
Beleidsplan 2019

De waarde van 
uitzendwerk en 
payrolling



2

Beleidsplan 2019 

De waarde van  
uitzendwerk en  
payrolling

Het beleidsplan 2019 ‘De waarde 

van uitzendwerk en payrolling’ 

is een uitgave van de Algemene 

Bond Uitzendondernemingen.  

Deze uitgave is bedoeld voor 

ABU-leden.



3

Interview: Investeren in kwaliteit en goed werkgeverschap .............................................. 5

Onze missie: Uitzendwerk en payrolling van waarde laten zijn ....................................... 6

Onze visie: Uitzendwerk en payrolling - meer dan werk alleen ........................................7

Onze ambitie: Meer waarde, meer markt ..................................................................................... 8

Onze strategie: Kwaliteit is de basis ................................................................................................. 9

2019: Meer markt door kwaliteit .......................................................................................................13

2019: Vergroten maatschappelijk draagvlak uitzenden en payrollen .........................19

2019: De ABU als sterke vereniging met impact .................................................................... 25

Inhoudsopgave



4

Directeur ABUVoorzitter ABU

Jurriën KoopsSieto de Leeuw



5

Voor de ABU en de branche belooft 2019 een 
enerverend jaar te worden. Een jaar waarin 
we veel tegelijk moeten doen: veranderen, 
vernieuwen én onszelf verdedigen. 

Helaas moeten we constateren dat het maatschap-

pelijk draagvlak voor onze branche steeds meer 

onder druk staat, met als gevolg dat de waarde  

van uitzendwerk en payrolling uit het zicht raakt.  

Dat noodzaakt tot verandering. Aan het eind van  

dit decennium zullen we – net als in de jaren 90 – 

opnieuw een sociale sprong voorwaarts moeten 

maken. Dat vraagt om een forse investering in 

kwaliteit en goed werkgeverschap, om zo een  

hernieuwde acceptatie te bereiken. 

We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven 

om ons krediet als branche te verspelen. En dus 

koerst de ABU op een duurzame positie van 

uitzenden en payrolling op de lange termijn, met 

als belangrijke ankers de nieuwe cao en pensioen-

regeling. Het betekent dat we keuzes moeten maken. 

De belangrijkste is dat onze branche niet meer mee 

moet doen aan de run op steeds goedkopere en 

flexibelere arbeid. Het betekent ook dat we onze 

gedragsregels aanpassen en scherpere kwaliteits-

eisen aan het ABU-keurmerk verbinden. Zo is het 

hebben van een antidiscriminatiebeleid vanaf 

1 januari een lidmaatschapscriterium. Uitzendonder-

nemingen die daar niet aan voldoen, horen dus niet 

thuis bij de ABU. 

Verandering kan echter niet zonder vernieuwing.  

De ABU heeft de strategische keus gemaakt om te 

focussen op uitzenden en payrollen. We gaan de 

toegevoegde waarde voor onze leden vergroten en 

zorgen zo dat we een sterke vereniging zijn en blijven. 

Maar een sterke vereniging heeft ook sterke partners 

nodig. Daarom verdiepen wij de samenwerking met 

OVAL, Cedris en NRTO in de alliantie Samen werken 
voor werk. Met als doel de arbeidsmarkt inclusiever 

en innovatiever te maken en de belangenbehartiging 

naar een hoger niveau te tillen. Verder investeren we 

gezamenlijk in zelfstandige platforms voor onder 

meer MSP, zzp-dienstverleners en detachering van 

professionals, waar ook tal van leden aan deelnemen 

en bouwen we verder aan de Alliantie van Werk. 

Uiteraard zal de ABU in het komend jaar de belangen 

van de uitzend- en payrollbranche blijven behartigen: 

defensief en offensief. Er komt veel op ons af uit  

Den Haag. Zoals de opvolger van de Wet DBA en een 

breed offensief in het kader van de Participatiewet. 

En niet te vergeten, de Wet arbeidsmarkt in balans, 

waarbij het onze inzet is dat uitzenden ongemoeid 

blijft en het goed georganiseerde payrollen ruim 

baan krijgt. 

Tot slot hopen wij dat 2019 voor onze leden een 

vruchtbaar jaar mag worden. De grootste uitdaging 

is om de markt te laten groeien in een wereld waarbij 

de afstand tussen kandidaat en vacature steeds groter 

wordt. Onderscheidend zijn bij het vinden, ‘maken’ 

en ontwikkelen van kandidaten, wordt bepalend of 

aan de vraag vanuit de markt kan worden voldaan. 

Wij wensen al onze leden daarbij veel succes!

Sieto de Leeuw, voorzitter

Jurriën Koops, directeur

Interview

Investeren in  
kwaliteit en goed 
werkgeverschap
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De ABU staat voor kwaliteit, goed gereguleerd uitzend- en payroll- 
werk, goed werkgeverschap en goed ondernemerschap. 

De ABU wil uitzenden en payrolling meer van waarde laten zijn voor de arbeids-

markt: voor werkenden, bedrijven en de samenleving. Deze missie is gestoeld 

op de volgende kernwaarden.

Onze missie

Uitzendwerk en 
payrolling van 

waarde laten zijn

Wij zijn de  

arbeidsmarkt-

experts.

Wij staan voor 

professionele 

dienstverlening.

Wij staan voor 

transparantie en 

gelijk speelveld.

Wij houden ons aan 

de regels en doen 

wat we zeggen.

Wij zijn een 

maatschappelijk 

bondgenoot.

Autoriteit Kwaliteit Eerlijk Betrouwbaar Betrokken
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Uitzendwerk en payrolling geven mensen 
toegang tot betaald werk en de mogelijk-
heid om mee te doen in de maatschappij. 
Het maakt ondernemers wendbaar, 
waardoor ze kunnen blijven inspelen op 
veranderingen en concurrerend blijven.  
En de uitzendbranche zorgt voor nieuwe 
banen. Uitzendwerk is – met andere 
woorden – meer dan werk alleen. Het is 
onderdeel van de oplossing voor de uit- 
dagingen waar de arbeidsmarkt voor staat. 
En die zijn groot.

De wereld van werk verandert in rap tempo.  

De markt voor bedrijven globaliseert en de arbeids-

markt flexibiliseert, hoewel door de huidige schaarste 

op de arbeidsmarkt er een lichte stijging is in het 

aantal vaste contracten in Nederland. Techno- 

logische ontwikkelingen hebben grote gevolgen 

voor banen, beroepen en complete sectoren. 

Beroepen verdwijnen, nieuwe beroepen ontstaan. 

