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Onze missie

Uitzendwerk en
payrolling zijn
van waarde
De ABU wil uitzenden en payrolling van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt:
voor werkenden, bedrijven en de samenleving.
Om dit te bereiken, stelt de ABU zich op als een betrouwbare maatschappelijke
bondgenoot. Een speler die oplossingen levert voor de arbeidsmarkt van de toekomst.
Kwaliteit van de dienstverlening van de ABU en zijn leden staan daarbij voorop.
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Voorwoord
ABU. Dat werkt voor iedereen beter. Het is de titel van ons beleidsplan voor 2021 en - niet toevallig - de pay-off van onze campagne. Die sluit naadloos aan bij de kwaliteitsstrategie van de ABU
en positioneert leden van de ABU als probleemoplosser op de arbeidsmarkt.
Uitzendwerk is namelijk van waarde voor mensen, voor bedrijven en voor Nederland. En dat kan
alleen als de uitzendbranche - met de ABU en zijn leden voorop - daadwerkelijk werk maakt van
kwaliteit. Dat betekent ook dat we verantwoordelijkheid nemen voor zaken die niet deugen en
die oplossen. Denk daarbij aan het tegengaan van malafiditeit, vage uitzendconstructies en het
ontduiken van de cao.
Verantwoordelijkheid nemen draagt bij aan meer geloofwaardigheid en leidt uiteindelijk tot een
groter draagvlak voor uitzendwerk. In 2021 - het verkiezingsjaar én het jaar waarin de ABU 60 jaar bestaat - belangrijker dan ooit. 2021 wordt ook het jaar waarin we met NBBU en vakbonden een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten willen afsluiten. Wat ons betreft een transparante cao, die opstap en
transitie van werkenden ondersteunt en die uitzendkrachten een goede arbeidsmarktpositie geeft.
De politieke wil om de arbeidsmarkt te hervormen is groot: van links tot rechts. Deze wil is geïnspireerd door de adviezen van de commissie-Borstlap. En versterkt door de maatschappelijke
gevolgen van de coronacrisis. Hervorming van de arbeidsmarkt zal een belangrijk thema zijn
voor een nieuw kabinet. Dit raakt de uitzendbranche op wat voor manier dan ook.
Een offensieve lobby, gebaseerd op meer kwaliteit in de branche én op de waarde van uitzendwerk is een van onze belangrijkste instrumenten om invloed uit te oefenen op de inhoud van
het nieuwe Regeerakkoord. Ook onze offensieve communicatie, zichtbaar in de campagne,
onze andere uitingen en ook in exposure in de media ondersteunen dit.
Een sterke lobby vraagt een sterke vereniging. Een sterke vereniging is van waarde voor haar
leden. Ook dat wordt in 2021 een belangrijk thema. Het ledentevredenheidsonderzoek leert dat
veel leden behoefte hebben aan persoonlijk contact met de ABU. Ook zien we behoefte aan
meer gerichte dienstverlening van de ABU. Dienstverlening die u als ondernemer ondersteunt in
het streven naar meer kwaliteit en toegevoegde waarde. Met de verdere intensivering van onze
ledencontacten én de start van de ABU Academy geven we hieraan invulling in 2021.
Daarnaast bouwen we verder aan een sterker ABU-keurmerk. Een keurmerk dat beter aansluit op
wat opdrachtgevers nodig hebben en stakeholders van ons verwachten. In 2021 brengen we het
belang van verantwoord en kwalitatief goed uitzendwerk dan ook bij inleners onder de aandacht.
Plannen te over. Nu de realisatie ervan. Samen met anderen én met als onvoorspelbare factor
de duur van de COVID-19-pandemie. Net als vorig jaar roepen we onze leden, opdrachtgevers,
vakbonden en overheid op om er samen de schouders onder te zetten. Want met elkaar
kunnen we een arbeidsmarkt inrichten die van waarde is voor de toekomst. Een arbeidsmarkt
met ruim baan voor uitzendwerk.
Sieto de Leeuw, Voorzitter

Jurriën Koops, Directeur
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Onze visie

Uitzendwerk
biedt perspectief
Uitzendwerk is van waarde bij de grote
uitdagingen waar onze arbeidsmarkt nu
voor staat. Door de coronacrisis loopt de
werkloosheid snel op. Honderdduizenden
mensen moeten een voor een aan nieuw
werk worden geholpen. De inrichting van
de anderhalvemetereconomie blijkt een
forse uitdaging. Bedrijven moeten sneller
dan voorheen op- en afschalen. Ook moeten
werkgevers veilig werken mogelijk maken.

Perspectief voor werkenden
ABU-leden investeren in goed werkgeverschap
voor mensen die flexibel werken. Het afgelopen jaar
gebeurde dit mede door de nieuwe CAO voor
Uitzendkrachten, waarin meer werk- en inkomenszekerheid voor uitzendkrachten centraal staan.
Onze branche biedt zeker nu perspectief aan
mensen die weer aan het werk willen of van-werknaar-werk gaan.

Perspectief voor opdrachtgevers
Door de coronacrisis is wendbaarheid meer dan
ooit cruciaal voor bedrijven. Zij moeten snel kunnen

Nog los van de coronacrisis, moet de Nederlandse

op- en afschalen, hun werkprocessen aanpassen,

arbeidsmarkt de komende jaren een lastige puzzel

hybride werkvormen realiseren en veilig werk

oplossen. Zo is de verscheidenheid aan flexibele

garanderen. In de reisbranche, de evenementen-

arbeidsrelaties toegenomen. Dit heeft geleid tot een

sector, de luchtvaart, horeca en cultuur krimpt de

ongelijk speelveld en oneigenlijke concurrentie. De

werkgelegenheid fors. De bedrijven die overblijven,

waarde van werk staat onder druk en er is een

moeten op een andere manier gaan werken en

tweedeling ontstaan op de arbeidsmarkt: er zijn

mensen moeten elders aan het werk. Ook hiervoor

mensen die meedoen en mensen die niet meedoen.

biedt uitzendwerk een oplossing.

Dit alles is de nieuwe sociale kwestie, zoals de
commissie-Borstlap dit noemt. Ons sociale stelsel is

Perspectief voor Nederland

niet meer toegerust op deze nieuwe dynamiek en

Door de coronacrisis neemt de sociale ongelijkheid

behoeftes op de arbeidsmarkt.

toe. Uitzendwerk verkleint de tweedeling op de
arbeidsmarkt. Immers, iedereen krijgt via uitzend-

De kunst is om wendbaarheid en zekerheid met

werk een kans om mee te doen op de arbeidsmarkt

elkaar te verenigen in een nieuwe balans. We

en in de samenleving. Juist in deze tijd zijn uitzen-

moeten zekerheden organiseren die losstaan van de

ders bij uitstek geschikt om honderdduizenden

contractvorm. Er moet daarbij meer aandacht

mensen die getroffen zijn door de coronacrisis, te

komen voor ontwikkeling, scholing en duurzame

begeleiden naar nieuw werk. Uitzendwerk zorgt

inzetbaarheid.

dus voor een goed functionerende arbeidsmarkt.
Dat zorgt voor een groter verdienvermogen

Deze visie is het vliegwiel voor onze activiteiten,
waarbij de kwaliteit en toegevoegde waarde van
uitzendwerk en payrolling centraal staan.
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van Nederland.

