
OPROEP AAN EEN NIEUW KABINET

“Wij staan in Nederland voor een noodzakelijke hervorming  
van de arbeidsmarkt. De onbalans tussen flexibiliteit en  
(sociale) zekerheid is door de coronacrisis uitvergroot. De 
grote uitdagingen op de arbeidsmarkt kunnen we alleen in 
samenhang én gezamenlijk oplossen. Met als doel een beter 
functionerende en inclusieve arbeidsmarkt, de versterking  
van de waarde van werk en het bevorderen van verantwoorde 
economische groei, die de basis vormt voor onze welvaart en  
ons welzijn. 

Uitzendorganisaties kunnen én willen helpen om de 
arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Jaarlijks zorgt de 
uitzendbranche voor ruim 1 miljoen banen. De branche is als 
geen ander in staat om mensen tussen sectoren te laten 
bewegen, zo heeft de coronacrisis laten zien. De coronacrisis 

heeft ook duidelijk gemaakt dat de flexibiliteit van uitzendwerk 
een wezenlijke bijdrage levert aan de wendbaarheid van onze 
bedrijven en onze economie. Het belang van een goed 
gereguleerde en georganiseerde wendbaarheid zal ook in de 
komende jaren, in de nasleep van corona, groot zijn.

Een sterke uitzendbranche is van grote economische en 
maatschappelijke waarde. Uitzendwerk vervult een belangrijke 
rol om mensen aan de slag te helpen én te houden en is 
daarmee een belangrijke, vaste waarde op de nieuwe 
arbeidsmarkt. In dit statement doen wij voorstellen aan  
het nieuwe kabinet om die rol te versterken.”

Sieto de Leeuw,                   Jurriën Koops, 
voorzitter                  directeur

Naar een  
nieuwe arbeids-

markt. Met  
uitzendwerk als 

vaste waarde
DE UITZENDBRANCHE BIEDT IEDEREEN  

DIE WIL DE KANS OP WERK. 
Uitzendwerk is laagdrempelig. Het maakt voor maar liefst 1.057.661 mensen het verschil  

tussen meedoen en niet meedoen op onze arbeidsmarkt. Uitzendwerk doet ertoe.



Tijdens de coronacrisis hebben uitzendorganisaties 

bovendien laten zien in staat te zijn om grote groepen 

van-werk-naar-werk te bemiddelen. Verloren aan het 

begin van de crisis 100.000 uitzendkrachten nog hun 

baan, een jaar later waren 80.000 van hen weer aan  

het werk, veelal in heel andere sectoren. Koks uit de 

horeca gingen aan de slag in verpleeghuizen. Werkloze 

productiemedewerkers konden aan de slag als pakket-

bezorger of in distributiecentra. En niet te vergeten  

de belangrijke bijdrage van de uitzendbranche aan  

de aanpak van de pandemie. Veel uitzendkrachten 

bemensten in korte tijd de coronateststraten en 

maakten een snelle opschaling van de GGD’s mogelijk.

WAT VRAGEN WIJ VAN HET  
NIEUWE KABINET?
Uitzendwerk heeft een bewezen track record om 

mensen aan de slag te helpen en te houden, en 

draagt daarmee bij aan een inclusieve arbeidsmarkt. 

Wij roepen het kabinet dan ook op die waardevolle 

maatschappelijke functie van uitzendwerk te 

ondersteunen en ruimte te bieden, mede in het licht 

van de grote uitdagingen waar het nieuwe kabinet 

voor staat. Om de opstap- en allocatieve functie van 

de branche nog beter te kunnen invullen, vragen  

wij het kabinet het volgende:

■	 	Zorg	voor	één	loket	(en	budget)	in	elke	arbeids-

marktregio, inclusief een geharmoniseerd pakket 

van	voorzieningen	en	één	regionaal	inzichtelijk	

en toegankelijk bestand van werkzoekenden.  

■	 	Kies	daarbij	voor	de	vorm	van	een	‘Werkhuis’,	

waarin publieke en private partijen samenwerken 

en waar zowel werknemers als werkgevers op 

een laagdrempelige manier terechtkunnen met 

vragen over werk, opleiding en inzetbaarheid op 

langere termijn. 

■	 	Zet	in	op	de	blijvende	ontwikkeling	van	werken-

den: geef alle Nederlanders een individuele 

leerrekening en een periodieke loopbaan-APK.

Ondersteun de maatschappelijke functie 
van uitzendwerk om zoveel mogelijk 
mensen aan werk te helpen én te houden.

