
Beleidsplan 2022

ABU. Voor een 
toekomst die 
werkt.

ABU_Beleidsplan 2022_12.indd   1ABU_Beleidsplan 2022_12.indd   1 17-12-2021   09:2717-12-2021   09:27



Beleidsplan 2022 

ABU. Voor een  
toekomst die werkt.
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De ABU wil uitzenden en payrolling van waarde laten zijn voor de arbeidsmarkt: 

voor mensen, voor bedrijven en voor de samenleving.

Onze missie

Onder deze missie zitten vier drijfveren van het handelen van de ABU en zijn leden.

■   Maatschappelijke betrokkenheid: we dragen - in samenwerking met anderen -  

bij aan oplossingen voor de arbeidsmarkt en de samenleving.

■   Goed werkgeverschap: we zorgen goed voor uitzendkrachten en helpen  

hen vooruit.

■   Kwaliteitsbewustzijn: we handelen als professioneel dienstverlener gebaseerd  

op kennis van zaken en we houden ons aan wet- en regelgeving.

■   Betrouwbaarheid: we handelen eerlijk en geloofwaardig en zijn aanspreekbaar  

op ons handelen.

Onze drijfveren
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Eerst dit…

Ruim 60 jaar vervullen de ABU en zijn leden een unieke rol op de Nederlandse arbeidsmarkt.  

We bieden organisaties perspectief door te zorgen voor de juiste persoon op de juiste plek op 

het juiste moment. Daardoor hebben we in de loop der jaren al miljoenen uitzend- en payroll-

krachten geholpen in hun zoektocht naar flexibel of vast werk. Kansen en perspectief. Dat is 

waar we voor staan. Dit is - mede door de gevolgen van de COVID-pandemie en de krapte op  

de arbeidsmarkt - belangrijker dan ooit.

Uw bedrijf maakt deel uit van de samenleving en die verwacht steeds vaker dat bedrijven een 

positieve maatschappelijke bijdrage leveren en zich daarover verantwoorden. Door dit te doen 

wordt óók de gunfactor in politiek Den Haag vergroot.

Wat staat ons te doen in 2022 en verder? Hoe navigeren we naar de toekomst? Maatschappe-

lijke relevantie is daarvoor ons baken. In 2022 zoeken we nog meer de samenwerking met  

stakeholders en operationaliseren wij de maatschappelijke bijdrage die de uitzendbranche  

levert in beleid én in dienstverlening. Zo sluit de ABU zich in 2022 aan bij de Nederlandse  

Schuldhulproute, een maatschappelijk initiatief om mensen met schulden gericht te helpen.

We willen met elkaar meer inspanningen plegen om meer mensen duurzaam aan werk te hel-

pen. Met meer aandacht voor het welbevinden van uitzendkrachten: materieel én immaterieel. 

Maatschappelijk relevant zijn is ook helpen oplossingen te vinden voor de uitdagingen van de 

toekomst: zoals arbeidsmigratie, armoede de wereld uit, de energietransitie etc. We gaan met 

elkaar werken aan een toekomst die werkt voor iedereen.

Dat begint uiteraard bij onszelf. De keerzijde van flexibel werk - onzekerheid - is maatschappe-

lijk gezien niet acceptabel. Dat vond ook de Sociaal-Economische Raad (SER) die in de zomer 

van 2021 het kabinet adviseerde om fors te investeren in meer inkomens- en werkzekerheid. Dit 

SER-advies wordt - als het aan de ABU ligt - een belangrijke pijler in het arbeidsmarktbeleid van 

een nieuw kabinet.

Maar dit advies is meer: het is leidend voor de stappen die we in de CAO voor Uitzendkrachten 

zetten en gaan zetten. Het bepaalt daarmee ook het draagvlak voor onze branche in de polder. 

We laten zien dat we onze verantwoordelijkheid als goed werkgever serieus nemen.

Tot slot. De ABU bestond in 2021 60 jaar. Ter gelegenheid daarvan vertellen uitzend- en payroll-

krachten wat uitzendwerk voor hen betekent. Het zijn verhalen die de kracht van onze branche 

laten zien. Van de Amsterdamse gepensioneerde directiesecretaresse tot de statushouder uit 

Eritrea die in het groen een nieuwe toekomst vond. Zij geven daarmee uitzendwerk een gezicht. 

U ziet ze terug in dit beleidsplan.

Sieto de Leeuw, voorzitter Jurriën Koops, directeur
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De ABU wil uitzendwerk van waarde laten 
zijn voor de arbeidsmarkt. Daarmee komen 
we tegemoet aan de wens van politiek en 
stakeholders om meer te doen dan alleen 
voldoen aan wet- en regelgeving. Bedrijven 
en organisaties maken deel uit van de 
samen leving. Deze samenleving heeft ver-
wachtingen, normen en waarden. Het wordt 
steeds belangrijker hieraan te voldoen.

Om op de toekomst voorbereid te zijn en daaraan 

een relevante bijdrage te kunnen leveren, liet de 

ABU in 2021 een grootschalig onderzoek uitvoeren 

naar werken in 2030. Uit dit onderzoek halen we drie 

ankers, waarmee we onszelf en onze leden de 

komende jaren maatschappelijk willen vastleggen. 

Hiervoor nemen we met elkaar verantwoordelijkheid 

én leggen we verantwoording af. We noemen dit 

ons maatschappelijk kompas: het geeft extra 

richting aan de weg die we in 2017 zijn ingeslagen.

1.  We faciliteren en organiseren duurzame 
participatie.

Participatie gaat over meedoen in de samenleving: 

met betaald én onbetaald werk. De ABU hecht 

waarde aan diversiteit. Wij vinden dan ook dat 

iedereen het recht heeft om via werk mee te doen 

in de samenleving. De ABU en zijn leden maken 

zich hard voor gelijke kansen en toegang tot werk 

voor iedereen. Nu en later. Met elkaar faciliteren en 

organiseren we duurzame participatie.

2.  We stellen het welzijn van werk voor 
uitzendkrachten centraal.

Wij vinden dat werk een belangrijke randvoorwaar-

Een relevante bijdrage 
leveren aan de maatschappij

Onze ambitie

de is voor het welzijn van mensen. Welzijn gaat in 

onze ogen over veiligheid, inkomens- en toekomst-

zekerheid, erkenning van talent, het besef ertoe te 

doen, het gevoel erbij te horen, mee te delen in de 

resultaten en de mogelijkheid om zelf regie te 

hebben. ABU-leden geven daaraan invulling als 

goed werkgever én in hun relaties met inleners. 

Namelijk door te zorgen voor (uitzend)werk  

van kwaliteit. 