De ABU scherpt het
keurmerk verder aan,
waardoor onze leden een
nog meer onderscheidende postitie in de
markt krijgen.

stellen aan de dienstverlening aan opdrachtgevers
en het werkgeverschap van uitzendkrachten. Deze
onderscheidende propositie in de markt geeft
ABU-leden ruimte om de toegevoegde waarde die
zij bieden zelf in te vullen en zo in de markt van meer
waarde te laten zijn. Het ABU-keurmerk werkt
kortom voor iedereen beter.
In 2021 ontwikkelt de ABU naast een visie op uit-

Perspectief voor ABU-leden

zendwerk ook een visie op de arbeidsmarkt. We

De ABU scherpt het ABU-keurmerk verder aan,

betrekken onze stakeholders nog intensiever bij

waardoor onze leden een nog meer onderscheiden-

de plannen die we maken en integreren onze

de positie in de markt krijgen. We gaan hogere eisen

lobby en communicatie.

Hoe staat uitzendwerk
ervoor in 2025?
In 2025…
■ is het aandeel uitzenden in de flexibele schil (inclusief zzp’ers) gegroeid van 8% (nu) naar 12%.
■ staat uitzendwerk op één als manier voor bedrijven om hun wendbaarheid te organiseren;
■ hebben uitzendkrachten meer werk- en inkomenszekerheid;
■ is de CAO voor Uitzendkrachten van waarde voor werkgevers en werkenden en zijn de regels
transparant en eenvoudig;
■ is er een gelijk speelveld voor flexibele arbeidsrelaties: binnen de uitzendbranche en daarbuiten;
■ wordt uitzendwerk ingekocht op kwaliteit en toegevoegde waarde in plaats van prijs;
■ is de opstapfunctie van uitzenden door de cao en regelgeving groter dan nu en daarmee van
meer maatschappelijke waarde;
■ k
 unnen uitzenders binnen de cao en wet- en regelgeving invulling geven aan de eigen
werkgeversrol. Die geven we vorm met gelijke beloning voor gelijk werk en een goed pensioen.
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Onze strategie

Kwaliteit
is de basis

Kwaliteit is de basis van onze strategie.
De ABU is ervan overtuigd dat dit de enige
manier is om uitzendwerk blijvend van
toegevoegde waarde te laten zijn en te
positioneren als goed geregelde vorm van
flexibel werk. In 2020 presenteerde de ABU
Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in
de uitzendbranche. Hierin staat ook de
verdere ontwikkeling van het ABU-keurmerk als drager en uiting van die kwaliteitsstrategie. En juist in dat keurmerk
wordt in 2021 fors geïnvesteerd.

één keer per twee jaar in plaats van eens in de drie
jaar. Ook komt er een risicoanalyse. De ABU gaat
scherper toezien op de kwaliteit van de certifice
rende instellingen.
In 2021 willen we samen met de NBBU en vakbonden een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten
afsluiten. Als het aan de ABU ligt, biedt deze cao nog
meer zekerheid voor uitzendkrachten, meer eigen
regie, een stevige investering in duurzame inzetbaarheid en een verbeterde pensioenregeling met
een wachttermijn van maximaal acht weken.
Zoals gezegd zijn we ervan overtuigd dat het
voeren van een kwaliteitsstrategie de enige manier
is om uitzendwerk ook in de toekomst van waarde

In 2021 wordt het keurmerk uitgebreid met gedrags-

te laten zijn. De ABU nam hierin het voortouw en

regels en eisen aan de kwaliteit van de dienstverle-

blijft dit doen. Dit kunnen we niet alleen. Alle

ning van leden. Dit is gebaseerd op wat opdrachtge-

partijen in de keten dragen hun verantwoordelijk-

vers verwachten van ons keurmerk en op de invulling

heid voor meer kwaliteit in de uitzendbranche: van

van goed werkgeverschap voor uitzendkrachten.

inlener tot overheid, van Kamer van Koophandel

Leden krijgen de gelegenheid om hierin te groeien

tot uitzenders.

en zichzelf te onderscheiden. Per 1 januari 2021 is een
gedragscode geïntroduceerd voor leden die arbeids-

De ABU brengt in 2021 het belang van verantwoord

migranten bemiddelen en werken payrollbedrijven

en kwalitatief goed uitzendwerk onder de aandacht

met eigen kwaliteitscriteria. In de loop van 2021 komt

bij inleners. Ook zal de ABU opdrachtgevers advi-

er een code voor uitzenders in het onderwijs.

seren over hoe zij in hun cao’s met uitzendwerk
kunnen omgaan. Als het aan de ABU ligt; een goede
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Een keurmerk staat of valt met betrouwbaarheid.

behandeling van uitzendkrachten en geen onredelij-

ABU-leden zullen dan ook vaker controles krijgen:

ke beperkingen aan uitzendwerk.

Zeven strategische projecten
voor meer kwaliteit

Externe instrumenten

Wettelijk kader
(BW, Waadi)

Interne instrumenten

SNA

Cao &
pensioen

ABUkeurmerk

ABUlidmaatschap

Strategische projecten
Toekomst
uitzendregime

Regulering &
handhaving (aanpak
malafiditeit)
Een sterker
keurmerk

Vernieuwde
cao & pensioen

Een waardevol
lidmaatschap

Kwaliteitsimpuls
arbeidsmigranten

Positionering
uitzendbranche
en ABU
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2021

Betere markt door
meer kwaliteit en
gelijk speelveld

10

Uitzendwerk als het stootkussen voor de
Nederlandse arbeidsmarkt: dit beeld was
in 2020 zichtbaarder dan ooit. Verloren in
de eerste weken van de lockdown (maart/
april 2020) nog 65.000 uitzendkrachten
hun baan, in augustus was het overgrote
deel van hen weer aan het werk. De ABU is
ervan overtuigd dat het marktaandeel van
uitzendwerk kan stijgen: van 8% nu naar
12% aandeel in de flexibele schil in 2025.
Hoe? Zoals gezegd: door te investeren in
kwaliteit, uitzendwerk een volwaardige
plek te geven naast het vaste contract en
zzp én door een gelijk speelveld voor alle
vormen van flexibele arbeid.

Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen.
Vervolgens treedt een nieuw kabinet aan. In het
regeerakkoord zullen zeer waarschijnlijk afspraken
komen over onderwerpen die de uitzendbranche
raken. Denk aan de hervorming van de arbeidsmarkt
(mede naar aanleiding van de adviezen van de
commissie-Borstlap), de aanpak van malafiditeit in
de uitzendsector. Mogelijk zal het nieuwe kabinet de
sector anders willen reguleren. De ABU zal op al
deze onderwerpen zijn invloed aanwenden. Onder
andere door het uitbrengen van statements, persoonlijke gesprekken met Kamerleden et cetera.
Het jaar 2021 staat ook in het teken van kennis
maken en relaties opbouwen met nieuwe Tweede
Kamerleden. We maken hen bekend met de uitzendbranche (onder andere door het organiseren
van werkbezoeken, rondetafelgesprekken).

voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzend

Cao: meer perspectief voor uitzendkrachten
en gelijk speelveld binnen de uitzendbranche

branche pleit voor investering in de kwaliteit en

De CAO voor Uitzendkrachten is en blijft een belang-

regulering van de uitzendbranche. Onder andere

rijk instrument voor kwaliteit, een gelijk speelveld

deze voorstellen brengen we in het verkiezingsjaar

binnen de branche, continuïteit voor de bedrijven

2021 onder de aandacht in Den Haag.

van ABU-leden en voor een passende rechtspositie

Hoe maken we dit concreet? Ons plan Veertien

en arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten.