Tof Thissen,  
algemeen directeur UWV WERKbedrijf: “ Mijn droom is een ‘Huis van Werk’  

in alle arbeidsmarktregio’s”

“Het staat buiten kijf dat uitzendwerk zeer waar-

devol is om mensen de weg terug naar de ar-

beidsmarkt te laten vinden. 29% van alle WW’ers 

wordt door uitzendorganisaties weer aan het 

werk geholpen. Een jaar later is een hoog per-

centage van hen nog altijd aan het werk en veel-

al ook in vaste dienst. Door de coronacrisis is het 

belang van uitzendwerk misschien nog wel gro-

ter dan ooit. We moeten alles op alles zetten om 

zoveel mogelijk mensen van-werk-naar-werk te 

begeleiden en voorkomen dat ze werkloos wor-

den. Publieke partijen als UWV en gemeenten 

kunnen daarbij niet zonder de hulp van private 

partijen. In diverse arbeidsmarktregio’s zie ik nu 

al prachtige voorbeelden van publiek-private 

samenwerking, zoals in Noord-Holland waar de 

Schiphol Group, UWV, gemeenten en uitzenders 

de krachten hebben gebundeld. 

Over drie jaar ga ik met pensioen. Het is mijn 

droom dat er voor die tijd in alle 35 arbeids-

marktregio’s een ‘Huis van Werk’ bestaat. Een 

drempelloze marktplaats, fysiek én digitaal, 

waar zowel werkgevers met openstaande 

vacatures terechtkunnen als werkenden die 

ondersteuning nodig hebben bij (om)scho-

ling of bij hun zoektocht naar nieuw werk. Een 

marktplaats die onderdak biedt aan alle partij-

en die daarbij kunnen ondersteunen: loopbaan-

coaches van vakbonden, uitzendorganisaties, 

werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten 

en UWV. Laten we zorgen dat die droom  

werkelijkheid wordt.”

WELKE UITDAGING LIGT ER?
Nog altijd staan er veel mensen langs de kant. 

Mensen die wel willen werken, maar niet in staat zijn 

een baan te vinden. Dat kunnen en mogen we als 

samenleving niet accepteren. Door de coronacrisis  

is de uitdaging om mensen aan het werk te houden 

alleen nog maar groter geworden. Veel banen zijn al 

verloren gegaan en veel mensen dreigen in de 

komende maanden werkloos te worden. Terwijl er  

in andere sectoren - zoals de zorg, de techniek, het 

onderwijs en de logistiek - nog altijd grote perso-

neelstekorten zijn. Ook in de komende jaren zullen 

door onder meer technologische ontwikkelingen en 

digitalisering veel banen gaan veranderen of ver-

dwijnen, met als gevolg dat honderdduizenden 

mensen de komende jaren geholpen moeten 

worden naar ander werk. De uitzendbranche kan en 

wil	daar	zijn	bijdrage	aan	leveren.	Met	maar	één	

oogmerk: zoveel mogelijk mensen aan het werk 

helpen	én	houden.

DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN 
UITZENDWERK
De uitzendbranche speelt een belangrijke rol bij het 

goed laten functioneren van de arbeidsmarkt. Dat 

blijkt onmiskenbaar uit de maatschappelijke kosten- 

batenanalyse die werd uitgevoerd door SEO Econo-

misch Onderzoek. Jaarlijks zorgt uitzendwerk voor  

1 miljoen banen. Dat levert een toegevoegde waarde 

op van ruim 21 miljard euro, dit komt neer op meer 

dan 3% van ons nationaal inkomen. 

Maar ook maatschappelijk is de bijdrage van uit-

zendwerk aanzienlijk. Uitzendwerk is veel meer dan 

alleen	maar	‘piek	en	ziek’.	Elk	jaar	worden	ruim	

200.000 mensen vanuit een uitkeringssituatie aan 

werk geholpen. De overheid heeft daar een aanzien-

lijk	financieel	voordeel	bij,	want	zonder	uitzendwerk	

zouden de uitgaven van de overheid voor werkloos-

heidsuitkeringen 206 miljoen euro hoger zijn.

1.

Uitzendwerk voor mensen met  
een afstand tot de arbeidsmarkt 

Uitzendwerk ook van belang  
voor onze economie

van de Banenafspraak 
wordt gerealiseerd door 
uitzendorganisaties.15%
van de statushouders, 
uit onder meer Syrië, 
Irak en Eritrea, gaat via 
de uitzendbranche aan 
de slag. 

