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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 in zijn geheel.

Onze missie

Onder deze missie zitten vier kernwaarden die de basis vormen voor het handelen 

van de ABU en zijn leden.

■   Maatschappelijk betrokken: we dragen - in samenwerking met anderen - bij 

aan oplossingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

■   Goed werkgeverschap: we zorgen goed voor uitzendkrachten en helpen hen 

vooruit.

■   Kwaliteitsbewust: we handelen als professioneel dienstverlener, gebaseerd op 

kennis van zaken en respect voor uitzendkrachten.

■   Betrouwbaar: we handelen eerlijk en geloofwaardig en zijn aanspreekbaar op 

ons handelen.

Onze kernwaarden 
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Eerst dit…

Het knelt in Nederland. Aan alle kanten. Verschillende ontwikkelingen versterken elkaar: de  

(naweeën) van de coronacrisis, de woningtekorten, de noodzakelijke verduurzaming van  

Nederland die hortend en stotend op gang komt. De krapte aan grondstoffen, energie, inflatie, 

armoede en kansenongelijkheid en de grote blijvende krapte op de arbeidsmarkt.

Het zijn tal van maatschappelijke vraagstukken die om oplossingen vragen. En die onze bran-

che raken. Het gaat om de mensen die werken als uitzend- of payrollkracht. Om bedrijven die 

uitzendwerk of payrolling nodig hebben voor hun toekomst. Om een arbeidsmarkt die soepeler 

moet gaan werken en meer mensen een kans moet geven op werk.

Het oplossen van die vraagstukken vraagt iets van ons. Van de ABU en zijn leden. We zijn op een 

kantelpunt aanbeland. Niet de kosten staan centraal maar de waarde van werk en de toegevoeg-

de waarde van onze dienstverlening. Het gaat over de totale impact die ABU-leden maken. Niet 

alleen financieel maar ook als het gaat om werkomstandigheden, welzijn en ontwikkeling van 

uitzendkrachten. Impactvol ondernemen is daarmee een belangrijke maatschappelijke opgave. 

En biedt kansen om het imago te verbeteren en daarmee het draagvlak voor onze branche.

Dat kan natuurlijk alleen als u op een gezonde manier uw bedrijf kunt runnen. Dat is een be-

hoorlijke uitdaging. Ook in onze branche knelt het. Ga maar na: er komt veel op ABU-leden af. 

Een recessie, blijvende krapte op de arbeidsmarkt, certificering, nieuwe regelgeving uit de EU, 

kostenstijgingen, een nieuw pensioenstelsel. In die context wil en moet de ABU de positie van 

uitzendwerk als preferente vorm van flexibel werk versterken.

Dat doen we door goed te kijken naar uw belang. Via onze cao en ons keurmerk. Door lobby zo-

dat uitzendwerk een volwaardige plek naast het vaste contract krijgt. Door de samenwerking in 

de regio te versterken zodat de laatste man of vrouw aan het werk kan gaan. Door extra inspan-

ningen voor internationale medewerkers. De vernieuwde gedragscode is daarbij leidend. Door 

hiernaar te handelen voldoen we aan wat de maatschappij van ons verwacht.

De ABU wil dat Den Haag de hervormingen van de arbeidsmarkt integraal en gelijktijdig aan-

pakt. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Zo blijkt. De minister van SZW legt het advies van de 

SER om de hervorming van de arbeidsmarkt integraal en gelijktijdig te doen naast zich neer. Zij 

voegt nieuwe maatregelen toe om uitzendwerk minder flexibel te maken. Ze schuift ingrijpen 

in de zzp-wetgeving op de lange baan.  Zeer ongewenst omdat de markt voor flexibel werk een 

ongelijk speelveld blijft houden. Anders gezegd: die markt wordt steeds meer een strijdveld.

2023 wordt een belangrijk en intensief jaar. Wij hebben alle vertrouwen in uw ondernemerschap. 

Al ruim 60 jaar bewijzen ABU-leden immers hun topondernemerschap.

Tot slot een oproep: lees dit plan en kom bij ons terug met feedback, suggesties etc. Want alleen 

samen met u kan het ABU-bureau zijn werk goed doen. 

Sieto de Leeuw, voorzitter Jurriën Koops, directeur
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Onze leden zorgen voor werk. Dat is van 
grote maatschappelijke waarde. In 2022 
voerden we gesprekken met stakeholders 
uit het bedrijfsleven, de wetenschap, politiek 
en vertegenwoordigers van andere relevante 
sectoren. Daaruit bleek dat de maatschap-
pelijke impact van uitzendwerk en payrol-
ling beter kan en onvoldoende zichtbaar is. 

Dat betekent dat de ABU zijn leden gaat ondersteunen 

bij het maken van meer maatschappelijke impact. Het 

gaat niet alleen om het toevoegen van fi nancieel- 

economische waarde, maar ook om het welzijn van 

uitzendkrachten, meer samenwerking lokaal en ook 

bijvoorbeeld de kwaliteit van huisvesting. 

Uit het onderzoek Werken in 2030 dat we in 2021 

lieten doen, kwamen drie vraagstukken waarmee 

onze leden het verschil kunnen maken. Het gaat 

om het positieve effect dat werk op mensen kan 

hebben (welzijn van werk), bijdragen aan een 

inclusieve samenleving en bijdragen aan de 

duurzame economische groei in Nederland. 

Deze maatschappelijke opgaven sluiten aan bij de 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die de VN in 

2015 vaststelde. Hiermee moet voor 2030 een einde 

komen aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht 

en klimaatverandering. De SDG’s gelden voor alle 

landen en voor iedereen. Onze ambitie sluit aan bij 

twee van deze doelen.

We stellen het welzijn van werk voor 
uitzendkrachten centraal
Dit sluit aan bij SDG 8: waardig werk en economi-

Impact maken in de 
maatschappij

Onze ambitie

sche groei. Kern ervan is dat tegen 2030 er volledige 

en productieve werkgelegenheid is. Werkgelegen-

heid die ervoor zorgt dat alle vrouwen en alle 

mannen, ook jongeren en mensen met een 

handicap, kans hebben op degelijk werk en een 

gelijkwaardig loon krijgen voor gelijkwaardig werk.

Werk doet er toe. Het laat mensen meedoen in de 

samenleving, het zorgt voor zelfrespect en mogelijk-

heden voor ontwikkeling. Werk is dus belangrijk voor 

het welzijn van mensen. Welzijn gaat in onze ogen 

over veiligheid, inkomens- en bestaanszekerheid, 

toekomst, erkenning van talent en over regie over je 

leven. ABU-leden geven daaraan invulling als goed 

werkgever en in hun relaties met inleners. Dat doen 

ze door te zorgen voor (uitzend)werk van kwaliteit. 