Lobby: invloed op regeerakkoord 2021

Uiterlijk per 1 juni 2021 moet er een nieuwe cao zijn.

“Een uitzendovereenkomst duurt maximaal een

De ABU zet daarbij in op meer perspectief voor

halfjaar zonder mogelijkheid tot verlenging. Uitslui-

uitzendkrachten. Dat betekent onder andere verkor-

ting van loondoorbetalingsplicht vervalt. Het

ting van de contractflexibiliteit van 5,5 naar 4 jaar en

‘doorlenen’ van uitzendkrachten aan andere uit-

beperking van het gebruik van het uitzendbeding

zendbureaus wordt verboden” (PvdA). “Bij meer

tot 52 gewerkte weken. Ook ligt er een voorstel voor

flexibiliteit van de werknemer hoort een hogere

het invoeren van standaardcontracten voor uitzen-

beloning. Voor flexwerkers voeren we een opslag in

den, bedoeld om het speelveld binnen de branche

op het minimumloon, zodat zij per uur meer gaan

gelijk te krijgen. Extra aandacht is er voor duurzame

verdienen dan mensen met een vast contract”

inzetbaarheid. De coronacrisis heeft dit nog eens

(D66). “Strengere eisen aan bemiddelaars en

extra duidelijk gemaakt.

uitzendbureaus zijn nodig om misstanden aan te
pakken” (CDA). “Dring dubieuze uitzendbureaus

De nieuwe CAO voor Uitzendkrachten moet de

terug door wettelijke kwaliteitseisen” (VVD).

opstap, transitie en allocatiefunctie ondersteunen.
Dat geeft uitzendkrachten een betere arbeids-

Zomaar een selectie uit een aantal verkiezingspro-

marktpositie, meer eigen regie en keuzevrijheid.

gramma’s. Alle politieke partijen hebben plannen

Dit gaat samen met een verantwoorde loonkosten-

om het uitzenden te beperken. De urgentie om op

ontwikkeling en contractflexibiliteit met meer

te komen voor het uitzendbelang in 2021 is daarmee

transparantie.

groter dan ooit.
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Pensioen: maatschappelijk geaccepteerd en
toekomstbestendig

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

Een wachttijd van maximaal acht weken en een

andere hogere toetredingsdrempels door onder meer

leeftijdsonafhankelijke pensioenopbouw. Dat zijn de

het verplicht stellen van een waarborgsom, scherpere

twee belangrijkste ingrediënten van de nieuwe

controle van inschrijvingen van uitzenders door de

pensioenregeling voor uitzendkrachten. Deze

Kamer van Koophandel, verantwoording van inleners

verbeterde pensioenregeling past bij het streven van

via hun jaarverslag en meer samenwerking tussen

de ABU om zijn leden goede werkgevers te laten

publieke en private handhavers.

nam in 2020 een aantal voorstellen daaruit over, onder

zijn. Ook sluit de nieuwe regeling aan bij het landelijke pensioenakkoord dat in 2020 tot stand kwam.

In 2021 wil de ABU een convenant met publieke en
private partijen sluiten om malafiditeit effectief aan

De nieuwe regeling wordt stap voor stap ingevoerd.

te pakken. Daarnaast gaat de ABU door met het

De verkorting van de wachttijd naar maximaal acht

organiseren van meer politiek draagvlak voor de

weken gaat in per 1 januari 2022. Dat betekent dat de

voorstellen in ons plan. Het ultieme doel is dat deze

ABU in 2021 de voorbereidingen treft voor de invoe-

voorstellen onderdeel worden van het nieuwe

ring, samen met sociale partners en pensioenuit-

regeerakkoord.

voerder StiPP voor de uitvoering. Uiteraard volgt
uitgebreide voorlichting aan leden.

Lobby: uitzendwerk als oplossing
De coronacrisis legt het vergrootglas op de kwetsbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt. De
politieke wil om flexwerk in te perken, is van links
tot rechts duidelijk toegenomen. De ABU blijft dan
ook lobbyen voor de eigen voorstellen voor meer
kwaliteit in de branche. We blijven uitzendwerk
positioneren als oplossing en als de best gereguleer-

In het Veertien
voorstellen-plan laten we
zien hoe een effectieve en
sluitende aanpak van
malafide uitzenders kan
worden georganiseerd.

de vorm van flexibel werk. De campagne “ABU. Dat
werkt voor iedereen beter.” levert hieraan een
bijdrage. Ook de verhalen van leden en uitzend-

In Den Haag gaan stemmen op om de uitzendbran-

krachten belichten de positieve kant van uitzend-

che vergaand te reguleren. Vergaand betekent met

werk. Dat neemt niet weg dat het spel in Den Haag

meer overheidsbemoeienis. De ABU blijft in zijn

en in de media steeds harder wordt gespeeld.

lobby ijveren voor het behoud van de huidige private

Waarbij feiten te vaak niet meer de basis zijn voor

zelfregulering, met SNA als een solide en bewezen

discussie en beslissingen.

basis. Net als de ABU investeert SNA ook in aanscherping van zijn kwaliteitseisen, onder andere op

Lobby: meer kwaliteit in de uitzendbranche

financieel gebied. Om het systeem sluitend te

Van de ruim 14.000 uitzendbureaus in Nederland zijn

krijgen, is het belangrijk dat er fors meer wordt

er ruim 4.000 SNA-gecertificeerd. Veel van de

geïnvesteerd in de (kwaliteit van) handhaving.

niet-gecertificeerde bureaus opereren in de schaonderbetaling, slechte werk- en arbeidsomstandig-

Lobby: uitzendwerk als volwaardige
contractvorm in een gelijk speelveld

heden van uitzendkrachten en arbeidsmigranten en

Hoe zat het ook alweer? Minister Koolmees liet in

fraude. De ABU vindt dat dit moet stoppen. In het

2020 een evaluatie uitvoeren van het uitzendregime.

Veertien voorstellen-plan laten we zien hoe een

De regels die daarvoor gelden in het Burgerlijk

effectieve en sluitende aanpak van malafide uitzen-

Wetboek en de Waadi zijn namelijk al twintig jaar

ders kan worden georganiseerd. Meer samenwer-

oud. Dit uitzendregime is belangrijk. Het geeft

king en controle in de keten zijn daarbij het devies.

kaders voor contractflexibiliteit en de beloning van

duw van de economie. Met uitwassen als gevolg:
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Veertien voorstellen voor meer
kwaliteit in de uitzendbranche
Meer kwaliteit en transparantie in de uitzendbranche, meer zekerheid voor uitzendkrachten
én opdrachtgevers en meer ruimte voor bonafide uitzendondernemers. Dat is het doel van
dit plan. Om dit plan te laten slagen, roept de ABU op tot meer samenwerking en scherpere
controles in de keten.