Werk valt uiteen in taken. Platforms zijn in opmars, 

het aantal zzp’ers neemt toe en werkenden zullen 

nu en in de toekomst vaker van baan gaan wisselen.

Daarnaast wordt onze arbeidsmarkt diverser en 

internationaler. We zijn het aan onze stand verplicht 

en we maken het waar om iedereen mee te laten 

doen op de arbeidsmarkt: uitzendkrachten ver- 

tegenwoordigen 160 nationaliteiten. 

De ABU vindt het belangrijk dat er één arbeids-

markt is en niet twee, zoals nu het geval lijkt: één 

voor de kansrijke mensen die aan het werk zijn en 

één voor de mensen die de stap naar de arbeids-

markt minder of niet goed kunnen maken. 

Werkzekerheid bieden

Er ligt een grote maatschappelijke uitdaging om 

iedereen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. 

Uitzend- en payrollbedrijven kunnen daarbij een 

sleutelrol spelen. Dat vraagt om verdere emancipa-

tie van uitzend- en payrollwerk. Het is belangrijk 

om werkgeverschap meer inhoud te geven en 

bijvoorbeeld uitzend- en payrollkrachten te stimu-

leren om te investeren in hun eigen inzetbaarheid, 

o.a. via opleidingen. Want werkzekerheid is meer 

dan een contract en zit vooral in het  ‘kennen en 

kunnen’ van mensen.

Onze visie

Uitzendwerk en 
payrolling - meer 
dan werk alleen
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De ABU wil het verschil kunnen 
maken voor zijn leden. Het afgelopen 
jaar is gewerkt aan een aanscherping 
van de positionering van uitzendwerk 
en payrolling. 

Centraal hierin staat de toegevoegde waarde 

van uitzenden en payrolling voor de hele 

arbeidsmarkt. Deze toegevoegde waarde is 

gebaseerd op de vraagstukken die er zijn.  

De ABU wil uitzendwerk offensief positioneren 

als onderdeel van de oplossing van arbeids-

marktvraagstukken nu en in de toekomst. 

De ABU wil een groter maatschappelijk 

draagvlak voor uitzenden en payrolling 

realiseren. Met als uiteindelijke doel:  

meer markt voor onze leden.

Onze ambitie

Meer waarde, 
meer markt

1. Een eigen CAO

2. Gelijk loon voor gelijk werk

3. Pensioenopbouw

4. Doorbetaling bij ziekte

5. Toegang tot scholing

6. Mogelijkheid tot hypotheek

7. Meer werkzekerheid

Pijlers van 
goed werkgeverschap
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Onze strategie

Kwaliteit is  
de basis

Kwaliteit is de basis voor onze strategie. 
Dit vertalen we door in de drie pijlers 
onder onze strategie: meer markt voor 
onze leden, te beginnen met een kwalitatief 
goede cao, vergroten van het maatschappe-
lijk draagvlak voor uitzenden en payrollen 
en het blijven van een sterke vereniging. 
Onze strategie wordt ondersteund door te 
werken met een maatschappelijke agenda. 
Een agenda die in 2018 samen met leden en 
stakeholders is gemaakt en die zicht geeft 
op vraagstukken waar uitzendwerk van 
waarde is. 

Belangrijkste pijlers van de maatschappelijke 

agenda zijn de kwaliteit van uitzendwerk, werk- 

zekerheid (duurzaam werk) en de inclusieve arbeids-

markt. De ABU zet vol in op deze kwaliteitsstrategie, 

omdat wij geloven dat dat de enige manier is om 

uitzendwerk blijvend van toegevoegde waarde te 

laten zijn. In 2019 wil de ABU deze kwaliteitsstrategie 

zichtbaar maken in een nieuwe cao en onze andere 

activiteiten. Meer daarover leest u verderop in dit 

plan. De ABU wil daarnaast de maatschappelijke 

waarde van uitzendwerk en payrolling verder 

zichtbaar maken, door ‘best practices’ die bijdragen 

aan het inclusiever maken van de arbeidsmarkt voor 

het voetlicht te brengen. Uitzendwerk biedt voor 

veel mensen immers een opstap naar werk.  

Onze allocatieve functie maakt dit mogelijk.
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De inclusieve  
arbeidsmarkt
Uitzendwerk is een opstap naar werk en 

draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt.  

Dit is mogelijk door de allocatieve functie  

van onze branche.

De kwaliteit van  
uitzendwerk
De ABU draagt bij aan de ontwikkeling van 

een hoger kwaliteitsniveau in de branche. 

Werkzekerheid, een goed pensioen en gelijk 

loon voor gelijk werk horen hierbij.

Duurzaam werk
ABU-leden zijn goede werkgevers. Ze stimuleren  

en helpen uitzendkrachten om zich te blijven  

ontwikkelen. Dit vergroot hun duurzame inzetbaar-

heid en daarmee hun werkzekerheid. 

Maatschappelijke agenda
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Mobiliteit
ABU-leden maken transities op de arbeids-

markt mogelijk. Op die manier gaan mensen 

makkelijker van-werk-naar-werk. Ook als hun 

baan ophoudt te bestaan.

Werk en schulden
Schulden zijn een groot maatschappelijk 

probleem. ABU-leden ondersteunen uitzend- 

krachten bij het vinden van een oplossing.

De toekomst van werk
De ABU is gesprekspartner met impact en 

met een visie op de toekomst van werk. 
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Inzet leden noodzakelijk

Werken aan maatschappelijk draagvlak vraagt 

nadrukkelijk inzet van onze leden. Het vraagt goed 

ondernemerschap. Het vraagt om een verschuiving 

van het bemiddelen van mensen naar het begeleiden 

van mensen. Het vraagt kortom om meer aandacht 

voor de toegevoegde waarde van onze dienst- 

verlening. Zonder het commerciële belang uit het 

oog te verliezen. We zien dat veel leden deze 

uitdaging hebben opgepakt!  

Zoals gezegd richt de ABU zich uitsluitend op het 

behartigen van de belangen van de aangesloten 

uitzend- en payrollbedrijven. Daarnaast zet de ABU 

zich neer als gesprekspartner over de toekomst van 

de arbeidsmarkt. Een toekomst die ook de ABU- 

leden raakt, als je kijkt naar bijvoorbeeld de ont- 

wikkelingen in de platformeconomie.

Tot slot wil de ABU een sterke vereniging zijn.  

Een vereniging waarvan de leden de toegevoegde 

waarde blijven ervaren, een vereniging die zijn leden 

verbindt en ondersteunt in hun ondernemerschap. 

Komend jaar gaan we hiervoor verdere dienst- 

verlening ontwikkelen. Ook zullen we weer stappen 

zetten in de ontwikkeling van het Brede Huis van 

Werk (dat sinds 2018 de Alliantie van Werk heet). 