24%

3% van de beroeps- 
bevolking werkt via  
de uitzendbranche. 

Samen dragen zij 21 miljard 
euro bij aan ons nationaal 
inkomen: dat is meer dan 3%
10% van alle werknemers- 

banen komt via de 
uitzendbranche.

DE UITGANGSPUNTEN
De ABU-voorstellen zijn gebaseerd op de 

volgende uitgangspunten. Allereerst: stel werk 

en de werkende centraal bij de hervorming van 

de arbeidsmarkt. Ten tweede: werken kan op 

diverse manieren, maar de diversiteit aan 

arbeidsvormen moet beter worden geordend. 

Ten derde: zorg voor voldoende ruimte voor 

29% van de WW’ers en

van de bijstands
gerechtigden vindt  
via de uitzendbranche 
ander werk.

40%



2.

WAT VRAGEN WIJ VAN HET  
NIEUWE KABINET?
Om uitzendwerk optimaal van waarde te kunnen 

laten zijn, vragen wij het kabinet het volgende:

■	 	Creëer een brede en volwaardige rijbaan voor 

uitzendwerk, payrolling en andere driehoeks relaties.

■	 	Geef	ruimte	aan	de	sociale	partners	om	in	de	CAO 

voor Uitzendkrachten tot maatwerk te komen en 

invulling te geven aan goed werk geverschap.

■	 	Bekrachtig	het	voorstel	van	de	ABU	voor	het	

verkorte	uitzendbeding	van	één	jaar,	om	zo	tot	

een volwaardige rijbaan voor uitzenden te komen 

en iedereen die dat nodig heeft goed en duur-

zaam aan werk te kunnen helpen.

■	 	Zorg	voor	een	wettelijk	gelijk	speelveld	voor	alle	

vormen	van	flexibele	arbeid	om	te	voorkomen	

dat werkgevers vluchten in minder gereguleerde 

vormen	van	flex.

Richt de aparte ‘rijbaan’ voor  
uitzendwerk zo in dat deze optimaal  
van waarde is. 

“Ga niet op de 
stoel van de 
sociale partners 
zitten”

“De cao-tafel is dé plek waar sociale partners 

op centraal niveau afspraken maken over 

arbeidsvoorwaarden in een sector. Dat is een 

principiële keus die wij in Nederland gemaakt 

hebben. De werkgevers- en werknemersor-

ganisaties geven in onderling overleg inhoud 

aan het arbeidsvoorwaardenpakket. Dat geldt 

óók voor de CAO voor Uitzendkrachten. Ik vind 

het essentieel dat de ruimte voor de sociale 

partners om in de cao tot maatwerk te komen, 

behouden blijft. In het verleden heeft de cao 

zich meermaals bewezen als effectief instru-

ment om zekerheden voor uitzendkrachten 

te vergroten. Mijn boodschap aan de politiek 

is dan ook: ga niet op de stoel van de sociale 

partners zitten. Het is niet aan de politiek in 

wetgeving zaken als de uitzendtermijn of het 

fasesysteem te regelen. Datzelfde geldt voor 

het pleidooi voor een flextoeslag. Is het verho-

gen van de prijs van uitzendwerk wel de juiste 

prikkel? Zou een hoger opleidingsbudget 

een niet veel effectiever instrument zijn om 

uitzendkrachten meer kans te laten maken 

op een (volgende) baan? Daarover moet het 

gesprek aan de cao-tafel gevoerd worden en 

niet in politiek Den Haag.” 

Raymond Puts, 
algemeen directeur AWVN:

WELKE UITDAGING LIGT ER?
De coronacrisis heeft de kwetsbaarheden van uit-

zendkrachten, zzp’ers en andere werknemers met 

een	flexibel	contract	pijnlijk	aangetoond.	Net	als	veel	

andere partijen vindt de ABU dat er een betere balans 

moet	komen	tussen	flexibiliteit	en	zekerheid.	De	

rapporten van de commissie-Borstlap en de WRR 

hebben daartoe een belangrijke aanzet gegeven. De 

aparte rijbaan die de commissie- Borstlap voor 

uitzendwerk bepleit, moet dusdanig worden ingericht 

dat er voldoende ruimte voor goed georganiseerde 

flexibiliteit	blijft,	de	belangrijke	allocatiefunctie	van	

uitzendwerk gewaarborgd blijft en er tegelijkertijd 

meer zekerheid voor uitzendkrachten komt. Een 

uitzendbeding	van	max.	een	jaar	volstaat	daarvoor.	

