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Het onderzoeksrapport De toekomstvanJlexibele orbeid kent een lange voorgeschiedenis.

In 2004 groeide de uitzendsector weer, na een viertal jaren in de min te zijn geweest. Echter waar

in vroegere curves, de industrie aitijd de eerste sector was die weer begon in te lenen, nu was het

de dienstverlening. De vraag rees of de industrie echt aan het wegtrekken was naar andere landen

of dat hele andere vormen van flexibiliteit gecreëerd werden. Groepen van exPerts, van binnen en

van buiten, werden door de ABU bij elkaar gehaald en we kwamen tot een analyse: Flexibiliteit ansich

is noodzakelijk voor het bedrijfsteven om concurrerend te blijven ín moeilijke en betere tiiden. Echter, de

vraag naar flexíbíliteit verandert, bedrijfsmatige motieven en kosten spelen hier waarschiinlijk een rol in.

Ondertussen ging de groei in de uitzendsector onverminderd door en keerde ook de industrie weer

terug. Toch zagen we dat patronen van inlening aan forse veranderingen onderhevig waren en wil-

den we onze analyse sterker onderbouwen. Zo kwamen we bij TNO uit en hebben de volgende onder-

zoeksopdracht geformuleerd: Breng in kaart wat de invloed is van de veranderingen in de economische

structuur, de arbeídsmarkt, de inleenmotieven van werkgevers en de wet- t regelgeving op de rol en positie

van flexibele arbeid(sleveranciers).

TNO heeft werkgevend Nederland ondervraagd en het blijkt dat zij het belang van flexibiliteit in

grote getale onderschrijven. Maar om nu te zeggen dat ze er op een pro-actieve en strategische

manier mee bezig zijn? Nee. De inzet van flexibiliteit gebeurt op ad hoc basis en in reactie op de

waan van de dag. Ook uitzendkrachten worden voornamelijk gezien als het ultieme lapmiddel bij

piek en ziek, terwijl we toch veel meer kunnen betekenen dan dat. In het rapport is een aantal spre-

kende voorbeelden opgenomen waarin de uitzender de rol op zich neemt als strategische partner.

Bovendien met succes! Vooralsnog zijn dit de uitzonderingen, de krenten in de pap. Maar het geeft

wel aan dat het mogelijk is. Dus ondernemers verenigd in de ABU, Iees dit rapport en grijp uw kans.

Doe ideeën op vanuit de cases en zoek naar de specifieke mogelijkheden die bepaalde sectoren u kun-

nen bieden.
En heeft u na het lezen van dit rapport behoefte aan meer informatie? Wij bieden u de mogelijkheid

om zelíaan de slag te gaan met de resuitaten en op zoek te gaan naar dat stukje informatie dat u kan

ondersteunen in uw individuele bedrijfsvoering. Wij vertrouwen erop dat u als vakman/-vrouw deze

informatie op waarde weet te schatten.

Ik dank uiteraard iedereen die aan die onderzoek heeft meegedaan, in eerste instantie alle inleners

die geïnterviewd zijn, de stuurgroep en natuurlijk de onderzoekers van TNo.

Aart van der Gaag

directeur ABU
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De flexibiliteit van Nederlandse bedrijven en instellingen

Nederlandse bedrijven en instellingen hebben de grenzen van flexibiliteit nog niet bereikt. Er wordt

weliswaar een mix aan flexibiliteitsmaatregelen toegepast, maar men benut nog zeker niet alle

mogelijkheden en men is ook nog niet optimaal tevreden over de bereikte flexibiliteit. De flexibiliteit

lijkt nog voor een belangrijk deel ad hoc, op de korte termijn gericht, weinig strategisch, weinig

samenhangend en sterk rustend op de flexibiliteit van de werknemers.

Nederlandse bedrijven maken vooral gebruik van de fexibiliteit van het personeel om veranderingen

in de markt op te vangen. Ze doen een beroep op een flexibele houding van het personeel, oP over-

werk, maken gebruik van flexibele contracten (waaronder uitzendwerk), van flexibele werktijden en

deeltijdarbeid om variatie in het werkaanbod op te vangen. Bij dit type maatregelen ligt de nadruk

op kwantitatieve personele flexibiliteit. Deze maatregelen lijken vrij breed te worden benut. Een deel

van deze maatregelen lijken de bedrijven als 'noodmaatregelen'te zien, maatregelen die men liever

niet toepast.

Een tweede - meer strategische - manier om de flexibiliteitsbehoefte oP te vangen is Ílexibiliteit in

proces en organisatie. Daarbij gaat het om het creëren van flexibele werkplekken die het mogelijk
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maken om werknemers breed in te zetten, om het creëren van een flexibel productie- of dienst-
verleningsproces en het slim omgaan met voorraden en het spreiden van het werkaanbod. Er is
zeker ruimte voor meer aandacht voor dit type maatregelen.

Een derde - nog minder toegepaste - vorm van flexibilite it is flexibiliteit in netwerk en markt. Bij deze
vorm van flexibiliteit hanteren bedrijven twee middelen om pieken op te vangen: ofwel ze zeggen
nee tegen klanten of stellen de opdracht uit, ofwel ze nemen het werk wel aaD maar besteden het uit
aan derden. Bij dalen in het werk nemen ze juist werk aan van derden.

Naast deze maatregelen passen bedrijven ook maatregelen toe om de flexibiliteitsbehoefte op te
vangen die we a1s niet Jlexibel kunnen bestempelen: men past het werktempo of de levertijden aan of
men past de kwaliteit van het werk aan. Vooral tempo of levertijden worden veelvuldig aangepast.

Toekomst van flexibele arbeid
op korte termijn zijn er weinig duidelijke verschuivingen te verwachten in de flexibiliteitsmaatre-
gelen die bedrijven toepassen. op de langere termijn wensen de bedrijven hun flexibele schii verder
uit te breiden: dat wi1 zeggen dat ze het percentage werknemers met een tijdelijk contract, een
uitzendcontract ofeen overig flexibel contract tussen nu en 2015 wensen uit te breiden. Afgaand op
de wens van onze respondenten iijkt de flexibele schil te gaan groeien van20o/o it2OO7 naar 25% Ín
2015. Hierbij vallen vooral de kieine en middelgrote bedrijven op. De kleinere bedrijven (100-) willen
hun flexibele schil laten groeien van 20 naar 25o/o. De middelgrote bedrijven (100-200 werknemers)
denken na over een groei van hun flexibeie schil naar maar liefst 30ol0, terwijl de groei er bij de
grote bedrijven uit lijkt te zijn. Bij deze bedrijven (200+) stabiliseert de flexibele schil op ongeveer
23-24o/o.

Figuur 2 . Omvang van de flexibele schil in 2OO4 en 2OO7 en wens voor 2015
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Alle sectoren (op de horeca na) geven aan dat de flexibele

industrie en de transportsector tot 90lo voor bouw en voor

heeft men de wens om de flexibele schil te reduceren.
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schil zal groeien, variërend van 4o/o voor de

overheid en onderwijs. Alleen in de horeca

Figuur 3 ' Omvang van de flexibele schil in 2OO4
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Rol van de uitzendbranche
Deze verdere groei van de flexibele schil biedt een potentiële kans voor de uitzendbranche.

Vooral voor de middelgrote bedrijven zal een groei naar een schil van 30%o niet gemakkelijk efficiënt
en kwalitatiefgoed te managen zijn. Ondersteuning door een externe partner kan hierbij zeker voor-

delen bieden. Ook de ervaren krapte op de arbeidsmarkt biedt een kans voor de uitzendbranche.

Uitzendbureaus hebben in principe een beter overzicht over de (locale en sectorale) arbeidsmarkt
dan individuele bedrijven. Uit goede voorbeelden in de praktijk blijkt dat een strategische samen-

werking tussen uitzenders en inleners veel voordelen kan bieden voor zowel de inlener (grotere

flexibiliteit, kostenbesparing door slimmere personeelsplanning, minder ongewenst verloop van uit-
zendkrachten), als voor de uitzendkrachten (grotere betrokkenheid, bredere inzetbaarheid, minder
verzuim).

De uitzendbranche zal echter niet vanzelfprofiteren van de groei van de flexibele schil. Om te begin-

nen vormt uitzendarbeid maar een deel van de flexibele schil en zetten bedrijven op dit moment ook

andere typen flexibele contracten in. De visie van bedrijven op uitzendarbeid lijkt op dit moment
bovendien nog vrij traditioneel. Men schakelt de uitzendbranche vooral in voor de opvang van piek
en ziek en voor de werving van nieuw personeel. Er wordt nog beperkt gebruik gemaakt van overige

dienstverlening, zoals ondersteuning bij personele administratie, HR-diensten of personeelsplan-

ning (1 10lo van de bedrijven maakt gebruik van een van deze diensten, vooral payrolling en personele

administratie).
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Figuur 4 . De toekomst van flexibele arbeid
(verhouding tussen verschillende contÍacten in peÍcentages van h€t totale personeelsbestand)
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Kortom: we concluderen dat er voldoende kansen liggen voor de uitzendbranche. Bedrijven willen
flexibeler worden en de uitzendbranche kan hier een positieve rol in spelen. Bedrijven lijken zelf
maar matig tevreden met de door hen getroffen flexibiliteitsmaatregelen, maar zijn redelijk tevreden

met de huidige samenwerking met de uitzendbranche. Deze rol is de branche echter niet vanzelf
gegever. Daarvoor is de bedrijfspraktijk nog te veel ad hoc en traditioneel. Goede voorbeelden laten

echter zien dat er wel degelijk winst te behalen valt bij een betere samenwerking: winst voor de uit-
zendbranche, voor de inleners en - niet in de laatste plaats - voor de werknemers.



1.1 AANLEIDING

De ABU, de branchevereniging voor uitzendondernemingen, heeft irr het najaar van 2005 een

beknopte analyse gemaakt van de ontwikkelingen in de economie en arbeidsmarkt die gevoigen

hebben voor de positie van flexibele arbeid. Helder is dat er veel gebeurt met grote gevolgen voor de

uitzendwereld, waardoor de toekomstige positie van flexibele arbeid in de veranderende structuur

van de Nederlandse economie en arbeidsmarkt aan het veranderen is.

De cijfers Iieten in 2005 ook een ander beeld zien van de bewegingen op de uitzendmarkt; de

verbetering in de conjunctuur ging nog niet gepaard met de opleving van uitzendbanen in de

industriële sector. Traditioneei loopt juist de industrie voorop in de groei van het aantal uitzend-

banen omdat deze sector het meest exporteert en daardoor profiteert van de opleving van de econo-

mie. Juist de dienstverlening vertoonde opmerkelijke groei. Kortom, het traditionele beeld leek niet

meer te kloppen.

De ABU wilde graag een onderzoek (iaten) uitvoeren naar de veranderr:nde flexibiliseringbehoefte

van afnemers. De indruk is dat afnemers leren om de flexibiliseringbehoefte in te vullen op vele

manieren, zoals intern met eigen personeel, met uitzendkrachten, maar ook met detachering, zelf-

standigen zonder personeel, uitbesteding en off shoring. Gekoppeld aan de schommelingen in de

conjunctuur en arbeidsmarkt verandert er veel in de rol en positie van u tzendondernemingen.

In dit TNo rapport worden de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

7.2 VRAAGSTELLING

De centrale vraagstelling luidt:

Wat zijn huidige en toekomstige flexibiliteítsstrategieën van werkgevers, welke macro- en micrffictoren

spelen hierbij een beslissende rol en wat is de impact hiervan op de rol en positie van de uitzendbrancheT

We hebben deze algemene vraagstelling uitgesplitst in de volgende subr,'ragen:

1. wat is de huidige flexibiliteitsstrategie van bedrijven ofruel hoe fle>libel is Nederland?

Welke flexibiliteitsmaatregelen passen bedrijven toe en wat is hierin de positie van

flexibele arbeid?

Is er sprake van een samenhangende bedrijfsstrategie gericht op flexibiliteit?
Zijn er sectorverschillen in de huidige flexibiliteitsstrategie?
Welke macro- en microfactoren zijn van invloed op de toepassing van de verschillende vormen

van flexibele arbeid (flexibele contracten, werktijden en brede inzetbaarheid)?
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2. wat is de positie van flexibele contracten in het algemeen en uitzendarbeid in het bijzonder?
Wat is de verhouding tussen de verschillende typen flexibele contracten (tijdelijke contracten,

uitzendcontracten, overige flexwerkers)?

Welke macro- en microfactoren zijn van invloed op de toepassing van de verschillende typen
flexibele contracten?

Welke positie heeft uitzendarbeid binnen de flexibiliteitsstrategie (omvang, inleenmotieven
en relatie met uitzendbureau)?

Hoe tevreden zijn inleners met de inzet van uitzendarbeid?

3. Wat is de toekomst van flexibele arbeid en wat zijn kansen en bedreigingen voor de

uitzendbranche?
Welke verschuivingen zien bedrijven op de korte termijn in hun flexibiliteitsstrategie
(alle fl exibiliteitsmaatregelen)?
Welke ontwikkelingen zien bedrijven op langere termijn in de omvang van hun flexibele schil
(fl exibele contracten)?

Welke macro- en microfactoren zijn van invloed op de toe- of afname van de flexibele schil?
Wat betekenen deze ontwikkelingen voor kansen en bedreigingen voor de uitzendbranche?

NB. We hebben de uitzendbranche in dit onderzoek breed opgevat. Indien we in dit rapport spreken

over uitzendkrachten ofuitzendbureaus, dan hebben we het óók over gedetacheerden via een uit-
zendbureau en over detacheringbureaus. Voor de inlener is het niet altijd bekend welk type contract
de ingeleende flexkracht heeft.

1.3 OPZET VAN DIT BOEK

In de diverse hoofdstukken van dit boek worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. In
hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op de onderzoeksmethode. Tevens wordt het onderzoeksmodel
kort toegelicht. In hoofdstuk 3 wordt de eerste deelvraag beantwoord naar de huidige flexibiliteits-
strategie van bedrijven. In hoofdstuk 4 wordt de tweede deelvraag beantwoord naar de positie van
flexibele contracten en uitzendarbeid binnen deze flexibiliteitsstrategie. In hoofdstuk 5 wordt de

vraag raar de toekomst van flexibele arbeid en de kansen en bedreigingen voor de uitzendbranche
beantwoord. Hoofdstuk 6 bevat de conclusies en aanbevelingen.
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SHOWCASES SOCIALE INNOVATIE EN DE UITZENDBRANCHE

ln de kaders tussen de hoofdstukken in is een aantal showcases opgenomen van samenwerkingsverbanden

tussen uitzenders en inleners, waarin de stap is gezet van het traditionele inlenen van uitzendkrachten

naar een meer strategische en structurele samenwerking.

Deze showcases zijn door TNO verzameld in het kader van een kennisinvesteringsproject op het terrein

van sociale innovatie. Onder sociale innovatie verstaan we het systematisch verbeteren van de manie-

ren van werken in organisaties door: meer gebruik te maken van flexibele organisatievormen, andere

vormen van management en slimmer werken. Het doel van sociale innovatie is het verbeteren van de

productiviteit en concurrentievermogen van organisaties, maar ook het optimaal benutten van talenten

van medewerkers, het vergroten van het werkplezier en een betere balans tussen werk en prive. ln het TNO

kennisinvesteringsproject beantwoorden we de vraag onder welke condities een strategische samenwer-

kingtussen uitzender en inlener kan bijdragen aan verbeteren van de bedrijfsprestaties (kostenbesparing,

flexibiliteit, innovatie) én aan het beter benutten van talenten van (flexibele) werknemers.

Partnerfocus Transactiefocus

toegevoegde
waarde

Businessfocus Procesfocus
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ln de showcases zien we een variatie in de focus van deze samenwerking tussen inlener en uitzender, die

we uitbeelden in voorgaande figuur. Bij de transactiefocus richt men zich vooral op het efficiënt benutten

van de resources en ligt de nadruk op betrouwbaarheid en snelheid van leveren tegen een lage prijs Bij

de proces Íocus richten de partUen zich op het optimaliseren van bedrijfsprocessen en ligt de nadruk op

het 'ontzorgen' van de inlener, bijvoorbeeld op het terrein van Ílexibiliteit. Bij de business focus richten de

partuen zich op het HR-beleid en ligt de nadruk op verbetering en samenwerking in HR-processen. Een

laatste focus is de partner focus, waarbij beide partners samenwerken vanuit de gedachten dat synergie

te bereiken is door een combinatie van beider core business. Deze samenwerking is gericht op het creë-

ren van nieuwe business en kan hiermee wel innovatief zUn, maar heeft minder impact op de betreffende

werknemers en valt daarmee enigszins buiten het ondeÍzoek. ln de praktijk kunnen de cases weliswaar

worden ingedeeld naar focus, maar is de samenwerking niet altijd beperkt tot een enkele focus.

SHOWCASE 1 . ln house in productie in de voedingsmiddelenindustrie

Bij een productielocatie van een bedrijf in de voedingsmiddelenindu-

strie was sprakevan een onvoldoende efficiënte benuttingvan de perso-

nele inzet. Hiermee dreigde gevaar voor de continuiïeit van het bedrijf.

De noodzaak tot hogere efÍiciency en kostenbesparingen was groot.

Uitzender en inlener gaan samen aan de slag om tot een slimmere

inzet van het vaste en het uitzendpersoneel te komen. Er ontstaan

aanpassingen in Íunctieprofielen en in de planningsmethodiek. De

uitzender zit 'in huis' en verzore[ inmiddels de volledige personele planning, inclusief training en compe-

tentiemanagement. De inlener levert de productieplanning aan en de uitzender organiseert hier het vaste

en uitzendpersoneel omheen. KPI's zijn afgesproken op het volle terrein van de personele inzet.

De potentiële kwaliteiten van het personeel worden beter benut. Al het personeel is bredeÍ inzetbaar.

Ook voor uitzendpersoneel is er sprake van taakverbreding, meer training en scholing. Het effect van een

slimmere planning is een daling in het aantal ingeleende uren met meer dan LOo/o en een kostenreductie

van 75o/o.
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SHOWCASE 2 ' Recruitment Process Outsourcing (RPO) in de

voedingsmiddelenindustrie

Een internationaal opererend bedrijf in de voedingsmiddelenindustrie

wil het wervings- en selectieproces voor de afdeling procurement

optimaliseren. Het proces verloopt traag, 75Vo van de vacatures

wordt door externe bureaus ingevuld en van de ingevulde vacatures

was 5O7o binnen een jaar weer weg.

p**í6us Om dit proces efficiènter en effectiever te laten verlopen heeft men

het totale wervingsproces uitbesteed aan een uitzendorganisatie.

Men is gestart met een pilot, waarbinnen een on site recruiter is aangesteld, die in het eerste jaar het wer-

vingsproces heeft versneld en waarbinnen de juiste KPI's zijn vastgesteld. Na dit eerste jaar is het contract

verlengd vanwege de goede resultaten.

Deze nieuwe samenwerking heeft voor het bedrijf geleid tot kostenbesparing met ca. een half miljoen, een

reductie van de time to hire van acht naar vier weken en een terugdringing van het verloop van 5O% naar

nog geen 17o. Voor de nieuwe medewerkers betekent de nieuwe werkwijze dat ze beter begeleid worden en

zich beter op hun plek voelen.





