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GEZOCHT.

GEVONDEN.

Ruimte op de  
krappe arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt biedt ruimte.  
Dat klinkt tegenstrijdig als je kijkt 
naar de huidige krapte. Uitzenders 
zien kansen. Waar? Door te zorgen 
voor meer werkenden; door anders 
te werken, door langer te werken en 
door anders te kijken en anders te 
matchen. In deze uitgave laten we zien 
hoe creatief denken en doen werkt in 
de praktijk. 



22% van alle uitzendkrachten werkt in de techniek. Dat is bij 
lange na niet genoeg om de transitie naar duurzame energie 
te maken. Uitzenders leiden mensen hiervoor op. Eric is 
een uitzendkracht die op latere leeftijd alsnog een overstap 
maakte naar de installatiebranche.

“Ik ben opgeleid als chemisch analist. 
Maar toen ik afstudeerde, was daar 
geen werk in te vinden. Ik nam een 
baan als eindcontroleur van lenzen 
en deed er een studie wiskunde bij. 
Twintig jaar lang ben ik vervolgens 

wiskundedocent geweest, tot ik er genoeg van kreeg. Na allerlei 
baantjes tipte een vriendin me om te gaan praten met technisch 
uitzendbureau Gemar Twente. Zij hadden al snel in de gaten dat ik 
technisch aangelegd ben. Ik mocht een opleiding doen en kon aan 
de slag om slimme meters te plaatsen voor een bedrijf. Na een paar 
jaar moest dat bedrijf noodgedwongen stoppen. Opnieuw kon ik een 
opleiding doen via Gemar Twente en nu werk ik bij Veolia, een groot 
bedrijf dat wereldwijd marktleider is op het gebied van duurzame 
energie- en milieuoplossingen. Ik plaats warmtewisselaars met een 
meetsysteem bij huizen die op stadswarmte zijn aangesloten. Dat 
is mooi werk. Het geeft mij veel voldoening als ik mensen weer met 
warm water achterlaat.”

Evelyne (70) wilde na haar pensioen in 2016 niet thuis zitten. 

“Ik heb veel verschillende werklevens 
gehad. In een ver verleden was ik 
eigenaar van horecazaken. Ook was 
ik een tijd cheffin typekamer, zoals 
dat toen heette. En ik zat op het 

secretariaat van NUON, waar ik uiteindelijk persoonlijk assistent 
van de CEO was. Na mijn pensioen begon het weer te kriebelen. 
Ik paste één dag per week op mijn kleinkinderen en deed 
vrijwilligerswerk. Maar ik had genoeg tijd en energie over. En dus 
ging ik twee jaar geleden weer solliciteren. Bij uitzendorganisatie 
Projob kreeg ik meteen een goed gevoel. Ik heb ook niet het idee 
dat mijn leeftijd als probleem werd gezien, integendeel. Binnen 
no time zat ik bij de Vrije Universiteit Amsterdam, waar ik nu twee 
dagen per week als secretaresse werk. Mijn klus zou voor drie 
maanden zijn, maar ik ben er nog steeds. Ik zeg steeds: als een 
jonger iemand mijn plaats wil, doe ik graag een stap terug. Maar 
het bevalt beide partijen dat we flexibel kunnen zijn. Ik mag zelf 
bepalen wanneer en hoelang ik werk.”

Uitzendkrachten werken gemiddeld 28 uur per week. Dat 
kunnen meer uren worden als beter geluisterd wordt naar 
wat een kandidaat nodig heeft. Zo kan Angela Ramcharan 
werken als kok én er zijn voor haar kinderen.

“Ik werkte 21 jaar als zelfstandig 
werkend kok. In 2020 kwam ik thuis te 
zitten, omdat mijn contract niet werd 
verlengd. Passend werk vinden, viel 
vervolgens niet mee. Veel werk was in 

de avonduren en dat is niet handig met mijn twee kinderen. Ik wilde 
graag weer werken, maar zat toch tien maanden thuis. Om meer 
kans te maken, heb ik me gemeld bij Aan de Slag040!. Dat is een 
project van de gemeente Eindhoven, waarbij ook uitzendorganisatie 
Randstad is betrokken. Ik heb een coachingsgesprek gevoerd over 
mijn mogelijkheden. Ook kreeg ik ondersteuning bij het schrijven 
van mijn cv en sollicitatiebrieven. Hierdoor kon ik zelf beter 
solliciteren en werd ik al snel aangenomen als kok in de kantine bij 
de Fontys hogeschool in Eindhoven. Dit werk is overdag en sluit 
goed aan op de schooltijden van mijn kinderen. Ik ben heel erg 
blij met deze baan en kreeg ook al snel meer uren. Ik begon met 
vijfentwintig en werk nu dertig uur. Voor mij is dat perfect. Ik zit hier 
echt op mijn plek.”