Waar zet de ABU het komende jaar op in?  

In het vervolg van dit beleidsplan leest u 

hierover meer.

Werken aan 
maatschappelijk 

draagvlak vraagt om een 
verschuiving van het 

bemiddelen van mensen 
naar het begeleiden van 

mensen. 
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2019

Meer markt  
door kwaliteit

De sterke groei van flexibel werk binnen  
de beroepsbevolking (van 27% in 2003  
naar 40% in 2017) doet zich niet voor bij 
uitzenden. Door de jaren heen neemt uit-
zendwerk rond de 3% van alle arbeid voor 
zijn rekening. Uitzendwerk is dus een 
stabiel onderdeel van de arbeidsmarkt.  
De ABU blijft streven naar meer markt 
voor zijn leden. Uitzendwerk is immers  
van toegevoegde waarde en het best  
gereguleerd in vergelijking met alle  
andere vormen van flexibel werk.  
Dat doen we door de volgende activiteiten.

Geharmoniseerde cao’s van de ABU en  

NBBU met de nadruk op kwaliteit

Kiezen voor kwaliteit heeft gevolgen voor de cao. 

Het is om die reden dat de ABU voor de in 2019 af  

te sluiten CAO voor Uitzendkrachten inzet op het 

bevorderen van werkzekerheid van uitzendkrachten, 

het verbeteren van de kwaliteit van de vaststelling 

van de inlenersbeloning en een verbetering van  

de pensioenregeling voor uitzendkrachten.  

De ABU kiest voor goed werkgeverschap.

De ABU wil werkzekerheid van uitzendkrachten 

bevorderen door in de nieuwe cao meer garanties 

te bieden voor de opbouw van rechten. De nieuwe 

cao moet daarnaast een adequaat proces hebben 

om de inlenersbeloning op een correcte manier 

vast te stellen. De ABU wil dat uitzendkrachten 

meer garanties krijgen over de beloning waarop  

zij recht hebben. Al met al moet de werk- en 

inkomenszekerheid van uitzendkrachten verbeteren.

De ABU wil begin 2019 een nieuwe cao afsluiten 

waarin bovenstaande zaken verwerkt zijn en die is 

geharmoniseerd met de cao van de NBBU. 
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Toekomstbestendige pensioenregeling

De ABU staat voor een goede pensioenregeling. 

Vanuit de visie van goed werkgeverschap wil de 

ABU daarom komen tot een nieuwe toekomst- 

bestendige pensioenregeling die de maatschap- 

pelijke toets kan doorstaan.

De nieuwe pensioenregeling zou wat de ABU 

betreft o.a. de volgende kenmerken moeten 

hebben: een premieregeling (conform huidige 

regelingen), een kortere wachttijd, hoeveel korter  

is onderwerp van onderzoek, en een leeftijds- 

onafhankelijke premie. 

 

Scherpere kwaliteitseisen keurmerk ABU

De ABU vindt het cruciaal dat zijn leden op een 

maatschappelijk verantwoorde manier hr-dienst-

verlening aanbieden. De ABU is daarbij voorstander 

van een gelijk speelveld binnen de uitzendbranche. 

De ABU bereikt dit via zelfregulering met oog voor 

de administratieve lasten.

In 2019 kan concerncontrole worden toegepast bij 

ABU-leden, waarvan meerdere rechtspersonen 

binnen het concern zijn aangesloten. Ook laat de 

ABU in 2019 toetsen of leden een aantoonbaar en 

toetsbaar beleid hebben om discriminatie van 

uitzendkrachten tegen te gaan. 
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Voor 2019 staat een moderniseringsslag van de 

gedragsregels op de rol. Het gaat daarbij om het 

naleven van wet- en regelgeving, het nakomen van 

afspraken met derden, geen ongeoorloofd onder-

scheid maken, positieve beeldvorming van de 

sector, werken met professioneel personeel (flex en 

vast), oog hebben voor diversiteit, aandacht voor 

duurzame inzetbaarheid en transparant zijn over de 

gemaakte afspraken. Deze uitgangspunten worden 

uitgewerkt en gaan onderdeel uitmaken van de 

vernieuwde kwaliteitseisen van het ABU-lidmaat-

schap. Tot slot wil de ABU de waarde van zijn 

keurmerk onder opdrachtgevers onderzoeken. 

Lobby voor behoud allocatiefunctie 

In 2018 presenteerde de minister van Sociale  

Zaken en Werkgelegenheid het wetsvoorstel 

Arbeidsmarkt in balans (Wab). Deze nieuwe wet  

zet de allocatierol van de uitzendbranche onder 

druk. Ongewenst dus. 

De ABU staat positief tegenover de beprijzing  

van flexibele arbeid, onafhankelijk van de sector- 

indeling. Dit zorgt in theorie voor een gelijk speelveld 

tussen de verschillende vormen van flex. Er is echter 

één maar: zolang het zzp-vraagstuk niet is opgelost, 

is van een gelijk speelveld geen sprake. De markt 

zal vluchten in ongereguleerde vormen van flexibele 

arbeid. Daarmee wordt de balans tussen vast en 

flexibel werk schever. 

De Wet arbeidsmarkt in balans zorgt naar verwach-

ting voor veel lobbywerk van de ABU.

Payrolling: aanpassing van de definitie

Het werkgeverschap wordt steeds complexer en 

intensiever, daarom neemt de behoefte aan ontzor-

ging van de ondernemer toe. Payrolling laat onder-

nemers weer ondernemen en draagt bij aan het 

creëren van kansen op de arbeidsmarkt. Goed 

werkgeverschap en transparantie in de dienstverle-

ning zijn essentieel voor de payrolldienstverlening. 

De ABU komt op voor de belangen van onderne-

mers die goed gereguleerde vormen van payrolling 

aanbieden.

Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) 

doet afbreuk aan de ontzorgende rol van payrolling. 

De maatregelen voor payrolling zijn onuitvoerbaar 

en vormen een ongerechtvaardigde inbreuk op de 

onderhandelingsvrijheid tussen werkgevers en 

werknemers. De gehanteerde payrolldefinitie mist 

onderscheidend vermogen en heeft een dermate 

groot bereik dat ook uitzendwerk geraakt zal gaan 

worden. 

De ABU wil een aanpassing van de definitie van 

payrolling of andere oplossingen om payrolling en 

uitzenden beter van elkaar te kunnen onderschei-

den. Ook uitstel van de invoering van de Wet 

arbeidsmarkt in balans (later dan 1 januari 2020) kan 

een gewenst resultaat zijn. Zeker als we kijken naar 

de maatregelen rondom de WW-premies. 