1

Maak weigering bij de poort mogelijk door Kamer van Koophandel mogelijkheid
te geven om inschrijving te weigeren.

2

Introduceer een waarborgsom van € 100.000 voor bestaande en startende
uitzenders.

3

Verplicht het gebruik van een G-rekening voor niet-SNA-gecertificeerde
uitzendondernemingen.

4

Verplicht SNA-certificering of een jaarlijkse accountantsverklaring voor
alle uitzendondernemingen.

5

Breid de controle van de Inspectie SZW op de registratieplicht uit.

6

Controleer niet-SNA-gecertificeerde uitzendondernemingen minimaal
één keer per twee jaar.

7

Introduceer een lik-op-stukbeleid voor uitzenders die hun certificering verliezen.

8

Stel een top 100 samen van veelplegers.

9

Voer een bestuursrechtelijk bestuursverbod in om malafide bestuurders
sneller aan te pakken.

10

Ontwikkel een convenant effectieve handhaving uitzendbranche voor meer
samenwerking en bevoegdheden.

11

Introduceer een uitbestedingsverklaring bij de jaarrekening inleners.

12

Stel informeren medezeggenschapsorgaan inleners verplicht.

13

Scherp de financiële eisen van NEN 4400 aan.

14

Versterk het ABU-keurmerk door hogere eisen dienstverlening en invulling
goed werkgeverschap van ABU-leden.

11

uitzendkrachten. Via de CAO voor Uitzendkrachten mag hiervan worden afgeweken. De
commissie-Borstlap heeft dit samenspel ter discussie gesteld, maar pleit tegelijkertijd voor drie
contractvormen, met uitzendwerk als preferente
vorm van flexibel werk.
De ABU vindt dat dit samenspel al twintig jaar goed

De meest kwetsbare
mensen - mensen die al
voor de coronacrisis lastig
aan het werk konden
komen - moeten we niet
uit het oog verliezen.

werkt. Uitzendwerk is vergaand geprofessionaliseerd
en de positie van uitzendkrachten is verbeterd. Wel
zouden uitzendkrachten meer werk- en daarmee
inkomenszekerheid moeten krijgen. Hiervoor is de
CAO voor Uitzendkrachten het middel.

Daarnaast blijven we werken aan de realisatie van
de Banenafspraak en een meer inclusieve arbeids-

Om uitzendwerk naar een hoger plan te tillen en

markt. De meest kwetsbare mensen - mensen die

van maatschappelijke waarde te laten zijn, is het

al voor de coronacrisis lastig aan het werk konden

nodig dat er een gelijk speelveld komt voor alle

komen - moeten we niet uit het oog verliezen. Zo

vormen van flexibel werk. Anders lekt de vraag naar

werken we in 2021 ook samen met het ministerie van

uitzendwerk weg naar ongeregelde en daarmee

Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan het aan het

goedkopere vormen van flexibel werk zoals zzp. Het

werk helpen van statushouders.

is aan de wetgever om eindelijk door te komen met
passende wet- en regelgeving.

De ABU wil ook in 2021 in alle arbeidsmarktregio’s
duurzame publiek-private samenwerking stimuleren

In 2021 blijven we lobbyen voor een wettelijk

en realiseren.

uitzendregime dat aansluit bij onze cao-inzet,
Uitzendkrachten en een gelijk speelveld realiseert

Lobby: meer en betere huisvesting en
registratie arbeidsmigranten

voor alle vormen van flexibel werk. We lobbyen

Arbeidsmigranten zijn afhankelijk van hun werkgever

bij Tweede Kamerleden, ambtenaren en

als het gaat om werk én wonen. De ABU vindt die

andere beslissers.

afhankelijkheid al langer ongewenst en pleit voor een

ruimte biedt voor de invulling via de CAO voor

geleidelijke ontkoppeling ervan. Dat kan alleen als er

Lobby: cruciale rol uitzendbranche bij
oplossen werkloosheid

voldoende bedden zijn. Dit is een harde voorwaarde:

Door de coronacrisis steeg de werkloosheid eind

leiden dat arbeidsmigranten worden overgeleverd

2020 tot 450.000 mensen. Elk van hen moet indivi-

aan de grillen van de woningmarkt.

een ontkoppeling van werk en bed mag er niet toe

dueel weer aan nieuw werk worden geholpen. Dat
vraagt om begeleiding. Uitzenders hebben een

Om de kwaliteit van de huisvesting te verbeteren,

cruciale rol in deze fase van de coronacrisis: als er

wordt het SNF-keurmerk aangescherpt: in 2021 is

banen zijn, dan zijn ze te vinden bij uitzendbureaus.

het de bedoeling dat alle panden worden gecontro-

De ABU lobbyde in 2020 voor een rol voor uitzenders

leerd in plaats van de inschrijvingen, wat nu het

in de verschillende mobiliteitscentra van UWV

geval is. Tot slot wil de ABU ook een bijdrage leveren

verspreid door Nederland. Ook deden we minister

aan werkbare nieuwe wetgeving die de registratie-

Koolmees een aanbod om 100.000 loopbaan

problematiek van arbeidsmigranten oplost.

gesprekken en arbeidsmarktprofielen te verzorgen.
aandacht vragen voor onze belangrijke rol op de

Arbeidsmigranten: meer zekerheid en
kwaliteit

arbeidsmarkt. Dat zullen we vaak doen in samen-

Per 1 januari 2021 maakt de Fair Employment Code

werking met de alliantie Samen werken voor werk.

arbeidsmigranten onderdeel uit van de criteria om

In 2021 brengen we dit in de praktijk en blijven we
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lid te kunnen zijn en blijven van de ABU. Voor

een verbod op payrolling te voorkomen en het grijze

recruiters waarmee ABU-leden werken, geldt de

gebied tussen uitzenden en payrolling dat door de

Fair Recruitment charter. Dit alles moet zorgen voor

Wab is ontstaan, te verduidelijken. Uiteraard hangen

meer zekerheden en realistische verwachtingen

beide zaken met elkaar samen.

voor arbeidsmigranten. In de charter staat dat
recruitmentbureaus in het land van herkomst

Sociale zekerheid: werk aan de winkel

moeten werken volgens de regels van de Internatio-

Verzuim is een belangrijke kostenpost voor

nal Labour Organization (ILO). Andere punten zijn

uitzenders en beheersing daarvan is prioriteit. De

dat alle correspondentie met de (potentiële) arbeids

coronacrisis maakte de situatie extra uitdagend, met

migrant plaatsvindt in de taal van het land van

regels voor thuisquarantaine en loondoorbetaling.

herkomst (dus ook als het gaat over de arbeids

De uitzendbranche staat voor een aantal forse

contracten) en dat zij uitgebreid en zorgvuldig

uitdagingen. Het principe ‘ziek = einde dienstver-

voorlichting moeten krijgen over onder andere

band’ zoals opgenomen in de uitzendovereenkomst

huisvesting en registratie in Nederland. Daarnaast

staat onder druk. Daarvoor zal een alternatief

moeten ABU-leden arbeidsmigranten stimuleren

scenario worden ontwikkeld.

zich in te schrijven bij de gemeente waar ze wonen.
Ook voorziet de code in een klachtenprocedure.