2.1 ONDERZOEKSMETÏODE

Voor het onderzoek voor de ABU zijn in totaal 904 teidinggevenden telefonisch geÏnterviewd. Het

ging hierbij om leidinggevenden die (eind)verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid van de

betreffende organisatie of vestiging. De interviews duurden ongeveer 25 minuten en zijn in augus-

tus 2007 afgenomen.

Stratus marktonderzoek heeft de dataverzameling verzorgd. De steekProefis uit twee kaders getrok-

keu: het respondentenbestand van het laatste evaluatie onderzoek van de Flexwet en het LISA

Vestigingenbestand. Overigens zijn ook de respondenten voor het Flexwet onderzoek uit het LISA

bestand aÍkomstig. Tijdens het Flexwet onderzoek was aan de respondenten gewaagd of men deel

wilde nemen aan een eventueel vervolgonderzoek. In totaal hebben 242varL onze 904 respondenten

ook deelgenomen aan het onderzoek naar de evaluatie van de Flexwet.

De onderzoekspopulatie bestaat uit alle vestigingen van bedrijven en instellingen met 10 of meer

werkzame personen in 9 geselecteerde sectoren:

s industrie
,a bouw
+-r handel (handel en reparatie)

horeca

transport en communicatie (incl. opslag)

financiën (flnanciële dienstverlening)
particuliere en zakelijke dienstverlening (kortweg: dienstverlening)

overheid (opeubaar) en onderwijs
zorg en welzijn

Er is een gestratificeerde steekproef getrokken, waarbij deze 9 sectoren zijn onderverdeeld in 5

grootteklassen:

,e 10 t/m 19 werkuemers

20 t/m 49 werknemers

;w 50 t/m 99 werknemers

m 100 t/m 199 werknemers

ry 200 en meer werknemers

In dit rapport maken we onderscheid naar drie grootteklassen:

llr 10-100 werknemers

m 100-200 werknemers
q. 200 en meer werknemers.

Voor de analyses zijn de gegevens gewogen voor sector en/ofgrootteklasse.

É

=
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Om tot een onderbouwd onderzoeksmodel en een vragenlijst te komen, heeft vóór het veldwerk een
literatuurstudie plaatsgevonden en zijn interviews gehouden in een aantal bedrijven in verschil-
lende sectoren. In deze cases is gesproken met managers P&O, operationeel managers en inkopers of
verantwoordelijken voor de inhuur van flexkrachten. Gesproken is over de flexibiliteitsstrategie van
het bedrijl factoren die deze strategie beïnvloeden en de visie op de toekomst.

2,2 ONDERZOEKSMODEL

Op basis van literatuurstudie en cases is een onderzoeksmodel geformuleerd (zie flguur 2.1).

Bekend is uit de literatuurstudie (zie referenties) dat bedrijven hun flexibiliteitsstrategie (II) bepalen
zowel op basis van externe omgevingsfactoren (IA) alsook interne factoren vanuit het bedrijf (lB). De

invulling van de flexibiliteitsstrategie bestaat uit een pakket van flexibiliteitsmaatregelen die zijn in
te delen in de volgende groepen:

IIA flexibiliteit door marktbewerking
IIB flexibiliteit in proces en organisatie

Figuur 2.L . Uitgewerkte onderzoeksmodel

lvlarktstrategie (efficiency,

klanttevredenheid, kwaliteit)

- HR strategie (kostenbesparing,

ontwikkeling)

lnwerktrjd en opleidingsniveau

Bedrijfsgrootte

Sector

- BedrijÍsprestatie

Beleid t.a.v. uitzendarberd

- lvlotieven voor inzet uitzendarbeid

lA. BedrijÍsexterne factoren:

Flexbehoefte vanuit de markt
Flexbehoefte vanuit arbeidsmarkt

lC. Relatie met uitzendbranche:

Aard van de samenwerking met

uiUendbureau(s)

Eryaren kwaliteit van

dienstverlening

llA. Marktbewerking: beïnvloeding van de vraag:

nee zeggen, spreiden werkaanbod, aanpassen

temoo en kwaliteit

llB. Flexibiliteit in proces en voorraden

llC. Flexibiliteit in netwerk: in- en uitbesteding
van werk (structureel en incidentee ), offshoring

llD. Flexibele inzet eigen personeel: multi-
inzetbaarheid, flexibele werktijden, overueÍk,
deeltiidarbeid

llE. lnzet flexibele contracten:

Tijdelijke contracten

Uitzendkrachten/gedetacheerden

overige íexibele contracten

lllA. Verschuiving in

fl exibiliteitmaatregelen

op korte termiin

lllA. Groei of krimp

van uitzendarbeid op

korte termijn

lllB. Groei of krimp

van flexibele schil

op langere termUn
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IIC flexibiliteit in netwerk en de keten

IID flexibele inzet eigen personeel

IIE flexibele inzet van extern personeel

Vanuit de literatuur en de interviews is bekend dat de markt (IA) een zeer belangrijke factor is voor

de te kiezen flexibiliteitsstrategie. Immers de fluctuaties en onvoorspelbaarheid in de marktvraag

bepalen in welke mate het bedrijf flexibiliteitsmaatregelen zal moeten inzetten. Er zijn bedrijven

die met hun producten/diensten in een markt opereren die seizoensaÍhankelijk is. Deze bedrijven

moeten met combinaties van flexmaatregelen in het proces en inzet personeel deze pieken en dalen

zien op te vangen.

t^lelke flexibiliteitsmaatregelen bedrijven uiteindelijk dan inzetten zal ook aÍhankelijk zijn van de

bedrijfskenmerken (interne factoren), genoemd onder IB. Bedrijven met een lange inleertijd door de

complexiteit van het proces, zal eerder kiezen voor multi-inzetbaarheid of flexibele werktijden van

het eigen personeel. Bedrijven die te maken hebben met complexere en minder complexe taken zul-

Ien voor de minder complexe taken in tijden van bijvoorbeeld piekdrukte extern flexibel personeel

inlenen. Van belang hierbij is de samenwerking met heluitzendbureau (IC).

Tot slot wordt de keuze van de flexibiliteitsmaatregelen ook bepaald door de tijd en plaatslregio:

wat doet de (economische) conjunctuur (stijgen of dalen?) en wat doet de (locale) arbeidsmarkt lis
deze krap of ruim?). Bij een krappe arbeidsmarkt en tegelijkertijd aantrekkende marktvraag is een

goede samenwerking met een uitzendbureau essentieel voor het werven en zoeken van de juiste flex

krachten. Bij een onvoorspelbare ofdalende markt zullen bedrijven ook met complexe taken/proces-

sen en lange inleertijd kiezen voor een schil van flexibele krachten om risico's te beperken.

We zullen onderzoeken in welke mate de markt, conjunctuur, de arbeidsmarkt, het bedrijfsprofiel en

ook de relatie met het uitzendbureau bepalend zijn voor de toekomstige flexibiliteitsstrategieën (Ill).

2,3 CASES

Op de volgende pagina's volgt een beschrijving van de case bedrijven. Deze bedrijven, aÍkomstig uit
verschillende sectoren, hebben we bezocht omdat ze ieder op hun eigen wijze bewust bezig zijn een

antwoord te vinden op de flexibiliteitsbehoefte vanuit de omgeving.

ON DERZOEKSIVETHODE EN ONDERZOEKSIV]ODEL
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Seizoenspiek in de meubelindustrie (meLrbilair voor scholen en zorgmarkt)
Het bedrijf ontwil<kelt en produceert met ruim honderd medewerkers inrichtingsconcepten en meu-
bilair voor onderwijs- en zorginstellingen. Voor het schoolmeubilair kent het bedrijf van oudsher een
seizoenspiek in de zomervakantie, aangezien de klanten (schoten) in september om nieuw meubitair
vragen. Vanuit de markt ervaart het bedrijfeen sterk toenemende variëteit aan gevraagde eindpro-
ducten. Door het zeer grote aantal klantspecifieke einduitvoeringen van stoelen, tafels, kasten kan
en wil het bedrijfin de dalperiode geen voorraad opbouwen. Voorraad aanleggen betekent hoge kos-
ten en risico op incourantie. De productie is nu klantorder gestuurd: het bedrijfgaat pas produceren
als de klantorder bekend is.

Om toch in de dalperiode voldoende werkaanbod te creëren heeft het bedrijf enkele jaren geleden

de markt- en flexibiliteitsstrategie gewijzigd en is gestart met meubilair voor een ander marktseg-
ment: de zorg. De piekperiode valt in de periode van de zomervakantie, wanneer veel vaste mede-
werkers met vakantie zijn. Het bedrijf heeft als flexibititeitsstrategie gekozen voor een combinatie
van flexmaatregelen: tijdelijk 2 ploegensysteem, urenbank, vakantiekrachten en werk uitbesteden.
Essentiële randvoorwaarde voor de inzet van vakantiekrachten is het vereenvoudigen van taken
zodat deze vakantie krachten snel inzetbaar zijn. Daarnaast is het vaste personeel multi-inzetbaar
gemaakt zodat zij in piekperioden kunnen opschuiven naar andere werkzaamheden.

Het bedrijf voorziet de komende jaren een uitstroom van een aantal vaste medewerkers die met
pensioen zullen gaan. Voor werving van vakantiekrachten ervaart het bedrijf nu geen problemen
vanuit de arbeidsmarkt. Het bedrijf werkt hiervoor samen met 2 uitzendbureaus: een regionale en
een landelijke. Het bedrijf verwacht wel dat met de huidige krapte op de arbeidsmarkt het lastiger is

om nieuw vast personeel te werven, dat kwalitatief goed geschoold, multi-inzetbaar is en in staat is
om vakantiekrachten aan te sturen.

55 vaste contracten

2 flex poolers

15 fte vakantie
krachten

Volgorde in flexibiliteit-
maatregelen:

1. Spreiding werkaanbod
2. TijdelUk twee ploegen-

systeem, urenbank
3. Vakantiekrachten
4. Uitbesteden

Randvoonvaarde:
vereenvoudigen van
takenen multi-inzet-
baarheid vaste personeel

55 vaste contEc-
ten (urenbank en

multtsinzetbaarheid)

Flexpool gaat eruit?

15 fte vakantie
kraohten?

2006
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Toeleverancier in de automotive (auto's en vrachtwagens)

Het bedrijf ontwikkelt en produceert klantspecifieke schuifdaksystemen voor autofabrikanten. Het

bedrijf heeft weretdwijd productievestigingen dicht bij de autofabrikanten om snel te kunnen leveren.

Vanuit de markt ervaart het bedrijfde afgelopenjaren een toenemende vraag en is het bedrijfgegroeid.

Het bedrijf ervaart echter in de markt ook een toenemende grilligheid en onvoorsPelbaarheid in de

marktvraag: dit als gevolg van conjunctuurschommelingen in de automarkt. 300/o van de fluctuaties

komt vanuit het gegeven dat het bedrijf een optie levert voor de auto of vrachtwagen; daarbij komt

nog de onzekerheid vanuit de conjunctuur en de krimp van de gehele markt: circa 20%o fluctuaties.

Als flexibiliteitsstrategie heeft het bedrijfgekozen voor een combinatie van een aantal flexibiliteits-

maatregelen, dat in een bepaalde volgorde worden genomen: Eerste staP is het enigszins gladstrij-

ken van fluctuaties door middel van schuiven met orders. Vervolgens ligt het accent op multi-inzet-

baarheid over de verschillende productielijnen. Daarnaast kent het bedrijf een schillenmodel met

tijdelijke contractanten en uitzendkrachten. De verhoudingen zljn 50o/o vaste krachten, 150/o con-

tractanten (medewerkers met tijdeiijk contract, bij het bedrijf of bij uitzendbureau) en 350/o uitzend-

krachten. De flexibele schil is in de loop der tijd gegroeid: de onzekerheid van de markt is toegeno-

men. Door de groei van het bedrijfen daarmee de flexibele schil heeft het bedrijfook een gunstiger

positie gekregen op de regionale arbeidsmarkt. Het bedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst

met één (in house) preferred uitzendorganisatie met een looptijd van 3 jaar voor het leveren van

tijdelijk en structureel flexibel personeel (met name uitzendkrachten). In de overeenkomst zijn indi
catoren opgenomen op het gebied van: vervullingspercentage (aantal starters/aantal aanvragen);

verloop (ongewenste stoppers) ziekteverzuim (kort verzuim,); leverbetrouwbaarheid; kwaliteit van

de instroom (complete instromers / totaal instromers); correctheid en nauwkeurig facturering.

Het bedrijf verwacht dat er vanuit de markt een vraag komt naar nog complexere producten. Dat

betekent binnen het bedrijf een toename van complexere taken (testen) en dus een toenemende

behoefte aan hoger gekwalificeerd personeel.

50% vaste contracten il
15% contractanten

35% uiuendkrachten

Volgorde in toepa$ing
fl exibiliteitmaatregelen:

1. Min.3 dagen en max.

5 dagen eindvooraad
2. Multi inzetbaarheid

VaSt

3. Uitzendkracht en
contractant

4. Zonodig2e oÍ3e
ptoeg

Randvmruaalde:
nexibel assemblage
concept
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Verzekeraa r: strategie ontr,vi kkel r ng op flexi bi I iteit
Een verzekeraar heeft te maken met seizoenspieken door veranderingen in de wetgeving. Daarnaast
ondervindt het bedrijfeen toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Binden en boeien van personeei
en een aantrekkelijke werkgever zijn speelt een belangrijk rol in het HR-beleid. Door een fusie heeft
het bedrijf te maken met twee praktijken op het terrein van HR en flexibiliteit. Een van de lusiepart-
ners hanteerde een flexibele schil van ongeveer 100/o, welke bestond uit zowel uitzendkrachten als
gedetacheerden. Na de fusie is het bedrijf de visie en flexibiliteitsstrategie gaan (her)ontwikkelen.
Externe factoren die van invloed zijn op de flexibiliteitsstrategie zijn: een krapper wordende arbeids-
markt en seizoenspieken in verzekeringen door veranderde wetgeving.

Sinds de fusie heeft het bedrijf een mobiliteitscentrum opgezet, waarin vooral 'boventallig' perso-
neel is ondergebracht. Indien er een behoefte aan personeel ofeen capaciteitsprobleem is dan dient
men eerst aan te kloppen bij het centrum. Ten opzichte van 2005 was er in 2006 door wijziging van
het verzekeringsstelsel een toename van de inzet van uitzendkrachten met 340/o en zijn er veel men-
sen in dienst genomen voor tijdelijke werkzaamheden (o.a. offertetrajecten). Door het wegvallen van
de extra activiteiten ztjn deze mensen nu boventatlig geworden. Met een uitzendorganisatie worden
mogelijkheden tot samenwerking verkend voor het in dienst nemen van het boventallig geworden
vaste personeel.

De verwachting in het bedrijf is dat in de nabije toekomst (tussen nu en 5 jaar) een krimp zal plaats-
vinden in het personeelsbestand. De totale personeelsgrootte zou dan uit moeten komen op iets
minder dan het huidige aantal vast personeel. Het aantal procent flexibele werkkrachten ligt dan
tussen de 70-2oo/o. De organisatie zal de flexibele schil kunnen gebruiken om mee te 'ademen' met
de dynamiek van de omgeving. Een lange termijnverwachting is dat de organisatie steeds meer
sPecialistische activiteiten zal uitbesteden aan derden en zich uiteindelijk puur gaat richten op haar
kernactiviteiten. Over tien jaar zal er dan een kleine kern overblijven aan vast personeel en zal de
organisatie aÍhankelijk zijn van allerlei specialistische toeleveranciers.

Huidige situatie + sjaar

ON DERZOEKS]\4 EIHODE EN ON DERZOEKSI\4ODEL
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Callcenter van een thuiswinkelorganisatie
Een thuiswinkelorganisatie werkt met een groot 'in house callcenter' met een bezetting van ongeveer

250 personen voor inbound telefoongesprekken. Vanuit de markt is er een grote noodzaak om flexibel

te kunnen werken. De thuiswinkelorganisatie heeft inherent aan haar business te maken met grote

schommelingen in behoefte aan personeel. Pieken in personeelsbezetting liggen rond de uitgifte van

de wintercatalogi (jan/feb) en de zomercatalogi (iuli/aug). Ook de personeelsbehoefte over de dag is

gespreid. Na 18.00 uur ligt een enorme piek in telefoonverkeer.

De thuiswinkelorganisatie heeft de voorkeur om haar eigen flexibiliteit te organiseren, mede vanwege

slechte ervaringen met uitzendbureaus in het verleden. De organisatie werkt al jarenlang met inzet

van deeltijd medewerkers (vooral vrouwelijk personeel) en min-max contracten. De planning gebeurt

op basis van íorecast en individuele wensen (werktijden). In de pieken wordt het personeel aangevuld

met studenten via een studenten uitzendbureau. Voor zowel het vaste als het flexibele personeel werkt

het bedrijf sinds enkele jaren met zogenaamde 'ontwikkelpaden'. Taakgebieden zijn heel duidelijk

omschreven en onderverdeeld in kleine 'brokjes', de zgn. clusters. Nieuwe callcenter medewerkers en

bijvoorbeeld herintreders hoeven niet meer het hele taakpakket in één keer aan te leren, maar starten

met de basistaken. Daarnaast maken ontwikkelpaden het werk voor mensen breder en interessanter.

In de nabije toekomst zal de organisatie haar beleid op een aantal punten aanpassen. De beiangrijkste

veroorzaker is de toename van internetverkeer en dus de afname van telefonische bestellingen. Daarom

zal het bedrijf de vaste kern verminderen (door natuurlijk verloop) en meer gebruik gaan maken van

flexibele inzet (50%). Met name de service telefoon vraagt meer sociale en communicatieve vaardig-

heden van werknemers. De consument is veel mondiger en assertiever geworden. De behoefte aan

hoger opgeleid personeel met sociale en communicatieve vaardigheden zal toenemen. De toekomst

vraagt dus hele andere medewerkers, met zogenaamde multiskills. Door het aantrekken van de eco-

nomie is het moeilijker om op de huidige arbeidsmarkt deze mensen te vinden. Het bedrijf heeft haar

flexbehoefte nu neergelegd bij een studentenuitzendbureau voor HBO'ers en WO'ers. Ook zullen meer

callcenteractiviteiten'geoutsourced' worden aan een extern callcenter.

deeltrjdeÍs

min-max contracten

flexibele werKijden

Urtzendkkrachten
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Eindassemblage van trucks
Het bedrijf is actief in de zware wachtauto industrie. Het gaat om de eindassemblage van de trucks. Deze
markt is wereldwijd een groeimarkt, zij het met regionale verschillen. Het bedrijf is ook wereldwijd actief;
daarmee worden al de verschillende groeisnelheden van de regionale markten opgevangen. Ook binnen
de Europese markt kunnen conjunctuurbewegingen deels hiermee opgevangen worden. Het bedrijfpro-
duceert zo dicht mogelijk bij de afzetmarkt. ondanks de regionale spreiding van de markten worden
pieken en dalen in de loop der tijd groter. Er is een groot verschil tussen de technologische (15 jaar) en
economische (2,5-5 jaar aÍhankelijk van de markt) levensduur van vrachtauto's. Transporteurs kopen in
economisch neergaande conjunctuur geen vrachtwagen (want de oude kan technisch nog gemakkelijk
een paar jaar mee), maar bij het begin van de hoogconjunctuur gaan ze allemaal weer een nieuwe truck
kopen. De fabriek is 100% ordergestuurd en dient de marktvraag dus direct te volgen.