Ondersteund door de cao en het ABU-keurmerk.

ABU-leden faciliteren en organiseren 
duurzame participatie
Dit sluit aan bij SDG 10. SDG 10 streeft er naar 

ongelijkheid tegen te gaan. Tegen 2030 moet 

iedereen gelijke kansen krijgen. Ongeacht leeftijd, 

geslacht, beperkingen, etniciteit, afkomst, geloofs-

overtuiging of economische status.

Participatie gaat over meedoen in de samenleving: 

met betaald én onbetaald werk. De ABU staat voor 

diversiteit. Wij vinden dat iedereen het recht heeft 

om via werk mee te doen in de samenleving. De 

ABU en zijn leden maken zich hard voor een gelijke 

toegang tot werk voor iedereen. Nu en later. De ABU 

ziet het dan ook als zijn taak om duurzame participa-

tie te faciliteren en te organiseren.

Onze activiteiten in 2023 sluiten aan op bovenstaan-

de. Daarbij moeten we oog blijven houden voor een 
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gezond ondernemersklimaat voor onze leden. Door 

uitzendwerk duurzamer te maken, vergroten we de 

impact die uitzendwerk heeft. Daarmee dragen onze 

leden ook bij aan een derde maatschappelijk 

vraagstuk, namelijk een duurzame economie. In 2022 

hebben we onze gedragscode in lijn gebracht met 

onze maatschappelijke ambitie. Daarmee stimuleren 

en sturen we al onze leden in deze richting.

Investeringsbudget ondersteunt ambitie
Eind 2021 heeft het bestuur besloten een gedeelte 

van het eigen vermogen vrij te maken als 

investeringsbudget. Dit is bedoeld voor initiatieven 

die nauw aansluiten bij onze strategische doel-

stellingen: kwaliteit, maatschappelijke impact en 

een sterke vereniging. Afgelopen jaar is hiermee 

o.a. een succesvolle pilot met business coaches 

voor onze leden gefi nancierd. Het budget wordt in 

2023 onder meer ingezet om leden te onder-

steunen bij publiek-private samenwerking. Een 

belangrijk middel om meer mensen aan het werk 

te kunnen helpen. Ook de maatschappelijke 

adviesraad die de ABU wil instellen, wordt hieruit 

betaald. Daarnaast ontwikkelen we een werkwijze 

om goede ideeën te genereren, selecteren, uit te 

voeren en te evalueren. 

Werk is belangrijk 
voor iedereen.
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Maatschappelijk relevant zijn en impact 
maken kan alleen als ABU-leden uitzend-
werk en payrolling aanbieden van 
kwaliteit: oplossingen en perspectief. 

Voor werkenden betekent dat het vergroten van 

kansen op de arbeidsmarkt en het bieden van 

toekomstperspectief. Uitzend- en payrollkrachten 

vinden in ABU-leden integere werkgevers. Voor 

opdrachtgevers zorgen uitzendwerk en payrolling van 

kwaliteit ervoor dat zij wendbaar blijven en duurzaam 

kunnen groeien. Daarmee geven zij hun bedrijf 

perspectief. Het perspectief voor Nederland is dat 

ABU-leden zorgen voor (meer) werkgelegenheid, een 

goedwerkende arbeidsmarkt en bijdragen aan 

duurzame economische groei. 

Gebaseerd op onze ambitie en ondersteund door 

onze instrumenten (de cao en het keurmerk) en 

onze dienstverlening, werken we ook in 2023 

verder aan de realisatie van de volgende drie 

doelstellingen.

■  Maatschappelijke impact: een zichtbare bijdrage 

leveren aan een inclusieve samenleving.

■   Een sterke vereniging: de ABU ondersteunt leden 

bij succesvol ondernemen met een gezonde 

bedrijfsvoering en meer impact. Door leden aan 

de ABU hiermee te binden, blijft de ABU een 

krachtige vereniging.

■   Een betere markt voor onze leden: een toekomst 

voor uitzendwerk als preferente vorm van 

fl exibel werk.

Hoe brengen we dit in 2023 in de praktijk? Dat 

leest u op de volgende pagina’s. Die praktijk begint 

bij de twee belangrijkste kwaliteitsinstrumenten 

van de ABU: het keurmerk en de CAO voor 

Uitzendkrachten.

Onze doelstellingen 

Uitzendwerk en payrolling 
bieden perspectief
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Het ABU-keurmerk

Fundament  
én bewijs

Het ABU-keurmerk ondersteunt onze leden 
in hun positionering van kwaliteitsspeler 
op de arbeidsmarkt. Het stuurt en stimu-
leert hen om financiële en maatschappelij-
ke waarde te creëren. Het is het fundament 
en het bewijs dat zij hun rol als werkgever 
en hr-dienstverlener op hoog niveau 
invullen. Afgelopen jaar scherpten we o.a. 
de kwaliteitseisen aan door opleidings eisen 
toe te voegen voor het vaste personeel. Ook 
scherpten we de periodieke audit aan: op 
inhoud en op de frequentie van controle-
ren. In 2023 zetten we verdere stappen.

Relevantie ABU-keurmerk in de toekomst
Hoe kan het ABU-keurmerk relevant en onderschei-

dend blijven? Deze vraag is ingegeven door de op 

handen zijnde overheidscertificering in 2025. 

ABU-leden zijn en blijven onderscheidende kwali-

teitsspelers. Daar staan we voor. In 2023 ontwikkelen 

we verschillende scenario’s voor de relevantie van  

de ABU en zijn keurmerk in de toekomst.

Verbeteren kwaliteit en efficiency controles
ABU-leden hebben te maken met hoge controle en 

regeldruk. Verbeteren van de kwaliteit van de perio-

dieke audits en meer efficiency daarin hebben dan 

ook prioriteit. Recent zijn we gestart met een 

project waarin we onderzoeken of digitalisering van 

de periodieke controles een optie is. Daarnaast wil 

de ABU meer regie op de certificerende  

instellingen.