25% van de statushouders vindt via de uitzendbranche een 
baan. Selike is een van hen. 

Selike: “Eind 2002 kwam ik naar Nederland vanuit Liberië. In 2013 
kreeg ik mijn verblijfsvergunning en 
na mijn inburgering wilde ik zo snel 
mogelijk aan het werk. Ik pakte van 
alles aan, zoals tomaten plukken. 
Daarna deed ik schoonmaakwerk, 
bij een zorginstelling in Den Dolder. 
Aan dat werk ben ik gekomen 

door FID Uitzendbureau. Inmiddels heb ik een jaarcontract bij 
afvalverwerkingsbedrijf Remondis, waar ik in het chemisch depot 
werk. Dat bevalt me goed, het is interessant werk waarvoor kennis 
van chemische stoffen nodig is. Mijn jaarcontract gaat waarschijnlijk 
over in een vast contract, een moment waar ik naar uitkijk. Ik wil 
graag blijven werken, om zo een toekomst voor mijn vrouw en onze 
zes kinderen op te bouwen.” 

“Ik mocht een 
opleiding doen en 
kon daarna direct 
aan de slag”

“Ik mag zelf 
bepalen wanneer en 
hoelang ik werk.”

“Dit werk sluit 
goed aan op de 
schooltijden van 
mijn kinderen”

“Ik wil graag blijven 
werken, om zo een 
toekomst op te 
bouwen.”



Ruim een derde van de uitzendkrachten komt van buiten 
Nederland. Zij zijn hard nodig om de openstaande vacatures 
in te vullen. Ook de Poolse Joanna en Jaroslaw hebben hun 
draai in Nederland gevonden. 

Joanna: “Mijn man en ik werken 
als orderpicker bij logistiek bedrijf 
Bleckmann via uitzendbureau Timing. 
In Polen was ik sales representative, 
een stressvolle baan. Nu ben ik 
wel moe aan het eind van de dag, 
maar mijn leven is zonder stress. 

Natuurlijk duurde het even voordat we de omslag hadden gemaakt 
naar het Nederlandse leven. Maar we hebben nergens negativiteit 
ervaren. Ik was verrast hoe goed we hier behandeld werden als 
internationale medewerker. Ook de taalbarrière was geen groot 
probleem. Bij vragen kregen we altijd hulp van het uitzendbureau. 
Inmiddels hebben we een eigen woning gevonden en Timing heeft 
ons zelfs geholpen met de huisraad te verzamelen voor een mooie 
start.” Jaroslaw: “In Polen werkte ik in een mijn. Dit werk bevalt 
me veel beter, zo boven de grond. Ook onze zoon Mateusz is nu 
overgekomen, nadat we hadden gepolst of er voor hem ook werk 
was. We voelen ons hier thuis en hebben vrienden. We werken, we 
sparen. Pas als we op leeftijd zijn, willen we weer terug naar ons 
vaderland.”

Er stromen evenveel mensen in de WW als uit de WW via 
uitzendwerk. Het gaat om 18%. Drie jaar later is 78% van hen 
nog aan het werk. Linda van Dijk van Tempo-Team vertelt 
hoe zij samen met voetbalclub VVV-Venlo en de gemeente 
Venlo hiervoor iets bedacht dat in de praktijk goed werkt. 

Samen met de gemeente en VVV-
Venlo hebben wij het project 
Transferkracht opgezet. 
In het voetbalstadion De Koel werken 
‘elftallen’ van deelnemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan hun 

lichamelijke en mentale fitheid om zo nieuwe stappen te kunnen 
zetten. Deelnemers gaan een halfjaar aan de slag met individuele 
en groepsbegeleiding, bijgestaan door spelers, fitheidscoaches van 
VVV en coaches van Tempo-Team. De belangrijke eerste stap is dat 
mensen ‘in beweging’ komen. Zodra werken haalbaar is, gaan wij 
samen met hen op zoek naar werk. Naast ons netwerk van bedrijven, 
wordt tevens het partnernetwerk van VVV-Venlo met ruim

Bedrijven zoeken vaak het schaap met vijf poten. Maar 
welke talenten zijn er nu echt nodig voor een functie? 
Unique Uitzendbureau startte een werk- en leertraject voor 
financieel adviseurs in het bank- en verzekeringswezen. En 
biedt mensen met talent en motivatie, maar zonder de juiste 
kwalificaties, een contract.