De flexibiliteitsstrategie moet hierop een antwoord hebben. Deze is opgebouwd uit vier elementen.
1. zo stabiel mogelijke stroom (aantal vrachtwagens per dag dat uit de lijn komt); als ze achterlopen

op schema wordt er overgewerkt, als er teveel vooruitlopen wordt er eerder gestopt en een ver-
beteractiviteit opgestart.

2. volumeflex korte termijn (horizon is 1 maand) door flexurenbank; het tempo wordt ook nu
zo stabiel mogelijk gehouden, maar door per week vijf uur te plusflexen kan de bedrijfstijd
gedurende drie maanden verlengd worden; ook kan er minder volume gemaakt worden door te
'minusflexen'; het salaris blijft voor de medewerkers gelijk.

3. volumeflex op langere termijn: als de pieken en dalen een structureel karakter hebben dan
gebruikt het bedrijfde flexibiliteit van de externe schillen; hiervoor is een in house uitzendbureau
verantwoordelijk; hiermee kan het bedrijf binnen de planningshorizon op- en afschalen; kenmer-
kend is dat de uitzendkrachten aan dezelfde eisen moeten voldoen als de vaste krachten.

4. multiinzetbaarheid; medewerkers kunnen groeien in hun functie (monteur, allround monteur en
vakmonteur) en daarmee breder worden ingezet; dit geldt ook voor de uitzendkrachten.

De samenwerkingsrelatie met het in house uitzendbureau is stra-
tegisch van aard. Het gaat om single sourcing, en niet om dual
sourcing, waar Ieveranciers tegen elkaar worden uitgespeeld.
Er worden langdurige contracten (3-4 jaar) afgesloten. Het zijn
partners, waarbij het ook gaat om continu verbeteren. Daarvoor
zijn ook KPI's afgesproken, zoals kwaliteit, Ievertijd, uitstroom;
afspraken worden goed vastgelegd, evaluatiemomenten worden
gebruikt om marktconforme afspraken te maken. Het uitzendbu-
reau verkrijgt op deze manier ook een rol in het verbeteren van
de planning van het personeel tussen de groepen. Er wordt een
plan ontwikkeld waarin de over- en ondercapaciteit niet meer per
groepsleider wordt geregeld, maar over de groepen heen via een

flexpool. Het uitzendbureau beheert deze Ílexpool.
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Bank: f nancieel gestuurde inhuur van flexkrachten

Het bedrijf is internationaal actief als banl< en verzekeraar. Die markten worden gekenmerkt door groei

en harde concurrentie. Naast een stabiele onderstroom aan financiële dienstverlening is binnen veel

productgroepen de vraag tamehjk onvoorspelbaar. Zo is binnen de hypothecaire dienstverlening de

conjunctuur en de rentestand zeer bepalend voor de omvang van de activiteiten. Beide zijn nauwelijks

te beïnvloeden, ook niet door grote spelers. In Nederland is het bedrijféén van de grootste inleners van

flexibele arbeid. Het is een goed voorbeeld van een inkoopperspectief met een financieel-economisch

accent op de inhuur van uitzendkrachten.

De flexibiliteitsstrategie is gericht op het multi-inzetbaar maken van de eigen krachten om de eerste

fluctuaties op te vangen. Verder wordt ook op diverse plekken aan flexibilisering van de werktijden
gedaan. Maar een essentieel onderdeel van de flexstrategie is het inhuren van flexibeie krachten. Het

bedrijfis een grote inlener van flexkrachten.

Sinds 2006 wordt op een nieuwe manier omgegaan met flexibele krachten. Het bedrijf heeft ervoor

gekozen om alle inhuur via één intermediair te laten verlopen, een centrale inkoop dus. De intermedi-

air zet vervoigens de vraag uit bij een drietal preferred suppliers.

Resultaten zijn gemengd te noemen. Er is reeds een forse kostenreductie bereikt door de centrale

inkoop en het onderhandelen over tarieven. Tegelijk is er veel operationele bestuurslast bijgekomen.

Leidinggevenden zijn relatief veel tijd bezig met administratieve zaken, hoger verloop en mismatches.

Deels zijn dit kinderziekten (gewenning aan de nieuwe werkwijze van zowel de operationeel leiding-

gevenden, de uitzendbureaus en de intermediair). Maar voor een deel is het inherent aan de construc-

tie: de operatie staat nu verder afvan de flexleverancier. Er zit een schakel tussen waarmee een scherp

tarief mogelijk wordt.

60-70% vaste contracten

10% contractanten

2070 uitzendkrachten

20072007
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ICT sector
Vier (middel)grote bedrijven in de ICT branche ondervinden een toename in de marktvraag en een

toenemende krapte op de arbeidsmarkt. De ICT markt is een internationale markt. Alle bedrijven
hebben te maken met de vraag of men de focus op Nederland richt of op het buitenland. Daarbij

speelt enerzijds het ondernemingsklimaat in Nederland een rol versus de bedrijfscultuur in het bui-

tenland. Anderzijds speelt de afweging tussen loon- en opleidingskosten en inhuurkosten een rol.

Ook in de offshore landen stijgen inmiddels de loonkosten en de tarieven. De focus komt steeds meer

te liggen op het binden van werknemers.

Bij de flexibiliteitsstrategie staat de vraag centraal: zelf doen of uitbesteden. Men heeft de voor-

keur voor zelfdoen voor de core business, waarvoor men ook zelfvoor opleiding van het personeel

zorgt. Overige taken worden uitbesteed. Voor ad hoc tekorten worden uitzendkrachten ingehuurd.

Projectwerk wordt verder opgevangen met een pool van beschikbare mensen. De bedrijven huren
extern personeel in van uitzendorganisaties, detacheringbureaus én andere ICT organisaties. Hierbij
is veelal sprake van raamovereenkomsten, waarbij de inlener verantwoordelijk is voor technische
training en opleiding. Er is regelmatig sprake van reciprociteit in de klant-leverancier relatie: men is

zowel klant als Ieverancier voor elkaar.

Ofbhore uitbesteding
van projecton BUIÏENLAND

NEDERLANDOffshonng
van niet-

kemactiviteiten
(adm, en fin.)
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SHOWCASE 3 . lnhouse bij call center in de energiesector

Bij een inlener in de energiesector bestonden knelpunten in de

match tussen de vraag en het aanbod aan uitzendkrachten. Er was

onder meer sprake van een te hoog verloop. Voor het uitzendbu-

reau was het lastig om goede mensen te leveren. Bovendien was het

voor de uitzender lastig om de capaciteitsbehoefte bU de inlener in

te schatten.

De uitzender zit bij de inlener 'in huis' en biedt een quick scan aan

(uitgevoerd i.s.m. TNO) om de voornaamste knelpunten en oplossingsrichtingen in beeld te brengen.

Gevolg hiervan is dat de samenwerking tussen de inlener en de uitzender meer als een partnerschap

wordt gezien en dat er door de uitzender (en de inlene0 wordt gewerK aan een verbetering van het totale

proces binnen het callcenter. De gezamenlijke focus ligt op procesverbetering en kostenbesparingen in de

operationele planning.

Resultaat van deze nieuwe manier van samenwerken is groter betrokkenheid van het personeel en daar-

mee ook een aantoonbaar lager verloop en verzuim.

SHOWCASE 4 ' Outplacement bij een bank

Een bank wil bij boventalligheid van personeel het percentage plaat-

singen in het outplacement traject verhogen. Ook het aantal mede-

werkers dat een outplacement traject ingaat wil men verlagen, door

al bij aanzegging van boventalligheid mensen op een andere baan te

plaatsen en niet te wachten tot de feitelUke boventalligheid.

Voor het plaatsen van boventallige medewerkers op de (externe)

arbeidsmarkt werkt men samen met dertig verschillende leveranciers

van flexibele arbeid, waarvan er achttien een zogenaamde preferred supplier zijn.

Men heeft drie varianten ontwikkeld: een interne marktplaats (een platform van vraag en aanbod binnen

de bank), een externe marktplaats (plaatsing extern door de flexleveranciers), en de plaatsing bij wijwillige

organisaties (mogelUkheid tot verrichten van vrijwi I I igerswerk).

Door deze nieuwe manier van werken is het percentage uitstroom en doorstroom bU boventalligheid verbe-

terd en het bedrijf heeft ervaring opgebouwd bij het ontwikkelen van nieuwe HR-diensten. De relatie met

de uitzendorganisaties is verstevigd. Het personeel dat in aanmerking komt wordt extra opgeleid en de

mogelijkheid geboden om zich verder te ontplooien, wat hun kansen op ander werk vergroot.
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In dit hoofdstuk bespreken we de huidige flexibÍliteitsstrategie

van bedrijven. Achtereenvolgens worden de volgende vragen

behandeld:

1. Welke flexibiliteitsmaatregelen passen bedrijven toe en

wat is hierin de positie van flexibele arbeid?

2. Is er sprake van een samenhangende bedrijfsstrategie
gericht op flexibiliteit?

3. Zíjn er sectorverschillen in de huidige flexibiliteitsstrategie?

4. Welke macro- en microfactoren zijn van invloed op de toepassing van de verschillende vormen

van flexibele arbeid (flexibele contracten, werktijden en brede inzetbaarheid)?

Figuur 3.1 ' Globaal onderzoeksmodel, hoofdstuk 3

-

Flexibiliteit in proces en vooraden
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3.1 WELKE FLEXIBILITEITSMAATREGELEN PASSEN BEDRIJVEN TOE

EN WAT IS HIERIN DE POSITIE VAN FLEXIBELE ARBEID?

reI We hebben de respondenten een hele reeks flexibiliteitsmaatre-
gelen voorgelegd en ze de vraag gesteld of en in welke mate men
hier binnen het eigen bedrijf gebruik van maakt. Figuur 3.2 laat
het percentage bedrijven zien dat gebruik maakt van de verschil-
Iende maatregelen.

In figuur 3.2 is te zien dat bedrijven vooral sterk op arbeidsflexi
biliteit vertrouwen om hun flexibiliteitsbehoefte op te vangen.

AIIe maatregelen die te maken hebben met de flexibele inzet van het interne en externe personeel
staan aan de linkerkant van de figuur: flexibele houding (82o/o),overwerk (75%o), flexibele contracten
(74olo), brede inzetbaarheid (6770), flexibele werktijden (63%) en deeltijdarbeid aansiuitend bij het
werkaanbod (560lo).

Het inrichten van een flexibel productie- ofdienstverleningsproces staat op de 7e plaats: 55olo van de

bedrijven zegt een flexibel proces te hebben.

Opvallend is dat eveneens 550/0 van de bedrijven het tempo ofde levertijd aanpast, een teken dat ze

onvoldoende flexibel zijn om variatie in de vraag op te kunnen vangen.
Bedrijven maken maar beperkt gebruik van een netwerk en samenwerkingsrelaties om variatie in
het werkaanbod op te vangen: 410lo besteedt wel eens werk uit et28o/o neemt wel eens werk aan.
Nee zeggen doen bedrijven liever niet, maar hier wordt toch nog steeds door 28o/ovarl de bedrijven
gebruik van gemaakt en260/o van de bedrijven past de kwaliteit van het werk aan als het te druk is.

Figuur 3.2 ' De 14 flexibiliteitmaatregelen in volgorde van toepassing door bedrijven
(% bedrijven dat maatregel in 2OO7 toepast)

-
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Er wordt het minst gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het werkaanbod beter te spreiden door

bewuste combinatie van producten, diensten of markten (23%).

Als we aannemen dat bedrijven vanuit de wens om hun concurrentiepositie te versterken of om

hun klanten of cliënten zo goed mogelijk te bedienen liever geen nee willen verkopen, geen langere

Ievertijden of wachttijden willen toestaan en liever geen concessies willen doen aan de kwaliteit,

dan valt er nog veel te winnen in de flexibilisering van proces en organisatie en in het versterken van

samenwerkingsverbanden. Als we tevens aannemen dat het vanuit het personeel niet altijd wense-

lijk is om overwerk toe te passen, ligt hier ook een potentieel voor uitzendarbeid verborgen.

De grote en kleine bedrijven verschillen niet signif,cant in de maatregelen die gericht zijn op flexibi-

liteit van proces en organisatie en op maatregelen, zoals spreiding van het werkaanbod, aanPassen

van het tempo of de kwatiteit, en in- en uitbesteden. De verschillen tussen grote en kleine bedrij-

ven in de toepassing van arbeidsflexibititeit zijn wel signif,cant (zie flguur 3.3). In de middelgrote

bedrijven wordt het meeste gebruik gemaakt van overwerk en de inzet van flexibele contracten.

In de grootste bedrijven wordt relatiefvaker gebruik gemaakt van brede inzetbaarheid en flexibele

werktijden. Overigens staan de flexibele contracten in de grote bedrijven op nummer 1. De kleinste

bedrijven passen alle maatregelen minder vaak toe.

Figuur 3.3 . Verschillen tussen grootteklassen in de toepassing van flexibele arbeid
(7o bedrUven dat maatregel in 2007 toepast)
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r r Kortom: Op de vraag welke flexibiliteitsmaatregelen bedrijven toepassen en hoe Jlexibel Nederland

is kunnen we een kort antwoord geven: bedrijven passen een heel pallet aan flexibiliteitsmaatregelen
toe, maar de nadruk ligt toch vooral op arbeidsJlexibiliteit. Er is zeker ruimte voor verbetering in de

mix aan maatregelen, met name in de toename van flexibiliteit van proces en netvverk.
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3,2 IS ER SPRAKE VAN EEN SAMENHANGENDE BEDRIJFSSTRATEGIE

GERICHT OP FLEXIBILITEIT?

5f o tisf ísche s amenhang tuss en flexib iliteitsmaatre gelen

Om de vraag te beantwoorden of er nu sprake is van een samen-

hangende bedrijfsstrategie gericht op flexibiliteit hebben we
verschillende gegevens tot onze beschikking.

Zo hebben we allereerst in de data onderzocht of er een statisti-
sche samenhang te vinden is tussen de verschillende maatrege-

Ien (correlaties, factoranalyses en schaalconstructies).

Op basis van deze analyses kunnen we vier typen maatregelen onderscheiden:

1. Nederlandse bedrijven maken in de eerste plaats gebruik van de lexibiliteit van het personeel om
veranderingen in de markt op te vangen. Ze doen een beroep op een flexibele houding van het
personeel, op overwerk, maken gebruik van flexibele contracten (waaronder uitzendwerk), van
flexibele werktijden en deeltijdarbeid om variatie in het werkaanbod op te vangen. Bij dit type
maatregelen ligt de nadruk op kwantitatieve personele flexibiliteit. Deze maatregelen lijken vrij
breed te worden benut. Er kan hierbij zowel sprake zijn van eigen als ingehuurd personeel.

2. Een tweede manier om de flexibiliteitsbehoefte op te vangen is flexibiliteit in proces en organisatie.
Daarbij gaat het om het creèren van flexibele werkplekken die het mogelijk maken om werkne-
mers breed in te zetten, om het creëren van een flexibel productie- ofdienstverleningsproces en

het slim omgaan met voorraden en het spreiden van het werkaanbod (nee zeggen hoort niet in dit
type). Er is zeker ruimte voor meer aandacht voor dit type maatregelen. Het breed inzetten van

het eigen personeel op taken en functies hoort dus bij dit type maatregelen.

3. Een derde - nog minder toegepaste - vorm van Ílexibiliteit is Jlexibiliteit in netwerk en markt. Bij
deze vorm van flexibiliteit hanteren bedrijven twee middelen om pieken op te vangen: ofwel ze

zeggen nee tegen klanten, ofwel ze nemen het werk wel aan maar besteden het uit aan derden.
Bij dalen in het werk nemen ze juist werk aan van derden. Een van de maatregelen die wij aanvan-

kelijk onder marktbewerking hadden geplaatst, blijkt dus beter te passen bij het hebber van een

flexibel netwerk. Ook spreiden van het werkaanbod past in dit type maatregelen (deze maatregel
past dus in twee typen).

4. Naast deze maatregelen passen bedrijven ook maatregelen toe om de flexibiliteitsbehoefte op te
vangen die we als nietflexibel kunnen bestempelen: men past het werktempo of de levertijden aan

of men past de kwaliteit van het werk aan. Vooral tempo of levertijden worden veelvuldig aange-

past.

Uit de analyses komt naar voren dat er sprake is van deze vier typen maatregelen. Het is echter niet
zo dat bedrijven die voor het ene type kiezen niet ook het andere type maatregelen toepassen. Om

een deel van deze diversiteit te laten zien enkele voorbeelden van maatregelen die nu juist wel of
niet vaak samen worden toegepast (naast de hierboven genoemde vier typen):

Bedrijven die maatregelen treffen die gericht zijn op de flexibiliteit van proces en organisatie zeg-

gen minder vaak nee. Dit geeft aan dat zij meer strategisch met flexibiliteit omgaan.

I

ll
I
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Het hebben van een flexibel proces kan ook goed samengaan met het inschakelen van een net-

werk (in- en uitbesteden) én met flexibiliteit van het eigen personeel.

Bedrijven die flexibele contracten gebruiken, passen minder vaak de kwaliteit of de levertijd aan.

Dit wijst er op dat zij dus voldoende flexibel zijn om niet naar deze noodmaatregelen te grijpen.

Dit geldt deels ook voor bedrijven die werk kunnen uitbesteden: zij hoeven minder vaak het werk-

tempo aan te passen en kunnen zich dus beter aan de gewenste levertijden houden. Voor alle

overige flexibiliteitsmaatregelen geldt dat deze heel goed samen kunnen gaan met het aanpassen

van het werktempo.
Ook overwerk is zo'n maatregel die vrijwel met alle andere maatregelen samen kan worden toege-

past, met uitzondering van voorraadbeheer.

Gebruik maken van werknemers met een flexibel contract kan heel goed samengaan met de flexi-

biliteit van het eigen personeel.

De bedrijfspraktijk blijkt dusdanig divers en willekeurig in de combinatie van flexibiliteitsmaatrege-

len, dat we de vier genoemde typen niet als één maat kunnen gebruiken in het verdere onderzoek.

We kunnen er bijvoorbeeld geen betrouwbare schalen van maken. In de vervolganalyses blijven we

daarom steeds de afzonderlijke maatregelen bespreken.

Tevredenheid met de eigen mix aan maatregelen

Een andere manier om te kijken naar de vraag ofer nu sprake is van een samenhangende bedrijfs-

strategie is te luisteren naar de mate waarin de respondenten zelf van mening zijn dat ze er in

slagen om de flexibiliteitsbehoefte op te vangen. We hebben de respondenten gevraagd in hoeverre

ze tevreden zijn met de combinatie van getroffen maatregelen. Uit de cijfers blijkt dat slechts een

relatiefklein gedeelte van de bedrijven zeer tevreden is: in totaal 47o/ovàrr de bedrijven. De grootste

groep bedrijven is slechts enigszins tevreden.

Vooral de kleinere bedrijven zijn vaker tevreden met hun flexibiliteit dan de beide andere groepen,

terwijl zij alle maatregelen minder toepassen (zie f,guur 3.4). Van de 100+ en 200* bedrijven is

maar 32o/o resp. 340lo zeer tevreden met de eigen flexibiliteitsmaatregelen en 50olo resp. 64%o slechts

enigszins tevreden. Dit betekent dat er duidelijk verbetering mogelijk is in de flexibiliteitsmaatrege-

len van bedrijven.