Introductie meldingsprocedure voor  
gedragscode
In 2022 hebben we een vernieuwde gedragscode 

vastgesteld. Hierin staan de beloftes die onze leden 

doen aan iedereen die met hen te maken heeft: 

uitzendkrachten, opdrachtgevers en andere stake-

holders. De code legt vast hoe onze leden onze 

kwaliteitskoers en maatschappelijke impact in de 

praktijk brengen. De code is een belangrijke 

bindende kracht voor onze vereniging. Onderlinge 

concurrentie is er uiteraard altijd. Maar met elkaar 

werken onze leden aan arbeidsmarktkansen en 

toekomstperspectief. De gedragscode maakt 

ABU-leden aanspreekbaar op hun handelen. Daarbij 

hoort ook een meldingsprocedure. Deze wordt in 

2023 ontwikkeld en geïmplementeerd. Ook vindt 

integratie met de Fair Employment Code plaats voor 

leden die internationale medewerkers bemiddelen. 

Keurmerkcampagne
In 2022 zijn we gestart met een campagne die de 

positie van het ABU-keurmerk op de markt moet 

versterken: ABU. Dat geeft zekerheid. Een specifieke 

boodschap voor inleners. Het doel is om te werken aan 

meer kwaliteitsbewustzijn bij deze groep bij de inhuur 

van mensen. Uiteraard willen we dat het ABU-keur-

merk first choice blijft of wordt. Er is aparte aandacht 

voor inleners die werken met internationale medewer-

kers. In 2023 gaat de campagne door. Er komt een 

aparte campagne voor payrolling. 
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Met de CAO voor Uitzendkrachten brengen 
ABU-leden goed werkgeverschap in de 
praktijk. Stap voor stap versterken 
werkgevers en vakbonden de opstap- en 
transitiefunctie van onze branche. Dat 
geeft uitzendkrachten een betere 
arbeidsmarktpositie, meer eigen regie en 
keuzevrijheid. En leden de kans om te 
blijven ondernemen.

De cao is daarmee een belangrijk instrument met 

grote impact. Werkgevers en werknemers willen het 

SER-MLT-advies verwerken in de cao. Daarbij letten 

we goed op de timing, de inhoud en de uitvoerbaar-

heid. We willen ruimte voor het invullen van goed 

werkgeverschap. Een gezonde bedrijfsvoering van 

onze leden met een gezonde loonkostenontwikke-

ling is hierbij leidend.

De cao regelt een maatschappelijk verantwoorde 

rechtspositie en arbeidsvoorwaarden voor uitzend-

krachten. Daarnaast zorgt de cao voor een gelijk 

speelveld binnen de uitzendbranche, voor heldere 

spelregels en flexibiliteit. In 2022 is de contractflexi-

biliteit verkort naar 52 weken. Ook de totale uitzend-

termijn gaat terug van vijf naar drie jaar. Per 1 januari 

2022 is deze vier jaar. Daarmee brengen we twee 

adviezen van de SER nu al in de praktijk.

Grote zorgen zijn er over de loonkostenontwikke-

ling. Per 1 januari 2023 stijgt het minimumloon met 

10%. Ook de beoogde nieuwe pensioenregeling 

draagt bij aan verdere kostenstijging. Vakbonden 

komen met looneisen in andere sectoren. Dit telt 

allemaal op. Er zit een grens aan wat leden kunnen 

dragen en wat inleners bereid zijn om te betalen. 

Zolang zzp niet is gereguleerd, vindt er een vlucht 

plaats naar ongereguleerde flex. Tegen deze  

achtergrond overwegen we alle stappen die we 

zetten.

Cao

Toekomstperspectief voor 
leden en uitzendkrachten

SER-advies Zekerheid voor mensen
■   Een eigen plek voor uitzendwerk 

■   Meer zekerheid voor uitzendkrachten door 

onder meer het wegvallen van de onder-

brekingstermijn 

■   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

■   Waarborg allocatiefunctie van de  

uitzendbranche 

Pensioen
Per 1 januari 2022 is de wachttijd verkort tot acht 

weken. Per 1 januari 2023 wordt de basisregeling 

verbeterd. Deze wordt stap voor stap marktconform 

gemaakt. Daarmee sorteren we voor op toekom-

stige pensioenwetgeving. 
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Maatschappelijke 
impact maken

2023
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Werk is per defi nitie van grote maatschap-
pelijke waarde. De maatschappelijke 
impact van onze leden ligt logischerwijs in 
het verlengde van hun commerciële rol. 
Heel belangrijk daarbij is de allocatieve 
functie van de branche. Zeker en juist ook 
in tijden van krapte. Er liggen grote kansen 
om nog meer mensen die nu nog niet aan 
de slag zijn aan werk te helpen. Denk aan 
mensen uit de Participatiewet, statushou-
ders en Oekraïense ontheemden.  

Uitzendkrachten langer en gezond aan het werk 

houden, is een andere maatschappelijke opgave. 

Het is belangrijk om meer te investeren in het 

welzijn van uitzendkrachten. Denk aan aandacht 

voor hun ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en 

huisvesting. Dat betekent een omslag van transactie 

naar relatie. Uitzendwerk moet een leefbaar inko-

men voor uitzendkrachten opleveren. 

De ABU sluit zoals eerder gezegd daarmee aan bij 

twee belangrijke Social Development Goals (SDG’s) 

van de Verenigde Naties: waardig werk en economi-

sche groei (SDG 8) en het verminderen van ongelijk-

heid (SDG 10).

Wat gaat de ABU doen in 2023?

Samenwerken in de regio versterken
Voor u belangrijk, want…

In bijna alle sectoren is er op dit moment krapte op 

de arbeidsmarkt. Tegelijk staan één miljoen men-

sen langs de kant. Het probleem is dat de kandida-

ten die beschikbaar zijn, vaak niet direct passen op 

de beschikbare vacatures. Door begeleiding en 

opleiding kunnen de leden van de ABU deze 

mensen aan het werk helpen. Eind 2020 zijn de 

Regionale Mobiliteitsteams (RMT’s) van start 

gegaan, om mensen aan het werk te helpen. De 

RMT’s worden nu in de 35 arbeidsmarktregio’s 

doorontwikkeld tot regionale Werkcentra. In diverse 

regio’s zijn er inmiddels mooie voorbeelden van 

samenwerking tussen gemeenten, UWV en de 

uitzendsector. De ABU wil deze publiek-private 

samenwerking verder uitbouwen.

Wat wij voor u (gaan) doen

Komend jaar is ons doel dat ABU-leden twintig 

procent meer statushouders aan het werk helpen. 

Ook richten we ons op andere specifi eke doelgroe-

pen, zoals mensen met een (arbeids)beperking en 

langdurig werklozen.

Dat willen we doen door een betere toegang te 

regelen tot publieke bestanden, het standaard 

aanbieden van een taaltraining en het wegnemen 

van vooroordelen over uitzenders bij werkgevers en 

publieke partners.
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Alle activiteiten op het vlak van publiek-private 

samenwerking zijn gebundeld in de commissie PPS. 