3.  We dragen bij aan een toekomst
bestendige economie.

Een goed presterende economie waarin de 

welvaart evenwichtig is verdeeld, is goed voor  

de samen leving - en andersom. Bedrijven zijn 

ingebed in de samenleving en zijn daardoor ver-

antwoordelijk voor een leefbare samenleving. De 

ABU en zijn leden leveren dan ook - net als andere 

bedrijven verenigd in VNO-NCW en MKB-Neder-

land - een bijdrage aan de welvaart van Nederland. 

De bedrijven van onze leden dragen bij aan een 

gezond verdienvermogen en een goed functio-

nerende arbeidsmarkt. 

Uitzendwerk en payrolling brengen een inclusieve 

samenleving een stap dichterbij. Ook zorgden ze 

tijdens de coronacrisis voor onder andere de op- en 

afschaling van GGD’s. Een nieuwe uitdaging is het 

leveren van de benodigde menskracht voor de 

energietransitie. Immers, deze staat of valt met 

voldoende personeel dat hiervoor is opgeleid.

Bij alles wat we doen, zijn we ons bewust van  

de balans tussen groei en duurzaamheid, welvaart 

en welzijn en mens en technologie. De ABU en  

zijn leden streven dan ook naar een toekomst  

die werkt.
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Maatschappelijk relevant zijn en blijven 
kan alleen als ABU-leden uitzendwerk 
aanbieden van kwaliteit. Uitzendwerk  
dat oplossingen biedt. 

Uitzendwerk van kwaliteit is uitzendwerk waardoor 

mensen een stap voorwaarts kunnen zetten. Het 

gaat ook over werkklimaat, gelijkwaardige arbeids-

voorwaarden en betekenisvol werk. 

Voor werkenden vergroten onze leden kansen op  

de arbeidsmarkt en bieden zij uitzendkrachten 

toekomstperspectief. Uitzendkrachten vinden in 

ABU-leden integere werkgevers. Voor opdracht-

gevers zorgt uitzendwerk van kwaliteit ervoor dat  

zij wendbaar blijven en duurzaam kunnen groeien. 

Dat kan doordat onze leden ervoor zorgen dat de 

juiste medewerker op het juiste moment op de 

juiste plaats zit.

Het perspectief voor Nederland is dat ABU-leden 

zorgen voor (meer) werkgelegenheid en een goed 

werkende arbeidsmarkt.

Uitzendwerk en payrolling 
bieden perspectief

Onze visie

We noemen dit ons kwaliteitskompas. Ons maat-

schappelijk en kwaliteitskompas bepalen de richting 

van ons handelen de komende jaren.

Onze doelstellingen
Gebaseerd op de hiervoor beschreven maatschappe-

lijke ambitie en kwaliteitskoers en onze instrumenten 

(de cao en het keurmerk) en onze dienstverlening, 

werken we ook in 2022 aan de realisatie van de 

volgende drie doelstellingen.

■   Maatschappelijke waarde: nodig voor onze 

license to grow.

■   Een sterke vereniging: de ABU ondersteunt 

leden om bovenstaande doelstellingen te 

bereiken.

■   Een betere markt voor onze leden: uitzendwerk 

als preferente vorm van flexibel werk.

Hoe brengen we dit in 2022 in de praktijk?  

Daarover gaat de rest van dit beleidsplan. Die 

praktijk begint bij de belangrijkste kwaliteits-

instrumenten van de ABU: het keurmerk en de  

CAO voor Uitzendkrachten.

Kunsthistorica Margot deed betaalde  
werkervaring op via een uitzendbureau
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Het ABU-keurmerk ondersteunt onze leden 
in hun positionering als kwaliteitsspeler 
op de arbeidsmarkt. Het is daarmee ons 
fundament én het bewijs dat zij hun rol als 
werkgever en hr-dienstverlener zo goed als 
mogelijk invullen. In 2021 zijn stappen 
gezet om het keurmerk verder te verster-
ken en te positioneren. 2022 is het jaar van 
de implementatie hiervan.  

Kwaliteit: kundig personeel
De ABU verwacht van zijn leden dat zij investeren in 

de vakbekwaamheid van hun vaste medewerkers. 

Wet- en regelgeving veranderen continu en dat geldt 

ook voor het vak van intercedent. Kwaliteit vraagt om 

kundig personeel. Per 2022 wordt dit een aanvullen-

de vereiste van het ABU-keurmerk. 

Aangescherpte audit 
Goed werkgever zijn begint uiteraard met het 

betalen van uitzendkrachten volgens de inleners-

beloning. De periodieke audit scherpen we hierop 

aan. Leden moeten aantonen dat de inlener de 

beloningselementen heeft aangeleverd én dat deze 

ook minimaal conform de inleen-cao zijn. Hiertoe 

komt er in 2022 een pilot met leden en certificeren-

de instellingen. Uiteraard begeleiden wij ABU-leden 

bij de uitrol van deze aangescherpte audit door 

voorlichting, workshops en praktische tools.

Verder gaat de ABU de mogelijkheden van data- 

analyse onderzoeken, om daarmee de controledruk 

te verlichten. Slimmer controleren dus. Hiermee 

lopen we vooruit op de op handen zijnde  

overheidscertificering.

Vernieuwde gedragscode 
Een ander instrument om onze leden te  

versterken én op aan te spreken is de vernieuwde 

gedragscode. Daarin staan beloftes die wij doen  

aan iedereen die met ons te maken heeft: uitzend-

krachten, opdrachtgevers en de samenleving. De 

code gaat over de manier waarop onze leden onze 

kwaliteitskoers en ons maatschappelijk kompas in 

de praktijk brengen. De code is de bindende kracht 

van de vereniging. Onderling concurreren onze 

leden, maar met elkaar werken zij aan arbeids-

marktkansen en toekomst perspectief voor iedereen 

die voor hen werkt. In deze nieuwe gedragscode  

krijgen de Gedragscode verantwoorde inzet  

flexibele arbeid in het onderwijs en de Fair  

Employment Code Arbeidsmigranten een  

logische plek.

Keurmerkcampagne
Door het kwaliteitsfundament te versterken,  

krijgen ABU-leden een stevige positie ten opzichte 

van inleners. Dat maken we zichtbaar in een keur-

merkcampagne, die in 2022 van start gaat. De 

campagne heeft als doel om samen met inleners te 

werken aan meer kwaliteitsbewustzijn bij de inhuur 

van mensen. Uiteraard willen we dat het ABU- 

keurmerk first choice blijft of wordt. De campagne 

voorziet in een actieve rol voor ABU-leden zelf. Ook  

is er aparte aandacht voor inleners die werken  

met arbeidsmigranten.