Kleine bedrijven zijn meer tevreden, terwijl ze minder maatregelen toepassen. Dit lijkt kenmerkend

voor een deel van de flexibiliteitsmaatregelen. Bedrijven die tevreden zijn met de totale mix aan

maatregelen:

zeggen minder vaak nee tegen klanten
nemen minder vaak werk aan van derden

doen minder vaak een beroep op de flexibele houding van het personeel

maken minder vaak gebruik van overwerk
maken minder vaak gebruik van werknemers met een flexibel contract

Voor alle overige flexibiliteitsmaatregelen (inclusief het inzetten van uitzendarbeid) geldt dat er

geen verband is met de tevredenheid of ontevredenheid over de totale mix aan maatregelen.
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Figuur 3.4 ' Tevredenheid met de mate waarin
de behoefte aan flexibiliteit opvangen
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We zien dus dat bedrijven eerder tevreden zijn als ze bepaalde maatregelen minder toe (hoeven

te) passen. Zo kunnen we deze specifieke maatregelen wellicht als 'noodmaatregelen' typeren die

bedrijven liever niet treffen.

Welke flexibiliteitsmaatregelen helpen het beste?
Een derde manier om de vraag te beantwoorden ofer nu sprake is van een samenhangende bedrijfs-
strategie, is om de respondenten te vragen welke flexibiliteitsmaatregelen hen nu het meeste hel-

pen. Dit ievert het volgende rijtje op (0/o bedrijven dat deze maatregelen in hun top 3 hebben staan):

1. Flexibele houding ofbrede inzetbaarheid vaste personeel: 81%

2. Flexibele werktij den, overwerk en deeltij darb etd:. 640/o

3. Inzet uitzendkrachten, gedetacheerden: 4 1 o/0

4. Inzet overige flexibele contracten: 410lo

5. Flexibiliteit in proces of werken met voorrader.:30o/o

6. Aannemen en uitbesteden van werk: 2570

7. Beïnvloeden van de vraag:21.o/o.

Bedrijven passen niet alleen vooral maatregelen gericht op arbeidsflexibiliteit toe, ze geloven ook
het meest in het nut van deze maatregelen.

Omdat we in dit onderzoek uiteraard in het bijzonder geïnteresseerd zijn in de inzet van uitzend-
arbeid, hebben we hier afzonderlijk naar gevraagd. Het volgende hoofdstuk richt zich meer in het
bijzonder op uitzendarbeid, maar hier laten we alvast zien in hoeverre bedrijven die wel of geen

gebruik maken van uitzendarbeid van elkaar verschillen in de mate waarin ze vinden dat bepaalde

maatregelen helpen (zie tabel 3.1).
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TABEL 3.1. Welke maatregelen helpen u het meest (% bedrijven die deze maatregelen in hun

top 3 hebben staan, onderscheiden naar bedrrjven met en zonder uitzendkrachten)

BEDRIJVEN MET UITZENDKRACHTEN BEDRIJVEN ZONDER UITZENDKRACHTEN

1. Flexibele houding of brede inzetbaarheid

vaste personeel: 74%

2. lnzel uitzendkrachten, gedetacheerden: 68%

3. lnzet flexibele contracten: 68%

4. Flexibele werktijden, overwerk

en deeltijdarbeid: 55%

5. Flexibiliteit in proces oÍ

werken met vootaden: 24o/"

6. Aannemen en uitbesteden van werk:27o/o

7. Beïnvloeden van de vraagi 74o/o

1. Flexibele houding of brede inzetbaarheid

vaste personeel: 84%

2. Flexibele werktuden, overuerk

en deeltijdarbeid: 68%

3. Flexibiliteit in proces of

werken met voorraden: 35%

4. Aannemen en uitbesteden vanwerk:27o/o

5. Beïnvloeden van dewaagi 26Yo

6. I nzet u itzend krac hten, gedetacheerden : 22o/"

7. lnzet flexibele contracten: 22 %

Duidelijk is dat bedrijven die uitzendkrachten inzetten over het algemeen zeer tevreden zijn met de

bijdrage van deze maatregel aan de eigen flexibiliteit. Na de flexibete houding en de brede inzetbaar-

heid van het vaste personeel werkt het inzetten van uitzendkrachten (offlexibele contracten), in hun

visie, het best.

Bedrijven die geen uitzendkrachten inzetten, echter, geloven ook niet dat dit voor hen een goede

maatregel is.

Het ziet er in het algemeen naar uit dat bedrijven nog onvoldoende idee hebben van het nut van

maatregelen, waar ze zelf geen ervaring mee hebben. Ervaringen delen met andere bedrijven, die

dergelijke maatregelen wel toepassen zou kunnen helpen bij het vinden van een betere mix aan

fl exibiliteitsmaatregelen.

r r Kortom: De vraag of er nu sprake is van een samenhangende bedrijfsstrategie gericht op flexibiliteit
moeten we vooralsnog ontkennend beantwoorden Er is slechts beperkt sprake van samenhang tus-

sen de maatregelen en bedrijven zijn zelf maar matig tevreden met hun eigen mix aan maatregelen.

Kleinere bedrijven zijn meer tevreden, terwijl ze minder maatregelen toepassen. Daarbii is men meer

tevreden met de maatregelen die men kent en is er weinig geloof in het nut van niet getroffen maat-

regelen. Bovendien ziet men een deel van de getroffen maatregelen als noodmaatregelen.

Op basis van deze gegpvens kunnen we constateren dat er nog veel ruimte is om de flexibiliteits-
strategie te optimaliseren, waarbij niet alleen gekeken moet worden naar welke maatregelen men

toepast, maar ook naar hoeveel maatregelen. Daarbij kan het nuttig zijn om ook buiten de muren

van de eigen orqanisatie te kijken naar maatregelen die andere bedrijven toepassen.

Bedrijven die uitzendkrachten inzetten zijn over het algemeen zeer tevreden met de biidrage van

deze maatregel aan de eigen Jlexibiliteit. Volgens bedrijven die uitzendkrachten inzetten werkt de

flexibele houding en de brede inzetbaarheid van het vaste personeel (74o/o) en het inzetten van uit'
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zendkrachten (ofJlexibele contracten) (68%) het best. Bedrijven die geen uitzendkrachten inzetten,
geloven ook niet dat dit voor hen een goede maatregel is. Hun voorkeur gaat uit naar Jlexibele hou-
din g v as te kr achten (8 4o/o) e n Jl e xib el e w erktij d en (58n.
Op basis hiervan kunnen we constateren dat het voor uitzend.organisaties nuttig kan zijn aandacht
te besteden aan de beeldvormingbij niet gebruikers van uitzendarbeid.

3.3 ZIJN ER SECTORVERSCHILLEN IN DE HUIDIGE FLEXIBILITEITSSTRATEGIE?

De sectoren verschillen aanzienlijk in de mate van flexibiliteit én de mix aan maatregelen die ze toe-
passen. We bespreken achtereenvolgens de vier typen maatregelen.

Flexibiliteit van het personeel (flexibele houding, overwerk, flexibele contracten, flexibele werktij-
den en deeltijdarbeid) (zie figuur 3.5).

alle sectoren doen een groot beroep op de flexibele houding van het personeel (de bouw en de

industrie nog het minst, maar nog steeds driekwart van de bedrijven);
bij overheid maken relatief weinig bedrijven gebruik van overwerk (minder dan de hetft);
flexibele contracten worden overal ingezet, maar het meest in zorg en welzijn (>80%);
flexibele werktijden worden het meest toegepast in de horeca, de overige dienstverlening en zorg
en welzijn (meer dan driekwart);
deeltijdarbeid aansluitend bij het werkaanbod komt nu juist vrijwel niet voor in zorg en welzijn
(21.o/ol et vrij veel in industrie en bouw (ongeveer driekwart); ook in financiële sector veel (onge-

veer tweederde). Dat dit in de zorg en welzijn niet voorkomt, terwijl deeltijdarbeid in deze sector
veel voorkomt is opmerkelijk: kennelijk past deze sector deeltijdarbeid vooral vanuit werkne-
mersperspectief toe en niet vanuit bedrijfsperspectief.

Flexibiliteit van proces en organisatie (flexibele werkplekken, flexibel proces, voorraadbeheer en
spreiden van werkaanbod) (zie figuur 3.6):

flexibele werkplekken die het mogelijk maken om werknemers breed in te zetten worden het
meest toegepast in de handel (meer dan driekwart van de bedrijven) en het minst in de transport-
sector (ongeveer de helft);
een flexibel productie/dienstverleningsproces komt het meest voor in de industrie en de horeca
(bijna tweederde van de bedrijven) en het minst in de flnanciële sector en bij overheid en onder-
wijs (overigens nog steeds meer dan 40olo);

in de handel, de horeca en de industrie werkt meer dan de helft tot tweederde van de bedrijven
met voorraden;

in de industrie en de bouw doet men het vaakst aan spreiding van het werkaanbod (ongeveer een
derde van de bedrijven); vrij weinig gebeurt dit in de zorg (iets meer dan 10%o).
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Flexibiliteit in netwerk en markt (uitbesteden, inbesteden, nee zeggen) (zie figuur 3.7):

bouw en overige dienstverlening zeggen vaker dan andere sectoren nee tegen klanten (in de bouw

is dat meer dan de helft van de bedrijven); opvallend weinig gebeurt dit in de f,nanciële sector

(minder dan 10%o);

uitbesteden van werk om variatie in het werkaanbod op te vangen komt in 800/o van de bouwbe-

drijven voor, in 600lo van de industriële bedrijven en 55% van de transportbedrijven; dit gebeurt

vrij weinig in horeca, financiële sector (minder dan2oo/o);

aannemen van werk van derden om dezelfde reden komt in iets meer dan de helft van de bouw en

transportbedrijven voor; en vrijwel niet in financiële sector en horeca (rond de 100/o).

Niet flexibel (aanpassen van kwaliteit of tempo aanpassen) (zie figuur 3.7):

zorg en welzijn en transportsector passen vaker dan andere sectoren de kwaliteit aan (ongeveer

een derde van de bedrijven);

in de overige dienstverlening past men vaker het tempo aan (bijna tweederde van de bedrijven).

Figuur 3.5 ' Flexibiliteit van het personeel naar sector
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Figuur 3.6 . Flexibiliteit van proces en organisatie naar sector
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Kortom: Er zíjn zoals te verwachten uiteraard grote verschillen tussen de sectoren in de toepassing

van specirteke Ílexibiliteitsmaatregelen. Wel doen alle sectoren vooral een beroep op de Jlexibiliteit
van het personeel, hoewel het type personele flexibiliteit wat varíeert. Alleen de bouw doet een even

groot beroep op Ílexibiliteit van haar netwerk.
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Figuur 3,7'Flexibiliteit in netwerk en markt en overige maatregelen
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3.4 WELKE MACRO- EN MICROFACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP DE TOEPASSING

VAN DE VERSCHILLENDE VORMEN VAN FLEXIBELE ARBEID (fICXibCIC CONITACIEN,

werktijden en brede inzetbaarheid)

II Bedrijven passen dus vormen van interne en externe personele

flexibiliteit door elkaar heen toe. Eén van de achterliggende vra-

gen voor het onderzoek was of nu duidelijk andere mechanismen

een rol spelen bij het organiseren van interne flexibiliteit dan btj

externe flexibiliteit. In ons onderzoeksmodel hebben we een hele

reeks factoren benoemd die een rol zouden kunnen spelen bij de

'keuze' voor bepaalde vormen van flexibele arbeid. Zo hebben

we bedrijfsexterne factoren opgenomen in de analyses, vooral de

ontwikkelingen op de markt en de arbeidsmarkt. Daarnaast is het bedrijfsproflel bestudeerd, denk

aan de marktstrategie en de HR-strategie, maar ook aan de inwerktijd, de bedrijfsomvang of het

bedrijfsbeleid ten aanzien van uitzendarbeid. Het derde blok uit het onderzoeksmodel, de mogelijke

rol van de uitzendbranche, is vooral relevant voor de keuze tussen verschillende typen flexibele

contracten. Dit bespreken we in het volgende hoofdstuk. Om na te gaan welke relatie er bestaat tus-

sen de afzonderlijke factoren en de verschillende maatregelen op het terrein van arbeidsflexibiliteit,

hebben we aanvullende analyses uitgevoerd (regressieanalyses). Figuur 3.8 laat de factoren zien die

een rol blijken te spelen. In tabel 3.2 staan de resultaten van deze analyses in woorden beschreven.

Alleen de significante relaties staan benoemd.

Figuur 3.8 ' Macro- en microfactoren die een rol spelen bij de flexibele inzet van arbeid
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TABEL 3.2 Relatie tussen de verschillende macro- en microfactoren en de verschillende maatregelen

op het terrein van arbeidsÍlexibiliteit.

MAATREGEL BEDRIJFSEXTERNE FACTOREN BEDRIJFSPROFIEL

Brede - veel verstoringen in het werk - HR-strategie gericht op
inzetbaarheid - veel omschakelen door variatie in beheersing personele kosten

producten/diensten - laag opleidingsniveau

- geen moeilijk vervulbare vacatures

- nieuw personeel wil in deeltijd werken

- nieuw personee[ is bereid tot flexibele werktUden

overwerk - variatie in het werkaanbod over het jaar - laag opleidingsniveau

- totale vraag wordt kleiner - grotere bedrijven

- moeite met vervullen vacatures - afnemend personeels-

- nieuw personeel wil vast contract bestand

- nieuw personeel wil geen deeltijdcontract

- nieuw personeel is bereid tot flexibele werktijden

Flexibele - variatie in werkaanbod over het jaar - Grote bedrijven
werktijden - vaak omschakelen door variatie in

producten en diensten

- nieuw personeel wil deeltUd

- nieuw personeel is bereid tot flexibele werktUden

Flexibele - bedrijf is gevoelig voor economische conjunctuur - Korte inwerktijd
contracten - bedrijf hoeft niet om te schakelen door - Er is een beleíd t.a.v.

variatie in producten en diensten uitzendarbeid

- nieuw personeel is bereid tot werken op

flexibele werktUden

We zien een aantal vrij klassieke factoren benoemd:
In de eerste plaats het type flexibiliteitsbehoefte vanuit de markt: dagelijkse verstoringen en
regelmatig omschakelen valt beter op te vangen met breed inzetbaar personeel, terwijl variatie
over het jaar heen opgevangen wordt met overwerk en flexibele werktijden.
De gevoeligheid voor de economische conjunctuur speelt, zoals te verwachten, een rol bij het
inzetten van flexibele contracten.
Daarnaast speelt de arbeidsmarkt een rol. Zo zien we dat overwerk vooral wordt ingezet in bedrij-
ven waar nieuw personeel sterk hecht aan een vast contract, geen behoefte heeft aan deeltijdar-
beid, maar wel bereid is tot flexibele werktijden. Verder zien we bij alle vormen van arbeidsflexi-
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biliteit dat de bereidheid van het personeel tot flexibele werktijden aanwezig lijkt.
Het bedrijfsprofiel voegt hier weinig aan toe. De 'voorkeur'voor bepaalde typen arbeidsflexi-

biliteit hangen samen met inwerktijd en opleidingsniveau: flexibele contracten worden vooral

ingezet bij een korte inwerktijd. Onverwacht zien we dat brede inzetbaarheid en overwerk vooral

wordt toegepast in bedrijven met een relatief laag gemiddeld opleidingsniveau. Voor overwerk
kunnen we dit wellicht verklaren als het vooral om betaald overwerk gaat: voor werknemers in
lagere functieschalen is het interessanter om meer over te werken. Er is weinig tot geen relatie

tussen de verschillende vormen van arbeidsflexibiliteit en het personeelsbeleid ofde marktstra-

tegie van een bedrijf.
Opmerkelijk genoeg speelt de noodzaak tot het beheersen van de personele kosten wel een rol bij
het stimuleren van brede inzetbaarheid van het personeel en niet bij het inzetten van flexibele

contracten. Een van onze veronderstellingen was dat dit juist vooral een rol zou spelen bij de

inzet van flexibele contracten en dat bedrijven die meer aandacht hebben voor brede inzetbaar-

heid juist eerder gericht zouden zijn op ontwikkeling van personeel. Ook dit laatste verband zien

we niet. In het volgende hoofdstuk komen we hier nog een keer op terug, waar we kijken naar de

verschillen tussen de verschillende typen flexibele contracten.

r r Kortom: De resultaten van de analyses ondersteunen de veronderstelling dat het flexibiliteitsbeleid
van de bedrijven vooral reactief (op de markt en arbeidsmarkt gericht) is en weinig proactief als

onderdeel van het algemene bedrffibeleid. Er is weinig sa menhang tussen de flexibiliteitsmaatrege-
len en het HR-beleid of de marktstrategie van het bedrijf.
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SHOWCASE 5 . Optimale flexibiliteit in zakelijke dienstverlening

Een bedrijf dat zowel onderhoud als personeel levert voor onder meer

reprodiensten was op zoek naar manieren om de kosten te beper-

ken: in de operatie door efficiënter werken en door nieuwe manie-

ren van aansturing van personeel. Daarvoor is het contract met de

uitzendonderneming uitgebouwd tot een meer strategische relatie. ln

de aanloop tot dit nieuwe contract is nauw contact over de gewenste

samenwerking en is onder meer een quick scan uitgevoerd door TNO

om verbetermogelukheden boven tafel te halen.

Deze strategische relatie betekent dat inlener en uitzender structureel en projectmatig samenwerken aan

de verbetering van de processen. Zo venorgt de uitzender structureel werkaanbod analyses en arbeids-

marktanalyses. De inlener op haar beurt is genoodzaakt om voor de locaties een betere jaarplanning te

realiseren en inzicht te bieden in de flexbehoefte. Een verbeterd automatiseringssysteem zorgt niet alleen

voor een efficiënter inleen- en factureringsproces, maar biedt tevens een goed totaaloveÍzicht van de

flexbehoefte en levert managementrapportages op basis waarvan gezamenluke nieuwe acties worden

ondernomen. Voor de flexibele werknemers is een retentieplan opgesteld. Tevens is er een scholingstra-

ject opgezet voor functies waaraan veel behoefte is.

Voor de inlener levert deze strategische samenwerking kostenbesparing en grotere eÍÍiciency op in het

proces van het inhuren van flexibele werknemers. Er is sprake van een betere en snellere vervulling van

vacatures. Het werk op en tussen de locaties wordt beter gepland en men beschikt over meer adequate

en up-to-date management inÍormatie over zowel werkaanbod als arbeidsmarkt, op basis waarvan samen

continu gewerkt kan worden aan verbetering van de kwaliteit en de efficiency.

Voor het flexibele personeel betekent deze nieuwe manier van werken meer persoonlijke aandacht en

loopbaanbegeleiding. Er is meer aandacht voor scholing. Het veízuim en verloop onder flexkrachten is

lager en de verblijfsduur langer.
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SHOWCASE 6 ' Joint venture tussen een uitzender en een logistiek bedrijf

Een logistiek bedruÍ wil de focus en energie vooral richten op wat ze

ziet als haar kerntaak, namelijk regisseur van logistieke processen.

Alle activiteiten die gericht zijn op de uitvoering van het transport en

op de behandeling en bewerking van de goederen (value added logis-

tics), wil ze laten uitvoeren door partners die hier deskundig op zijn.