In deze commissie wisselen uitzenders ervaringen 

uit, delen ze kennis en wordt lobby en praktijk beter 

op elkaar aangesloten. Eind 2023 moet de commis-

sie vijftig leden hebben. ABU-leden moeten tegen 

die tijd betrokken zijn bij PPS-initiatieven in min-

stens een derde van de arbeidsmarktregio’s.

De alliantie Samenwerken voor werk trekt zich terug 

uit de regio en gaat lobbyen voor een snelle en 

eenvoudige toegang tot werk.

Tegengaan discriminatie en bevorderen 
diversiteit
Voor u belangrijk, want…

De ABU staat voor een inclusieve arbeidsmarkt. 

Maar helaas komt discriminatie nog altijd voor. Dat is 

ongewenst en schaadt tevens het imago van onze 

branche. Iedereen moet een eerlijke kans op werk 

krijgen.

Wat wij voor u (gaan) doen

Begin 2023 komt er een nieuw Actieplan Diversiteit 

3.0. Voorts komen er een groot mystery call- 

onderzoek en een themaweek rond Diversity Day in 

oktober. Verder wil de ABU leden inspireren en 

stimuleren om het eigen personeelsbestand 

diverser te maken.

ABU-leden zijn verplicht aantoonbaar en toetsbaar 

antidiscriminatiebeleid te hebben. Ook in 2023 

wordt hierop gecontroleerd. Niet nakomen kan 

leiden tot royement.

In de lobby gaat het om de meldplicht die SZW wil 

invoeren voor discriminerende verzoeken aan 

uitzendbureaus. De ABU vindt een dergelijke meld-

plicht niet effectief en uitvoerbaar.

Actieplan Duurzame inzetbaarheid
Belangrijk voor u, want…

De arbeidsmarkt is en blijft krap. Goed werkgever-

schap is dan belangrijk voor ondernemers. Het bindt 

mensen en het draagt bij aan de maatschappelijke 

acceptatie van uitzendwerk en zorgt ervoor dat 

ABU-leden zich kunnen onderscheiden in de markt. 

Ook duurzame inzetbaarheid is onderdeel van goed 

werkgeverschap.

Wat we voor u (gaan) doen

Begin 2023 wordt in samenwerking met Doorzaam 

een actieplan ‘Duurzame inzetbaarheid’ opgesteld. 

Met als doel onze leden beter te faciliteren bij het 

opzetten van een beleid rond duurzame inzetbaar-

heid van uitzendkrachten. Dat beleid is gericht op 

De ABU staat 
voor een inclusieve 

arbeidsmarkt. 



12

het langer en duurzamer doorplaatsen van uitzend-

krachten. Om dit te bereiken, wordt de samenwer-

king met O&O-fondsen in andere sectoren (bijv. in 

de techniek) versterkt.

Ondersteuning uitzendkrachten bij 
geldzorgen
Voor u belangrijk, want…

Een op de vijf huishoudens heeft fi nanciële zorgen. 

Dit zal verder toenemen door de hoge infl atie. Ook 

een deel van de uitzendkrachten zit in een kwets-

bare fi nanciële situatie. Dit heeft gevolgen voor hun 

welbevinden en daarmee voor hun werkvermogen. 

Aanpak van dreigende of actuele geldproblemen 

ondersteunt de uitzendkracht en voorkomt proble-

men voor de uitzendwerkgever. Bovendien laten 

ABU-leden hiermee zien dat zij betrokken zijn bij het 

oplossen van een breed maatschappelijk probleem.

Wat wij voor u (gaan) doen

Sinds vorig jaar werkt de ABU samen met de Neder-

landse Schuldhulproute (NSR). Via hun platform 

Geldfi t kunnen uitzendkrachten anoniem en laag-

drempelig op zoek naar hulp. NSR is een publiek- 

private samenwerking. De ABU wil 50 leden aanslui-

ten op Geldfi t. Daarnaast is de ABU partner in de 

Brede Schuldenaanpak - een overheidsprogramma 

dat schulden vroegtijdig wil signaleren en daarmee 

voorkomen. 

‘Financiële fi theid’ moet onderdeel zijn van het 

gesprek met uitzendkrachten over duurzame 

inzetbaarheid. Om dit te ondersteunen, werken we 

samen met Doorzaam aan de ontwikkeling van 

verdere ondersteuning voor leden.

Perspectiefverklaring: toegang tot een 
hypotheek
Belangrijk voor u, want…

De perspectiefverklaring maakt het voor uitzend-

krachten mogelijk om een hypotheek aan te vragen. 

Ook hiermee geven ABU-leden invulling aan hun 

maatschappelijke rol. Immers: uitzendkrachten 

krijgen dezelfde toegang tot een eigen huis als 

werknemers in vaste dienst. Bovendien maakt de 

verklaring uitzenders aantrekkelijk als werkgever.

Wat we voor u (gaan) doen 

Veel uitzendkrachten vragen de perspectief-

verklaring aan. Om ervoor te zorgen dat nog meer 

ABU-leden er gebruik van gaan maken, wordt 

komend jaar de bekendheid met de verklaring 

vergroot. Verder wil de ABU samen met de betrok-

ken stakeholders bekijken of uitzendkrachten eerder 

in aanmerking kunnen komen voor de perspectief-

verklaring. Momenteel moet de uitzendkracht 

minimaal één jaar voor dezelfde uitzendonder-

neming hebben gewerkt. Dit willen we terug-

brengen naar 26 weken.

Scholing van eigen medewerkers
Voor u belangrijk, want…

Goed geschoolde en vakbekwame medewerkers 

zijn van grote waarde voor uitzendorganisaties én 

voor de arbeidsmarkt. Dat maakt het voor ABU- 

leden mogelijk om zich kwalitatief te onderscheiden 

in de markt. Wie beschikt over voldoende kennis 

voorkomt fouten, verkleint het inlenersrisico en biedt 

zekerheid aan opdrachtgevers.

Goed geschoolde en 
vakbekwame 

medewerkers zijn van 
grote waarde.
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Wat wij van u verwachten

Scholing van vaste (interne) medewerkers is onder-

deel van het ABU-keurmerk. We verwachten daar-

mee dat onze leden werk maken van de ontwikke-

ling van vakbekwaamheid van vast personeel. Een 

SEU-diploma is niet verplicht, maar wordt door de 

ABU wel geadviseerd. De inspectie-instellingen 

controleren vanaf 1 januari 2023 op de aanwezigheid 

van opleidingsbeleid.