Met die periode van een jaar wordt aangesloten bij 

andere contractvormen die voorsorteren op een vast 

contract. Een verdere bekorting van het uitzendbe-

ding	is	ongewenst,	omdat	dat	het	‘rondpompen’	van	

uitzendkrachten bevordert en de duurzaamheid van 

uitzendwerk ondermijnt. 

Een goede inrichting van de rijbaan is echter niet 

voldoende. Om te voorkomen dat werkgevers 

vluchten	naar	minder	gereguleerde	vormen	van	flex	

(het	zogenaamde	‘waterbedeffect’),	is	een	gelijk	

speelveld essentieel. Want alleen als de concurrentie 

op loonkosten tussen verschillende vormen van 

(flexibele)	arbeid	niet	meer	mogelijk	is,	wordt	onge-

wenste schijnzelfstandigheid van platformwerkers 

en andere zzp’ers voorkomen.

DE STAPPEN DIE DE UITZEND
BRANCHE ZET
Hoewel uitzendwerk slechts 10,4% van de totale 

flexibele	schil	vormt,	is	uitzendwerk	de	best	geregu-

leerde	vorm	van	flexibel	werk.	Het	heeft	een	stabiele	

basis in de wet en kent een eigen cao, de CAO voor 

Uitzendkrachten. In die cao is vastgelegd dat uit-

zendkrachten vanaf de eerste werkdag aanspraak 

hebben op gelijk loon voor gelijk werk en toegang 

tot scholing. Het is dan ook niet voor niets dat de 

commissie-Borstlap in haar rapport uitzendwerk 

aanmerkt	als	de	‘preferente	vorm’	van	flexibel	werk.	

Sterker: Borstlap geeft uitzendwerk een eigen plek 

op de nieuwe arbeidsmarkt. 

Tegelijk is de uitzendbranche niet blind voor de 

maatschappelijke perceptie van wat er op de 

arbeidsmarkt gebeurt. Ook is de ABU van mening 

dat	er	een	betere	balans	tussen	flexibiliteit	en	

zekerheid moet komen en uitzendwerk een 

bijdrage moet leveren aan werk- en inkomens-

zekerheid, met als doel om de ontstane kloof op de 

arbeidsmarkt te dichten. De ABU neemt hierin zijn 

eigen verantwoordelijkheid door bij de onderhan-

delingen voor een nieuwe cao in te zetten op  

meer werkzekerheid, een verbeterde pensioen-

regeling en een forse investering in duurzame 

inzetbaarheid.

Uitzendwerk voor alle achtergronden

Geen migratie- 
achtergrond

Westerse 
migratieachtergrond

Niet-Westerse
 migratieachtergrond

Onbekend 

Uitzendwerk voor alle leeftijden

43%

30%

18%
8%

t/m 24 jaar 34%

25-34 jaar 

35-44 jaar 

45-54 jaar 

55 jaar en ouder 

Onbekend

25%

14%

12%

9%

6%

1.057.661  
mensen 

IN 2019 WAS 
UITZENDWERK VOOR 

DE WEG NAAR WERK

Uitzendwerk voor alle opleidingsniveaus

Praktisch Middelbaar Hoog

23%
49%

19%

uitzenden en andere driehoeksrelaties, zodat de 

waarde van intermediairs optimaal is. Ten vierde: 

creëer	een	fiscaal	gelijk	speelveld	en	garandeer	

alle werkenden toegang tot dezelfde basiszeker-

heden. En tot slot: realiseer een arbeidsmarktin-

frastructuur op publiek-private basis die mensen 

zo snel mogelijk van niet-werken-naar-werk of 

van-werk-naar-werk weet te bemiddelen. 



WELKE UITDAGING LIGT ER?
De uitzendbranche is een gouden branche, maar 

wel met een zwart randje. Van de branche is in 

omzettermen	90%	SNA-gecertificeerd,	maar	van	de	

ruim 14.000 uitzenders is het overgrote deel niet 

gecer	tificeerd.	Veel	van	deze	bureaus	opereren	in	de	

schaduw van de economie en worden niet of nauwe-

lijks gecontroleerd door de overheid. Met als gevolg 

onderbetaling, slechte werk- en arbeidsomstandig-

heden	en	financiële	fraude.	Misstanden	die	niet	

alleen	uitzendkrachten,	maar	ook	bonafide	uitzen-

ders in ernstige mate schaden. Het is nadrukkelijk in 

ons eigen belang dat de branche wordt opge-

schoond. Het ondernemerschap is vaak te vluchtig 

en	een	flink	deel	van	deze	uitzendbureaus	is	boven-

dien	malafide.	De	ABU	wil	een	zodanige	regulering	

van	de	branche	dat	malafiditeit	effectief	wordt	

aangepakt en er serieus werk gemaakt wordt van de 

handhaving van regels. Het grote probleem in de 

uitzendbranche is immers niet het gebrek aan 

regels, maar vooral het gebrek aan handhaving.