Het ABUkeurmerk

Fundament én bewijs
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Cao

Toekomstperspectief  
voor uitzendkrachten

De CAO voor Uitzendkrachten is en blijft 
een belangrijk instrument: niet alleen voor 
leden, maar ook maatschappelijk gezien. 
Het stelt onze leden in staat om als goed 
werkgever te handelen. Met het welzijn van 
uitzendkrachten als leidraad.

De cao regelt een maatschappelijk verantwoorde 

rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor uitzend-

krachten. Daarnaast zorgt de cao voor een gelijk 

speelveld binnen de branche, heldere spelregels en 

flexibiliteit voor uitzendwerkgevers. 

De nieuwe cao, die we in 2021 met FNV, CNV en  

De Unie afsloten, versterkt de opstap-, transitie- en 

allocatiefunctie van onze branche. Dat geeft uit-

zendkrachten een betere arbeidsmarkt positie,  

meer eigen regie en keuzevrijheid. Uiteraard in 

samenhang met een loonkostenontwikkeling die  

de branche kan dragen. 

In 2022 hebben we een cao die past bij de kwali-

teitsstrategie van de ABU en die stapsgewijs 

invulling geeft aan het SER-advies. Dat betekent 

onder andere een verkorting van de contractflexibi-

liteit naar 52 weken. Een verkorting van de totale 

termijn van uitzenden van vijf naar drie jaar. Gelijk-

waardige arbeidsvoorwaarden vanaf dag een. En 

ruimte voor de opstapfunctie van uitzendwerk, 

waarbij aandacht voor duurzame inzetbaarheid  

niet ontbreekt.

In 2022 en de jaren daarna werken we stapsgewijs 

toe naar gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden vanaf 

dag één. Belangrijk voor de branche. We letten 

daarbij goed op de timing, de maatvoering en de 

uitvoerbaarheid.

Nieuwe pensioenregeling
In 2022 verkorten we de wachttermijn tot 

maximaal acht weken en wordt de pensioen-

grondslag breder. Ook zetten we verdere stappen 

naar een leeftijds onafhankelijke pensioenopbouw. 

De regeling wordt daarmee meer marktconform. 

De branche levert met de nieuwe pensioen-

regeling een bijdrage aan het opbouwen van  

een maatschappelijk aanvaardbare oudedags-

voorziening voor uitzendkrachten.

De komende jaren werken we stapsgewijs verder 

toe naar een betaalbare en marktconforme pen-

sioenregeling, met daarin verwerkt de aanpassingen 

uit het landelijk pensioenakkoord en het SER-advies. 

Zoals een verhoging van de premie en een integratie 

van de huidige Basis- en Plusregeling tot een 

nieuwe pensioenregeling.

De ABU ondersteunt zijn leden door onder andere 

voorlichting over de implementatie.
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Maatschappelijke 
waarde

2022
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We begonnen dit beleidsplan ermee: de 
relatie tussen samenleving en bedrijven is 
belangrijk en staat tegelijkertijd onder 
druk. Kijk naar misstanden in de uitzend-
branche of het onterecht incasseren van 
NOW door bedrijven die dit niet nodig 
hadden. Door de coronacrisis is de positie 
van toch al kwetsbare mensen verder onder 
druk komen te staan. Verbetering van die 
positie is een belangrijk aandachtspunt in 
politiek Den Haag. 

Ook het bedrijfsleven heeft hierin een rol. Herstel  

van vertrouwen tussen bedrijfsleven en samen- 

leving is dan ook een belangrijk thema. De ABU en 

zijn leden zijn en willen hiermee verder aan de slag. 

Dat doen we samen met onze stakeholders. Dat 

betekent: meer dialoog en samenwerking met hen 

voor meer maatschappelijk draagvlak en relevantie. 

Belangrijk, omdat dit op termijn onze license to  

grow bepaalt. Immers: organisaties die een positieve 

maatschappe lijke bijdrage leveren, scheppen 

kansen voor groei. Daarnaast wordt de gunfactor in 

Den Haag steeds meer bepaald door de verbinding 

die organisaties hebben met anderen. Ofwel: 

maatschappelijk relevant zijn helpt de ABU ook  

in zijn lobby.

Ons maatschappelijk kompas geeft richting aan  

ons beleid, onze communicatie en ons onderzoek. 

We nemen daarmee verantwoordelijkheid voor een 

inclusieve arbeidsmarkt. Door het werk dat we 

bieden, zorgen we voor meer welzijn en leveren we 

een substantiële bijdrage aan een duurzame groei 

van Nederland.

Tot zover de mooie woorden. Wat gaan we doen  

in 2022?

Faciliteren en organiseren van duurzame 
participatie
Voor u belangrijk, want…

De arbeidsmarkt zit in een spagaat: mismatch en 

krapte aan de ene kant en 800.000 mensen die niet 

meedoen aan de andere kant. De ABU gelooft erin 

dat een groot deel van deze mensen met begelei-

ding en opleiding aan het werk kunnen. Onze leden 

kunnen hierbij een extra zetje geven.

In 2021 zijn de Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) 

opgericht. Ze begeleiden mensen die door de 

coronacrisis hun baan verliezen of dreigen te verlie-

zen snel en goed naar ander werk. De ABU heeft er 

mede voor gezorgd dat onze leden een logische 

partner zijn van deze 35 centra in de regio.

Door mensen die nu nog niet meedoen aan werk  

te helpen, krijgen zij een toekomstperspectief.

Wat wij voor u (gaan) doen

De ABU werkt al een aantal jaren samen met  

OVAL, Cedris en NRTO in de alliantie Samen  

werken voor werk. Dit blijven we ook in 2022 doen. 

De ABU zoekt regionale samenwerking op om dit 

deel van de arbeidsmarkt verder te ontsluiten en 

daarmee een stevige positie mogelijk te maken  

voor onze leden. Ook gaan we ons sterker richten  

op specifieke doelgroepen, zoals statushouders, 

arbeidsgehandicapten en langdurig werklozen.

We willen de publiek-private samenwerking op 

regionaal niveau een boost geven. Hiervoor komt  

in 2022 een plan, gebaseerd op onze ervaringen 

binnen de RMT’s en met als input het onderzoek 

naar een beter werkende infrastructuur van de 

arbeidsmarkt. Ook nemen we gesprekken met 

leden en onze stakeholders als input.