Ervan uitgaande dat de Wab zal worden aangeno-

men door de Tweede (en Eerste) Kamer, willen we 

bereiken dat onze leden goed op de hoogte zijn van 

de wet en hierop tijdig kunnen anticiperen. 

Hiervoor maken we gebruik van de leden van de 

payrollcommissie en verzorgen we voorlichting.  

Ten slotte wil de ABU de beperkende afspraken 

over payrolling in cao’s van opdrachtgevers zoveel 

mogelijk voorkomen.
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Aanpassen sociale zekerheid: erkenning voor 

de branche 

De arbeidsmarkt en sociale zekerheid zijn sterk met 

elkaar vervlochten. Risico’s en kosten van werkloos-

heid, ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn 

gekoppeld aan de arbeidsovereenkomst en leggen 

daarmee een zware druk op de invulling van het 

werkgeverschap. 

De ABU vindt de wens van het kabinet om de 

financiering van de sociale zekerheid te herzien  

en meer aan te laten sluiten op de veranderende 

arbeidsmarkt een goede stap. Echter: de voor- 

gestelde premiedifferentiatie van de WW houdt 

onvoldoende rekening met de allocatierol van 

uitzenden. Daarnaast is er zonder adequate regel-

geving op het gebied van zzp geen sprake van een 

gelijk speelveld.

Privacy: leden helpen om te voldoen aan 

wetgeving

Privacy is een belangrijk maatschappelijk 

onderwerp. De Algemene verordening gegevens-

bescherming (AVG) laat zien hoe belangrijk een 

adequate bescherming van persoonsgegevens is. 

Voor intermediairs zijn persoonsgegevens van 

cruciaal belang om vraag en aanbod op de arbeids-

markt goed bij elkaar te kunnen brengen en om van 

toegevoegde waarde te zijn voor opdrachtgevers. 

Daar waar wetgeving intermediairs beperkt, zal de 

ABU bij de wetgever aandringen op een juridisch 

kader dat past bij de maatschappelijke doelstellin-

gen van uitzenders. Bijvoorbeeld bij het kunnen 

verwerken van gezondheidsgegevens. Tegelijkertijd 

zal de ABU zijn leden informeren en ondersteunen 

om de bescherming van persoonsgegevens binnen 

hun ondernemingen op een goede manier te 

organiseren.

Operationele processen: meer efficiency

ABU-leden hebben als uitzendwerkgever te maken 

met complexe wet- en regelgeving. Door het 

bijzondere karakter van de branche zijn de adminis-

tratieve lasten flink hoger ten opzichte van 

‘reguliere’ werkgevers. Daarom helpt de ABU zijn 

leden bij het realiseren van efficiëntie in operatio-

nele processen, door voortdurend aandacht te 

vragen voor het verminderen van uitvoeringslasten 

en het voldoende passend maken van wet- en 

regelgeving voor de branche. Ook maakt de ABU 

zich hard voor digitalisering van processen en 

elektronische gegevensuitwisseling tussen uitzen-

ders en externe partijen zoals opdrachtgevers en 

overheidsinstanties.

De ABU ontwikkelt in 2019 een groot aantal activi-

teiten om bovenstaande te realiseren. Zo zet de 

ABU in op een bestendige afspraak met de 

overheid, over het afmelden van inkomstenverhou-

dingen door uitzendwerkgevers, die recht doet aan 

de bijzondere positie van de branche. Ook wil de 

ABU een vereenvoudiging van het aanvraagproces 

voor de loonkostenvoordelen (LKV) en een verdere 

lastenverzwaring voorkomen als het gaat om de 

afhandeling van loonbeslagen. Ook werkt de ABU 

nauw samen met partijen zoals VNO-NCW/

MKB-Nederland als het gaat om het realiseren van 

De ABU staat positief tegenover de moderni-

sering van de financiering van de sociale 

zekerheid, maar wil: 

• dat de datum waarop de vaksectorindeling 

voor uitzendondernemingen wordt afge-

schaft dezelfde is als de datum waarop de 

complete sectorindeling (Werkhervattings-

kas) wordt afgeschaft (2021 of 2022).  

Een volksverhuizing van uitzenders die nu 

zijn aangesloten bij diverse sectoren om 

vervolgens binnen twee jaar de sector- 

indeling af te schaffen is een kostbare, 

tijdrovende en zinloze exercitie. 

• erkenning voor het aan het werk helpen 

van 30% van de werkhervatters wanneer 

de WW-premie wordt ontkoppeld van het 

werkloosheidsrisico en de schadelast  

(de vervuiler betaalt).

• voor het opheffen van de sectorfondsen 

een oplossing voor de compensatie van  

€ 85 miljoen, vastgesteld voor de invoering 

van het 2e ziektewetjaar die nu nog wordt 

verrekend in de sectorfondspremie.

• dat werkgevers meer dan nu betrokken 

worden bij de toekomstbestendige  

financiering van arbeidsongeschiktheid.  

De premievaststelling is een zaak van 

werkgevers en werknemers. 
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een mkb-toets voor alle nieuwe wetsvoorstellen.  

Tot slot zet de ABU zich in voor het gebruik van de 

SETU-standaard bij inleners en helpt de ABU zijn 

leden bij een correcte toepassing van de ABU-CAO 

en wet- en regelgeving door regelmatig af te 

stemmen met automatiseerders. 

Platformwerk: pleidooi voor regulering

Platformen brengen nieuwe bedrijvigheid en 

innovatie. Ze zorgen voor meer werk, maken 

verborgen of zwart werk loonvormend en zorgen 

voor een laagdrempelige toegang tot werk. De ABU 

pleit voor het in goede banen leiden van werken via 

platforms. Het raakt immers aan publieke belangen.

 

Platformwerk roept vragen op over o.a. de vorm- 

geving van platforms, de status van de werkzaam-

heden, de bescherming van platformwerkers, een 

gelijk speelveld en eigendom van data. Daarnaast is 

er nog veel onduidelijk over de status van platform-

werkers. Ze werken vaak aan de basis van de 

arbeidsmarkt en vaak ten onrechte als ‘zelfstandige’.

De ABU pleit voor een (zelf) regulerend kader voor 

platformwerk, duidelijkheid over de status van  

de platformwerker en een gelijk speelveld voor 

verschillende typen werkbemiddelaars.

Platformwerk raakt aan de toekomst van onze 

leden en aan de toekomst van werk. De ABU wil 

zich hierin verder ontwikkelen tot gesprekspartner 

met impact. Ook in 2019 zal de ABU nieuwe kennis 

laten ontwikkelen door experts en deze kennis 

delen via o.a. whitepapers.