AANSCHERPING ABUKEURMERK 
VERHOOGT KWALITEIT
Voor het ABU-lidmaatschap is het ABU-keurmerk 

vereist. Dit keurmerk kent strenge eisen op het gebied 

van	financiële	soliditeit,	de	afdracht	van	belastingen	en	

premies en controle op naleving van de cao en is 

onlangs aangescherpt met eisen over discriminatie-

beleid, bemiddeling van arbeidsmigranten en payroll. 

Recent heeft de ABU een veertien punten tellend 

actieplan opgesteld om tot een sluitende aanpak van 

malafiditeit	te	komen.	Wij	stellen	daarmee	alles	in	het	

werk	om	de	belangen	van	uitzendkrachten	én	bonafi-

“Moderne 
slavernij 
moeten we 
niet willen”
“Uit een rapport van SEO Economisch On-

derzoek blijkt dat internationale werknemers 

uit Europa een bijdrage van 11 miljard euro 

aan ons nationaal inkomen leveren. Zonder 

arbeids migratie zou onze economie verslech-

teren. Ze zijn gewoon keihard nodig, óók 

voor de land- en tuinbouw. Maar het rapport- 

Roemer heeft nog eens duidelijk gemaakt dat 

er nog te veel misstanden zijn. En ook al gaat 

het om incidenten, moderne slavernij moeten 

we in ons land niet willen.

Nederland heeft 14.000 uitzendbureaus, 

waarvan een groot deel zich aan het zicht 

van de overheid onttrekt. Daarom ben ik 

voorstander van een vorm van verplichte  

certificering. Denk - naar analogie van de 

VOG - aan een BOG: een Bewijs van Gedrag 

dat je als uitzendbureau moet kunnen over-

leggen. En laat de Inspectie de bureaus die 

zo’n bewijs niet hebben vervolgens één  

keer in de twee jaar controleren.

Ook de huisvesting van arbeidsmigranten is 

een belangrijk aandachtspunt. Nog altijd heb-

ben we een tekort aan 120.000 plekken, waar-

door illegale huisvesters hun kans schoon 

zien. Daarom pleit ik ervoor om een bouw-

opdracht in het regeerakkoord op te nemen. 

Een taakstellende opdracht om gemeenten te 

dwingen om kwalitatief goede huisvesting te 

realiseren. Want dit huisvestingstekort speelt 

al jaren. Laten we dat nu eens tot een oplos-

sing brengen.”

Sjaak van der Tak, 
voorzitter LTO Nederland:

Erken het belang van arbeidsmigratie en 
pak onwenselijke constructies aan.

WELKE UITDAGING LIGT ER?
In de komende tien jaar zijn er minder mensen voor 

de arbeidsmarkt beschikbaar als gevolg van vergrij-

zing en ontgroening. En dus ligt er een belangrijke 

uitdaging om onze beroepsbevolking - en daarmee 

het verdienvermogen van Nederland - op peil  

te houden. 

Op dit moment zijn in ons land 374.176 arbeidsmi-

granten op uitzendbasis werkzaam. Samen vervul-

len ze ruim een half miljoen verschillende banen en 

leveren daarmee een bijdrage van ruim 11 miljard 

euro aan ons nationaal inkomen. De economische 

waarde van arbeidsmigranten voor Nederland is dus 

aanzienlijk.	Maar	die	arbeidsmigratie	moet	wél	in	

goede banen worden geleid. Want helaas zijn er nog 

altijd te veel problemen, zoals het rapport van de 

commissie-Roemer ook aantoonde. Door de corona-

crisis	zijn	deze	extra	blootgelegd.	Huisvesting	is	

daarbij een bottleneck. Op dit moment is er een 

tekort van 120.000 plekken voor arbeidsmigranten, 

waardoor illegale huisvestingssituaties in de hand 

worden gewerkt. Meer, betere en betaalbare huis-

wonen	(SNF)	vereist	is.	Tot	slot	passen	ABU-leden	-	in	

aanvulling op de geldende wet- en regelgeving rond 

arbeidsomstandigheden - ook het Corona veilig-

heidsprotocol arbeidsmigranten toe. Met dit geheel 

van maatregelen nemen wij als branche onze 

verantwoordelijkheid om arbeidsmigranten een 

veiliger, zekerder en meer onafhankelijk verblijf in 

Nederland te bieden.