Zo zocht het bedrijÍ voor een locatie in het zuiden van het land, waar

*c6'@us goederen klant- en marktspeciÍiek worden gemaakt een partner met

deskundigheid in personele planning en HR-management.

Samen met een uitzendorganisatie worden de werkzaamheden in deze locatie in een aparte BV onder

gebracht, waar beide partuen voor 50% in zitten.

Het doel van deze BV is het ontwikkelen en managen van het personeel in een pool. ln de eerste 26 weken

heeft het personeel een uitzendcontract, daarna een contract bí de BV volgens de CAO van de inlener. De

inlener fungeert als afnemer van de pool en vooaiet in trainingsplekken voor learning op the job.

Het resultaat van deze samenwerking is voor de inlener dat deze haar markt verder heeft kunnen vergroten

door het focussen op de regietaak. Voor het werk in de betreffende locatie betekent de samenwerking dat

de personele planning beter, efficiènter en flexibeler wordt georganiseeÍd. De productiviteit en kwaliteit

van het werk is omhooggegaan. Voor het personeel dat er al werkte is in eerste instantie niets gewijzigd

in hun arbeidsvoorwaarden. Op termijn biedt deze constructie meer persoonlijke aandacht, beter ontwik-

kelmogelijkheden, een sterkere arbeidsmarktpositie en een betere garantie op continuiteit van werk.
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I In het vorige hoofdstuk is duidelijk geworden dat bedrijven vooral

een beroep doen op de flexibiliteit van het (interne en externe)

personeel als het gaat om het opvangen van de flexibiliteitsbe-
hoefte.

In dit hoofdstuk gaan we dieper in op de inzet van flexibele con-

tracten in het algemeen en uitzendarbeid in het bijzonder. Dit om

de vraag te beantwoorden welke rol uitzendarbeid speelt bij de

flexibiliteit van het bedrijf. Daarom besteden we in dit hoofdstuk

ook aandacht aan de rol die uitzendondernemingen spelen in de ogen van de inleners. In dit hoofd-

stuk worden de volgende vragen beantwoord:

Wat is de verhouding tussen de verschillende typen flexibele contracten (tijdelijke contracten,

uitzendcontracten, overige flexwerkers)?

Welke macro- en microfactoren zijn van invloed op de toepassing van de verschillende typen

flexibele contracten?

Welke positie heeft uitzendarbeid binnen de flexibiliteitsstrategie (omvang, inleenmotieven en

relatie met uitzendbureau)?

Hoe tevreden zijn inleners met de inzet van uitzendarbeid?

Figuur 4.1 . Globaal onderzoeksmodel, hoodfstuk 4

Bednlfsexterne factoren
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4.1 WAT IS DE VERHOUDING TUSSEN DE VERSCHILLENDE TYPEN FLEXIBELE

CONTRACTEN (tijdelijke contracten, uitzendcontracten, overige flexwerkers)?

EïnqtuïöiHlïà

Figuur 4.2 . Verhouding tussen
verschillende contracten (2OO7 )

§,2

vast contract I uitzendcontract

ffi tr.ldelrlk contnct I overige flexcontracten

Uit de gegevens in het vorige hoofdstuk komt naar voren dat

740/o vau. de bedrijven gebruik maakt van werknemers met
een flexibel contract. We hebben de bedrijven ook schattingen
Iaten maken van het volume flexibele werknemers binnen hun
organisatie. In totaal bedraagt de flexibele schil van de geïn-

terviewde bedrijven (per 1-7-2007) 200/o van hun totale perso-

neelsbestand.

Figuur 4.3 ' Verhouding tussen de verschillende typen
contracten per bedrijÍ naar grootteklasse (1-7-2007)

100%

90%

80%

70%

600À

50%

40 o/o

300/o

200/o

LOo/o

oo/o

10-99 wns 1OO-199 wns > 2OO wns

I vast contract I uiEendcontracvgedetacheerd

ffi ti.ldelqt< contract I overige íexcontracten

Het grootste deel van deze flexibele schil wordt ingevuld met tijdeiijke contracten: ca.72o/o van het
personeelsbestand (zie figuur 4.2). Het kleinste deel wordt ingevuld met uÍtzendkrachten: cà. 4o/o

van het personeelsbestand. De rest bestaat uit overige flexibele werknemers, zoals oproepkrachten,

zzp-ers e.d.

De kleine, middelgrote en grote bedrijven variëren in de omvang van hun flexibele schil: deze schil
bedraagt ongeveer 2Oo/ovooÍ de kleine bedrijven, 24o/ovooÍ de middelgrote bedrijven en23o/o voor de

grotere bedrijven (zie f,guur 4.3). Dit verschil in omvang van de flexibele schil komt vooral door het
verschil in de inzet van uitzendkrachten: respectievelijk ongeveer 4o/o,8o/o en 77o uitzendkrachten.

Ook tussen de sectoren varieert zowel de omvang als de invulling van de flexibele schil (zie f,guur
4.4). Hier is het verschil in totale omvang van de schil echter niet toe te wijzen aan verschillen in
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Figuur 4.4 . Verhouding tussen de verschillende typen contrac'ten lper'bedrijf naar sector
(1.-7-2OO7l
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inzet van uitzendkrachten: alleen de dienstverlening en de sector zorg en welzijn wijken significant

naar beneden afin inzet van uitzendkrachten.
De relatief kleine flexibele schil in de industrie, de bouw en de flnanciële sector is terug te bren-

gen op een verminderde inzet van tijdelijke werknemers en overige flexkrachten. De relatieve grote

flexibele schil in de horeca juist door een verhoogde inzet van tijdelijke werknemers en overige

flexkrachten. In de sector zorg en welzijn komen relatiefveel overige flexibele contracten voor, in de

dienstverlening juist relatief weinig.

r r Kortom: In de bedrijven uit de steekproef had een vffie van het aanwezige personeelsbestanil per

juli 2007 een Jlexibel contract. Het gaat hierbij overwegend om tijdelijke dienstverbanilen bii het

bedrijf zelf (12o/o van het totale personeelsbestand). De overige flexibele contracten worden ongeveer

gelijk verdeeld tussen uitzend- en of detacheringcontracten en overige flexibele contracten (zoals

opro ep contracten, zzp-ers e.d,.).
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4.2 WELKE MACRO- EN MICROFACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP DE TOEPASSING
VAN DE VERSCHILLENDE TYPEN FLEXIBELE CONTRACTEN?

I Een interessante vraag voor de uitzendbranche is of er andere

mechanismen een rol spelen bij de keuze voor uitzendarbeid
dan bij de keuze voor andere typen flexibele contracten. Daarom

hebben we ook hier analyses uitgevoerd, waarbij de macro- en

microfactoren in verband worden gebracht met de verschillende

flexibele contracten.

Hier besteden we, naast de bedrijfsexterne factoren en het

bedrijfsprofiel, ook aandacht aan de relatie met het uitzendbu-
reau (regressieanalyses). We hebben per blok van factoren (bedrijfsexterne factoren, bedrijfsprofiel
en rol uitzendbureau) onderzocht wat het meest doorslaggevend is. Figuur 4.5 laat de factoren zien
die een rol spelen. Tabei 4.1 geeft in woorden de resultaten van de regressieanalyses weer. Alleen
signifi cante relaties staan benoemd.

Figuur 4.5 . Macro- en microfactoren die een rol spelen bij de inzet van flexibele contracten

BedrijfsexteÍne factoren
Flexibiliteitbehoefte vanuit de markt:

gevoeligheid voor economische conjunctuur
(aíilezigheid) van verstoringen

var,atie van werkaanbod over jaar

Flexibiliteitbehoefte vanuit de arbeidsmarkt:

nieuw personeel wil (geen) vast contract
nreuw pesoneel wil (geen) deeltUd

- nieuw personeel is bereid tot flexibele werktijden

BedrUfsprofiel

inwerktrld, opleidingsniveau

aíname personeelsbestand

- hr stEtegie geÍicht op beheersing personele kosten

- hr strategie gericht op personele ontwikkeling

marktstrategie gericht op klanttevredenheid

- ln house

l\y' a ntel ove ree n ko m st

Overleg met uitzendbureau

- Tevredenheid met relatie
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TABEL 4.1 Relatie tussen de verschillende vormen van flexibele contracten en

de diverse macro- en microfactoren

TYPECONTRACÏ BEDRIJFSEfiERNEFACTOREN BEDRIJFSPROFIEL ROL UITZENDBUREAU

lnzet van

tijdelijke

contacten

lnzet van

overige flexibele

contracten

- gevoeligheid voor

economische conjunctuur

- nieuw personeel hecht niet zo

aan vast contract

- nieuw personeel wil wel in

deeltijd werken

- nieuw personeel is bereid tot

flexibele werktijden

- af,,vezigheid van verstoringen

in het werk

- grote variatie van het werk-

aanbod over hetjaar

- nieuw personeel hecht niet

zo aan vast contract

- nieuw personeel wil wel in

deeltijd werken

- nieuw personeel is bereid

tot flexibele werktUden

- HR-strategie is gericht op

beheersing van personele

kosten

- men vooziet een afname

van het personeelsbe-

stand binnen 2jaar

- relatief lange inwerKijd

- laag vereist

vooropleidingsniveau

- aanwezigheid van een

beleid tav uitzendarbeid

- marKstratege niet

gericht op klant-

tevredenheid

- HR-strategie gericht op

investeren in ontwikkeling

van personeel

- relatief lange inwerKijd

- er is geen mantel-

overeenkomst met

uitzendbureau

- er is geen overleg met

uiuendbureau over

kwaliteit van

dienswerlening

- ontevredenheid met

relatie met contact-

persoon uitendbureau

- tevreden met meedenken

van uitzendbureau met

wensen bedrijÍ

- in house situatre van

uiuendbureau

- in house situatie

- regelmatig overleg met

het uiuendbureau over de

inzet van uitendkrachten

- hoog rapportcijfer voor

goede bereikbaarheid

van het uiuendbureau

- hoog rapportcijfer voor

proÍessionele kwaliteit

uitzendpersoneel

lnzetvan -grotevariatievanhet
uitzend- werkaanbod over hetjaar

krachten, gede- - nieuw personeel wil niet in

tacheerden deeltijd werken

verblijfsduur - gevoeligheid bedrijf voor

uitendkrachten economische conjunctuuÍ

- nieuw personeel wil niet in

deeltijd werken
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We zien een aantal factoren die een rol spelen bij de 'voorkeur'van een bedrijfvoor uitzendarbeid of
andere typen flexibele contracten.

Opmerkelijk genoeg zien we dat de gevoeligheid voor de economische conjunctuur alleen een

rol speelt bij het inzetten van tijdelijke contracten en bij de verblijfsduur van uitzendkrachten.
Andere marktfactoren spelen geen rol bij de keuze voor tijdelijke contracten. Wel zien we dat bij
een grote variatie van het werkaanbod over het jaar heen, men vooral een beroep doet op uit-
zendkrachten of overige flexkrachten.

Ook spelen arbeidsmarktfactoren een rol: indien (nieuw te werven) personeel niet in deeltijd
wenst te werken richt men zich tot de uitzenders. Blijkbaar zoekt men voor eigen flexkrachten
onder meer deeltijders of werknemers die anderszins bereid zijn tot flexibele werktijden (denk

aan oproepkrachten). Daarnaast zien we dat bedrijven die veel tijdelijke dienstverbanden inzet-
ten personeel aanspreekt dat in de ogen van de managers niet zo hecht aan een vast contract.
AIs onderscheid tussen het inzetten van uitzendkrachten versus overige flexkrachten zien we in
het algemeen het opleidingsniveau of de inwerktijd. Bij een langere inwerktijd kiest men eerder
voor overige flexibele contracten. Hoewel het ook interessant is om te zien dat men dan ook een

langere verblijfsduur van uitzendkrachten weet te realiseren.

Bedrijven die in hun HR-strategie sterk gericht zijn op de beheersing van personele kosten zetten
niet vaker uitzendkrachten in dan bedrijven die hier minder op gericht zijn. Wel zetten bedrij-
ven die een focus hebben op kostenbeheersing vaker tijdelijke contracten in. Bedrijven die in
hun HR-strategie sterk gericht zijn op het investeren in ontwikkeling van personeel, kennen een

langere verblijfsduur van uitzendkrachten. Dit geldt ook voor bedrijven met een marktstrategie
gericht op klanttevredenheid.
We zien dat bedrijven die een langere verblijfsduur van uitzendkrachten weten te realiseren vaker
overleg hebben met het uitzendbureau dan bedrijven met een kortere verblijfsduur. Ze geven ook
hoge rapportcijfers voor bereikbaarheid en professionaliteit. Ook blijken ondernemingen met een

in house uitzendbureau meer en langer uitzendkrachten in te zetten.

r I Kortom: We zien een aantal klassieke factoren een rol spelen bij de inzet van Jlexibele contracten,

waarbij vooral de arbeidsmarkt van belang líjkt voor de keuze van het type contract. Men lijkt vooral

een beroep te doen op het uitzendbureau als het personeel dat men zelfstandig zou kunnen werven

minder Jlexibel is. AIs men zelf uit een deel van de arbeidsmarkt kan putten, waar Jlexibiliteit geen

probleem is zet men tijdelijke en overige Jlexkrachten in. Gevoeligheid voor de economische conjunc-

tuur lijkt geen rol te spelen bij de inzet van uitzendkrachten, maar wel bij de verblffiduur van de

uitzendkrachten. Bedrijven die meer lager geschoolden in huis hebben zetten relatiefvaker uitzend-

krachten in. Ook bedrijven met een grotere variatie in het werkaanbod over het jaar heen zetten

vaker uitzendkrachten in. Dat laatste geldt ook voor de inzet van oproepkrachten. ln bedrijven die

in hun HR-strategie veel aandacht hebben voor personele ontwikkeling zien we een langere verblijfs-

duur van de uitzendkrachten.
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4.3 WELKE POSITIE HEEFT UITZENDARBEID BINNEN DE FLEXIBILITEITSSTRATEGIE

(omvang, inleenmotieven en relatie met uitzendbureau)?

wll
In deze paragraafbeschrijven we de inzet van uitzendarbeid bin-

nen de bedrijven en de relatie met het uitzendbureau.

lnzet van uitzendarbeid
We weten niet alleen het volume uitzendarbeid dat bedrijven

in huis hebben, we hebben ook gegevens over het percentage

bedrijven dat met uitzendkrachten werkt en over de gemiddelde

verblij fsduur van uitzendkrachten.

We hebben al gezien dat de middelgrote bedrijven net iets meer uitzendkrachten in huis hebben

(7,8olo) dan de grote bedrijven (6,90lo) en de kleine bedrijven aanzienlijk minder (3,9Vo).

De spreiding van uitzendarbeid over de bedrijven is het grootst onder de grote bedrijven (930/0 van

de 200* bedrijven heeft in de afgelopen 2 jaar gebruik gemaakt van uitzendarbeid, tegenover 84o/o

van de bedrijven in de grootteklasse 100-199 werknemers). Niet alleen het volume uitzendarbeid

per bedrijfis het kleinst in de kleinste bedrijven, ook de verspreiding is het laagst (61% van de 100-

bedrijven heeft gebruik gemaakt van uitzendkrachten).

Wat betreft de verblijfsduur geeft driekwart van de bedrijven aan dat deze overwegend onder de 6

maanden zit. Hierbij is weinig verschil tussen kleine en grote bedrijven. Bij de 200+ bedrijven komt

de verblijfsduur minder dan een week iets minder voor dan in de overige grootteklassen en de ver-

blijfsduur van 3-6 maanden iets meer.

Kijken we naar de verschillen tussen sectoren dan vallen de volgende zaken op:

In de horeca en zorg en welzijn blïjft 2o-25o/o korter dan een week!

In zorg en welzijn blijft 58olo korter dan een maand!

In de bouw en de financiële sector blijfÍ 41o/o 3-6 maanden.

Bij onderwijs en overheid blijft meer dan de helft zelfs 3-9 maanden.

lnleenmotieven
Voor het inzetten van uitzendkrachten gelden nog altijd de klassieke inleenmotieven (zie tabel 4.1):

het opvangen van piek en ziek. Het daaropvolgende motiefis het werven van nieuw personeel. Iets

minder dan een derde van de bedrijven noemt verder als motief het inhuren van specifieke expertise.

Bij de motieven om geen uitzendkrachten in te zetten speelt vooral het feit dat men dit niet nodig

acht omdat het eigen personeel voldoende flexibel is. De veronderstelling dat uitzendkrachten te

duur zijn of onvoldoende kwaliteit leveren speelt voor iets meer dan een derde van de bedrijven die

geen uitzendkrachten inzetten.

Aard van de samenwerkingsrelatie
In iets minder dan de helft van alle bedrijven is sprake van een beleid als het gaat om de inzet van

uitzendarbeid (460lo). Indien er sprake is van een beleid wordt dit in driekwart van de gevallen op het

niveau van de centrale directie geformuleerd.
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IABEL 4.1. lvlotaeven om wel of geen uitzendkrachten in te zetten

GEEN U ITZEN DKRACHTEN/GEDETACH EERDEN

OMDAT:

WEL U ITZENDKRACHTEN/GEDETACHEERDEN,

OMDAT:

1. Voldoende Ílexibiliteit eigen personeel (717o)

2. Uitzendkrachten zÍn Ie duur (42o/o)

3. We denken dat uitzendkrachten onvoldoende

kwa I iteit bieden (39olo)

4. Omdat de klanten het liever niet hebben (17%)

5. Omdat we weinig variatie in

werkaanbod hebben (16%)

6. Nooit over nagedachl (7Oo/o)

7. ORI/medezeggenschap wil het niet (670)

8. Overige redenen: beschikbaarheid van overige

Ílexkrachten, te specialistisch en lange inwerk-

tijd, niet te vinden, budgettaire beperkingen

1. Opvangvan pieken in het werkaanbod (100%)

2. Opvang van ziekte en verloÍ (65%)

3. Werving van nieuw personeel (57o/o)

4. Opvang van ongewenst verloop (53%)

5. lnhuur van specifieke kennis en expertise (32%)

6. Geen risico op teveel personeel in dienst (29%)

7. Omdat vaste personeel onvoldoende

flexibel is (57o)

8. OveÍige redenen: tijdelijkheid van het werk,

reorganisaties, groei verwacht, uitzendbu reau

zit dicht op arbeidsmarkt

Bedrijven nemen overwegend diensten af van meerdere uitzendbureaus, tot een maximum van maar
liefst 50 bureaus. De overgrote meerderheid (90%) van de bedrijven 'beperkt' zich tot maximaal 5
bureaus. In iets meer dan een kwart van de situaties l29o/o) is sprake van een exclusieve relatie met
slechts 1 bureau.

Gemiddeld worden er van 3 uitzendbureaus uitzendkrachten/gedetacheerden betrokken. Grote

bedrijven doen met meer uitzendbureaus zaken dan kleine bedrijven.

In slechts 7o/ovàÍL de gevallen is er sprake van een in house situatie, overwegend met één uitzendbu-
reau, maar in 17o van de gevallen is er sprake van een in house situatie van meerdere bureaus.
Indien er sprake is van meerdere bureaus (slechts 7 respondenten) is dat overwegend voor dezelfde
functiegroepen.