Maar de ABU doet meer als het gaat om de 

toekomst van werk: de ABU is deelnemer in het 

platform De toekomst van arbeid. Doel van het 

platform is om met nieuwe oplossingen te komen 

zodat de arbeidsmarkt, onderwijs en sociale 

zekerheid beter worden ingericht. Tot slot zal de 

ABU in 2019, samen met andere partijen, de com-
missie-Borstlap voorzien van een statement met 

daarin een visie op de toekomst van de arbeids-

markt. Deze commissie moet – in opdracht van 

minister Koolmees – oplossingen bedenken voor  

de knelpunten op de arbeidsmarkt.



PPS belangrijke 
pijler voor 
maatschappelijk 
draagvlak.
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2019

Vergroten 
maatschappelijk 

draagvlak uitzenden 
en payrollen

Wie de media heeft gevolgd, weet dat het 
draagvlak voor onze branche in 2018 onder 
druk is komen te staan. Negatieve bericht-
geving over arbeidsmarktdiscriminatie  
en arbeidsmigranten doen de branche  
geen goed. De waarde van uitzendwerk  
en payrolling raakt daardoor uit zicht. 
Onwenselijk en het staat haaks op onze 
missie: uitzendwerk en payrolling van 
waarde laten zijn op de arbeidsmarkt. 
Wederom werk aan de winkel dus in 2019. 

Publiek-private samenwerking brengt  

inclusieve arbeidsmarkt dichterbij

De cijfers liegen er niet om: bijna een kwart van  

de ouderen uit de WW gaat aan de slag via onze 

branche. Daarnaast gaat ruim een derde van de 

baanvinders uit de WW weer aan het werk via de 

uitzendbranche. 76% van de WW’ers die na de 

WW-uitkering een uitzendbaan hebben gevonden, 

is drie jaar later nog aan het werk. Een kwart van  

de statushouders vindt werk via onze branche. 

De maatschappelijke waarde van uitzendwerk en 

payrolling voor de Nederlandse arbeidsmarkt is en 

blijft groot. Het stimuleren van publiek-private 

samenwerking (PPS) is wezenlijk om het maat-

schappelijk draagvlak voor uitzenden en payrolling 

te vergroten. PPS is een manier om de toegang tot 

de arbeidsmarkt voor werkzoekenden te verbeteren. 

Bijkomend voordeel is dat de markt voor onze 

leden wordt verruimd. Het mes snijdt dus aan 

meerdere kanten. 
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Gunstige uitgangspositie uitzendbranche 
realiseren
Er bestaan al vele mooie publiek-private samen-

werkingen in de regio’s, waarin uitzendbranche, 

UWV en gemeenten intensief samenwerken om 

meer mensen aan het werk te helpen, maar het kan 

nog meer en beter. De ABU streeft er dan ook in 

2019 naar om in alle arbeidsmarktregio’s duurzame 

publiek-private samenwerkingen te realiseren.  

De ABU spant zich in om de uitgangspositie voor de 

branche zo gunstig mogelijk te maken, waarbij de 

toegang tot de doelgroep gefaciliteerd wordt, de 

administratieve last beperkt blijft en het aanvaar-

den van flexibele arbeid vanuit een uitkering wordt 

ondersteund. De ABU werkt hiertoe samen met 

Cedris, OVAL en NRTO in de alliantie Samen werken 
voor werk. 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

heid wil nieuw beleid en een versimpeling van de 

regels om meer mensen met een arbeidsbeperking 

aan het werk te helpen. Dit beleid wordt in de 

eerste maanden van 2019 vormgegeven. De ABU zal 

deze ontwikkelingen actief monitoren en waar 

mogelijk beïnvloeden. 

Uitzendwerk draagt  
bij aan een inclusieve 
arbeidsmarkt

Banenafspraak  

15%
van alle extra  

gecreëerde banen

is ontstaan door 

uitzenders.

Scholing  

14%

van de  

uitzendkrachten  

volgt een opleiding.

Ethniciteit  

24%

van de statushouders 

vindt werk via de 

uitzendbranche.*

* 20% van de uitzendkrachten is van 

niet-westerse migratieachtergrond
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Perspectief op werk ondersteunt publiek- 
private samenwerking in de praktijk
Het kabinet heeft voor 2019 en 2020 € 70 miljoen 

beschikbaar gesteld om mensen aan het werk te 

helpen. Het geld is bedoeld om in de arbeidsmarkt-

regio’s publiek-private samenwerking op een 

praktische manier te ondersteunen. Arbeidsmarkt-

regio’s worden uitgenodigd om een actieplan op te 

stellen. Perspectief op werk is al met al een extra 

impuls die ook bestaande initiatieven verbindt en 

versterkt.

De ABU stimuleert tot slot diverse initiatieven 

waarmee de branche bijdraagt aan de duurzame 

inzetbaarheid van uitzendkrachten op het gebied 

van gezondheid, veiligheid, opleiding en ontwikke-

ling. Per 1 januari 2019 wordt de stichting DOORZAAM 

actief (de opvolger van STAF en STOOF). De ABU  

zal fungeren als intermediair tussen de nieuwe 

stichting en haar leden. Alles is erop gericht om 

duurzame inzetbaarheid te stimuleren en ‘best 

practices’ zichtbaar te maken aan de buitenwereld.

 

Campagne Werk jij mee? Zeg nee.  
stap voorwaarts tegengaan arbeidsmarkt- 

discriminatie

De ABU vindt discriminatie op de arbeidsmarkt 

onacceptabel en ontoelaatbaar. Het mag niet en 

het kan niet. Iedereen moet kunnen meedoen, 

ongeacht afkomst, geloof, geslacht, zwangerschap 

of leeftijd. Het bewust meegaan met een discrimi-

nerend verzoek van een opdrachtgever is in strijd 

met de wet. 

De ABU vindt elk geval van discriminatie er één  

te veel en doet er alles aan om dit probleem  

verder te bestrijden. Zo lanceerde de ABU het 

Actieplan diversiteit arbeidsmarkt met als 

onderdeel de campagne Werk jij mee? Zeg nee. 
(www.werkjijmeezegnee.nl). Dit laatste is bedoeld 

om medewerkers van ABU-leden met direct 

klantcontact te ondersteunen in het omgaan met 

discriminerende verzoeken. De campagne laat 

zien dat de ABU zijn maatschappelijke verant-

woordelijkheid neemt om dit probleem samen 

met zijn leden te lijf te gaan. 