Begin volgend jaar wordt er tevens een ledenonder-

zoek gedaan om te inventariseren of het huidige 

scholingsaanbod nog voldoet.

Lobby: onderzoek naar een goedwerkende 
arbeidsmarkt
Voor u belangrijk, want…

De tekorten op de arbeidsmarkt nemen in alle 

sectoren toe. Onze arbeidsmarktinfrastructuur is 

- met zijn publieke, private en sectorale infrastruc-

tuur - te ingewikkeld georganiseerd. Het is te lastig 

voor werkzoekenden en werkgevers om elkaar te 

vinden. Dat vraagt een andere inrichting van onze 

arbeidsmarkt.

Wat wij voor u (gaan) doen

Het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) - waarin o.a. 

ABU, Cedris, NRTO, OVAL, de MBO Raad en het 

Verbond van Verzekeraars zijn verenigd - heeft in 

2022 een voorstel gepresenteerd en aangeboden 

aan de vaste Kamercommissie SZW.

Met dit voorstel wil de ABU een bijdrage leveren aan 

de politieke besluitvorming en de uitzendbranche 

positioneren als een volwaardige partner bij de 

verdere ontwikkeling van de arbeidsmarktinfrastruc-

tuur. Deze boodschap dragen we in 2023 op verschil-

lende momenten uit.

Campagne voor meer maatschappelijk 
draagvlak
Belangrijk voor u, want… 

Sinds 2020 is er de campagne ‘ABU. Dat werkt voor 

iedereen beter.’, bedoeld om de reputatie van de 

branche te verbeteren. Centraal daarbij staat de 

maatschappelijke meerwaarde van uitzendwerk: de 

positieve impact die uitzendwerk heeft op het leven 

van mensen. Ook nemen we stelling tegen zaken die 

onwenselijk zijn.

Wat we voor u (gaan) doen 

In 2023 wordt de reputatiecampagne voortgezet. 

We richten ons daarbij weer op de politiek- 

bestuurlijke doelgroep (Haagse beslissers, beslis-

sers in de regio en de bubbel eromheen). Nieuw is 

dat we ons daarnaast gaan richten op het brede 
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Een sterke 
vereniging

2023
publiek. In de campagne laten we zien wat  

uitzendwerk betekent voor de maatschappij, 

uitzendkrachten en inleners. 

Maatschappelijke adviesraad
Belangrijk voor u, want…

Stakeholders maken of breken reputaties van bedrij-

ven en sectoren. Een maatschappelijke adviesraad 

met daarin vertegenwoordigers van relevante be-

langhebbenden denkt mee en fungeert als klank-

bord voor de ABU. Daardoor wordt de kwaliteit van 

ons beleid beter en hebben we een platform om de 

impact van ons beleid te toetsen én een vast podium 

om de dialoog met deze stakeholders te hebben.

Wat we voor u (gaan) doen

Medio 2023 installeren we de deelnemers aan de 

maatschappelijke adviesraad. Het is de bedoeling 

om een aantal keer per jaar bijeen te komen en 

beleidsissues die gaan over onze kwaliteit en maat-

schappelijke bijdrage voor te leggen. De adviesraad 

kan ook ongevraagd advies geven.

De meerjarige onderzoeksagenda 
Belangrijk voor u, want…

De ABU wil zijn strategie en maatschappelijke 

impact concreet en zichtbaar maken. Onderzoek 

ondersteunt de bewijslast voor de duurzaamheid 

van uitzendwerk. Het laat zien waar het goed gaat 

en wat beter kan. Belangrijk voor onze lobby en de 

reputatie van onze branche. Ook belangrijk omdat 

we kennisleider willen zijn op het domein (bijdragen 

aan een) inclusieve arbeidsmarkt, internationale 

medewerkers en duurzaam werk.

Wat we voor u (gaan) doen

Er komt een meerjarige onderzoeksagenda met 

daarin een aantal strategische onderwerpen waarop 

wordt ingezet. Daarnaast moet terugkerend onder-

zoek leiden tot een goed inzicht in de verwachtin-

gen van leden en stakeholders.

In 2023 doen we o.a. de volgende onderzoeken:

■   Onderzoek PPS: om de voortgang op het gebied 

van publiek-private samenwerking betrouwbaar 

en transparant te kunnen monitoren, brengen we 

de huidige activiteiten van onze leden in kaart. 

Daarnaast zetten we onderzoek in om bewijslast 

te verzamelen over de voordelen van PPS.

■   Onderzoek Arbeidsmigratie: de ABU onderbouwt 

plannen op het terrein van sociaal beleid, veilig-

heid en huisvesting met feiten en cijfers. 

Onderzoek op het gebied van arbeidsmigratie 

richt zich in 2023 daarom op deze gebieden. 

Om bestaande data beter en laagdrempelig toegan-

kelijk te maken, ontwikkelt de ABU een dashboard. 

Hierin zullen onder andere cijfers uit de Uitzend-

monitor worden opgenomen, maar ook andere 

openbare data die relevant zijn voor leden. Op deze 

manier zijn de meest actuele cijfers over de branche 

altijd eenvoudig te raadplegen.

Aan mensen die flexibel werken.
willen

moeten
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Een sterke 
vereniging

2023

willen
moeten
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Waarom word je of blijf je lid van de ABU? 
Het eenvoudige antwoord is: omdat het 
lidmaatschap value for money oplevert. 
Omdat de ABU als A-label waarde toevoegt 
met een sterk keurmerk, onze kennis, ons 
netwerk, onze lobby en met praktische 
ondersteuning van onze leden. 

Als vereniging kunnen we die rol alleen waarmaken 

als de ABU dicht bij zijn leden staat. Als wij weten wat 

er onder hen leeft en onze dienstverlening daarbij 

aansluit. Als de leden ons als benaderbaar ervaren. En 

als leden merken ontzorgd te worden. Zodat zij zich 

volledig op hun kernactiviteit kunnen richten: het 

ondernemen zelf.

In 2023 herhalen wij het ledentevredenheids-

onderzoek dat wij in 2021 hebben gedaan.

Hieronder de plannen voor 2023 op een rij.

Meer ledenbetrokkenheid 
Een sterke vereniging kan niet zonder de betrokkenheid 

van zijn leden. Ook in 2023 organiseren we maandelijks 

online informatiebijeenkomsten (ABU Actueel) om 

leden bij te praten over actuele onderwerpen.