Het aantal bedrijven waar een uitzend- ofdetacheringbureau in huis zit is dus zeer beperkt, er zijn
kleine verschillen tussen kleine en grotere bedrijven: de kleinste bedrijven hebben uiteraard minder
vaak een uitzendbureau in house. Bij de kleine bedrijven is dit slechts 5%, in de middelgrote bedrij-
ven 9olo en in de grote bedrijven bij 10olo.

In minder dan de helft van de bedrijven is sprake van een mantelovereenkomst met één of meerdere

bureaus. Vooral de grote bedrijven hebben vaak een mantelovereenkomst met meerdere bureaus
(42o/ovarr de 200+ bedrijven). In de 100- bedrijven is veel mindervaak sprake van een mantelover-
eenkomst.
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Waarover maakt men afspraken met het uitzend en/of detacheringbureau?

Als er afspraken zijn gemaakt gaan deze vooral over:

de prijs,

de kwaliteit van de dienstverlening,
de administratieve aÍhandeling,

en de snelheid van leveren.

Veel minder afspraken worden gemaakt over:

het vervullingpercentage of
het verzuim en/ofverloop van de uitzendkrachten.

Bedrijven voeren regelmatig overleg met het bureau over de inzet van uitzendkrachten (71%o) én

over de kwaliteit van de dienstverlening (697d.

In de meerderheid van de bedrijven (650/o) bestaan werkinstructies voor de inzet van uitzendkrach-

ten en/of gedetacheerden.

Gebruik van overige diensten

We hebben de bedrijven gevraagd of ze - naast het inhuren van personeel - nog overige diensten

afnemen van uitzend- ofdetacheringbureaus (deze vraag is ook gesteld aan bedrijven die geen uit-

zendkrachten inzetten).
Slechts 10,570 van alle bedrijven neemt overige diensten af, waarbij de grootste bedrijven het meest

overige diensten afnemen (24,5o/o van de 200+ bedrijvenerr2lo/o van de bedrijven in grootteklasse

1oo-1e9).

Bij deze overige diensten gaat het vooral om:

payrolling, personele administratie, salarisadministratie (600/o van de bedrijven die een overige

dienst afnemen)

HR-diensten zoals werving en selectie, assessments, introductie (48olo)

Er is nauwelijks sprake van outsourcing (5%o) of van personeelsplanning en poolmanagement (20lo).

Personeelsplanning of poolmanagement komt nog het meeste voor in de grootste bedrijven (9o/ovaÍt

de 200* bedrijven die overige diensten afnemen).

Van de verschillen tussen de sectoren (zie flguren 4.6 et 4.7) vallen de volgende zaken op:

in de financiële sector en de overige zakelijke dienstverlening wordt het meest gebruik gemaakt

van overige diensten, in de horeca het minst;
payrolling, het overnemen van personele of salarisadministratie gebeurt relatief het meest in

overheid en onderwijs en zorg en welzijn;
personeelsplanning of poolmanagement gebeurt relatief het meest in f,nanciële sector;

onderstaande figuur laat de afname van overige diensten zien voor bedrijven die wel of niet

gebruik maken van uitzendkrachten. Zoals te verwachten maken bedrijven die gebruik maken

van uitzendkrachten ook vaker gebruik van overige diensten, met uitzondering van de handel.
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Figuur 4.6 . Het afnemen van overige diensten door bedrijven per sector

lLlrrILlLt
industrie horeca transporten tnanciën dienst- overheid/ zorgen

communicatie verlening onderwi.js welzijn

totaal f OeCri.lven met uiuendkrachten per 1-7-2OA7 ! bedri.lven zonder uiuendkÍachten W !-7-2W7

FiguuÍ 4.7 . Welke diensten worden afgenomen (per sector)
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Hoewel de groep dus maar klein is, hebben we toch geanalyseerd of bedrijven die overige diensten
afnemen zich op enige wijze onderscheiden in hun relatie met het uitzendbureau. Bedrijven die ove-
rige diensten afnemen hebben vaker een mantelovereenkomst met een uitzendbureau en algemene

afspraken gemaakt. ook is er in deze bedrijven wat vaker een beleid ten aanzien van uitzendarbeid
geformuleerd. Het gaat hier niet om een exclusieve relatie met één bureau, aangezien deze bedrijven
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vaker zaken doen met meerdere bureaus. Bijzonder is dat bedrijven die de personeelsplanning uit

handen geven wat vaker ontevreden zijn met de branche en de snelheid van leveren van uitzend-

krachten, terwijl bedrijven die HR-diensten afnemen wat vaker tevreden zijn met de branche en de

kwaliteit van de uitzendkrachten.

I r Kortom: Devisievanbedrijvenopuitzendarbeidlijktopditmomentnogvriitraditioneel.Menscha'

kelt de uitzendbranche vooral in voor de opvang van piek en ziek en voor de werving van nieuw

personeel. Bedrijven die geen uitzendkrachten inhuren geven als voornaamste reden dat het eigen

personeel Jlexibel genoeg is. Een minderheid denkt dat uitzendarbeid te duur is ofvan onvoldoende

loualiteit.

lets minder dan de helJt van de bedijven heeJt een beleid geformuleerd ten aanzien van de inzet van

uitzendkrachten. Bedrijven shoppen over het algemeen bij meerdere uitzendbureaus. Bii 5o/o ftleine

bedrijven) tot 70o/o (grote bedrijven) van de bedrijven is sprake van een in house constructie. Er wordt

ook nog weinig gebruik gemaakt van overige dienstverlening, zoals ondersteuning bij personele

administratie, HR-diensten of personeelsplanning.

4.4 HOE TEVREDEN ZiJN INLENERS MET DE INZET VAN UITZENDARBEID?

We hebben in het algemeen gevraagd naar de tevredenheid van de respondent met de samenwerking

met het uitzend- ofdetacheringbureau. Ongeveer een derde van de respondenten is heel tevreden.

Iets meer dan de helft is redelijk tevreden. De verschillen tussen grootteklassen is niet signiflcant.

We hebben nader onderzocht waarin de bedrijven die wel of niet tevreden zijn zich onderscheiden.

In bedrijven die tevredener zijn met het uitzendbureau wordt het beleid vaker op het niveau van de

direct teidinggevenden geformuleerd en worden vaker HR-diensten afgenomen. Ook is er sprake van

een langere looptijd van aanwezige mantelovereenkomsten, heeft men regelmatig overleg over de

inzet en kwaliteit van de uitzendkrachten en zijn er wat vaker werkinstructies aanwezig voor het

inwerken van uitzendkrachten.

We hebben de respondenten ook meer specifiek gevraagd naar raPPortcijfers voor diverse asPecten

van de samenwerking. En we hebben gevraagd naar het belang dat men hecht aan de diverse aspec-

ten van de dienstverlening (zie tabel 4.2).

We zijn echter ook geïnteresseerd in de extremen. Hoeveel bedrijven geven echt een onvoldoende

en hoeveel een uitstekend? Daarom hebben we de variabelen verder onderverdeeld in onvoldoende

(<5), voldoende (6-7) en uitstekend (>8). (Zie Figuur 4.8). Te zien is dat er vrij weinig onvoldoendes

gegeven worden, alleen voor de continuïteit van de contactPersoon geeft 72o/o een onvoldoende.

Voor de bereikbaarheid van het bureau geeft maar liefstTTo/o een 8 ofhoger en voor de relatie met de

contactpers o o rr 620/o.

INZEI VAN FLEXIBELE CONTRACTEN IN HET ALGEMEEN EN UITZENDARBEID IN HEI BIJZONDER



DE TOEKOI\{ST VAN FLEXIBELE ARBEID

IABEL 4.2 Beoordeling en belang van dienstverlening door uitzendbureau

M
pofessionele

l(waliteit
snelheid

k
rn€edonken

MM
administratie veEuimen

vèrloop

;

W
relaUe

ct)ntacbeÍsoon

T
ffi
ffi

ffi
bereikbaarheid

bureau

WELK RAPPORTCIJFER GEEFT U VOOR: WAÏ IS VOOR U HET BELANGRIJKST (% IN TOP 3)

1. De bereikbaarheid van het uitzendbureau (8) 1. De professionele kwaliteit van het
2. Relatie met de contactpersoon, uitzendpersoneel (78,7o/o)

de intercedent (7,6) 2. De snelheid van levering van het

3. De administratieve afhandeling door uitzendpersoneel (69,9%)

het uitzendbureau (7,4) 3. Het meedenken over de wensen en behoeften
4. Het vezuim en verloop bij van uw vestigin g (47 ,4yo)

het uitzendpersoneel (7,4) 4. De relatie met de contactpersoon,
5. Het meedenken over de wensen en behoeften de intercedent (35,3%)

van uw vestiging (7,2) 5. De continuiteit van contactpersonen (23,5y.)

6. De snelheid van levering van 6. De administratieve afhandeling door
het uitzendpersoneel (7,2) het uitzendbureau (L9,4o/o)

7. De continuiteit van contactpersonen (7,1) 7. De bereikbaarheid van het uitzendbureau (16,8%)

8. De professionele kwaliteit van 8. Het verzuim en verloop bij het

het uitzendpersoneel (7,1) uitzendpersoneel (15,6%)

Figuur 4.8 . Rapportcijfers voor dienstverlening van uitzendbureau
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Als we de volgorde waarin de verschillende aspecteu worden beoordeeld vergelijken met het belang

dat men hieraan hecht, zien we duidelijk twee verschillende rijtjes (zie tabel 4.2). De professionele

kwaliteit, de snelheid van leveren en het meedenken met de wensen en behoeften van het bedrijf,

worden als meest belangrijke aspecten gezien in de dienstverlening van het uitzendbureau. Dit zijn
echter niet de aspecten die ook het hoogst scoren in de rapportcijfers.

r r Kortom: De bednjven zijn redelijk tot zeer tevreden over de dienstverleningvan de uitzenders. De

meeste tevredenheid is er met de bereikbaarheid van het bureau en de relatie met de contactpersoon,

gevolgd door de administratieve aJhandeling en het verzuim en verloop onder uitzendkrachten.

Het belangrijkst in de dienstverlening vindt men echter de loraliteit van het uitzendpersoneel en de

snelheid van leveren. Deze aspecten krijgen wel een voldoende, maar worden minder als uitstekend

beoordeeld.
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SHOWCASE 7 . Flexunit in de luchtvaart

Een bedrijf in de luchtvaart onderhoud industrie heeft te maken met

een grillig patroon van werkaanbod.

Dit is aanleiding om een flexunit op te zetten. Een detacheringbedrijf

voor technisch personeel coördineert deze flexunit en veeorgt tevens

het capaciteitsmanagement voor de inlener. ln de flexunit zit perso-

neel dat in dienst is van het detacheringbedrijf en wordt uitgeleend

aan de inlener. Het inlenende bedrijf geeft een garantie op werk, maar

het detacheringbedrijf plaatst haar personeel ook elders in de lucht-

vaart onderhoud industrie. Beide partuen zien elkaar als business partners. Het detacheringbedrUf veÍzorgt

het management en besturing van de totale personeelsvooziening, zelfs in die mate dat ook mee wordt

besloten over de orderacceptatie.

Voor het inlenende bedrijf biedt deze samenwerking veel meer mogelUkheid om flexibel te kunnen reage-

ren op de markt, zonder te hoeven reorganiseren. Voor het personeel is er een garantie op werk.

SHOWCASE 8 .Traineeship technici in een gemeente

Een gemeente ondervond ongewenste uitstroom van ervaren mensen

door de zuigkracht van de profitsector. Er was duidelijke behoefte aan

instroom van nieuwe jonge civieltechnici.

Er is een samenwerking opgezet tussen drie partuen om hierin te voor-

zien. Een uitzendbureau selecteert trainees en begeleidt hen in hun

persoonlUke ontwi kkel i ng. Een ingenieursbureau levert een mentor voor

vakinhoudelijke ontwikkeling. Deze mentor wordt gecoacht vanuit het

uitzendbureau. De trainees werken in principe binnen de gemeente.

Voordeel van deze nieuwe manier van werken is dat er nieuwe mensen worden binnengehaald, die door

ondersteuningvan het ingenieursbureau al direct kennis en nieuwe inzichten bU de gemeente binnenbren-

gen. Voor de trainees is deze manier van werken zeer positief voor hun persoonlUke ontwikkeling.
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FiÉuur 5.1 . Globaal onderzoeksmodel, hoofdstuk 5

In dit hoofdstuk gaan we in op de toekomst van flexibele arbeid

en de kansen en bedreigingen voor de uitzendbranche. Daarbij

staan de volgende vragen centraal:

Welke verschuivingen zien bedrijven op de korte termijn in
hun flexibiliteitsstrategie (alle flexmaatregelen)?

Welke ontwikkelingen zien bedrijven op langere termijn in de

omvang van hun flexibele schil (flexibele contracten)?

Welke macro- en microfactoren zijn van invloed op de toe- of
afname van de flexibele schil?

wat betekenen deze ontwikkelingen voor kansen en bedrei
gingen voor de uitzendbranche?

*:I

Flexibilrteit in proces en voorraden

Groei of krimp

van flexibele schil

op langere termrn
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5.1 WELKE VERSCHUIVINGEN ZIEN BEDRIJVEN OP DE KORTE TERMIJN IN HUN

FLEXI Bl LITEITSSTRATEGI E (al le flexmaatregelen)?

Naast de vraag welke maatregelen bedrijven op dit moment toe-
passen, hebben we hen ook gevraagd in hoeverre ze deze maat-

regelen over twee jaar denken toe te passen. Zoals f,guur 5.2 laat
zíerrzal er naar verwachting op de korte termijn weinig verande-

ren in de Ílexibiliteitsstrategie van bedrijven. Van alle maatrege-

len hebben we gevraagd of men deze in de toekomst gelijk, meer

of minder zal toepassen. Er zijn weinig verschuivingen te zien.

Dit bevestigt het ad hoc of reactieve karakter van de flexibiliteitsmaatregelen. Als bedrijven meer
proactief met het verbeteren van de flexibiliteit bezig zouden zijn, dan zouden we kunnen verwach-

ten dat ze continue verbeteringen nastreven en dus ook op korte termijn verandering voorstaan.

Figuur 5.2 . Ontwikkeling in flexibiliteitmaatregelen tussen nu en 2 jaar
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AIs we nu bij 10% verschuiving spreken over een grote verandering dan valt er alleen één ding op:

in de transportsector denkt (of hoopt) men in de toekomst minder vaak nee te zullen zeggen tegen
klanten.

Als we bij 50lo verschuiving spreken over een lichte verschuiving dan vallen de volgende voornemens op:

in transport en overige dienstverlening denkt men in de nabije toekomst minder vaak een beroep

te hoeven doen op de flexibele houding van het personeel;

t 2oo7
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in de horeca, overheid en onderwijs en zorg en welzijn denkt men in de nabije toekomst personeel

minder vaak te laten overwerken;

er treedt in de komende twee jaar geen verandering op in het toepassen van flexibele werktijden,

deeltijdarbeid aansluitend bij het werkaanbod en in de inzet van flexibele contracten;

in zorg en welzijn denkt men personeel vaker breed over werkplekken in te zullen zetteu
er treedt in de komende twee jaar geen verandering op in het spreiden van het werkaanbod, in het

inrichten van den flexibel proces en in het voorraadbeheer;

in de transportsector en in zorg en welzijn denkt men minder werk uit te zullen besteden;

in de handel denkt men vaker werk van derden aan te zullen nemen om variatie op te vangen;

in de industrie en de overige dienstverlening denkt men in de nabije toekomst mÍnder vaak nee te

zullen zeggen tegen klanten;
in de bouw en overheid en onderwijs denkt men minder de kwaliteit van product of dienst te zul-

len aanpassen bij pieken;

in de industrie, horeca en transport denkt men in de nabije toekomst het tempo of de levertijd

minder te zullen aanpassen bij pieken.

r ! Kortom:DenabijetoekomstvanJlexibiliteitzieternietandersuitdanhetheden.Opdetransportsec-
tor na, waar men minder nee wenst te zeggen tegen klanten, hebben de bedrijven geen substantiële

plannen tot aanpassing van hun huidige Jlexibiliteitsmaatregelen.

5,2 WELKE ONTWIKKELINGEN ZIEN BEDRIJVEN OP LANGERE TERMIJN

lN DE OMVANG VAN HUN FLEXIBELE SCHIL (flexibele contracten)?

MI
Voor de wat langere termijn ontwikkeling hebben we de bedrij-
ven gevraagd naar hun visie (of visioen) op de omvang van de

flexibele schil van het bedrijf (omvang van alle typen flexibele

contracten).

Het antwoord is dat er tussen nu en 2015 nog ruimte lijkt voor
een groei van de flexibele schil van 5 à60/o. Dat betekent dat de

schil zich zou kunnen uitbreiden van de huidige 2Oo/o naar 25o/o

voor alle bedrijven.

II
Deze verschuiving is echter alleen te zien in de bedrijven met minder dan 200 werknemers

(zie figuur 5.4):

De grote bedrijven (200+) lijken hun schil te bestendigen op de huidige 23 à24o/o.

De kleinste bedrijven (100-) lijken kun schil te kunnen uitbreiden van 20 naar 25o/o

de middelgrote bedrijven lijken hun schil te willen laten groeien vart 24o/o naar maar liefst 30 a

31%o. Daarmee zouden ze de grote bedrijven inhalen voor wat betreft de verhouding vaste en

flexibele contracten.
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Figuur 5.3 ' Ontwikkeling in contractvormen
tussen 2OO4 en 2015
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Opvallend in de sectorverschillen is alleen dat de schil in de horeca gaat krimpen (zie figuur 5.5). De

overige groeipercentages variëren weliswaar tussen de 4o/o vooÍ industrie en transport en 9%o voor
bouw en overheid en onderwijs, maar zijn niet significant verschillend van elkaar.

Figuur 5.5 . Ontwikkeling in flexibele

60%

50 "/"

40 0/"

schil tussen 2OO4 en 2015 (per sector)

30./,

20./.

70Yo

O o/o

a 2@7 ) 2ot5

I
industrie

2004

I
dienst-

veíening

I
financién

I
transpoÍthoreca

I
handel

I
bouw

tl
overheid/ zorg en
onderwUs welzín

ó2 TOEKOIVST VAN FLEXIBELE ARBEID



DE TOEKOIVST VAN FLEXIBELE ARBEID

5.3 WELKE MACRO- EN MICROFACTOREN ZIJN VAN INVLOED OP

DE TOE- OF AFNAME VAN DE FLEXIBELE SCHIL?

II Aangezien er op korte termijn weinig verandering te verwachten

valt in de flexibiliteitsstrategie van de bedrijven, hebben we niet

verder onderzocht wat hierbij een rol speelt. Wel hebben we ana-

lyses uitgevoerd om na te gaan welke factoren een rol spelen bij

de uitbreiding van de flexibele schil op langere termijn (regressie-

analyses). Figuur 5.6 vat de belangrijkste factoren samen.

Figuur 5.6 ' Factoren die een rol spelen bij de gewenste groei van de flexibele schil

Zoals in de f,guur te zien is speelt de huidige flexibiliteitsstrategie nauwelijks een rol bij de wens

om de flexibele schil uit te breiden. Ook het eigen bedrijfsbeleid speelt vrijwel geen rol. Wel zien

we dat de bedrijven een toename in de marktvraag voorzien en een toename in de bedrijfsomvang.

