat
leidt echter tot geklaag dat ingrijpen
te lang duurt; een enkele keer is een
malafide uitzender al weer met de
noorderzon vertrokken. daarom moet
beter worden uitgelegd dat zorgvuldig-

heid tijd kost en dat niet het risico kan
worden genomen dat een kwaadwillend uitzendbedrijf een concurrent
schade probeert te berokkenen door
het ongegrond van malafide gedrag te
beschuldigen.

coLoFon
Flex & Figures is een uitgave van de ABu
(Algemene Bond uitzendondernemingen) en
is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is
in cijfermateriaal over de uitzendbranche. het
blad verschijnt vier keer per jaar en wordt onder
andere verspreid onder leden van de ABu, pers,

u pLEit ook voor EEn
minimumuurLoon?
ja. je ziet in cao’s 36-, 38- of 40-urige
werkweken. Malafide jongens gaan
daarmee shoppen en pakken op die
manier toch weer een paar tientjes
per uitzendkracht. in dat licht moet
ook de voorlichting aan werknemers
uit de moe-landen worden verbeterd.
Polen die hier al langer werken, hebben
inmiddels redelijk in de gaten hoe de
zaken in elkaar steken. de voorlichting
aan de uitzendkrachten die worden
geworven in hun vaderland moet beter.
een ander belangrijk punt is dat de controlerende instanties alert blijven op
nieuwe constructies om de wetgeving
te ontduiken, zoals het opkopen van
een oogst en daar mensen aan het werk
te zetten, zogenaamd onder Poolse
wetgeving. tegen dergelijke trucs is
nog geen probaat middel. het is zelfs
de vraag of het illegaal is. een lichtpuntje is dat de economie wat aantrekt,
waardoor meer inleners hopelijk eieren
voor hun geld kiezen en zaken doen
met bonafide uitzendbedrijven.

onderzoeksinstellingen, financiële instellingen,
politici, medewerkers van de overheid, vertegenwoordigers van werkgeversverenigingen,
-centrales en branches, vertegenwoordigers van
vakbonden en vertegenwoordigers van publieke
organisaties. Wanneer u in aanmerking wilt
komen voor toezending van Flex & Figures, dan
kunt u dit schriftelijk kenbaar maken bij de redactie. Wanneer u niet in een van bovenstaande
categorieën valt, kunt u toch Flex & Figures per
e-mail ontvangen. u kunt Flex & Figures ook
downloaden via www.abu.nl.
Overname van de tekst of gedeelten daarvan is
toegestaan, mits de titel en de uitgever worden
vermeld. de inhoud van de uitgave is met grote
zorgvuldigheid samengesteld. niettemin aanvaardt de uitgever geen aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden.
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HEEFt dE EconomiscHE ontWikkELinG invLoEd GEHad op
dE omvanG van dE maLaFiditEit in dE uitzEndbrancHE?
jazeker, de malafiditeit is, mede als
gevolg van de crisis, gelijkgebleven of
zelfs iets gestegen. de inspanningen
om malafiditeit de kop in te drukken
zijn de afgelopen tijd steeds verder
opgevoerd. er is dan ook een flink
aantal bedrijven gepakt. Maar door de
crisis is het water sommige inleners en
bemiddelaars tot aan de lippen komen
te staan en die hebben de malafiditeit
opgezocht. er is wel wat veranderd
in het gedrag van deze bedrijven.
Voorheen was er vooral sprake van
loon- en premiefraude, maar dat is minder geworden. het gaat tegenwoordig
wat subtieler. zo wordt er in veel
gevallen een flink deel van het loon
ingehouden voor huisvesting, transport
en boetes. dat is minder goed te
controleren en het is minder makkelijk
hard te maken dat uitzendkrachten
worden bestolen. neem de huisvestingskosten. in de uitzend-cao staat
dat die ‘redelijk’ moeten zijn, maar dat
blijkt een rekbaar begrip voor kwaadwillende werkgevers. de uitzendkrachten, vooral afkomstig uit Midden- en
Oost-europa (zgn. moe-landers), zullen
niet snel klagen omdat ze niet weten
wat voor streken hen worden geleverd
en niet graag hun baan verliezen.
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