De verschillende ABU-commissies komen ook in 2023 

weer bij elkaar: Cao, ABU International, Payrolling, 

Arbeidsmarkt, Loonheffi ngen en Sociale Verzekerin-

gen, MKB, Arbeidsrecht en de nieuwe commissie 

PPS. In de commissie Ledenservice praten diverse 

soorten leden over hun behoeften aan dienstverle-

ning van de ABU.

Om goed contact te onderhouden met onze leden 

leggen voorzitter en medewerkers van het bureau 

jaarlijks vele werkbezoeken af. De ambitie voor 2023 is 

om het aantal ledenbezoeken te verhogen: van 150 

naar 300.

Een uitgebreide Ledenservice
De ABU doet méér dan belangenbehartiging. We 

helpen onze leden ook bij hun bedrijfsvoering met 

praktische kennis, tools en advies. Ook in 2023 staat 

het uitgebreide portfolio tot uw beschikking en 

blijven we nieuwe diensten ontwikkelen.

Advies op Maat

Er zijn gevallen waarbij onze leden meer ondersteuning 

nodig hebben dan onze Helpdesk kan bieden. Met 

Advies op Maat richten we ons juist hierop: persoonlijk 

advies. Zo is er de mogelijkheid om een-op-een te 

sparren met onze specialisten. Zo kan een adviseur u 

bijvoorbeeld ondersteunen bij het antidiscriminatie-

beleid. Daarnaast is er de ABU-verzuimscan en is 

aanvullend advies mogelijk van onze verzuimspecialist.

We helpen onze 
leden ook bij hun 
bedrijfsvoering.
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ABU Academy: ondersteuning bedrijfsvoering 

In 2023 organiseert de ABU wederom een groot 

aantal workshops. In deze workshops komen thema’s 

aan de orde die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering 

van onze leden. Zoals de CAO voor Uitzendkrachten, 

kostprijsbepaling, de voor- en nadelen van het 

eigenrisicodragerschap, de voorbereiding op een 

ABU-audit of het fi nancieel gezond houden van 

uitzendkrachten.

ABU Business Coaching

ABU Business Coaching is bedoeld voor directeuren 

of eigenaren, om hen te ondersteunen bij het scherp 

krijgen van complexe vraagstukken. Hoe zorg je 

bijvoorbeeld dat de kwaliteit op niveau blijft als jouw 

bedrijf een grote groei doormaakt? Hoe integreer je 

bij een bedrijfsovername meerdere BV’s? Voor dit 

soort strategische vraagstukken kunnen leden 

(maximaal twee keer per jaar) geheel kosteloos 

gebruikmaken van de ABU Business Coaches, 

mensen die hun sporen in de uitzendbranche heb-

ben verdiend.

Tools, scans en modelovereenkomsten

Ook in 2023 zijn voor onze leden diverse ondersteu-

nende instrumenten beschikbaar. Om leden te 

helpen bij hun antidiscriminatiebeleid is er de app 

Diversiteit Loont. Met het Stappenplan transitiever-

goeding kan de hoogte van de transitievergoeding 

worden bepaald. Tot slot is er de vernieuwde tool voor 

de ET-regeling.

Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering zijn er 

kant-en-klare modeldocumenten, bijvoorbeeld 

modelovereenkomsten voor uitzend- en payroll-

krachten. Beschikbaar in verschillende talen.

Al deze instrumenten zijn overzichtelijk bijeen-

gebracht op Mijn ABU: ons ledennet.

Marktmonitor

Elke vier weken publiceert de ABU de ontwikkelingen 

in de uren en omzet van de uitzendbranche. Belang-

rijke informatie voor leden, fi nancials en andere 

stakeholders.

Banners keurmerk

In maart 2022 lanceerde de ABU een campagne 

die het ABU-keurmerk bekender moet maken bij 

(potentiële) klanten. Tevens willen we met deze 

campagne bereiken dat kwaliteit een belangrijker 

criterium wordt bij de keuze voor een uitzendbureau. 

Voor onze leden zijn banners ontwikkeld, die zij 

kunnen gebruiken op de eigen website en op 

sociale media.

Relaties met externe partijen

Komend jaar zullen we onze relaties met externe 

partijen blijven versterken. Daarbij gaat het bijvoor-

beeld om softwareleveranciers, opleidingsbureaus, 

inspectie-instellingen en adviesbureaus. Met als doel: 

meer regie door de ABU voor uniforme uitleg en 

implementatie van wet- en regelgeving.



20

Een betere  
markt door meer 

kwaliteit

2023
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Er komt veel op ABU-leden af. Een recessie, 
blijvende krapte op de arbeidsmarkt, 
nieuwe regelgeving, certificering, kosten-
stijgingen, een nieuw pensioenstelsel. In 
die context wil en moet de ABU de positie 
van uitzendwerk als preferente vorm van 
flexibel werk versterken. Dat doen we door 
de allocatiefunctie van uitzendwerk te 
versterken. Door te investeren in de 
kwaliteit van uitzendwerk. Door aandacht 
te blijven houden voor de kostprijsontwik-
keling. Door lobby, zodat uitzendwerk een 
volwaardige plek naast het vaste contract 
krijgt. En door intensieve lobby voor een 
gelijk speelveld voor alle vormen van 
flexibel werk. Dus ook voor zzp.   

De ABU wil dat Den Haag de hervormingen van de 

arbeidsmarkt integraal en gelijktijdig aanpakt. In 2022 

is hiervan weinig terechtgekomen. Het pleidooi van 

de ABU voor een integrale benadering van de 

arbeids markt is ook terug te vinden in het SER- advies 

‘Zekerheid voor mensen’ uit 2021. In dat advies krijgt 

uitzendwerk een eigen ‘rijbaan’ en voldoende ruimte 

voor de allocatie- en opstapfunctie.

De komende jaren moet dit SER-advies in wetgeving 

worden omgezet. Datzelfde geldt voor de aanbeve-

lingen van de commissie-Roemer over arbeids-

migranten. Er staat dus veel te gebeuren. De ABU 

gaat zijn leden hierbij helpen, zodat ze hun bedrijven 

op een gezonde en duurzame manier kunnen 

ontwikkelen.

Lobby: nieuw uitzendregime dat aansluit bij 
SER-advies
Belangrijk voor u, want… 

Het is bekend: de huidige wettelijke regels over 

uitzendwerk staan onder druk. De commissie- 

Borstlap adviseerde begin 2020 om bepaalde 

uitzonderingen voor het uitzenden te schrappen. De 

SER borduurde daarop voort en kwam in 2021 met 

een eigen advies. De flexibele randen van uitzend-

werk gaan eraf en er komt een stevige wettelijke 

basis. Dit versterkt het maatschappelijk draagvlak 

voor onze dienstverlening.