WAT VRAGEN WIJ VAN HET  
NIEUWE KABINET?
■	 	Leg	geen	belemmeringen	op	aan	het	vrije	

verkeer van personen binnen Europa; arbeids-

migratie is belangrijk en een van de oplossingen 

om onze beroepsbevolking op peil te houden. 

■	 	Werk	het	huisvestingstekort	voor	arbeidsmigran-

ten in vijf jaar tijd weg door taakstellende afspra-

ken te maken met gemeenten en provincies.

■		 	Verplicht	het	keurmerk	van	de	Stichting	 

Normering	Flexwonen	(SNF)	voor	alle	uitzenders	

en huisvesters.

■	 	Pak	ongewenste	constructies,	zoals	de	 

A1-verloning, aan.

Schoon de uitzendbranche op en zorg  
voor een sluitende aanpak.

de uitzenders te beschermen. Maar de branche kan 

het niet alleen en ook de overheid kan het niet alleen. 

Daarom willen wij toe naar een vorm van verplichte 

certificering	voor	alle uitzenders die gebaseerd is  

op	verbeterde	(SNA-)regulering	en	bijbehorende	

publiek-private samenwerking. 

WAT VRAGEN WIJ VAN HET  
NIEUWE KABINET? 
Om een effectieve regulering van de branche te 

realiseren, vragen wij het kabinet het volgende:

■	 	Kom	tot	een	vorm	van	verplichte	certificering	en	

maak inschrijving bij de Kamer van Koophandel 

alleen mogelijk als een uitzendbureau binnen zes 

maanden beschikt over het keurmerk van de 

Stichting	Normering	Arbeid	(SNA)	of	jaarlijks	een	

accountantsverklaring kan overleggen.  

■		 	Investeer	fors	in	uitbreiding	van	de	handhavings-

capaciteit	van	de	Inspectie	SZW	en	controleer	

alle	niet-SNA-gecertificeerde	uitzendbureaus	 

ten	minste	één	keer	in	de	twee	jaar.	

■	 	Introduceer	een	verplichte	waarborgsom	van	 

€ 100.000,- voor alle startende en bestaande 

uitzendondernemingen, die kan worden gebruikt 

voor de betaling van achterstallig loon en boetes 

van	de	Inspectie	SZW.

■		 	Geef	de	Kamer	van	Koophandel	de	mogelijkheid	

om de inschrijving van nieuwe toetreders te 

weigeren, als zij geen Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG)	kunnen	overleggen	of	op	een	lijst	van	

veelplegers voorkomen. 

■	 	Maak	een	persoonsgerichte	aanpak	van	malafide	

bestuurders mogelijk door de invoering van een 

bestuursrechtelijk bestuursverbod.

vesting	is	dé	sleutel	voor	de	oplossing	van	veel	

problemen rondom arbeidsmigratie.

DE ABU ZET IN OP VEILIGHEID,  
ZEKERHEID EN ONAFHANKELIJKHEID 
ABU-leden zetten zich actief in om arbeidsmigran-

ten in Nederland veilig werk, goede woonvoorzienin-

gen, veilig vervoer en goede zorg te kunnen bieden. 

Zij	zijn	dan	ook	gehouden	om	de	Fair Employment 

Code Arbeidsmigranten - die is gebaseerd op de 

internationale standaarden van de International 

Labour	Organization	(ILO)	-	toe	te	passen.	Dat	

betekent onder meer dat bij de ABU aangesloten 

uitzendorganisaties A1-verloning en contracting 

afwijzen, een goede registratie van arbeidsmigran-

ten faciliteren, vooraf zekerheid geven over het 

brutoloon en het aantal te werken uren en altijd de 

uitzendovereenkomst in de eigen landstaal beschik-

baar stellen. Ook is de ABU voorstander van schei-

ding	van	‘baan’	en	‘bed’,	waarbij	ABU-leden	vooral	

short-en midstay realiseren. Bovendien is deze 

huisvesting van goede kwaliteit, aan gezien daarvoor 

het	keurmerk	van	de	Stichting	Normering	Flex-

4.

3.
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