UWV is niet gericht op het beheersen van de

2021 is het jaar waarin leden de gelegenheid krijgen

verzuimlast voor uitzenders. Uitzenders die eigen

om dit te implementeren. Vanaf 2022 krijgen zij

risicodrager zijn, krijgen te maken met ingewikkelde

controle op correcte naleving.

en onvoorspelbare regels. Daarmee wordt deze
keuze risicovoller. De markt van goede kwalitatieve
aanbieders voor de uitvoering van de Ziektewet is te
beperkt. Er is dus te weinig informatie voor uitzen-

Code geeft
invulling aan goed
werkgeverschap voor
arbeidsmigranten.

ders om te kunnen sturen op hun verzuimlast. Tel
daarbij op de wijziging van het Whk-stelsel en u
begrijpt: werk aan de winkel voor de ABU.
De ABU wil erkenning voor het aan het werk
helpen van 30% van de werkhervatters uit de WW.
Die erkenning moet zichtbaar zijn in een lagere
WW-premie. Daarnaast vragen we aandacht voor
de gemiddeld hogere verzuimlast van uitzendkrachten. Door de Wab is de korting op de

Payroll: scherpere kwaliteitseisen

ZW-premie afgeschaft. De ABU vindt dat er een

Payrolling voorziet in een behoefte van werkgevers

nieuwe compens atieregeling moet komen voor

en werknemers. Ook werknemers zijn erbij gebaat

de branche. Als erkenning voor de allocatieve

dat hun werkgever professioneel werkt en aan zijn

rol en zet zich daarvoor in richting een nieuw

werkgeversverplichtingen voldoet. Payrolling helpt

regeerakkoord.

werkgevers voor wie dit juridische werkgeverschap
te veel rompslomp met zich meebrengt. Door de

De ABU wil meer transparantie in de markt van

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is payrolling

verzuim onder andere door leden hierin te onder-

verder gereguleerd. De ABU voegt daar per 1 januari

steunen via kennisoverdracht, ledenservice en

2021 nog extra kwaliteitseisen aan toe en gaat zijn

kennisuitwisseling. In de lobby streven we naar een

leden daar ook op controleren.

gelijker speelveld voor ZW-publiek, ZW ERD en
loondoorbetaling.

In 2021 wil de ABU de waarde van payrolling verder
op de kaart zetten met een position paper voor
stakeholders. In de lobby streeft de ABU ernaar om
13

Onderwijs: ABU-uitzenders als
probleemoplossers

onder andere de ID-controle. Verder ondersteunt de

De ABU wil samen met zijn leden komen tot een

de nieuwe cao en wijzigingen in wet- en regelgeving.

betere markt voor uitzenders die actief zijn in het

Via de SETU zet de ABU zich - net als voorgaande

onderwijs. In deze sector leveren onze leden een

jaren - in voor gestandaardiseerde gegevensuitwis-

bijdrage aan het oplossen van een belangrijk maat-

seling tussen uitzenders en externe partijen.

ABU softwareleveranciers bij de implementatie van

schappelijk probleem: het lerarentekort. Dat gebeurt
door zij-instroomtrajecten en door scholen te helpen

Platformwerk en zzp: lobby voor meer
regulering

hun rol als werkgever verder te ontwikkelen. De ABU

Platformwerk en zzp hangen nauw met elkaar

merkt dat veel scholen een negatief beeld hebben

samen. De meeste werkplatforms zetten de werkers

van uitzenders in het onderwijs. Dit beeld willen we

als zzp’ers in, maar het is de vraag of dat altijd

in 2021 kantelen door onder andere ABU-uitzenders

terecht is. Zijn ze werknemer of (zelfstandig)

te positioneren op kwaliteit en toegevoegde waarde.

ondernemer? De aard van de arbeidsrelatie is

Ter ondersteuning van de kwaliteit komt er een

bepalend voor de geldigheid van cao’s en andere

gedragscode voor ABU-leden die uitzenden in het

werknemersrechten, en dus van groot belang

onderwijs. Daarin zit ook een checklist die een

voor de positie van werkers.

door het leveren van docenten voor ziek en piek,

hulpmiddel is voor scholen bij het contracteren van
hr-dienstverleners.

De ABU pleit ervoor platformwerk in goede banen
te leiden. Het raakt immers aan de publieke belangen en aan de toekomst van onze branche. Plat-

De ABU pleit voor
een gelijk speelveld voor
verschillende typen
werkbemiddelaars.

formwerkers werken veelal aan de basis van de
arbeidsmarkt. De ABU pleit voor een (zelf)regulerend
kader voor platformwerk, duidelijkheid over de
status van platformwerkers en een gelijk speelveld
voor verschillende typen werkbemiddelaars.
In 2021 lobbyt de ABU dan ook voor nieuwe wet- en
regelgeving voor zzp. Zzp moet verankerd worden in

Operationele processen: minder regels,
meer efficiency

arbeids, fiscaal en sociaal verzekeringsrecht. Maar

ABU-leden hebben te maken met veel wet- en

Koolmees voor ogen heeft: deze module legitimeert

regelgeving. Ze zijn immers actief in alle sectoren

misstanden aan de basis van de arbeidsmarkt.

in Nederland. Daardoor zijn de uitvoerings- en

Terwijl zelfstandige professionals - die veelal niet

administratieve lasten hoger dan bij ‘reguliere’

via platforms werken - aan de bovenkant van de

werkgevers. Daarnaast loopt tijdens de coronacrisis

arbeidsmarkt hun opdrachten zien verdwijnen,

het aantal uitzendkrachten met problematische

omdat zij niet voldoen aan de criteria van de module.

niet via de zogenaamde webmodule die minister

schulden op, wat leidt tot meer loonbeslagen. In de
wet- en regelgeving voor de branche en beheers-

Platform Toekomst van Arbeid (PTA): oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen

bare administratieve lasten. De ABU maakt zich

In 2020 presenteerde het PTA doorgerekende voor-

hard voor verdere digitalisering van processen en

stellen voor het beter inrichten van de arbeidsmarkt

gegevensuitwisseling. Ook dit levert een bijdrage

en ons sociale-zekerheidsstelsel en onderwijs. PTA is

aan de vermindering van de kosten.

een samenwerkingsverband tussen private en publie-

lobby pleit de ABU voortdurend voor passende

ke partijen die zich bezighouden met leren, werken
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De coronacrisis versnelt verdere digitalisering in de

en verzekeren. Het ging onder andere om een leven

branche. In 2021 gaat de ABU een lobby voeren voor

lang ontwikkelen, de introductie van een individuele

het digitaal onboarden van uitzendkrachten met

ontwikkelrekening en een periodieke loopbaan-APK

arbeidscontracten en drie overzichtelijke rijbanen

Alliantie van werk: samenwerking met
andere branches voor meer impact in
Den Haag

gebaseerd op het principe ‘werknemer als’, ‘zzp’er als’