Wat wij voor u (gaan) doen 

De ABU wil een passend wettelijk kader voor 

uitzendwerk - zoals dat is afgesproken in het 

SER- akkoord - waarmee uitzendwerk zijn 

maatschappelijke functie kan blijven vervullen. 

Zonder cherrypicking door beleidsmakers. 

Daarnaast maken we ons sterk voor een 

samenhangende en gelijktijdige aanpak van alle 

flexibele arbeidsrelaties. Het lijkt erop dat 

uitzendwerk eerder gereguleerd wordt dan zzp.  

Dit vergroot de vlucht naar zzp (het ‘waterbed-

effect’). Een ongewenste ontwikkeling.

Bij leden van de ABU 
weet je dat je goed zit.



20

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

Het ministerie van Sociale Zaken werkt aan een 

verplichte certifi cering voor alle ondernemingen die 

aan terbeschikkingstelling van arbeid doen. Het 

private certifi ceringssysteem van SNA wordt vervan-

gen door een publiek-privaat certifi ceringssysteem 

onder verantwoordelijkheid van de overheid. Uitzen-

ders kunnen dan alleen nog maar zaken doen als ze 

gecertifi ceerd zijn. Ook inleners moeten verplicht 

werken met gecertifi ceerde uitzendondernemingen.

In het nieuwe certifi ceringssysteem - dat op 1 januari 

2025 in moet gaan - komt een aantal voorwaarden 

boven op de eisen die al voor het SNA-keurmerk 

gelden. Zo komt er bijvoorbeeld een controle op de 

beloning van uitzendkrachten (reeds geregeld in ons 

keurmerk) en een verplichting voor een waarborg-

som. Alles wordt dus strikter en strakker. Hierdoor 

ontstaat een gelijker speelveld in de branche.

De ABU blijft ervoor pleiten dat certifi cering hand in 

hand moet gaan met een sluitende aanpak van 

malafi de uitzenders. Geen nieuwe regels zonder 

- extra - handhaving dus. Een certifi ceringsplicht 

heeft immers geen kans van slagen als de Inspectie 

SZW onvoldoende controleert.

Wat wij voor u (gaan) doen 

Het wetgevingstraject is in volle gang en zal naar 

verwachting eind 2023 worden afgerond. Dat 

betekent dat ondernemingen op zijn vroegst in 2024 

gecontroleerd en gecertifi ceerd kunnen worden. De 

ABU is mede-ontwikkelaar van de certifi cering. Onze 

inzet is een zorgvuldig wetgevingsproces en een cer-

tifi ceringssysteem dat effectief, betaalbaar, uitvoer-

baar en beheersbaar is. Uiteraard helpen we ABU- 

leden bij de implementatie van het stelsel. Te 

beginnen met uitgebreide voorlichting in de loop 

van 2023.

Uitzendbeding bij ziekte
Belangrijk voor u, want…

Op 17 maart 2023 komt er een uitspraak van de 

Hoge Raad over de rechtsgeldigheid van de toepas-

sing van het uitzendbeding bij ziekte. We zien tevens 

een veranderde maatschappelijke opvatting over 

het gebruik van het uitzendbeding bij ziekte.

Wat wij voor u (gaan) doen 

De ABU wil, samen met de vakbonden, komen tot 

een toekomstbestendige oplossing van dit vraag-

stuk. De cao-tafel is daarvoor de aangewezen plek. 

Lobby: vervolg adviezen commissie-Roemer
Belangrijk voor u, want…

Eind 2020 kwam het Aanjaagteam bescherming 

arbeidsmigranten met aanbevelingen om de positie 

van internationale medewerkers te verbeteren. 

Belangrijk voor de mensen zelf en ook omdat het 

imago van onze branche voor een groot deel wordt 
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bepaald door de omgang van uitzenders met deze 

groep. Internationale medewerkers vormen inmid-

dels 40% van het aantal uitzendkrachten. Deze 

groep moet - net als andere uitzendkrachten en wer-

kenden - kunnen rekenen op correcte bejegening. 

ABU-leden moeten dan ook voldoen aan de eisen 

van de Fair Employment Code. Een code waarin de 

zorg- en informatieplicht van leden over werk, 

huisvesting en andere zaken is geregeld.

Wat wij voor u (gaan) doen 

Inmiddels is het ruim twee jaar na Roemer. Een 

aantal adviezen, w.o. verplichte overheidscertifi ce-

ring van uitzendwerk en de scheiding van arbeids- 

en huurcontracten, worden de komende jaren in 

wetgeving omgezet. Maar voldoen aan wet- en 

regelgeving alléén is onvoldoende. Onze branche wil 

en moet voldoen aan de waarden, normen en 

verwachtingen van de maatschappij.

Om dit te bereiken, wordt begin 2023 een plan 

Arbeidsmigratie gepubliceerd. Dit plan kent zeven 

speerpunten:

■   Versterking van het ABU-keurmerk (zie elders in 

dit plan)

■   Investeren in gezond, eerlijk en veilig werk

■   Verdere verbetering van de kwaliteit van huisvesting

■   Meer opleidingen voor en doorstroom van 

internationale medewerkers

■   Meer aandacht voor welzijn en vitaliteit

■   Circulaire migratie als gedragen beleids-

instrument

■   Imago van de branche

Kort en goed: dit plan moet ertoe leiden dat de ABU 

in de markt zichtbaar én erkend onderscheidend is 

als het gaat om de bejegening van internationale 

medewerkers.

Lobby: behoud convenant ET-kosten
Belangrijk voor u, want…

Het convenant dat de ABU met de Belastingdienst 

heeft, regelt onder andere de ET-kosten van arbeids-

migranten. De ABU wil het convenant behouden. 

Het convenant geeft onze leden immers zekerheid 

over de toepassing van de ET-regeling. Het weg-

vallen van het convenant zou bovendien een grote 

administratieve last met zich meebrengen.

Internationale 
medewerkers vormen 

inmiddels 40% van 
het aantal 

uitzendkrachten.
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Wat wij voor u (gaan) doen 

Het huidige convenant is verouderd en heeft 

daardoor een deel van zijn toegevoegde waarde 

verloren. Daarom wil de ABU het op een aantal 

punten moderniseren. Het gaat daarbij onder meer 

over de verruiming van het begrip arbeidsmigrant, 

scherpere eisen aan de huisvesting (opnemen 

SNF-normen) en meer horizontaal toezicht. Ook in 

de cao-onderhandelingen zetten we in op behoud 

van de regeling en op een vereenvoudigde controle 

en uitvoering.