Zonder de uitzendbranche  
zat John nu niet op de 

vrachtwagen
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Tegengaan arbeidsmarktdiscriminatie: 
verdere ondersteuning
Voor u belangrijk, want…

Arbeidsmarktdiscriminatie blijft een hard- 

nekkig probleem. In onze branche werken 165 

natio naliteiten en veel ouderen en juist zij hebben  

last van discriminatie. Onwenselijk voor hen en  

voor het imago van onze branche. Uitzenders 

hebben een grote verantwoordelijkheid om  

ervoor te zorgen dat deze mensen aan het werk 

kunnen. Daarnaast biedt deze groep kansen  

voor uitzenders, gelet op de krapte op de  

arbeidsmarkt. Ofwel: we hebben een gemeen-

schappelijk belang ervoor te zorgen dat  

iedereen kan meedoen.

Wat we voor u (gaan) doen

In 2022 gaan we door met de training Selecteren 

zonder vooroordelen. Deze training is bedoeld voor 

intercedenten van ABU-leden. Voor beleidsmakers 

hebben we www.werkjijmeezegnee.nl uitgebreid 

met tips en aandachtspunten voor het formuleren 

en in de praktijk brengen van antidiscriminatiebeleid 

en diversiteit.

Net als in 2021 worden ABU-leden ook in 2022 

gecontroleerd op naleving van het lidmaatschaps-

criterium over het hebben van aantoonbaar en 

toetsbaar antidiscriminatiebeleid. Niet nakomen  

kan leiden tot royement.

Ook gaan we aan de slag met de resultaten uit het 

mystery call-onderzoek van 2021. Dat betekent 

onder andere gesprekken met en samenwerking 

zoeken met branches waarin discriminerende 

verzoeken vaak voorkomen.

Een nieuw kabinet komt mogelijk met een wettelijke 

meldplicht discriminerende verzoeken. De ABU is 

geen voorstander en pleit ervoor om pas melding te 

maken als blijkt dat de opdrachtgever, die het 

discriminerende verzoek doet, niet bereid is het 

verzoek aan te passen. 

Eigen personeelsbestand: meer diversiteit 
wenselijk
Voor u belangrijk, want…

Het is bekend: teams met een diverse samenstelling 

komen tot betere resultaten. Toch zien we dat het 

personeelsbestand van vaste medewerkers bij ABU- 

leden nog eenzijdig is opgebouwd. Dit matcht niet met 

de verscheidenheid in de populatie van uitzend- en 

payrollkrachten. Als we een geloofwaardige bij drage 

willen leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt, moeten 

we hiervan ook binnen onze vereniging werk maken.

Wat we voor u (gaan) doen

In 2022 voeren we de hr-monitor uit. Dit onderzoek 

geeft meer informatie over onder andere de samen-

stelling van het personeelsbestand. Deze resultaten 

gaan we gebruiken in vervolgactiviteiten, zoals 

gesprekken met leden en middelen ter motivatie.

Financiële fitheid uitzendkrachten: hulp  
en ondersteuning
Voor u belangrijk, want…

Veel werkenden kampen met schulden. Dat geldt 

ook voor een deel van de uitzendkrachten. Hierop 

Als we een geloofwaardige 
bijdrage willen leveren 

aan een inclusieve 
arbeidsmarkt, moeten 

hier binnen de vereniging 
werk van maken.

Karin helpt de 
GGD met de grote 
vaccinatieoperatie
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rust een groot taboe. De negatieve gevolgen ervan 

raken de uitzendkracht en uitzendwerkgever. Denk 

aan: verzuim door stress en zorgen, verminderde 

motivatie en/of productiviteit, minder duurzame 

plaatsingen en loonbeslagen. Ook hier is er dus een 

gezamenlijk belang om deze problematiek op te 

lossen. Nog los van het feit dat leden hiermee hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Wat we voor u (gaan) doen

De ABU wil drempels wegnemen die leden weerhou-

den om met deze problematiek aan de slag te gaan. 

Dat doen we in onze lobby naar de ministeries van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën. In 

2022 sluiten we ons officieel aan bij de Nederlandse 

Schuldhulproute (NSR): een samenwerkingsverband 

van Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven en andere 

partners. Doel ervan is schulden helpen voorkomen 

en mensen die toch in de problemen komen snel te 

helpen. We brengen leden en partijen uit de NSR bij 

elkaar om best practices uit te wisselen.

Ook is de ABU partner in de Brede Schuldenaanpak 

- een overheidsprogramma dat schulden vroegtijdig 

wil signaleren en daarmee voorkomen. De ABU 

maakt zijn leden continu bekend met de verschillen-

de initiatieven die er zijn om mensen met schulden 

te ondersteunen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat financiële 

fitheid onderdeel is van het gesprek met uitzend-

krachten over duurzame inzetbaarheid. De ABU 

ondersteunt hierbij onder andere door een online 

instrumentenkoffer. In 2022 doen we ledenonder-

zoek naar hoe leden met dit onderwerp in de 

praktijk bezig zijn en welke wensen voor onder-

steuning zij hebben.

Samen met Doorzaam werken we ten slotte aan de 

ontwikkeling van diverse tools, waaronder de 

Financieel Fit-kalender.

Aristakes is beroepsmusicus  
en zingende pompbediende
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Zonder de uitzendbranche zat 
Tim nu thuis op de bank
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Leven lang ontwikkelen: pilot
Belangrijk voor u, want…

Een open deur: opleiden en ontwikkelen blijven 

belangrijk om mensen aan het werk te helpen en  

te houden.

Wat we voor u (gaan) doen

In 2022 start de ABU - in samenwerking met part-

ners binnen SFU - een pilot waarmee mensen die 

langdurig in Fase A werken meer perspectief op  

een vaste baan krijgen.

Op naar een goed werkende arbeidsmarkt: 
onderzoek
Belangrijk voor u, want…

In 2021 publiceerde De Argumentenfabriek in op-

dracht van de ABU een studie naar mogelijkheden 

om de infrastructuur van de arbeidsmarkt te verbete-

ren. Door de coronacrisis zijn veel banen (tijdelijk) 

verloren gegaan. Terwijl er in andere sectoren (zoals 

zorg, techniek en logistiek) grote tekorten zijn. Ook 

door technologische ontwikkelingen en digitalisering 

verdwijnen en verschijnen er banen.

De uitdaging is mensen tijdig te begeleiden naar 

ander werk: in een ander beroep en/of andere sector. 

Een goed functionerende arbeidsmarkt infrastructuur 

is daarvoor essentieel en draagt bij aan een duurza-

me economie. Zo’n structuur helpt u ook om mensen 

snel en goed aan het werk te helpen.

Wat wij voor u (gaan) doen

Ook de SER vindt dat de infrastructuur van de 

arbeidsmarkt efficiënter kan. De ABU wil door het 

onderzoek een bijdrage leveren aan de discussie en 

daarmee onze branche positioneren als logische 
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partner bij de verdere ontwikkeling. In 2022 organi-

seren we sessies met leden en stakeholders over dit 

onderwerp. De resultaten daarvan bieden we aan 

aan een nieuw kabinet.