Samenwerking andere branches
Het bestrijden van arbeidsmarktdiscriminatie blijft 

dan ook in 2019 een belangrijk aandachtspunt.  

Dat kan de ABU niet alleen. Het is om die reden dat 

de campagne in 2019 verder wordt uitgerold in 

samenwerking met VNO-NCW/MKB-Nederland en 

AWVN. Hierbij ondersteund door de resultaten van 

het Meldpunt discriminerende verzoeken dat in 2018 

is gelanceerd. Dit meldpunt geeft inzicht in de aard, 

omvang en herkomst van discriminerende verzoeken. 

Ook zoekt de ABU verdere aansluiting bij diverse 

maatschappelijke initiatieven van gemeentes en 

contact met relevante stakeholders, zoals anti- 

discriminatievoorzieningen en het College voor de 

Rechten van de Mens. Ook samenwerking met het 

ministerie van SZW blijft van belang. Het is belang-

rijk dat de plannen van de ABU in de pas lopen met 

de plannen van de staatssecretaris. Er is dan ook 

structureel overleg over dit onderwerp met het 

ministerie. 

Tot slot maakt het lidmaatschapscriterium tegen 
discriminatie per 1 januari deel uit van de controles 

door externe instanties. Het hebben van aantoon-

baar en toetsbaar antidiscriminatiebeleid is 

daarmee voor ABU-leden een must. 

De Denktank diversiteit, bestaande uit veertien 

ABU-leden, ondersteunt het ABU-secretariaat bij 

het verder vormgeven van antidiscriminatiebeleid. 

http://www.werkjijmeezegnee.nl/
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Arbeidsmigranten: van groot belang  

voor Nederland

Arbeidsmigranten uit andere Europese lidstaten 

leveren een positieve bijdrage aan de Nederlandse 

welvaart en werkgelegenheid. Dat bleek maar weer 

uit onderzoek dat de ABU liet doen in 2018. Zij zijn 

hard nodig om de tekorten en fricties op de Neder-

landse arbeidsmarkt op te lossen. Uitzendonderne-

mingen spelen een cruciale rol bij de bemiddeling 

en tewerkstelling van deze groep werkenden.  

Om deze rol optimaal te kunnen invullen, pleit de 

ABU voor een open en gelijk speelveld, zodat de 

Nederlandse economie optimaal kan profiteren van 

het beste wat de Europese arbeidsmarkt te bieden 

heeft. De ABU maakt zich dan ook sterk voor een 

open, maatschappelijk en economisch klimaat, 

waarin ABU-leden de optimale match kunnen 

maken tussen het bedrijfsleven en de Europese 

arbeidsmarkt. 

De ABU zet in 2019 zijn activiteiten om de beeld- 

vorming rond arbeidsmigranten te kantelen voort. 

Dat doen we door Kamerleden proactief te voor- 

zien van feiten en cijfers. Dat doen we door onder- 

zoek en kennisdeling via relevante podia (o.a. een 

congres) en uiteraard door journalisten kennis te 

laten maken met wat onze leden op dit gebied 

doen. Ook vraagt de ABU – samen met VNO-NCW/

MKB-Nederland, de NBBU, Stichting Normering 

Flexwonen en andere partijen – continu aandacht 

voor het belang van goede huisvesting voor  

arbeidsmigranten en het oplossen van de tekorten. 

Daartoe ondersteunt de ABU zijn leden in hun 

lokale lobby bij gemeente en provincie. 
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Onderzoek: feiten en cijfers belangrijk voor de 

beeldvorming

Feiten en cijfers spelen een belangrijke rol in de 

beeldvorming van uitzenden en payrolling. Ze zijn 

daarmee van betekenis voor de business van onze 

leden. Daarom doen we veel onderzoek met als 

doel kennis- en opinieleider te zijn en de waarde 

van uitzendwerk en payrolling te onderbouwen.

Om onze onderzoeksagenda goed te laten aansluiten 

bij de wensen van onze leden, wordt in 2019 de 

onderzoekscommissie (weer) in het leven 

geroepen.

Voor 2019 staan in ieder geval de volgende onder-

zoeken gepland:

• Economische en maatschappelijke waarde van 
uitzendwerk 

Om meer balans te brengen in de publieke en 

politieke discussie over uitzendarbeid, wordt in 

2019 de economische en maatschappelijke 

waarde van uitzendarbeid in kaart gebracht. 

• Motieven van uitzendkrachten 

Wat beweegt uitzendkrachten? In 2019 gaan  

we hun motieven, behoeften en tevredenheid 

onderzoeken. De resultaten geven niet alleen  

uitzendbureaus informatie om beter om te gaan 

met specifieke behoeften en wensen van hun 

kandidaten, maar ook een hernieuwd beeld van 

de uitzendkracht. 

• De toekomst van flex 

Waarom kiezen bedrijven voor uitzenden en 

payrolling? Wat is er veranderd sinds 2013 toen 

we dit onderzoek ook deden? De resultaten 

geven een beeld van de toegevoegde waarde 

van deze vormen van flexibel werk voor onder- 

nemend Nederland.

• Uitzendmonitor 
In het kader van de kwaliteitsstrategie zijn 

actuele cijfers essentieel voor het voeren van 

onze business en het kunnen onderbouwen van 

de maatschappelijke waarde van uitzendwerk.  

In 2019 komt er een light-versie van de Uitzend-
monitor met daarin alle recente basiscijfers over 

uitzendkrachten en de maatschappelijke functie 

van de uitzendbranche.
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Perspectiefverklaring: huisje, boompje, beest-

je voor uitzendkrachten

Met de introductie van de perspectiefverklaring 

maken ABU-leden werk van zekerheid voor uit-

zendkrachten. Met deze verklaring op zak kunnen 

zij aanspraak maken op een hypotheek. In 2018 

waren er 25 ABU-leden die de perspectiefverklaring 

verstrekten. Ruim 4.000 uitzendkrachten kregen 

deze verklaring tot nu toe. Uit gesprekken met 

leden bleek de behoefte aan het kunnen inhuren 

van een zogenaamde perspectief-taxateur.  

Dit is iemand die namens de uitzendonderneming 

het traject van aanvraag tot toekenning van de 

perspectiefverklaring voor zijn rekening neemt.  

In 2019 kunnen leden een dergelijke taxateur inhuren. 

Maatschappelijke agenda leidend in  

activiteiten

Al dat onderzoek doet de ABU niet voor niets.  

De resultaten worden gepresenteerd tijdens ons 

congres op 13 mei 2019 en worden geplaatst in de 

context van de grote vraagstukken op de arbeids-

markt. De titel van het congres wordt: Uitzendwerk. 
Meer dan werk alleen. Minister Koolmees zal hierbij 

aanwezig zijn. Rode draad van het congres is de 

waarde van uitzendwerk voor de arbeidsmarkt. 