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

Verzuim kan een forse kostenpost zijn. Elke dag dat 

een medewerker verzuimt, kost uitzendwerkgevers 

veel geld. Onze leden hebben dus veel belang bij 

gelijke spelregels bij de uitvoering 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 wisselen 

van privaat naar publiek (en andersom) in te perken. 

Dat geeft ABU-leden meer rust in hun bedrijfsvoering.

Lobby: verbeteren kwaliteit aanbestedingen
Belangrijk voor u, want…

Aanbestedende partijen blijken onvoldoende kennis 

van onze branche te hebben. Ook wordt er vaak 

aanbesteed op prijs i.p.v. op kwaliteit. Via onze lobby 

en voorlichting willen wij het aanbestedingsproces 

verbeteren.

Wat wij voor u (gaan) doen 

In 2022 is voorlichting ontwikkeld en zijn we gestart 

met rondetafelgesprekken met aanbestedende 

partijen. In 2023 vervolgen we die rondetafel-

gesprekken.

Sinds eind vorig jaar wordt met de Rijksoverheid 

tevens gewerkt aan een nieuwe insteek van rappor-

tages, waarbij rekening wordt gehouden met de 

AVG. Dit moet leiden tot een gedragen advies, 

waardoor ook gemeentes meer open zullen staan 

voor een oplossing.

Monitoren en onderzoeken: payrolling 
Begin 2023 publiceren wij de resultaten van onder-

zoek naar de payrollmarkt na de Wab. De Wab heeft 

immers veel veranderd voor payrollers. Mede o.b.v. 

Begin 2023 publiceren 
wij de resultaten van 
onderzoek naar de 

payrollmarkt na de Wab.
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dit onderzoek wil de ABU een specifieke kwaliteits-

campagne gericht op sectoren die veel gebruik 

maken van payrolling ontwikkelen.

Efficiënte bedrijfsvoering en minder  
regeldruk
Belangrijk voor u, want… 

De ABU wil zijn leden ondersteunen bij een zo 

efficiënt mogelijke bedrijfsvoering. Uitzenders 

hebben te maken met veel regeldruk. Zij zijn immers 

actief in alle sectoren en er gaan bijna een miljoen 

mensen per jaar aan het werk.

Wat wij voor u (gaan) doen 

In 2022 is er een uitvraag onder onze leden geweest 

naar knelpunten in de bedrijfsvoering. Met deze 

resultaten wil de ABU samen met leden in pilots 

kijken waar verdere efficiency te halen is. Dat kan 

door o.a. verdere digitalisering van werkprocessen. 

Dat gebeurt binnen de SETU. De ABU ondersteunt 

ook softwareleveranciers bij de implementatie van 

wijzigingen in de cao en in wet- of regelgeving. En 

we helpen onze leden om zich te wapenen tegen 

cybercriminaliteit.

In de lobby blijven wij ons inzetten voor passende 

wet- en regelgeving en minder regeldruk voor 

uitzenders.

Ten slotte willen we de ABU-leden voorbereiden op 

wetgeving die vanuit Europa op sectoren afkomt. De 

CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, 

verplicht bedrijven vanaf 2025 te rapporteren over 

de impact van het bedrijf op de omgeving en 

andersom. En willen we de kansen verkennen die 

deze wetgeving biedt om uitzendwerk duurzamer  

te maken.

Lobby: zzp en platformwerk
Belangrijk voor u, want… 

Platforms zijn een serieuze concurrent voor de 

uitzendbranche. Veel van deze platforms werken 

met zzp’ers, maar steeds vaker ook met de  

uitzendformule.

Uit recente rechterlijke uitspraken blijkt dat de 

rechter platformwerkers kwalificeert als (uitzend)

werknemers. Tegelijkertijd bedienen platforms 

verschillende typen werkenden, met andere behoef-

ten, die lastig te vangen zijn in jurisprudentie. Daar 

komt bij dat het politiek Den Haag nog steeds niet is 

gelukt om duidelijke criteria te formuleren voor wie 

wel en wie géén zzp’er is. Daarmee blijft concurren-

tie op loonkosten via platforms een serieuze bedrei-

ging voor het uitzenden.

Wat wij voor u (gaan) doen 

Regulering van platformwerk en zzp is noodzakelijk 

voor een gelijk speelveld. De EU-platformrichtlijn 

kan hiervoor soelaas bieden. In 2023 doen we 

onderzoek naar het gebruik van platforms door onze 

leden en maken we een actie-agenda. Verder 

verschijnt er een whitepaper, gericht op onze 

stakeholders in politiek en ambtelijk Den Haag.

Om mensen aan het werk te
houden
krijgen



24

In de lobby blijven wij inzetten op uitvoerbare 

regelgeving, waarmee er een duidelijk onderscheid 

komt tussen zzp’ers en werknemers.

Alliantie van werk 
De ABU is een vereniging voor uitzenders en payrol-

lers. Veel leden bieden ook andere vormen van 

hr-dienstverlening aan. Wet- en regelgeving over zzp 

en platformwerk, maar ook het vaste contract, 

hebben direct impact op de markt van onze leden. 

Daarom werkt de ABU binnen de Alliantie van Werk 

samen met de Vereniging van Detacheerders 

Nederland (VvDN) en Intermediairs voor Zelfstandig 

Ondernemers Nederland (I-ZO). Gezamenlijk trekken 

we op richting Den Haag als het gaat om een gelijk 

speelveld voor alle vormen van flexibel werk. Om 

samen nog sterker te staan in Den Haag willen we in 

2023 mogelijkheden verkennen om deze Alliantie uit 

te breiden, waarbij we - in nauwe samenspraak met 

het bestuur - gaan vaststellen welke thema’s voor 

ons relevant zijn om gezamenlijk op te pakken. 

Onderzoek: Uitzendmonitor bewijslast  
waarde branche
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 en de waarde van 

uitzendwerk. Daarmee brengen we het belang van 

onze sector over het voetlicht voor leden en onze 

stakeholders.

Wat wij voor u (gaan) doen 

In 2022 hebben we een uitgebreide versie van de 

Uitzendmonitor gepubliceerd, waarin ook de rol van 

de uitzendbranche tijdens de coronacrisis werd 

uitgelicht. Komend jaar publiceren wij nieuwe cijfers 

met daarin zicht op de waarde van uitzendwerk  

voor Nederland, voor uitzendkrachten en voor de  

arbeidsmarkt.

Met de Uitzendmonitor 
brengen we het belang 

van onze sector over het 
voetlicht voor leden en 

onze stakeholders.

ABU. Dat werkt voor  
iedereen beter.
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