Gecombineerd met de wens om de klanten tevreden te stellen (strategie gericht oP verbeteren klant-

tevredenheid en geen nee willen zeggen), ziet men blijkbaar een noodzaak om meer flexibiliteit in te

bouwen en te groeien in de vorm van een toename van de flexibele contracten.

Interessant in termen van kansen voor de uitzendbranche (zie ook de volgende paragraaf) is dat het

hier gaat om bedrijven waar wat vaker sprake is van een mantelovereenkomst en die met een select

aantal uitzendbureaus zaken doen.
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van flexibele schil
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I r Kortom: vooral een voorziene groei van de markt en de wens deze marktvraag ook adequaat te
bedienen lijkt te leiden tot een gewenste groei in Jlexibele contracten.

5.4 WAT BETEKENEN DEZE ONTWIKKELINGEN VOOR KANSEN
EN BEDREIGINGEN VOOR DE UITZENDBRANCHE?

Zoals we hierboven zagen lijkt de flexibele schil in de komende jaren nog toe te zullen nemen. Dit
betekent echter niet automatisch dat de uitzendbranche zal groeien. Het grootste deel van de flexi-
bele schil wordt immers door de bedrijven zelf ingevuld door middel van tijdelijke of overige flexi-
bele contracten.

We zullen de kansen en bedreigingen voor de uitzendbranche beschrijven vanuit het perspectiefvan
de verschillende sectoren. In de eerste plaats kijken we naar het marktpotentieel voor uitzendarbeid
per sector, op basis van de huidige omvang van uitzendarbeid en de potentiëIe groei van de flexibele
schil. In de tweede plaats beschrijven we de voornaamste kenmerken van de sectoren, om een beeld
te krijgen achter dit marktpotentieel.

Marktkansen per sector
De respondenten hebben ons laten weten hoe groot hun percentage uitzendkrachten op dit moment
is en hoe groot zij hun totale flexibele schil schatten in 2015. Deze gegevens hebben we per sector
verwerkt in een matrix (afgeleid van de Boston Consultancy Group Matrix), waarin op de verticale

Figuur 5.7 . Marktkansen per sector
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as het huidige percentage uitzendkrachten binnen de bedrijven is weergegeven (als indicator voor

het huidige marktaandeel van de uitzendbranche) en op de horizontale as de mogelijke groei van de

totale flexibele schil tussen nu en 2015 (als indicatoren voor de potentiële marktgroei).

In f,guur 5.7 hebben we de sectoren op deze wijze ingedeeld. De omvang van de bollen geeft de

relatieve bijdrage van de sector aan de totale inzet van uitzendkrachten in de Nederlandse bedrijven

weer. Op basis van de figuur kunnen we de volgende conclusies trekken:

De horeca is te vinden in het krimpsegment, met een laag marktaandeel en een lage groei: deze

sector lijkt daarmee in de toekomst voor de uitzendbranche weinig interessant.

Sectoren waar sprake is van stabilisatie zijn er niet.
Er zijn meerdere sectoren in het segment van potentiële groei: hier is dus sprake van een relatief
hoog percentage uitzendkrachten nu en een groei van de flexibele schil. De betreffende sectoren

zijn: industrie, handel, flnanciële dienstverlening, bouw en overheid en onderwijs. Dit is voor de

uitzendbranche een zeer interessant segment, omdat men in feite al in de bedrijven 'binnen' is.

Tenslotte is er een aantal sectoren waar we vraagtekens plaatsen bij de marktkansen: hier is
sprake van een relatieflaag aandeel uitzendarbeid nu, maar wel een groei van de flexibele schil.

De volgende sectoren staan in dit segment: transport en communicatie, zorg en welzijn en ove-

rige zakelijke dienstverlening. Dit kan voor de uitzendbranche een interessant segment zijn van-

wege de groei van de flexibele schii, maar men zal nog wat meer moeite moeten doen om bij de

bedrijven'binnen' te komen.

Uiteraard gaat het hier om een grove indeling in hoofdsectoren en zullen er binnen elke sector altijd
bedrijven zijn die wel of niet een interessante partner zijn voor de uitzend- of detacheringbranche.

Sectorprofielen
In de Bijlage staan de voornaamste kenmerken per sector kort beschrijven, voor zover deze signif,-

cant afwijken van het gemiddelde (alleen voor de inzet van de flexibele contracten staan ook de per-

centages genoemd als ze niet afwijken van het gemiddelde). Deze beschrijvingen kunnen ons meer

achtergrond informatie bieden bij de zojuist genoemde marktkansen.

Op basis van de achtergrondkenmerken van de sectoren kunnen we de volgende conclusies trekken:

De horeca lijkt inderdaad geen interessante sector voor de uitzendbranche. We zien vooral bedrei-

gingen. In deze sector maakt men veel gebruik van allerlei typen flexibele contracten, maar

slechts zeer beperkt van uitzendcontracten en er zit bovendien geen groei in de flexibele con-

tracten. De gemiddelde verblijfsduur van uitzendkrachten is kort en ook als wervingsinstrument

wordt uitzendarbeid niet gebruikt.

In de andere sectoren zien we zowel kansen als bedreigingen. Los van de gewenste groei van de flexi-

bele schil en de relatieve omvang van uitzendarbeid in de huidige schil, zijn er ook andere factoren

die we als kans kunnen benoemen:

In het bijzonder de ontevredenheid met de eigen flexibiliteitsstrategie (bouw, transport, overheid

en onderwijs), de beperkte flexibiliteit van het eigen personeel (bouw, transport) en de beperkte

(of niet passende) flexibiliteit van nieuw te werven personeel (industrie, bouw, zorg en welzijn)

kunnen we zien als kansen voor de uitzendbranche. Ofde wens om andere vormen van personele
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flexibiliteit te verminderen kan als kans worden gezien (transport, overige zakelijke dienstverle-
ning, onderwijs en overheid, zorg en welzijn).
De benoemde knelpunten op de arbeidsmarkt zijn voornamelijk interessant als de bedrijven uit-
zendarbeid als wervingsinstrument zien (industrie, financiële dienstverlening, overige zakelijke

dienstverlening, overheid en onderwijs).
Ook de aanwezigheid van een beleid (f,nanciële dienstverlening) en tevredenheid met de huidige
relatie met het uitzendbureau (handel) kunnen we zien als kansen, evenals een relatief lange ver-

blijfsduur van uitzendkrachten (bouw).

We zien ook een aantal bedreigingen:

Hoewel het nog vrij weinig voor komt, kunnen we off shoring als bedreiging zien in de industrie
en de overige zakelijke dienstverlening.
Daarnaast zijn er bedreigingen die de andere kant van de medaille vormen van de zojuist gefor-

muleerde kansen: geen arbeidsmarktknelpunten genoemd (overheid en onderwijs), tevreden-

heid met eigen flexibiliteitsstrategie (financiële dienstverlening), geringe tevredenheid met uit-
zendbranche (zorg en welzijn), korte verblijfsduur van uitzendkrachten (zorg en welzijn) en het
afwentelen van risico als motief voor inhuur (industrie).

Een focus op ontwikkeling van personeel of op kostenbesparingen kunnen we eigenlijk moeilijk het
label kans of bedreiging opplakken.
Dit onderscheid tussen bedrijven die zich vooral richten op het beheersen van de personele kos-

ten en bedrijven die zich vooral richten op ontwikkeling van het personeel blijkt minder groot dan
gedacht. In totaal zegt960/o van de bedrijven zich te richten op de beheersing van de personele kos-

ten en 89% zegtzicí te richten op ontwikkeling. Beide aandachtsgebieden gaan samen en bedrijven
die hier bewust mee bezig zijn, houden zich ook meer bezig met strategische zaken zoals eff,ciency
verbetering, verbetering van de producten/diensten en/ofverbetering van de klanttevredenheid en

hebben tevens vaker een beleid ten aanzien van uitzendarbeid. Dit zou kunnen betekenen dat het

kostenperspectief niet als een bedreiging gezien moet worden, maar als een kans.

Ook in de showcases zien we dat de aanleiding tot een meer strategische samenwerking met een

uitzendbureau weliswaar kan liggen op het terrein van kostenbesparingen, maar dat de focus op

termijn ook gericht wordt op investeringen in ontwikkeling.

r I Kortom: De kansen voor de uitzendbranche zien we vooral in sectoren waar op dit moment al rela-

tief veel uitzendkrachten aanwezig zijn én er sprake is van een groei van de Jlexibele schil: financi-
ele dienstverlening, bouw, overheid en onderwijs, handel en industrie. De voornaamste kans lijkt te

liggen in de combinatie van ontevredenheid over de eigen flexibiliteitsstrategie, knelpunten op de

arbeid.smarkt en een mogelijke mismatch tussen de flexibiliteitsbehoefte van het bedrijf en die van

het personeel.
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SHOWCASE 9 . Opleiding voor technische beroepen

Een detacheringbedrijf voor technisch personeel heeft met een ROC

erkende maatwerk trainingen opgezet op MBO+ niveau. Zowel het

detacheringbedrijf als de bedrijven waat zij personeel aan uitlenen

hadden de ervaring dat de bestaande opleidingen onvoldoende aan-

sloten bij de behoeften op de arbeidsmarkt. Het detacheringbedrijÍ

heeft daarom het initiatief genomen tot het opzetten van een aantal

nieuwe opleidingen.

Er lopen op dit moment al 6 trajecten met per traject minimaal 15

deelnemers. De opleidingen duren 2 tot 3 jaar voor MBO en er is ook een 4-jarige HBO opleiding tech-

nische bedrufskunde opgezet. Er zijn twee varianten. ln de eerste variant heeft een individueel bedrijf de

behoefte om een aantal mensen verder te ontwikkelen, maar is de groep te klein voor het organiseren van

een speciÍieke training. Door een combinatie met andere bedrijven, kan wel een volledige trainingsgroep

worden gevuld. ln de tweede variant formuleert het detacheringbedrijf zelÍ een behoefte, op grond van

haar verwachtingen op de markt. Er is sprake van een combinatie van werken en leren, waarbij de werk-

nemers in dienst zijn van het detacheringbedrijf en bU de inleners werkzaam zijn. De medewerkers steken

ook zelf tijd en energie in de opleiding.

Voor de inlenende bedrijven biedt deze samenwerking de mogelijkheid om adequaat geschoold en op de

toekomst toegerust personeel in te zetten. Voor de werknemers biedt deze samenwerking duidelijke ont-

plooi ingsmogel ijkheden.

SHOWCASE 10 ' Opleiding voor technische beroepen

Een bedrijf op het gebied van documentmanagement heeft samen

met een uitzender een totaaloplossing voor grootschalige digitalise-

ringprocessen in de markt gezet. De uitzender levert gespecialiseerd

personeel, het bedrijf de vakkennis, software en digitaliseringproces-

sen. Klanten kunnen op deze manier snel en efficiënt grote projecten

afronden, tegen een vast bedrag, zonder investeÍingen in apparatuur

of verplichtingen t.a.v. gespecialiseerd personeel.

De projectmedewerkers (uitzendkrachten) voelen zich gewaardeerd

door betrokkenheid en hun gezamenlijke inzet, om het project kwalitatief binnen de gestelde doelen af te

ronden. De eigen verantwoordelijkheid voor het plannen van de eigen (dag) werkzaamheden zorgde voor

een vergroting van de werkvreugde. De samenstelling van het team, het sterke groepsproces gecombi-

neerd met duidelijke targets maakt de samenwerking tot een succes.
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In dit onderzoek stond de volgende onderzoeksvraag centraal:

Wat zijn huidige en toekomstige flexibiliteitsstrategieën van werkgevers, welke macro- en micro-

factoren spelen hierbij een beslissende rol en wat is de impact hiervan op de rol en positie van de

uitzendbranche?

Deze hoofdvraag is vertaald in drie subvragen, die in afzonderlijke hoofdstukken zijn behandeld:

Wat is de huidige flexibiliteitsstrategie van bedrijven ofwel hoe flexibel is Nederland?

Wat is de positie van flexibele contracten in het algemeen en uitzendarbeid in het bijzonder?

Wat is de toekomst van flexibele arbeid en wat zijn kansen en bedreigingen voor de uitzend-

branche?

In dit slothoofdstuk behandelen we deze drie deelvragen.

6.1 WAT IS DE HUIDIGE FLEXIBILITEITSSTRATEGIE VAN BEDRIJVEN

OFWEL HOE FLEXIBEL IS NEDERLAND?

Flexibiliteit is een belangrijke voorwaarde voor Nederlandse bedrijven en instellingen om concurre-

rend en innoverend te kunnen blijven. Daarbij zijn vele middelen beschikbaar. Uit de cases blijkt dat

ieder bedrijf hier een eigen keuze uit maakt, afhankelijk van de omgevingseisen, de personeelseisen

en de eigen bedrijfsstrategie ofbedrijfsprof,el. Bij de start van het onderzoek gingen we er van uit
dat bedrijven steeds meer in staat zijn om hun flexibiliteitsbehoefte op te vangen door het toePas-

sen van een breed scala aan flexibiliteitsmaatregelen; dat ze daarbij interne én externe flexibiliteits-

maatregelen toepassen en zowel flexibiliteit in arbeid als in de bedrijfsprocessen en hun netwerk

zoeken. Uit het onderzoek komt naar voren dat bedrijven inderdaad een mix aan flexibiliteitsmaatre-

gelen toepassen. Echter: ze maken hierbij nog onvoldoende gebruik van de diverse mogelijkheden die

hen ter beschikking staan, ze passen ook maatregelen toe die de organisatie nief of minder flexibeler

maken en de praktijk lijkt sterk te rusten op de schouders van de flexibiliteit van het personeel en er

is minder aandacht voor flexibele bedrijfsprocessen of netwerken.

We onderscheiden op grond van de data vier typen flexibiliteitsmaatregelen:

Nederlandse bedrijven maken vooral gebruik van de Jlexibiliteít van het personeel om verande-

ringen in de markt op te vangen. Ze doen een beroep op een flexibele houding van het perso-

neel (82olo), op overwerk (750lo), maken gebruik van flexibele contracten (waaronder uitzendwerk)

(74o/o), van flexibele werktijden (63%) en deeltijdarbeid om variatie in het werkaanbod op te van-

gen (56%o). Bij dit type maatregelen ligt de nadruk op kwantitatieve personele flexibiliteit. Deze

maatregelen lijken vrij breed te worden benut. Een deel van deze maatregelen lijken de bedrijven

als'noodmaatregelen'te zien, maatregelen die men liever niet toepast. Zo zljrr bedrijven meer

tevreden over hun flexibiliteit als ze minder gebruik hoeven te maken van overwerk, minder een
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beroep hoeven te doen op de flexibele houding van het personeel en minder flexibele contracten
hoeven in te zetten (dit geldt overigens niet voor uitzendkrachten).
Een tweede - meer strategische - manier om de flexibiliteitsbehoefte op te vangen is Ílexibiliteit in
proces en organisatie. Daarbij gaat het om het creëren van flexibele werkplekken die het mogelijk
maken om werknemers breed in te zetten (68%), om het creëren van een flexibel productie- of
dienstverleningsproces (557o) en het slim omgaan met voorraden(34o/o) en het spreiden van het
werkaanbod (23o/o).Er is zeker ruimte voor meer aandacht voor dit type maatregelen.
Een derde - nog minder toegepaste - vorm van flexibiliteit is Ílexibiliteit in netwerk en markt. Bij dit
tyPe maatregelen is het bedrijf intern niet flexibel, maar maakt ze gebruik van het netwerk door
werk uit te besteden aan derden bij pieken (41,o/o) of aan te nemen bij dalen in het werkaanbod
(28o/o).ln dit tyPe valt ook het nee zeggen tegen klanten (28o/o) en het spreiden van het werkaan-
bod (23o/o).

Naast deze maatregelen passen bedrijven ook maatregelen toe om de flexibiliteitsbehoefte op te
vangen die we als nietJlexibel kunnen bestempelen: men past het werktempo of de levertijden aan
(550/o) of men past de kwaliteit van het werk aan (260lo). Met name deze maatregelen zijn vanuit
het oogpunt van de concurrentiekracht ofhet innovatievermogen niet aan te bevelen.

Gezien het grote belang van een goed afgewogen flexibititeitsbeleid voor bedrijven en instellingen,
zowel nu als in de toekomst, zou je mogen verwachten dat er sprake is van een strategisch en pro-
actiefbeleid ten aanzien van flexibiliteit. Uit ons onderzoek komt echter vooral een beeld naar voren
van het toePassen van ad hoc en reactieve maatregelen. Deze conclusie baseren we op grond van de

volgende resultaten:

In de eerste plaats is er weinig statistische samenhang tussen de (typen) flexibiliteitsmaatregelen,
noch is er veel systematiek te vinden in de toegepaste maatregelen ofde verklarende factoren. We

kunnen op grond van de gegevens geen duidelijke flexibiliteitsstrategieën onderscheiden.
Er lijkt niet of nauwelijks samenhang te bestaan tussen de HR-strategie van een bedrijf of de

algemene bedrijfsstrategie en de toegepaste flexibiliteitsmaatregelen. De strategie lijkt geen

doorslaggevende rol te spelen bij de keuze van bepaalde maatregelen.
De keuze tussen flexibiliteitsmaatregelen lijkt vooral een reactie op de markt (conjunctuurge-
voeligheid, variatie in werkaanbod) en op de arbeidsmarkt (zijn er werknemers beschikbaar die
flexibel willen zijn). Daarnaast is de aard van het werk van invloed (onder meer de inwerktijd en
het opleidingsniveau).

Bedrijven zijn maar matig tevreden met de door hen toegepaste mix aan maatregelen. Blijkbaar is

hun flexibiliteitsbeleid maar matig effectief. Ook zien ze een deel van de toegepaste maatregelen
als 'noodmaatregelen' die ze liever niet toepassen.

Ondanks dit gegeven zegt men op korte termijn slechts weinig te veranderen in de getroffen
maatregelen. Bij een pro-actief beleid verwacht je dat bedrijven continue aan het verbeteren zijn
en hun korte termijn acties inbedden in een langere termijn strategie. Daarbij zou je verwachten
dat ze ook op korte termijn een toename van strategische maatregelen en een afname van 'nood-

maatregelen' aankondigen.

Bedrijven zien bovendien vooral wat in de maatregelen die ze kennen en al toepassen en hebben
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weinig vertrouwen in maatregelen die ze niet toepassen. Ze kijken blijkbaar niet over de muren

van de eigen organisatie om hun arsenaal aan maatregelen te verbreden.

Er is dus duidelijk ruimte voor een meer afgewogen, op de langere termijn gerichte, flexibiliteitsstra-

tegie, waarbij samenwerking met a[dere bedrijven, kennisnetwerken of partnerschappen kunnen

helpen om buiten de eigen gebaande paden te kijken.