Campagne voor meer maatschappelijk 
draagvlak
Belangrijk voor u, want…

Sinds 2020 voert de ABU een meerjarige online 

campagne om de reputatie van de branche te 

verbeteren bij maatschappelijke stakeholders: 

beleidsmakers, beslissers, Kamerleden, ambtena-

ren, journalisten, gemeenten en de bubble om 

deze mensen heen. Maatschappelijk draagvlak 

zorgt ervoor dat onze leden zaken kunnen blijven 

doen. Met de campagne zet de ABU zijn leden op 

de kaart als kwaliteitsspelers. Het blijft nodig om 

ons tegen malafide uitzenders te blijven afzetten. 

Zij bepalen nog te vaak de reputatie van onze 

branche. In de campagne komen lobby en com-

municatie samen.

Wat we voor u (gaan) doen

In 2021 richtten we ons op de waarde van onze 

branche bij het overstappen van werkenden naar 

andere sectoren. Ook brachten we ons kwaliteits-

beleid en onze inzet voor een toekomstbestendige 

arbeidsmarkt onder de aandacht. We communiceer-

den zaken die in ons kwaliteitskompas zitten, 

waaronder de cao en de waarde van ons keurmerk. 

In 2022 verdiepen we deze campagne en maken we 

de stap naar de betekenis van uitzendwerk voor 

mensen. Daarvoor gebruiken we mede de verhalen 

die we optekenden voor ‘ABU 60 jaar’.

ABUleden zijn probleemoplossers van de arbeidsmarkt. Naast deze positieve boodschap 
straalt de campagne uit dat de ABU zich verzet tegen zaken die niet kloppen. We nemen die 
verantwoordelijkheid. Denk aan controversiële thema’s als het ontduiken van de cao en 
ongewenste (uitzend)constructies.

Hieronder een selectie van thema’s. Meer lezen? 
Kijk op https://www.abu.nl/kennisbank/uitzendwerk/abudatwerktvooriedereenbeter/
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Een sterke 
vereniging

2022
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Lid zijn van de ABU moet waarde 
toevoegen. Voor elk lid afzonderlijk én  
voor alle leden samen. De ABU wil een 
aantrekkelijke vereniging zijn en blijven: 
voor huidige én toekomstige leden. Een 
vereniging die op hoog niveau acteert en 
waar aanbieders van uitzendwerk en 
payrolling graag bij willen horen. 

Met de resultaten van het ledentevredenheids-

onderzoek uit 2020 zijn we in 2021 aan de slag gegaan. 

Leden hebben niet alleen behoefte aan lobby, verster-

king van ons keurmerk en een beter imago van de 

branche. Ook zien zij graag benchmarks, praktijk-

gerichte trainingen en andere instrumenten die hun 

bedrijfsvoering ondersteunen. Zo bleek. In 2022 doen 

we een nieuw ledentevredenheids onderzoek.

De plannen voor 2022 op een rij.

Meer ledenbetrokkenheid
Een sterke vereniging staat of valt met de betrokken-

heid van zijn leden. In 2021 organiseerden we een 

groot aantal online sessies waarin we met leden 

spraken over onder andere de ontwikkelingen rond 

cao en keurmerk en hun rol in Regionale Mobiliteits-

teams. Ook richtten we een nieuwe commissie 

Ledenservice op. In deze commissie praten diverse 

soorten leden over hun behoeften aan dienstverle-

ning van de ABU. De bestaande commissies komen 

ook in 2022 weer bij elkaar: Cao, ABU International, 

Payrolling, Arbeidsmarkt, Loonheffingen en Sociale 

Verzekeringen, MKB en Arbeidsrecht.

De ABU wil dicht bij zijn leden staan. Een middel 

daarvoor zijn de honderd ledenbezoeken die voor-

zitter, leidinggevenden en medewerkers van het 

bureau in 2021 aflegden. In 2022 breiden we dit  

verder uit. Fysiek of online.

Jacqueline vond de  
combinatie van werk en reizen 

via de uitzendbranche
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ABU Academy: ondersteuning  
bedrijfsvoering
In 2021 organiseerden we twintig praktijkgerichte 

workshops over onder andere de CAO voor Uitzend-

krachten, ERD, kostprijscalculatie en internationaal 

uitzenden. Dit zetten we in 2022 voort met meer 

thema’s die belangrijk zijn voor uw bedrijfsvoering en 

raken aan maatschappelijk relevante thema’s. Voor 

de toepassing van de ET-regeling ontwikkelen we een 

verbeterde tool. Ook blijven we werken aan vele 

modeldocumenten. Alles overzich telijk bijeen-

gebracht op Mijn ABU: ons ledennet.

Advies op Maat
De dienstverlening van Advies op Maat vult het gat 

tussen onze Helpdesk en vraagstukken van leden die 

vragen om extra ondersteuning. ABU-medewerkers 

ondersteunen op verzoek van een lid bij zo’n vraag. 

16

We willen in 2022 twintig leden op deze manier 

advies geven. Ook gaan we intervisie aanbieden met 

experts aan leden op directieniveau.

Algemene Ledenvergadering
De Algemene Ledenvergadering (ALV) is het hoogste 

besluitvormingsorgaan binnen onze vereniging. Uit 

gesprekken met leden bleek dat de opzet van de ALV 

beter kan. In 2022 krijgt de ALV dan ook een zuiver 

Door de uitzendbranche  
kan Evelyne ook na haar pensioen 

haar werkenergie kwijt

De ABU 
wil dicht bij zijn 

leden staan.
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formele functie en leggen we meer nadruk op de 

netwerkfunctie: het letterlijk bij elkaar brengen van 

onze leden. We willen de twee ALV’s in 2022 op een 

aantrekkelijke locatie midden in het land organiseren.

Dat betekent dat het onderdeel actualiteiten van  

de agenda verdwijnt. In plaats daarvan organiseren 

we elke maand een online actualiteitensessie voor 

onze leden.

Benchmarks
In 2022 ondersteunen we leden door de introductie 

van een Benchmark verzuim en een Benchmark 

vaste medewerkers. Hiermee kunnen zij de eigen 

prestatie vergelijken met andere leden.

Meer aandacht voor nieuwe leden
De ABU wil de groei van het ledenbestand halen uit 

kwaliteitsspelers in de markt. Daartoe organiseren wij 

onder andere in 2022 een aantal bijeenkomsten voor 

potentiële leden. 