Het voorgaande laat zien dat de ABU er alles aan 

doet om het maatschappelijk draagvlak voor 

uitzenden en payrollen te vergroten. Dat werkt 

alleen als alle leden inzetten op kwaliteit.  

De thema’s van de maatschappelijke agenda 

krijgen ook in 2019 een duidelijke plek in ons 

communicatiebeleid. Zowel richting journalisten  

als naar stakeholders via bijvoorbeeld ons blad 

Uitzendwerk, social media en de nieuwe website 

die in 2019 wordt gelanceerd. Alles in een ver-

nieuwde, consequente en eigentijdse huisstijl.  

Als laatste: het beïnvloeden van de beeldvorming 

kan de ABU niet alleen. We hebben goede voor-

beelden van onze leden nodig om uit te kunnen 

venten en proactief de media in te gaan. 
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2019

De ABU als sterke 
vereniging met 

impact 

De ABU wil ook in de toekomst relevant 
blijven voor zijn leden en waarde toevoegen 
aan het lidmaatschap. Een belangrijke 
vraag is of en hoe de ABU zijn dienstverle-
ning verder kan laten aansluiten bij de 
behoeften van zijn leden. De verschillen 
tussen leden blijken groot, zo blijkt uit 
recent onderzoek. Waar de ene groep leden 
ondersteuning in zijn/haar bedrijfsvoering 
verwacht, wil de andere groep alleen lid 
zijn van de ABU voor het keurmerk. Voor 
weer andere leden is de ABU partner in het 
verder ontwikkelen van de branche. 

Met de resultaten van het onderzoek naar de 

behoeften van leden gaan we in 2019 onze dienst-

verlening verder verbeteren. Zo wordt het aantal 

uren dat de helpdesk open is uitgebreid. Verder 

blijven we middelen ontwikkelen die leden kunnen 

helpen bij hun bedrijfsvoering (zoals de app CAO 
voor Uitzendkrachten die medio volgend jaar 

vernieuwd wordt, de privacy-app etc.). 

De behoefte aan bijeenkomsten blijft groot onder 

onze leden. Voor 2019 staan in ieder geval voorlich-

tingsbijeenkomsten over de Wab, de nieuwe CAO 
voor Uitzendkrachten, maatschappelijk verantwoord 

ondernemen en inspiratiesessies op de rol. Deze 

laatste sessies ondersteunen onze leden in de 

ontwikkeling van hun eigen visie en strategie. 
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Inbreng van leden noodzakelijk
Om een sterke vereniging te zijn, is het belangrijk 

dat leden inbreng hebben in het beleid dat de ABU 

voert. Binnen de ABU zijn er verschillende commis-

sies actief, zoals de commissie payrolling, de 

commissie arbeidsrecht, de cao-commissie, de 

commissie ABU-International, de onderzoeks- 

commissie en de commissie MKB. In ons ledenblad 

Reflex besteden wij regelmatig aandacht aan de 

onderwerpen die spelen en leven. Ook is in 2018 het 

bezoek aan leden geïntensiveerd. Belangrijk, omdat 

de ABU alleen zijn beleid kan maken als we goed 

weten wat er leeft bij onze leden. 

Alliantie Samen werken voor werk versterkt 

impact ABU

Ten slotte: een sterke vereniging heeft sterke 

partners nodig. De ABU werkt dan ook in 2019 

intensief samen met OVAL, Cedris en NRTO in  

de alliantie Samen werken voor werk. Het doel? 

Iedereen aan de slag! Met o.a. het aanbieden van 

een statement aan de commissie-Borstlap – de 

commissie die in opdracht van minister Koolmees 

oplossingen moet bieden voor knelpunten op de 

arbeidsmarkt – wil de alliantie hieraan een steentje 

bijdragen. En ook in 2019 werkt de alliantie verder aan 

het stimuleren van publiek-private samenwerking.

Een sterke vereniging 
heeft sterke partners 

nodig.



De markt verandert en de dienstverlening van ABU-leden verandert mee. ABU-leden houden zich 
naast uitzenden en payrolling steeds meer bezig met andere vormen van hr-dienstverlening. De 
Alliantie van Werk (voorheen: het Brede Huis van Werk) is het antwoord op deze ontwikkeling. Het is 
een beweging die aansluit op de verbreding van de dienstverlening van ABU-leden. De alliantie is een 
netwerk van  onafhankelijke platforms en verenigingen. Op dit moment bestaat dit uit: het Platform zzp-
dienst verleners, MSPnetwerk (Managed Service Provider), Platform Search & Selection en de Vereni-
ging van  Detacheerders Nederland i.o. Samen met andere belangenverenigingen die actief zijn op de 
arbeidsmarkt – NRTO, Cedris en OVAL – wordt er een sterk samenwerkingsverband gebouwd om de 
dienstverlening voor de arbeidsmarkt verder te optimaliseren en hervormingen mogelijk te maken. 

In deze bijlage bij het beleidsplan 2019 van de ABU meer over de plannen.
 
Waarom de Alliantie van Werk?
De Alliantie van Werk wil een beter functionerende arbeidsmarkt. Dat kan door innovatie, inclusiviteit   
en kwaliteit op de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarnaast willen de deelnemers in de Alliantie van 
Werk hun kennis en kracht bundelen, om op die manier meer invloed uit te kunnen oefenen op die 
plekken waar arbeidsmarktbeleid wordt gemaakt. Dat gebeurt niet alleen in Den Haag, maar steeds 
vaker in de regio’s. Tot slot moet de Alliantie van Werk het marktpotentieel en de omzet van de deelne-
mers vergroten. Dat gebeurt doordat alle deelnemers het hoge kwaliteitsniveau onderschrijven. 

Platform zzp-dienstverleners: lobby centraal
Het Platform zzp-dienstverleners is dé vertegenwoordiger van intermediairs die aan zzp-dienstverle-
ning doen. Het laat de meerwaarde zien van deze vorm van dienstverlening. Het streeft naar (meer) 
markt voor zijn deelnemers. Het staat voor betrouwbaarheid, kwaliteit, goed opdrachtgeverschap en 
goed ondernemerschap. En het treedt op als kennisleider en als gesprekspartner voor beleidsambte-
naren, politici en andere stakeholders.

Het platform wil de markt voor zzp-dienstverlening vergroten door:
• marktordening en kennisleiderschap;
• duidelijke en zichtbare positie van deelnemende zzp-intermediairs; 
• borgen van kwaliteit en betrouwbaarheid.