Pepijn Litjens van Unique 
Uitzendbureau: “Met ons High 
Impact Program helpen we 
mensen die de ambitie hebben 
om binnen de financiële wereld 
te werken, maar op papier niet 

altijd de juiste kwalificaties hebben. Een jaar lang krijgen ze een 
inhoudelijk programma om hun diploma te halen dat nodig is in 
het kader van de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast volgen ze 
trainingen om skills te ontwikkelen, zoals organisatiesensitiviteit, 
gesprekstechnieken en persoonlijk leiderschap. En we bieden ze 
een baangarantie! Als we de arbeidsmarkt willen veranderen, dan 
moeten we gezamenlijk een beetje guts hebben. Niet kijken naar wat 
iemand gedaan heeft, maar kijken naar wat iemand wil of kan doen. 
Dat dit werkt, blijkt wel uit het grote aantal aanmeldingen voor ons 
programma. Een van de pilotdeelnemers zei onlangs: ‘Zonder jullie 
was me dit nooit gelukt. Ik ben hier helemaal op mijn plek.’ Als we 
samen investeren in talent, kunnen we zoveel meer mensen aan 
werk helpen.”

“Ik was verrast 
hoe goed we hier 
behandeld werden 
als internationale 
medewerker”

“De belangrijke 
eerste stap is 
dat mensen ‘in 
beweging’ komen.”

Een jaar lang 
opleiding en 
training mét 
baangarantie
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vierhonderd bedrijven en het netwerk van het WSP Noord-Limburg 
ingezet. Die samenwerking levert mooie resultaten op. Van de ruim 
vijftig deelnemers zijn er zeventien direct doorgestroomd naar 
betaald werk, vier naar een werkervaringsplek en drie volgen een 
opleiding. Eén deelnemer begon een eigen schoonmaakbedrijf 
en op zoek naar extra medewerkers heeft ze inmiddels bij VVV 
Transferkracht aangeklopt. Maar de resultaten reiken verder. ‘Mijn 
leven heeft weer zin’, zei een deelneemster onlangs nog.” 



Wat is er nodig om de ruimte op de 
krappe arbeidsmarkt te benutten?

Meer werkenden door
• Meer intersectorale samenwerking. Om meer opleidingen en 

werkervaringsplekken (stages) te realiseren, zijn O&O-fondsen nodig 

die buiten hun eigen grenzen kijken.

• Een vergoeding voor vakgerelateerde opleidingen bij omscholing naar 

krapteberoepen. Hier past een STAP-regeling bij die gericht wordt 

ingezet op de noden van de arbeidsmarkt. Daarnaast is een oplossing 

voor de versnippering van opleidingsgelden nodig.

• Recht op tijdelijke inkomensondersteuning voor mensen die inkomen 

inleveren, omdat ze zich laten omscholen voor een beroep in een 

kraptesector.

• Betere samenwerking tussen gemeenten, UWV en uitzenders om voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de rode loper naar werk 

uit te leggen. Dat vraagt om: 

a. een beter beeld van en eenvoudige toegang tot kandidaten.

b. meer investeren in de begeleiding van de kandidaat.

c. vereenvoudiging van regelgeving. 

d.  een arbeidsmarktinfrastructuur met één publiek loket (als 

doorontwikkeling van de Regionale Mobiliteitsteams) met een 

geharmoniseerd instrumentarium. Met een duidelijke rol voor 

private partijen zoals uitzenders.

• Door anders te kijken naar mensen en de deur naar de arbeidsmarkt 

ook open te zetten voor groepen, zoals statushouders, mensen uit de 

Participatiewet en ouderen. 

• Door anders te matchen. Kijk minder naar diploma’s en meer naar 

vaardigheden en competenties.

• Het loslaten van het taboe van arbeidsmigratie als een van de 

oplossingen voor de krapte.

Meer werken door
• Dit aantrekkelijk te maken. Dat kan o.a. door flexibele werktijden, 

thuiswerken en banen op maat.

• Meer uren werken lonend maken door een vereenvoudiging van het 

ingewikkelde toeslagen- en uitkeringssysteem.

www.abu.nl
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