Nieuwe leden krijgen intensieve begeleiding om snel 

wegwijs te worden binnen de vereniging en het 

bureau. Zo is er een onboarding campagne die hen 

wijst op de mogelijkheden om optimaal gebruik te 

maken van het lidmaatschap.

Congres 2022
In navolging van het succesvolle arbeidsmarktdebat 

2021 dat we organiseerden aan de vooravond van de 

verkiezingen, organiseren we ook in 2022 een con-

gres. Met het congres brengt de ABU jaarlijks leden 

en belangrijke stakeholders samen. Het thema is bij 

het schrijven van dit beleidsplan nog niet bekend. 

Peter van Kleef liet zich 
omscholen tot schilder
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Een betere markt 
voor onze leden

2022
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De ABU wil de positie van uitzendwerk als 
preferente vorm van flexibel werk verster-
ken. Door ten eerste te investeren in 
kwaliteit en daarnaast door uitzendwerk 
een volwaardige plek te geven naast het 
vaste contract (de zogenoemde rijbaan van 
de commissie-Borstlap). Tot slot door de 
creatie van een gelijk speelveld voor alle 
vormen van flexibel werk.  

In 2021 pleitten we op meerdere plekken voor boven-

staande. Onder andere via onze lobby en een state-

ment aan een nieuw kabinet met daarin ons plan 

Veertien voorstellen voor meer kwaliteit in de uitzend-

branche. Bij het schrijven van dit beleidsplan is er nog 

geen nieuw kabinet. Toch weten we zeker dat er 

verplichte certificering aan komt. Ingegeven door het 

advies van het aanjaagteam van Roemer en het 

middellangetermijn-advies van de SER.

uitzonderingen voor het uitzenden te schrappen.  

De SER borduurde daarop voort en kwam in 2021 

met een eigen advies (zie kader). De flexibele randen 

van uitzendwerk gaan eraf en er komt een stevige 

wettelijke basis. Dit versterkt het maatschappelijk 

draagvlak voor onze dienstverlening.  

Wat wij voor u (gaan) doen

De lobby van de ABU is erop gericht dat er in de wet 

passende regels komen voor uitzendwerk én voor 

andere vormen van flexibel werk. Dat zorgt voor een 

gelijk speelveld. Inhoudelijk sluiten we aan bij het 

SER-advies met als belangrijk aandachtspunt dat 

een nieuw kabinet de adviezen integraal en in 

samenhang met andere vormen van flexibel werk 

overneemt. Alleen op die manier kunnen uitzenders 

kandidaten op een snelle manier blijven plaatsen. 

Ofwel: zo blijft onze belangrijke allocatierol op de 

arbeidsmarkt in stand. 

Lobby: verplichte overheidscertificering voor 
meer kwaliteit in de branche
Belangrijk voor u, want…

Verplichte overheidscertificering gaat zorgen voor 

meer kwaliteit in de uitzendbranche: er komt meer 

ruimte voor bonafide uitzenders. De verwachting is 

dat het aantal misstanden fors zal afnemen. Dat zorgt 

uiteraard voor een beter imago van onze branche.

Certificering zorgt ook voor een goede bescherming 

van uitzendkrachten en een gelijk speelveld binnen 

de branche. Daarnaast worden inleners wettelijk 

verplicht om alleen in zee te gaan met gecertificeer-

SER-advies Zekerheid voor mensen
■  Eigen plek voor uitzendwerk

■   Meer zekerheid voor uitzendkrachten 

door onder andere wegvallen 

onderbrekingstermijn

■  Contractflexibiliteit van 78 naar 52 weken

■   Daarna maximaal zes contracten in  

twee jaar

■   Maximale uitzendtermijn van vijfenhalf 

naar drie jaar

■  Geregeld bij wet

■   Gelijkwaardige arbeidsvoorwaarden 

uitzendkrachten vanaf dag één

■   Marktconforme pensioenregeling

■   Arbeidsmarktinfrastructuur die  

soepel werkt

Lobby: nieuw uitzendregime dat aansluit bij 
SERadvies
Belangrijk voor u, want…

Het is bekend: de huidige wettelijke regels over 

uitzendwerk staan onder druk. De commissie- 

Borstlap adviseerde begin 2020 om bepaalde 

Dominika en Maciej  
uit Polen bouwen leven  

op in Nederland
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de uitzenders. De ABU blijft ervoor pleiten dat 

certificering hand in hand moet gaan met een 

sluitende aanpak van malafide uitzenders. Geen 

nieuwe regels zonder - extra - handhaving dus.

Hoe gaat certificering er waarschijnlijk uitzien? Alle 

uitzenders en ondernemingen die arbeidskrachten 

ter beschikking stellen, gaan onder de verplichte 

certificering vallen. Ook buitenlandse ondernemin-

gen. De nieuwe norm - NEN 4400 gaat waarschijn-

lijk vervallen - ziet toe op controle op de naleving van 

de arbeidswetten. Aangevuld met een controle op 

de beloning van uitzendkrachten (vanaf 2022 is dat 

al geregeld in ons eigen keurmerk) en de verplich-

ting om een waarborgsom te overleggen.

Wat wij voor u (gaan) doen

Het ministerie van SZW is in de zomer van 2021 

gestart met de voorbereidingen. De ABU zit -  

samen met sociale partners - aan tafel. Het traject 

gaat naar verwachting een jaar duren. In die tijd 

toetsen wij de voortgang met een groep leden. Het 

plan is om voor de zomer van 2022 een concept- 

wetsvoorstel klaar te hebben. In de loop van 2023 

moet dan definitieve goedkeuring volgen. Dat 

betekent verplichte certificering op zijn vroegst 

medio 2024 of begin 2025.

Lobby: vervolg adviezen van Roemer
Belangrijk voor u, want…

Eind 2020 kwam het Aanjaagteam bescherming 

arbeidsmigranten (commissie-Roemer) met een 

reeks aanbevelingen om de positie van deze groep 

te verbeteren. Belangrijk, want het imago van onze 

branche wordt voor een groot deel bepaald door  

de omgang van uitzenders met deze groep die 

inmiddels 30% uitmaakt van het aantal uitzend-

krachten. Deze groep werkenden verdient een 

correcte behandeling. ABU-leden nemen hierin  

het voortouw.

Wat wij voor u (gaan) doen

De activiteiten die de ABU zelf heeft ontwikkeld 

(onder andere de introductie van de ABU-Fair 

Employment Code Arbeidsmigranten en een langer 

verblijf in de huisvesting nadat het werk is afgelo-

pen) zorgen voor een hogere kwaliteit van dienst-

verlening van onze leden. Deze code regelt de 

zorgplicht als het gaat om werk, zorg, huisvesting en 

andere zaken. Maar dat is niet voldoende. De ABU 

geeft samen met leden, partijen uit de keten en 

brancheorganisaties uitvoering aan de adviezen van 

Roemer. In de routekaart die daarvoor is gemaakt, 

staan onder andere de volgende zaken.