Om deze doelstelling te bereiken, wil het platform in 2019 de volgende activiteiten ontplooien: lobby, 
doorontwikkeling platform, onderzoek, introductie kwaliteitswaarborgen en communicatie. In de lobby 
staan in 2019 drie thema’s centraal: erkenning en borging van de positie en toegevoegde waarde van 
intermediairs die aan zzp-dienstverlening doen, invoering van de ondernemersovereenkomst als opvol-
ger van de Wet DBA en tot slot betere bescherming voor de basis van de arbeidsmarkt door invoering 
van minimumtarieven.

In 2019 laat het platform onderzoek uitvoeren om op die manier het platform op de kaart te zetten als 
kennisleider en de naamsbekendheid te vergroten. Daarnaast komt er een marktmonitor en wordt ver-
der gewerkt aan de ontwikkeling en introductie van kwaliteitswaarborgen. Samen met PZO (Platform 
Zelfstandige Ondernemers) wordt de Code Goed Opdrachtgeverschap verder uitgerold.

Het platform heeft een eigen website www.zzp-dienstverleners.nl. 
 
MSPnetwerk: positioneren branche
De doelstelling van MSPnetwerk is en blijft om de MSP-branche duidelijk en degelijk te positioneren. 
Dat is nodig om erkenning en herkenning van de toegevoegde waarde van MSP’s te krijgen bij (poten-
tiële) leveranciers, (potentiële) opdrachtgevers en share- en stakeholders. Uiteindelijke doel is markt-
groei. MSPnetwerk is kennis- en kwaliteitsleider van de MSP-branche in Nederland. Meer dan 90% 
van de Nederlandse MSP’s neemt deel aan MSPnetwerk (zie www.MSPnetwerk.nl). 

2019: Verder bouwen aan de Alliantie van Werk 
(voorheen: het Brede Huis van Werk)

http://www.zzp-dienstverleners.nl/
http://www.mspnetwerk.nl/


In 2019 wil MSPnetwerk een zelfstandige vereniging oprichten die onderdeel gaat uitmaken van de 
 Al liantie van Werk. Ook maakt het netwerk werk van een structurele samenwerking met de belangrijk-
ste VMS-partijen (de technology providers van Vendor Management Systemen).

Als het gaat om kwaliteit willen de deelnemers hun kwaliteitssysteem, dat nu is gebaseerd op een 
zelfverklaring, monitoren. Deelname aan MSPnetwerk moet immers garant staan voor kwaliteit. Ook 
MSPnetwerk wil inzicht in de markt en ook hier wordt een marktmonitor ontwikkeld. Tot slot wil MSP-
netwerk zich verder positioneren als kwaliteits- en kennisleider bij share- en stakeholders. Het  
verder ontwikkelen van de website tot kennisbron en platform voor vragen en interactie is hiervoor  
een  belangrijk middel. 

Platform Search & Selection
Het Platform Search & Selection (www.platformsearchselection.nl) is een netwerk van werving-
en- selectiebureaus. Deze bureaus houden zich bezig met bemiddeling van werknemers met een 
 jaar sala ris vanaf circa € 50.000,- die direct in dienst treden bij hun opdrachtgevers. Veelal zijn de 
 deelnemers aan het platform gespecialiseerd in een sector of in een functiegebied.

Het platform schaart zich achter een aantal solide, kwalitatieve uitgangspunten en is vooral gericht  
op het delen van kennis door samenwerking met elkaar én door samenwerking met partners. Dit vanuit 
het idee dat een moderne vereniging niet kan zonder kennispartners. Zo biedt het Platform Search 
& Selection inspiratie en een netwerkfunctie aan zijn deelnemers, waarin kennisuitwisseling wordt 
 bevorderd en verdere professionalisering mogelijk wordt. 

In 2019 wil het platform zichzelf verder ontwikkelen als kwaliteitsleider en als zodanig (h)erkend worden 
door kandidaten en opdrachtgevers van de bureaus die bij het platform zijn aangesloten, meer inzicht 
krijgen in de markt van deze vorm van hr-dienstverlening en minstens 50 deelnemers hebben. 

Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) i.o.
De Vereniging van Detacheerders Nederland wordt in april 2019 opgericht. Doelstelling is om eind 2019 
50 leden te hebben. Dit zijn gespecialiseerde bureaus die zelfstandig en/of als separaat label detache-
ren als (een) hoofdactiviteit hebben. Samen met de Alliantie van Werk zal de VvDN zich actief inzetten 
voor een goed werkende arbeidsmarkt, het verbeteren van het imago van de detacheringsbranche,  
het kwantitatief en kwalitatief inzichtelijk maken van de detacheringsmarkt en groeien naar een  
Code Goed Werkgeverschap. 

De VvDN wil zich ontwikkelen als een kennisplatform waarin aangesloten leden elkaar ontmoeten in 
themabijeenkomsten en gezamenlijke belangen kunnen afstemmen. Er komt een verenigingsbestuur 
en de nodige communicatiemiddelen (o.a. www.vvdn.nl). In 2020 moet de VvDN een volledig zelf-
standige vereniging zijn met een eigen contributieregeling en een substantiële impact op de ontwikke-
lingen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Alliantie Samen werken voor werk
ABU, Cedris, NRTO en OVAL vormen samen de alliantie Samen werken voor werk. Door het bundelen 
van de expertises van leden van de alliantiepartners en de samenwerking tussen publieke en private 
partijen te stimuleren en faciliteren, wordt een compleet pakket aan dienstverlening geboden. Met één 
gemeenschappelijk doel: mensen weer toekomstperspectief bieden. Iedereen aan de slag is dan ook 
het adagium.

In 2019 gaat de alliantie Samen werken voor werk verder op de weg die in 2018 is ingeslagen. Kern 
daarvan is het bieden van ondersteuning op maat om mensen naar werk te begeleiden. Dit gebeurt 
door het ontwikkelen van pilots in vier regio’s. Daarbij bieden de brancheorganisaties hun diensten aan 
op het gebied van o.a. het ontsluiten van profielen van kandidaten, mensen werkfit maken, scholing en 
ontwikkeling, het verzorgen van de beste match tussen werkgever en werkzoekende en begeleiding  
op de werkplek. 

In het voorjaar van 2019 komt er een landelijk congres bedoeld voor beleidsmakers op gemeentelijk 
niveau. www.samenwerkenvoorwerk.nl is het centrale punt voor alles over de activiteiten van deze 
alliantie. Deze website wordt in 2019 verder ontwikkeld.

http://www.platformsearchselection.nl/
http://www.vvdn.nl/
http://www.samenwerkenvoorwerk.nl/
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