De Alliantie van werk is een samenwerkings-

of ‘uitzendkracht als’. Meer juridische duidelijkheid

verband van I-ZO (Intermediairs voor Zelfstandig

over het onderscheid tussen werknemers, uitzend-

Ondernemers Nederland - voorheen Platform

werknemers en zelfstandigen moet soelaas bieden.

zzp-dienstverleners), de Vereniging van Detacheer-

Belangrijk daarbij is dat de kostenverschillen tussen

ders Nederland (VvDN) en de ABU. De alliantie

de verschillende vormen van arbeid kleiner worden.

houdt zich bezig met het vervolg op de voorstellen

Het platform pleit ook voor meer ruimte voor werk-

van de commissie-Borstlap en innovatie van de

gevers om interne flexibiliteit van werk te regelen.

arbeidsmarkt. Deze alliantie bundelt de krachten

De ABU zal er net als andere partners van PTA voor

en zorgt voor een sterkere stem in Politiek Den

lobbyen dat deze voorstellen een plek krijgen in het

Haag. Ook in 2021 investeert de ABU in dit

nieuwe Regeerakkoord.

samenwerkingsverband.

voor volwassenen. PTA pleit - net als de commissieBorstlap - voor het terugdringen van de wildgroei aan
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2021

Maatschappelijk
draagvlak
voor toekomst
uitzendwerk

Het imago van de uitzendbranche kan
beter. In de media worden incidenten
uitvergroot en feiten genegeerd. Dit is
schadelijk voor het klimaat waarin onze
leden zakendoen. Het is een hele uitdaging
om de waarde van de branche zichtbaar
te maken. De ABU doet veel om de beeldvorming te laten kenteren: lobby in Den
Haag, aandacht voor de waarde van
uitzendwerk en investeert blijvend in
kwaliteit. De ABU wil dat de uitzendbranche weer vertrouwd en gewaardeerd
wordt en niet direct wordt aangepakt bij
incidenten. Dat vraagt een gezamenlijke
aanpak: van de ABU met zijn leden. Alleen
met elkaar kunnen we de reputatie van
onze branche verder verbeteren.

strategie in de praktijk brengen. Immers: practice
what you preach.
Anders dan voorgaande campagnes integreert de
ABU in deze campagne lobby én communicatie. In
2020 richtten we ons op de waarde van de branche
voor het aan het werk helpen van mensen zonder
werk. Een ander aandachtspunt was de scholingsmogelijkheden die uitzenders bieden. In 2021
agenderen we andere thema’s: onder andere het
tegengaan van malafiditeit, arbeidsmigranten en
onze opstapfunctie. De campagne is langdurig en
ondersteunt de eigen propositie van leden in de
markt. Want: ABU. dat werkt voor iedereen beter.

Maatschappelijke agenda: toegevoegde
waarde uitzendbranche voor Nederland
De ABU werkt al drie jaar met een maatschappelijke
agenda: maatschappelijke thema’s waaraan ABUleden een bijdrage leveren en oplossingen bieden.
Het zijn ook thema’s waarbij de ABU een stem wil
hebben in het maatschappelijk debat. Belangrijk

Campagne: ABU. dat werkt voor iedereen beter.

daarbij zijn de verhalen van onze leden. Mooi opge-

De ABU voert sinds november 2020 een imagocam-

tekend tijdens de eerste lockdown in 2020 en met

pagne om de geloofwaardigheid en de reputatie van

een bereik van tienduizenden mensen. De maat-

de uitzendbranche te verbeteren bij maatschappe-

schappelijke agenda geeft richting aan onze com-

lijke stakeholders: beleidsmakers, beslissers, Kamer-

municatie en aan het ondersteunende onderzoek.

leden, ambtenaren, journalisten, gemeenten,

Zo komen inhoud en uitingen samen. In 2021 gaan

provincies et cetera. Maatschappelijk draagvlak is

we door met ons proactieve mediabeleid: we agen-

belangrijk voor leden om zaken te blijven doen.

deren issues en gebruiken onze eigen uitingen (zoals

Daarnaast zet de campagne ABU-leden sterker op

Uitzendwerk en onze socialmediakanalen) om onze

de kaart. Belangrijk daarbij is dat leden de kwaliteits-

boodschap gericht onder de aandacht te brengen.

Maatschappelijke trends

Issues maatschappelijke agenda ABU

Humanisering: de mens weer centraal als
tegenreactie op de globalisering waar veel
mensen zich geen raad mee weten

Werk- en inkomenszekerheid in cao

Digitalisering en de gevolgen
daarvan voor mens en werk

De toekomst van werk

Vergrijzing van Nederland en de gevolgen
voor werkgevers en werkenden

• Duurzame inzetbaarheid
• Leven lang ontwikkelen
• Transities op arbeidsmarkt mogelijk maken

Polarisering in de samenleving en op de arbeidsmarkt (verder versterkt door coronacrisis)

• Inclusieve arbeidsmarkt (opstapfunctie)
• Financiële fitheid uitzendkrachten
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Safely back to work: veilig aan het werk tijdens
en na de COVID-19-pandemie

inclusieve arbeidsmarkt is waar het uiteindelijk om

De pandemie zet de wereld op zijn kop. De arbeids-

plekje heeft. Uitzendwerk maakt daarmee het

markt in Nederland ging van schaarste naar werk-

verschil tussen meedoen en niet-meedoen. In 2021

loosheid. Ondanks de steunmaatregelen van de

focust de ABU op werkbehoud, van-werk-naar-werk-

overheid is de terugval van werk enorm. Na de

begeleiding en weer aan het werk gaan. Scholing en

eerste lockdown ondersteunden veel uitzenders

het organiseren van aanpassingsvermogen zijn

bedrijven bij de veilige terugkeer van mensen naar

daarbij sleutelwoorden.

draait: een arbeidsmarkt waarin iedereen zijn of haar

de fysieke werkplek. Bedrijven moeten meer dan
ooit kunnen op- en afschalen. Uitzendondernemin-

De ABU wil in alle arbeidsmarktregio’s duurzame

gen helpen hierbij. De alliantie Safely back to work,

publiek-private samenwerkingsverbanden organise-

een initiatief van Randstad, Adecco en Manpower,

ren of eraan deelnemen. Denk aan de mobiliteitscen-

droeg dit tijdens de eerste lockdown in Nederland

tra die UWV WERKbedrijf heeft opgezet. De ABU

uit. Inmiddels heeft de World Employment Confede-

spant zich in om de uitgangspositie voor zijn leden zo

ration (WEC) de activiteiten overgenomen. In Neder-

gunstig mogelijk te maken: een makkelijke toegang

land zal de ABU de activiteiten waarmee de alliantie

tot de gegevens van mensen die aan het werk

is begonnen verder coördineren en ontwikkelen.

moeten en zo laag mogelijke administratieve lasten.

Zo komen er webinars om best practices te delen
en verzorgt de ABU (in samenwerking met

Daarnaast is er blijvende aandacht voor de bijdrage

DOORZAAM) protocollen die leden moeten

aan de Banenafspraak en het aan het werk helpen

gebruiken richting hun klanten.

van statushouders. De waarde daarvan maken we
zichtbaar bij belangrijke stakeholders. Zo nodigen
we Kamerleden uit om met eigen ogen te zien wat

In 2021 focust
de ABU op werkbehoud,
van-werk-naar-werkbegeleiding en weer aan
het werk gaan.

de publiek-private samenwerking in de praktijk
betekent. Uiteraard binnen de mogelijkheden van
wat kan en mag op een bepaald moment. Ook komt
er een uitgave met praktijkvoorbeelden van vanwerk-naar-werk.