Huisvesting: passende huurovereenkomsten 

De ABU zet zich in 2022 in voor huurovereen-

komsten die recht doen aan huisvesting door 

tussenkomst van uitzenders. Doel ervan is huis-

vesting en werk na verloop van tijd van elkaar  

los te koppelen.

Huisvesting: voortdurende lobby voor meer bouwen

Het woningtekort is een groot landelijk probleem. 

Ook het aanbod van kwalitatief goede huisvesting 

voor arbeidsmigranten blijft achter. De ABU  

ondersteunt zijn leden in hun lokale lobby voor  

meer huisvesting. In 2022 zijn de gemeente-

raadsverkie zingen. Dat wordt een belangrijk  

moment om dit belang onder de aandacht te 

brengen. Dit doen we in samenwerking met onder 

andere VNO-NCW en LTO Glastuinbouw.

De ABU is mede-
ontwikkelaar van de 

certificering.

Kflit: van de boerderij  
in Eritrea naar het groen  

in Pijnacker
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Huisvesting: onderdak voor daklozen  

Het afgelopen jaar belandden meer arbeidsmigran-

ten op straat dan ooit tevoren. Vaak komt dit door 

meervoudige problematiek. Vaak ook doordat 

uitzenders deze mensen na het stoppen van werk 

op straat zetten. De ABU en zijn leden hebben 

afgesproken dat arbeidsmigranten na het wegvallen 

van het werk vier weken in de huisvesting mogen 

blijven. Daarvoor moeten zij wel huur betalen.

Samen met het ministerie van SZW en Valente, de 

brancheorganisatie voor daklozenopvang, werken 

we aan oplossingen voor arbeidsmigranten die zich 

bij hen melden. De kern hiervan: ABU-leden bieden 

onderdak en/of werk. Afhankelijk van wat nodig is.

Registratie: meer duidelijkheid

Registratie is voor arbeidsmigranten onder andere 

van belang voor een BSN, waardoor ze toegang 

hebben tot zorg. Veel gemeentes laten de registratie 

van deze groep op hun beloop. De ABU ijvert voor 

een betere registratie en wil in 2022 extra voorlich-

ting voor leden verzorgen.

Lobby: derdelanders mogelijk oplossing  
personeelstekort
Belangrijk voor u, want…

De krapte op de arbeidsmarkt duurt ook in 2022 

voort. Er zijn in de toekomst meer mensen nodig  

die het werk kunnen doen.

Wat wij voor u (gaan) doen

De leden van ABU International hebben de ABU 

gevraagd een lobby te voeren voor een ruimer 

toelatingsbeleid van derdelanders (mensen van 

buiten de EU). Ook pleiten we voor een actiever 

migratiebeleid, gericht op wat de arbeidsmarkt van 

de toekomst nodig heeft. Dit onderwerp staat bij de 

ABU nog in de kinderschoenen. In 2022 werken we 

dit verder uit, in samenwerking met VNO-NCW.

Sharon was 
tandartsassistente, 
werd medewerker 

klantcontact PGGM
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Om dit te ondersteunen, onderzoeken we in 2022 

het belang van arbeidsmigratie voor de toekomst 

van de Nederlandse arbeidsmarkt.

Lobby: behoud convenant ETkosten
Belangrijk voor u, want…

Het convenant tussen de Belastingdienst en de 

uitzendbranche gaat onder andere over de ET- 

kosten van arbeidsmigranten. Het convenant is  

voor leden die arbeidsmigranten bemiddelen 

belangrijk. Het biedt namelijk duidelijkheid en 

zekerheid over de toepassing van de ET-regeling.

Wat wij voor u (gaan) doen

De ABU wil graag dat het convenant aangepast 

wordt aan de huidige tijd. Denk aan de definitie van 

een arbeidsmigrant, minder administratieve druk 

voor de uitzendwerkgever maar ook scherpere eisen 

aan huisvesting (opnemen SNF-normen). In 2022 

zetten we onze bestaande lobby voort.

Lobby: gelijker speelveld private en publieke 
uitvoering Ziektewet
Belangrijk voor u, want…

Verzuim is een kostenpost. Onze leden hebben  

dan ook belang bij gelijke spelregels bij de uitvoe-

ring van de Ziektewet: of die nu privaat (ERD) of 

publiek gebeurt.

Wat wij voor u (gaan) doen

De lobby van de ABU is erop gericht de ZW-lasten  

te verlagen en het voordeel dat er nu is bij het wis-

selen van privaat naar publiek (en andersom) in te 

perken. Dat geeft ABU-leden meer rust in hun 

bedrijfsvoering.

Samenwerking: inleners meer kwaliteitsbewust 
maken
Belangrijk voor u, want…

Inleners bepalen voor een groot deel de markt(om-

vang) voor ABU-leden. Dat zij kiezen voor kwaliteit is 

in ons belang. In de praktijk weten inleners de 

kwaliteit van uitzend- en payrollwerk soms onvol-

doende op waarde te schatten. Daarom kiezen ze 

leveranciers vaak op prijs in plaats van op toe-

gevoegde waarde. Ook zien we in sommige cao’s 

beperkingen om uitzendkrachten in te huren.

Wat wij voor u (gaan) doen

De ABU werkt samen met AWVN aan een gedrags-

Mikhail maakte 
een nieuwe stap in 

zijn loopbaan

ABU_Beleidsplan 2022_12.indd   24ABU_Beleidsplan 2022_12.indd   24 17-12-2021   09:2817-12-2021   09:28



23

code verantwoorde inhuur om dit tij te keren. Ook 

de keurmerkcampagne krijgt hierbij een rol. De 

samenwerking met AWVN heeft ook als doel 

onnodige of onredelijke beperkingen van uitzend-

werk in cao’s te voorkomen. Ook kijken we of we 

kunnen aansluiten bij de Code verantwoordelijk 

marktgedrag. Deze code geldt al in onder andere  

de schoonmaak- en beveiligingsbranche en  

wordt belangrijker.

Voorlichting: verbeteren aanbestedingen
Belangrijk voor u, want…

Bij (kleinere) gemeentes die aanbesteden laat het 

kennisniveau over de uitzendbranche te wensen over. 

In de Aanbestedingswet zitten daarnaast prikkels die 

inhuur op prijs stimuleren.

Wat wij voor u (gaan) doen

Veel leden willen van de ABU ondersteuning om 

deze markt verder te ontwikkelen. Dit gebeurt in 

2022 in eerste instantie door voorlichting aan 

aanbestedende diensten. Ook komen er gesprekken 

over de kwaliteit van dienstverlening met aan-

bestedende partijen.

Monitoren en onderzoeken: payrolling
Belangrijk voor u, want…

De Wet arbeidsmarkt in balans heeft payrolling 

verder gedefinieerd. De ABU voegde in 2021 extra 

kwaliteitseisen toe voor deze groep leden. Dit zorgt 

voor een extra onderscheid in de markt. Ook werd  

er een specifieke audit ontwikkeld.

Wat wij voor u (gaan) doen

Vanaf 2022 krijgen payrollleden controle op basis van 

de genoemde audit. Ook komt er een grootschalig 

onderzoek. De Wab heeft immers veel veranderd 

voor payrollers. We onderzoeken de marktomvang, 

het gebruik en tevredenheid van klanten over 

payrolling en brengen de gevolgen van de corona-

crisis in kaart.

Minder regeldruk: operationele processen
Belangrijk voor u, want…

ABU-leden hebben te maken met veel wet- en regel-

geving. Zij zijn immers actief in alle sectoren en er 

gaan ruim een miljoen mensen per jaar aan het 

werk. Dat maakt dat uitvoerings- en administratieve 

lasten hoger zijn dan bij ‘reguliere’ werkgevers. Onze 

leden hebben er belang bij dat de bedrijfsvoering 

efficiënt is geregeld. Zonder veel bijzaken.

Wat wij voor u (gaan) doen

De ABU pleit in zijn lobby voor passende wet- en 

regelgeving en minder regeldruk voor uitzenders. 

Dat doen we bij onder andere UWV, SZW, EZ en 

VNO-NCW. De ABU probeert al betrokken te zijn in 

een vroeg stadium van wet- en regelgeving. Ons 

doel? Meedenken en adviseren over wat dit bete-

kent in de praktijk.

Daarnaast maken we ons hard voor verdere digi  - 

tali sering van processen en gegevensuitwisseling. 

Dit laatste gebeurt binnen de SETU. Ook dit levert 

een bijdrage aan verlaging van de kosten. De ABU 

ondersteunt tot slot softwareleveranciers bij de 

implementatie van wijzigingen in cao en wet- of 

regelgeving.

In 2022 komt er ook een uitvraag onder onze leden 

naar knelpunten in de bedrijfsvoering. Met deze 

resultaten wil de ABU samen met leden in experi-

menten kijken waar verdere efficiency te halen is.

Lobby: zpp en platformwerk
Belangrijk voor u, want…

Werken via (digitale) platforms is al een aantal jaren 

in opkomst. Ook bij onze leden. Het vormt daarmee 

een aanvulling of - in sommige gevallen - serieuze 

concurrentie voor het uitzenden. Veel van deze 

platforms werken met zzp’ers, maar steeds vaker 

Al twintig jaar  
afwisseling en zekerheid  
als interim-secretaresse
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ook met de uitzendformule. Uit recente uitspraken 

blijkt dat de rechter deze werkers, die door werkplat-

forms als zzp’ers worden ingezet, kwalificeert als 

(uitzend)werknemer. Belangrijke uitspraken voor de 

werkenden, die zich vaak aan de basis van de 

arbeidsmarkt bevinden. Duidelijkheid over de aard 

van de arbeidsrelatie is voor hen belangrijk. Er is ook 

een groep werkenden die platforms als bijbaan 

gebruiken. Zij kiezen juist voor dit type werk en de 

daarbij behorende flexibiliteit. Anders gezegd: 

platforms bedienen verschillende typen werkenden 

(en opdrachtgevers), met andere behoeften die 

lastig te vangen zijn in jurisprudentie.

Dwars door alles heen is het politiek Den Haag nog 

steeds niet gelukt duidelijke criteria te bepalen voor 

zzp’ers. Daarmee blijft concurrentie op loonkosten 

een serieuze bedreiging voor het uitzenden.

Wat wij voor u (gaan) doen

Regulering van zzp en werkplatforms zorgt voor  

een gelijker speelveld voor alle vormen van arbeids-

bemiddeling en terbeschikkingstelling. Een duide-

lijke positionering van (digitale) platforms die werken 

volgens de uitzendformule zorgt voor een beter 

imago van goed geregeld platformwerk.

De ABU blijft in zijn lobby aandacht vragen voor de 

regulering van zzp aan de basis van de arbeids-

markt. Zo zijn wij voorstander van het advies van de 

SER om beneden een uurtarief van 35 euro een 

rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst te 

introduceren. Daarnaast zijn wij met onze leden die 

werken met platforms in gesprek. Zo willen we hun 

behoefte aan dienstverlening van de ABU bepalen. 

In 2022 verschijnt er ook een whitepaper over 

uitzendplatforms. Bedoeld voor onder andere 

stakeholders in politiek en ambtelijk Den Haag.

Alliantie van werk
De ABU werkt binnen de Alliantie van werk samen 

met de Vereniging van Detacheerders Nederland 

(VvDN) en Intermediairs voor Zelfstandig Onder-

nemers Nederland (I-ZO). Die samenwerking heeft  

als doel ervoor te zorgen dat het SER-advies op een 

evenwichtige manier wordt uitgewerkt. Immers: 

uitwerking van dit advies in de praktijk heeft gevol-

gen voor uitzenden, detacheren én zzp-bemiddeling.

Uitzendmonitor
Belangrijk voor u, want…

Elke twee jaar brengt de ABU de uitzendmarkt in 

kaart. Dat gebeurt met de Uitzendmonitor, met 

daarin cijfers over uitzendkrachten, uitzendbanen, 

doorstroom vanuit WW, scholing, de waarde van 

uitzendwerk en - in 2022 - de rol van onze branche in 

de coronacrisis. Een goed beeld van het belang van 

onze sector voor leden en onze stakeholders.

Wat wij voor u (gaan) doen

In 2022 publiceren wij de uitgebreide versie van  

de Uitzendmonitor.

Een duidelijke positio-
nering van (digitale) 
platforms die werken 

met de uitzendformule 
zorgt voor een beter 

imago van goed geregeld 
platformwerk.

Alette stopte met  
Psychologie om in de 

ouderenzorg te werken
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Nieuwsgierig naar de complete verhalen van de uitzend- en payrollkrachten in dit beleidsplan? 

Lees ze op www.abu.nl/categorie/abu60jaar
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Algemene Bond Uitzendondernemingen
Postbus 144
1170 AC Badhoevedorp
Singaporestraat 74
Lijnden

020- 655 82 55

info@abu.nl
www.abu.nl
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