Alliantie Samen werken voor werk: verbinding
publieke en private partijen
Door de COVID-19-crisis is de arbeidsmarkt in korte
tijd veranderd. Veel mensen moeten op zoek naar

Publiek-private samenwerking: ijzersterk
in coronatijd

ander werk, een ander beroep of moeten overstap-

De maatschappelijke waarde van uitzendwerk is in

realiseren is expertise nodig. Die expertise is te

coronatijd groter dan ooit. Honderdduizenden

vinden in de alliantie Samen werken voor werk: een

mensen hebben hun baan verloren. Zij moeten één

coalitie van ABU, Cedris, OVAL en NRTO. Dit is

voor één weer terug naar de arbeidsmarkt. Uitzen-

namelijk een mooie verzameling van uitzenders,

ders staan hiervoor opgesteld maar kunnen dat niet

re-integratiebedrijven, loopbaanbegeleiders en

alleen. Samenwerking met publieke partijen zoals

opleiders. Alle vier zijn ze hard nodig om mensen

UWV is een ijzersterke combinatie mits die samen-

aan het werk te krijgen of ervoor te zorgen dat ze

werking wederkerig is. Het doel is om mensen aan

hun werk niet verliezen.

pen naar een sector waar wel werk is. Om dit te

het werk te helpen, bij te dragen aan het economisch
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herstel na de pandemie, maar ook om de markt voor

De alliantie is met name actief in de verschillende

ABU-leden te verruimen. ABU-leden kennen hun

regio’s. Daar dragen de partners bij aan het effectiever

klanten en geven als geen ander mensen een zetje

maken van publiek-private samenwerking en zijn ze

om op de arbeidsmarkt hun draai te vinden. Een

betrokken bij de plannen van Perspectief op werk, een

Aandacht voor schuldenproblematiek en het
zoeken naar oplossingen
helpen bij de duurzame
inzetbaarheid van
uitzendkrachten.

In 2021 gaat de ABU door met de training Selecteren
zonder vooroordelen. Het huidige ABU-lidmaatschapscriterium dat gaat over antidiscriminatie
wordt geharmoniseerd met nieuwe wetgeving. In
Den Haag streven we ernaar om een wettelijke
meldplicht tegen te gaan. De ABU vindt dit niet
werkbaar in de praktijk en is ervan overtuigd dat dit
middel ons niet helpt bij het bereiken van minder
discriminatie op de arbeidsmarkt.

initiatief van VNO-NCW/MKB-Nederland. In 2021 geeft

Eigen media: steeds groter bereik en meer
interactie met stakeholders

de alliantie onder andere een inspiratiegids uit en een

Vier keer per jaar geeft de ABU het stakeholdersblad

statement. Het doel? Meer zichtbaarheid bij stakehol-

Uitzendwerk uit: in hardcopy én sinds 2020 ook

ders en ervoor zorgen dat iedereen aan de slag gaat.

online. Dit heeft geleid tot een groter bereik bij
doelgroepen en meer aandacht voor actuele issues.

Duurzame inzetbaarheid: aandacht financiële

Hetzelfde geldt voor onze website en social media:

fitheid uitzendkrachten

kanalen die de ABU steeds meer inzet om zijn lobby

Veel mensen komen door de coronacrisis in financiële

verder te ondersteunen en interactie met stake

problemen. In het derde steun- en herstelpakket van

holders te krijgen. Deze kanalen nemen in de

het kabinet komen extra middelen voor het tegengaan

campagne ABU. Dat werkt voor iedereen beter. een

van armoede en schulden. De ABU vindt dat zijn leden

belangrijke plek in. Naast de eigen media richt de

hierin een maatschappelijke verantwoordelijkheid

ABU zich op landelijke en vakmedia voor nieuws of

hebben. Aandacht voor schuldenproblematiek en het

om onze lobby te ondersteunen.

zoeken naar oplossingen helpen bij de duurzame
inzetbaarheid van uitzendkrachten. De ABU ondersteunt zijn leden onder andere via instrumenten om
beleid te vormen. Ook inventariseert de ABU de
verschillende initiatieven om mensen met problematische schulden te ondersteunen, onder andere de
Brede Schuldenaanpak. In 2021 start - in samenwerking
met de Nederlandse Schuldhulproute - een pilot met
een aantal leden om op tijd uitzendkrachten te helpen
die mogelijk in de financiële problemen komen. Ook in
2021 werkt de ABU nauw samen met de stichting voor
duurzame inzetbaarheid: DOORZAAM.

Arbeidsmarktdiscriminatie: blijvende aandacht
Arbeidsmarktdiscriminatie blijft een hardnekkig
probleem. In de uitzendbranche werken 160 verschillende nationaliteiten, jongeren en ouderen. De
ABU neemt verantwoordelijkheid door bij te dragen
aan een oplossing. Tegelijkertijd is arbeidsmarktdiscriminatie een breed maatschappelijk probleem
dat de ABU en zijn leden niet alleen kunnen oplossen. Samenwerking met partijen als Fairwork, het
College voor de Rechten van de Mens én werk
geverspartijen blijft dan ook belangrijk.
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Onderzoeksagenda
2021
De ABU houdt jaarlijks verschillende onderzoeken.

bijdrage van de uitzendbranche aan een inclusieve

Die zijn noodzakelijk om feiten en cijfers boven

arbeidsmarkt, de waarde van uitzendwerk voor

tafel te krijgen. Noodzakelijk voor het agenderen

werkenden en bedrijven et cetera.

van thema’s in Den Haag, de maatschappelijke
acceptatie van uitzendwerk en onze stem in het

ABU als kennisbron uitzendbranche

maatschappelijke debat over de arbeidsmarkt en de

Alle informatie over de uitzendbranche overzichtelijk

toekomst van werk. Veel van de onderzoeken raken

op een rij. Dat is het idee achter het online dash-

aan thema’s die op de maatschappelijke agenda

board dat de ABU in samenwerking met kennispart-

staan. Daarnaast onderhoudt de ABU contacten met

ners gaat ontwikkelen. Ook gaan we de vierwekelijk-

tal van (wetenschappelijke) onderzoekers. Door te

se marktmonitor evalueren en verder ontwikkelen.

zoeken naar slimme samenwerkingsverbanden kan
de kennis over uitzendwerk en de toekomst van

‘Mijn naam is Mikolaj’

werk verder uitbreiden.

In ‘Mijn naam is Mikolaj’ maken we nader kennis met
arbeidsmigranten. In plaats van over hen te praten,

Wat zijn de plannen voor 2021?

praten we met hen. Het wordt een onderzoek waarin
we dieper ingaan op de motieven van arbeidsmi-

De toekomst van flexibiliteitsmaatregelen

granten om naar Nederland te komen. Wie zijn ze?

na corona

Wat brengt hen naar Nederland? Wat vinden zij van

In 2020 vroegen we 500 bedrijven naar de mate

hun manier van leven en werken hier? Wat verwach-

waarin zij in de toekomst gebruik gaan maken van

ten zij van uitzenders die hen aan werk helpen? Wat

externe flexibiliteit. De uitkomst was dat deze schil

merken zij van alle kwaliteitsinitiatieven die ABU-

zou krimpen van 28% naar 19% in 2025. Dat was vlak

leden ontplooien?

voor de coronacrisis. Hoe zien bedrijven de toekomst
van flexibiliteit in 2021? Welke rol gaat uitzendwerk

Verzuimmonitor

krijgen? We herhalen het onderzoek van vorig jaar.

Verzuim is een belangrijke kostenpost voor uitzend
ondernemers. Meer voorspelbaarheid en daarmee

Uitzendmonitor

grip op verzuim is op dit moment onontgonnen

Een van de paradepaardjes van de ABU: de tweejaar-

terrein. De ABU wil daar in 2021 verandering in

lijkse Uitzendmonitor met alle cijfers over onder

brengen met de ontwikkeling van een verzuim

andere aantallen en samenstelling van de uitzend-

monitor: een benchmark voor deelnemende

populatie, doorstroom vanuit WW, scholing, de

ABU-leden met gebruik van big data.
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2021

Sterke
vereniging
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Lidmaatschap van de ABU moet waarde
toevoegen voor leden. Voor elk individueel
lid. Dat doet de ABU door lobby, kennisdeling, hulp via de helpdesk, het keurmerk
en de cao. In 2020 onderzocht de ABU de
tevredenheid van leden. Daaruit bleek dat
leden de ABU een 7,6 geven als het gaat om
de dienstverlening. ABU-leden hebben
vooral behoefte aan benchmarks, praktijkgerichte trainingen en tools ter ondersteuning van hun bedrijfsvoering. Dit gaan we
in 2021 - het jaar waarin de ABU 60 jaar
bestaat - verder ontwikkelen. Zo zetten we
een opleidingspoot op: de ABU Academy.
De ABU wil dicht bij zijn leden staan en hen
ondersteunen. Ook in hun bedrijfsvoering.
In de coronacrisis blijkt dat van nog meer
waarde dan voorheen. Zo lang de COVIDpandemie duurt, zal de dienstverlening
van de ABU voornamelijk online zijn.

Congres 2021: het Nationale Arbeidsmarktdebat
Door de coronacrisis is het Nationale Arbeidsmarktdebat, het congres dat de ABU in de aanloop naar
de verkiezingen zou organiseren in november 2020,
uitgesteld naar 25 januari 2021: de dag dat de ABU
60 jaar bestaat. Tijdens dit debat, dat de ABU
organiseert samen met BNR, gaan Kamerleden
met elkaar in gesprek over de toekomst van de
arbeidsmarkt.

Ledenbezoeken: online maar toch dichtbij
De online ledenbezoeken die de ABU sinds voorjaar
2020 organiseert, worden gewaardeerd. Zo lang de
COVID-19-pandemie duurt, blijft de ABU dit doen.
Voor de ABU leveren deze bezoeken waardevolle
informatie, voor leden idem dito. In 2021 gaan we
door met deze ledenbezoeken. Het is de bedoeling
om minimaal 100 ledengesprekken te organiseren.

Verenigingszaken: meer aandacht
Sinds 2020 heeft de ABU een aparte afdeling
Verenigingszaken. Deze afdeling regelt onder
andere de keurmerkcontroles en de contacten met
de certificerende instellingen, de onboarding van
nieuwe leden en de diverse ledenbezoeken. Ook

Ondersteuning bedrijfsvoering: tools en
workshops

ontwikkelt deze afdeling het portfolio van dienst-

In 2020 maakten we onder andere voorlichting en

een adviescentrum voor maatwerkadvies ter onder-

rekenmodules over de verschillende NOW-regelingen.

steuning van de bedrijfsvoering van onze leden.

verlening voor leden, waaronder de inrichting van

Ook werd de dienstverlening van de helpdesk uitgebreid. De ABU ontwikkelt in 2021 diverse voorbeeld-

ABU 60 jaar: jubileum in belangrijk jaar

brieven en -overeenkomsten onder andere voor

Het 60-jarige jubileum van de ABU valt in het

aanzeggen. Daarnaast gaat de ABU diverse workshops

verkiezingsjaar 2021. Het jaar waarin de politiek

aanbieden, onder andere over kostprijsberekening,

zich naar verwachting gaat buigen over mogelijke

ERD, internationaal uitzenden et cetera. Dit alles gaat

aanpassingen van het uitzendregime. Een belangrijk

samen met een inmiddels vernieuwd en verbeterd

jaar dus. De ABU besteedt op gepaste wijze aan-

ledennet (mijnabu.nl) en webshop (webshop.abu.nl)

dacht aan het jubileum. Onder andere met het

en uiteraard de diverse nieuwsbrieven.

congres en een onderzoek naar de toekomst van
de flexibele schil bij bedrijven na de coronacrisis.

Bijeenkomsten: meer online
Door de coronacrisis heeft de ABU - net als alle
bedrijven in Nederland - zijn dienstverlening verder
gedigitaliseerd. Onderdeel daarvan zijn de webinars
en bijeenkomsten. In 2021 staan er in ieder geval
(online) bijeenkomsten over de nieuwe cao, de
pensioenregeling en big data gepland. Ook werken
we aan een app voor directeuren van ABU-leden
om snel onderling te kunnen communiceren.
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Commissies: ledenbetrokkenheid
op inhoud
Een vereniging staat of valt bij betrokkenheid van zijn leden. Via verschillende commissies
organiseert de ABU de betrokkenheid van leden voor verschillende inhoudelijke zaken.
Het gaat om:

■ Cao-commissie
■ Commissie ABU International
■ Commissie Payrolling
■ C
 ommissie Arbeidsmarkt en Sociale Zekerheden
■ C
 ommissie MKB
■ Commissie Arbeidsrecht
De ABU gaat in 2021 een commissie oprichten voor onze kleinere leden.

Wat vinden leden van de ABU?
In het najaar van 2020 vroegen we onze leden naar hun tevredenheid over onze
dienstverlening. Hieronder een aantal resultaten:

■ De resultaten bevestigen de ingezette koers van de ABU.
■ De ABU kan nog meer inzetten op imagoverbetering en een sterke lobby.
■ Daarbij moet de ABU inzetten op behoud van uitzendwerk, verbetering van het imago
van de branche en de aanpak van malafide uitzenders.
■ Het keurmerk is met name belangrijk voor kleinere leden. Investeren in het keurmerk en
bekendheid ervan betaalt zich uit richting deze groep.
■ L
 eden geven de dienstverlening van de ABU een 7,6. Dat is mooi maar de ABU streeft
naar minimaal een 8.
■ D
 e ABU moet blijvend investeren in contact met en dienstverlening voor kleinere leden.
■ Grotere leden hebben behoefte aan intensievere afstemming over onze lobby.
■ De behoefte aan informatie neemt toe. 80% van onze leden is tevreden over de kwaliteit
van informatievoorziening. De uitdaging is dit hoge niveau te handhaven.
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