Overigens hadden we bij het opstellen van het onderzoeksmodel op basis van de literatuur een tegen-

stelling verwacht tussen enerzijds bedrijven die sterk gericht zijn op de (korte termijn) beheersing

van de personele kosten en anderzijds bedrijven die sterk gericht zijn op (langere termijn) investe-

ringen in personele ontwikkeling. We gingen er van uit dat vooral de eerste groep bedrijven geneigd

zor,t zijn tot het inzetten van uitzendkrachten (vanuit het kostenperspectief) en dat dit een bedrei

ging zou kunnen betekenen voor de kwaliteit van uitzendarbeid (vanwege een gebrek aan langere

termijn en ontwikkelperspectief). Het lijkt er op dat dit onderscheid in HR-focus in de praktijk echter

niet vol te houden is. In totaal zegtg60/o van de bedrijven zich te richten op de beheersing van de per-

sonele kosten en 890/o zegtzicltte richten op ontwikkeling. Beide aandachtsgebieden gaan samen en

bedrijven die hier bewust mee bezig zijn, houden zich ook meer bezig met andere strategische zaken

zoals eff,ciency verbetering, verbetering van de producten/diensten en/ofverbetering van de klant-

tevredenheid en hebben tevens vaker een beleid ten aanzien van uitzendarbeid. Deze bedrijven gaan

dus in het algemeen strategischer om met hun bedrijfsvoering. Dit zou kunnen betekenen dat het

kostenperspectief niet als een bedreiging gezien moet worden, maar als een kans. Mits een bedrijf

ook inderdaad over de hele linie bewust bezig is met een verbetering hun bedrijfsvoering.

Het onderscheid tussen de verschillende personele flexibiliteitsmaatregelen lijkt vooral te maken te

hebben met het gemiddelde opleidingsniveau van het personeel binnen de bedrijven en de gemid-

delde inwerktijd en niet met de HR-strategie. Interessant is dat aandacht voor de beheersing van

kosten samenhangt met beroep doen op een flexibele houding, brede inzetbaarheid en veel tijdelijke

krachten; terwijl aandacht voor ontwikkeling van het personeel samenhangt met lange verblijfs-

duur van uitzendarbeid.

We kunnen concluderen dat Nederlandse bedrijven en instellingen weliswaar een breed scala aan

flexibiliteitsmaatregelen toepassen, maar dat de nadruk hierbij toch vooral ligt op personele flexibi-

liteit. Bovendien lijkt het flexibiliteitsbeteid weinig systematisch en weinig strategisch van aard. Op

grond hiervan kunnen we stellen dat de grenzen van flexibiliteit nog niet zijn bereikt.

6.2 WAT IS DE POSITIE VAN FLEXIBELE CONTRACTEN IN HET ALGEMEEN

EN UITZENDARBEID IN HET BIJZONDER?

Het inzetten van flexibele contracten blijkt zeer belangrijk in het lijstje flexmaatregelen. In totaal

zet74o/o van de bedrijven flexibele contracten in. Daarmee staat deze maatregel op de derde plaats,

na een flexibele houding van het personeel en overwerk.

De totale omvang van de flexibele schil (tijdelijke werknemers, uitzendkrachten en overige flexibele

werknemers) bedroeg in de onderzochte bedrijven in juli 2007 ongeveer 2070.
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Uitzendkrachten vormen slechts een beperkt deel van deze flexibele schil: van het totale personeels-

bestand in de bedrijven was in juli 2007 4o/o uitzendkracht. Dit betekent dat de uitzendkrachten een
vijfde van de flexibele schil uitmaken (2Oo/o). Het grootste deel van de flexibele schil wordt gevormd
door de tijdelijke contracten (12o/o van het totale personeelsbestand; 60% van de flexibete schil). De

overige 4o/o vdÍr het personeelsbestand wordt ingevuld door overige flexibele werknemers (oproep-

krachten, freelancers, zzp-ers e.d.).

In totaal heeft 56%o van de bedrijven in de afgelopen twee jaar gebruik gemaakt van uitzendkrach-
ten ofgedetacheerden. Er zijn grote verschillen tussen sectoren in de omvang van de flexibele schil,
maar ook in het type flexibele contracten dat men inzet. In sommige sectoren, zoals de horeca, ligt
het percentage uitzendkrachten signiflcant lager, in andere sectoren, zoals de flnanciële sector sig-
nificant hoger. Grotere bedrijven hebben vaker gebruik gemaakt van uitzendkrachten dan kleine
bedrijven.

Bedrijven kijken nog altijd vrij traditioneel aan tegen de rol van de uitzendbranche zowel in inleen-
motieven als in afgenomen diensten. Bedrijven shoppen vaak bij meerdere uitzendbureaus, ook als

ze deze voor een en dezelfde functie inzetten. In29o/o van de gevallen is er sprake van een exclusieve
relatie met 1 bureau. In siechts 7o/ovàÍr de gevallen is er sprake van een in house situatie.
Uitzendondernemingen bieden steeds vaker een bredere dienstverlening aan. Uit het onderzoek
blijkt echter dat bedrijven nog maar beperkt gebruik maken van overige diensten van uitzend- of
detacheringbureaus (slechts 11%). Daarbij gaat het dan vooral om payrolling, personele administra-
tie of salarisadministratie en (iets minder) om HR-diensten zoals werving en selectie, assessment,
introductie. Er is nauwelijks sprake van outsourcing naar het uitzendbureau ofhet verzorgen van de

personeelsplanning of poolmanagement.

Als inleenmotief voor uitzendarbeid geldt nog altijd het klassieke piek (100%) en ziek (6570) motief.
Een derde motief is het gebruik van uitzendkrachten voor de werving van nieuw personeel (570lo).

Daarnaast zegt 32o/o van de bedrijven dat ze uitzendkrachten inhuren vanwege de specifieke ken-
nis en expertise. Het vermijden van risico's (ontslag) vormt voor slechts 29o/ovaÍ de bedrijven een
motief (speelt vooral in de industrie een rol).
Uit de analyses bljkt overigens dat gevoeligheid voor de economische conjunctuur geen rol lijkt te
spelen bij de inzet van uitzendkrachten, wel bij de verblijfsduur van de uitzendkrachten: hoe gevoe-

liger het bedrijf is voor de economische conjunctuur hoe langer de verblijfsduur. Uitzendkrachten
worden verder vooral ingezet als het vooropleidingsniveau laag is en er een grote variatie in
werkaanbod is over het jaar heen. Dat laatste geldt ook voor de inzet van oproepkrachten.

Bedrijven die geen uitzendkrachten inzetten geven als belangrijkste motiefdat het'eigen'personeel
voldoende flexibel ís (?1,o/o). Afgaande op de onderzoeksgegevens, kunnen we er van uitgaan dat
men bij het beantwoorden van deze vraag ook de 'vaste eigen flexwerkers' in gedachten heeft gehad
(zoals tijdelijke contracten en oproepkrachten). Het lijkt er op dat een deel van de bedrijven vooral
een beroep doet op de uitzendbranche als men problemen heeft om de flexibiliteitsbehoefte van het
bedrijf te matchen met het flexibiliteitsvermogen van (potentiële) werknemers. Als men zelf nog
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voldoende mensen kan vinden die flexibel inzetbaar zljn, zet men vaker tijdelijke werknemers of
overige flexkrachten in. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt en met een toenemende diversiteit

in arbeidswensen van werknemers biedt dit gegeven een duidelijke kans voor de uitzendbranche.

Als uitzendondernemingen in staat zijn om een bredere groep potentiële flexkrachten te werven
(variatie in opleidingsniveau, competenties, inzetbaarheid, type werknemers) én snel inzetbaar te
hebben, dan zouden ze in staat moeten zijn om het aandeel uitzendkrachten in de flexibele schil

bij met name de niet gebruikers uit te breiden. We merken uit de bedrijfspraktijk dat bedrijven wel

de behoefte formuleren om de organisatie van de flexibele schil extern te plaatsen, maar hier alleen

serieus op in gaan als ze er op vertrouwen dat ze dan ook het personeel met de juiste competenties

kunnen krijgen.
Om echt meer gebruik te maken van uitzendarbeid moeten nog wel wat drempels worden overwon-

nen:42o/o van de niet gebruikers noemt namelijk als motief dat men uitzendkrachten te duur vindt
et 39o/o denkt dat uitzendkrachten onvoldoende kwaliteit hebben.

Bedrijven die gebruik maken van uitzendarbeid zijn redelijk tevreden met de relatie met het uitzend-

ofdetacheringbureau. Men geeft gemiddeld 7 tot 8 als rapportcijfervoor de verschillende aspecten

van deze relatie. Echt uitstekend (d.wz. in meerderheid hoger dan 8) scoren de aspecten 'bereik-

baarheid van het bureau' en de 'relatie met de contactpersoon'. Hierin presteren de uitzendonder-

nemingen dus het best. Dit zijn in de ogen van de inleners echter niet de belangrijkste punten in de

relatie. Gevraagd naar wat de respondenten het belangrijkst vinden in de relatie met het uitzend of
detacheringbureau zegt 79o/ovar. de bedrijven'de professionele kwaliteit van het uitzendpersoneel',

gevolgd door'de snelheid van leveren' (7Oo/o).Deze twee aspecten scoren weliswaar voldoende, maar

nog geen uitstekend in het oordeel van de bedrijven en vormen daarmee dus nog een duidelijk ver-

beterpunt in de dienstverlening van uitzendondernemingen. Op de derde plaats vinden bedrijven

het 'meedenken over de wensen en behoeften van het bedrijf' belangrijk in de relatie (47%o). Ook dit
aspect scoort voldoende, maar nog geen uitstekend. Uit de (show)cases komt overigens naar voren

dat inleners verwachten dat allereerst de basis van de dienstverlening bijzonder goed op orde is,

inderdaad de kwaliteit en snelheid, voordat men het meedenkend vermogen op prijs stelt.

6.3 WAT IS DE TOEKOMST VAN FLEXIBELE ARBEID EN WAT ZIJN KANSEN

EN BEDREIGINGEN VOOR DE UITZENDBRANCHE?

Ondanks dat bedrijven maar matig tevreden zijn met hun huidige mix aan flexibiliteitsmaatregelen,

zegt men op korte termijn slechts weinig te veranderen in de getroffen maatregelen. Wat verder

vooruit kijkend lijkt er wel verandering op te treden: de bedrijven wensen hun schil van flexibele

contracten uit te breiden. Deze schil Iaat -in de ogen van de respondenten- een gestage groei zien

van de huidige 2Oo/o in de ondervraagde bedrijven rraar 25o/o in 2015.

Opmerkelijk is daarbij dat de kleine en middelgrote bedrijven hierin de sterkste groei laten zien en

dat de middelgrote bedrijven (100-200 werknemers) de grote bedrijven lijken in te halen met een

schil van maar liefst 3Oo/o ín 2015. De grootste bedrijven geven in feite aan dat ze aan hun grens zit-

ten. Hier zit geen groei in de flexibele schil. Voor de uitzendbranche vormt het MKB dus een interes-
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sante doelgroep voor de toekomst. Overigens hebben we gezien dat het volume uitzendkrachten en

de verblijfsduur toeneemt naarmate uitzendorganisaties vaker in house aanwezig zijn. Ook in de

showcases zien we dat het opbouwen van een meer strategische relatie tussen inlener en uitzender
vaak gepaard gaat met een in house constructie. Voor wat betreft het MKB ligt hier dus nog een uit-
daging voor de uitzendbranche om een vergelijkbare relatie met bedrijven op te bouwen.

Alle sectoren op de horeca na geven aan dat de flexibele schil tussen nu en 2015 zal groeien, varië-

rend van 4o/o \reeÍ de industrie en de transportsector tot 90lo voor de bouw en overheid en onderwijs.
Deze groei biedt marktkansen voor de uitzendbranche. Zeker in sectoren waar een relatief groot
aandeel uitzendkrachten nu wordt gecombineerd met een groeiwens voor de toekomst. We hebben

de sectoren afzonderlijk bekeken vanuit het oogpunt van marktkansen voor de uitzendbranche. Op

grond hiervan kunnen we de volgende conclusies trekken:

De horeca biedt weinig marktkansen voor de uitzendbranche. In deze sector maakt men veel
gebruik van allerlei typen flexibele contracten, maar slechts zeer beperkt van uitzendcontracten en

men streeft bovendien een krimp na in het aantal flexibele contracten. De gemiddelde verblijfsduur
van uitzendkrachten is kort en ook als wervingsinstrument wordt uitzendarbeid niet gebruikt.
De grootste potentiële kans is te vinden in sectoren waar men de flexibele schil wenst uit te brei-
den en waar op dit moment het percentage uitzendkrachten hoog is, waar de uitzendbranche dus

al 'binnen' is. Dit zijn de volgende sectoren: industrie, handel, financiële dienstverlening, bouw
en overheid en onderwijs.
Tenslotte is er een aantal sectoren dat we als vraagtekens benoemen: hier is sprake van een rela-

tief laag aandeel uitzendarbeid nu, maar een groei van de flexibele schil. Dit zijn de volgende

sectoren: transport en communicatie, zorg en welzijn en overige zakelijke dienstverlening. Dit
kan voor de uitzendbranche een interessant segment zijn vanwege de groei van de flexibele schil,

maar men zal nog wat meer moeite moeten doen om bij de bedrijven'binnen'te komen.

De uitzendbranche zal niet vanzelf proflteren van de groei van de flexibele schil. In de eerste plaats

omdat uitzendarbeid een beperkt aandeel van de flexibele schil uitmaakt. Zoals uit het onderzoek

naar voren komt, Iijken bedrijven vooral verder te gaan met wat ze al kennen en dat zal zonder extra
prikkels waarschijnlijk ook gelden voor de inzet van specifieke typen flexibele contracten. En: uit-
zendarbeid maakt maar een beperkt aandeel van de flexibele schil uit. Daarbij is de visie op uitzend-
arbeid zoals gezegd. nog vrij traditioneel. Wel zijn er duidelijke kansen voor de uitzendbranche. Een

eerste kans voor de uitzendbranche ligt in het organiseren van deze flexibele schil. Een tweede kans

ligt op het terrein van de arbeidsmarkt. Beide punten zullen we hieronder uitwerken.

Managen van flexibiliteit binnen bedrijven
Met name in het MKB zien we dat bedrijven een aanzienlijke groei voor ogen hebben van hun flexi-
bele schil. Het managen van een flexibele schil van 30olo is echter niet eenvoudig. Ondersteuning

door een externe partner kan hierbij zeker voordelen bieden. Een kans ligt er met name in sectoren

waar men op dit moment ontevreden is met de eigen flexibiliteitsstrategie (bouw, transport, over-

heid en onderwijs), waar de flexibiliteit van het eigen personeel beperkt is (bouw, transport), of waar
men andere vormen van personele flexibiliteit wenst te verminderen (zoals een beroep doen op de
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flexibele houding van het eigen personeel en overwerk; dit speelt in transport, overige zakelijke

dienstverlening, onderwijs en overheid, zorg en welzijn).
In de showcases zien we voorbeelden waar uitzendondernemingen niet alleen het management van

de flexibele schil op zich nemen, maar waar samen met het inlenende bedrijf wordt gekeken naar

de totale flexibele inzet van het personeel (ook het vaste personeel). Juist door een combinatie van

flexibiliteitsmaatregelen worden de beste resultaten behaald in termen van efficiency en kostenbe-

sparing én van ontwikkeling en inzetbaarheid van het personeel. Daarbij zijn wel inspanningen van

zowel uitzenders als inleners nodig. Overigens bleek uit discussies tussen uitzenders en inleners in
het kader van het TNO kennisinvesteringsprogramma dat deze manier van samenwerken zeker geen

vanzelfsprekende is. Beide partijen hebben de indruk dat de klant-leverancier relatie op dit moment
onder zeer grote druk tot stand komt, waarbij vooral de laagst mogelijke tarieven een rol spelen en

niet de best mogelijke strategie. Een van de aandachtspunten is de rol van inkopers, versus die van

HR-managers en operationeel managers bij de totstandkoming van contracten. Een uitdaging voor
zowel uitzenders als inleners is om deze relatie om te buigen. Daarbij is het belangrijk om het opstel-

len van een samenwerkingsovereenkomst niet over te laten aan accountmanagers en inkopers, maar

ook HR- en operationeel management te betrekken. Zoals we uit de showcases kunnen opmaken,

moet bij het maken van de afspraken vaker in de breedte worden gekeken naar de toegevoegde

waarde van acties voor de inleneq haar klanten en het personeel. Bij een te beperkte blik (bijvoor-

beeld alleen op kostenbesparing) zal een partnerschap ook duidelijk minder succesvol zijn.
Daarbij kan worden aangesloten bij de drie aspecten die bedrijven het belangrijkst vinden in de

samenwerking met de uitzendbureaus: professionele kwaliteit van het uitzendpersoneel, snelheid

van handelen en meedenken over de wensen en behoeften van het bedrijf.

Managen van arbeidsmarktkrapte en flexwensen van werknemers
Bedrijven hebben te maken met een krapper wordende arbeidsmarkt en met uiteenlopende flexibi
liteitswensen van werknemers, die niet altijd goed aansluiten bij de flexibiliteitsbehoefte van het
bedrijf. AIs de uitzendbranche in staat is om een brede groep flexibele werknemers te binden en

snel inzetbaar te hebben, dan zijn hier veel marktkansen. Uitzendbureaus hebben in principe een

beter overzicht over de (locale en sectorale) arbeidsmarkt dan individuele bedrijven. We zien in de

bedrijfspraktijk dat hier ook inderdaad behoefte aan is. Bedrijven kunnen zich tot de uitzendbranche

wenden om op zoek te gaan naar passende werknemers voor lastig te vervullen posities. Vooral in
sectoren waar men een beperkte flexibiliteit van het nieuw te werven personeel signaleert of de

flexibiliteitswensen van het nieuwe personeel onvoldoende aansluiten bij de flexibiliteitsbehoefte
van het bedrijf (industrie, bouw, zorg en welzijn), kunnen bedrijven zich tot de uitzendbranche wen-

den. Dit is niet alleen een kans voor de uitzendbranche, maar tevens een enorme uitdaging.
Bedrijven Iijken aan te lopen tegen grenzen van flexibiliteit van het eigen personeel en merken dat
nieuw te werven personeel zo haar eigen flexibiliteitswensen heeft. Het vinden van een match tus-

sen de flexibiliteitswensen van het bedrijf en van het personeel is niet eenvoudig. Men kan zich
wenden tot de uitzendbranche om deze match te helpen ondersteunen, maar uitzendorganisaties
zullen hiervoor wel zelf uit een veel grotere en meer diverse 'vijver' moeten vissen. Er zijn al diverse
voorbeelden van uitzendondernemingen die zich op specifleke doelgroepen richten en bij inleners
aan proberen te tonen dat deze groepen zeer goed inzetbaar zijn (denk bijvoorbeeld aan oudere
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werloemers). Inleners kunnen zo hun blik op hun potentiële werknemers verbreden, omdat ze via

een uitzendconstructie eerst de 'kat uit de boom kunnen kijken'.
Als de uitzend- en detacheringbranche in staat is om grote groepen flexwerkers met een breed scala

aan competenties en specifieke flexibiliteitswensen aan zich te binden, biedt dit de branche zeer

veel marktvoordelen. Zo zort de branche in staat moeten kunnen zijn om een groter deel van de

flexibele schil op te kunnen vullen: niet alleen piek en ziek, maar ook meer structurele flexoplos-

singen en projectmatig. Daarbij is één van de uitdagingen voor de uitzendbranche om ook zelf meer

rekening te houden met de diversiteit in de arbeidsmarkt en flexibiliteitswensen van personeel (of

de toekomstige flexkrachten). Een ogenschijnlijk tegenstrijdige uitdaging is de zorg voor duurzame

inzetbaarheid van flexibel personeel. Om een breder deel van de flexibele schil bij inleners te kunnen

vervullen ligt er ook een investeringsvraag bij de uitzendbranche, namelijk in snel en breed inzet-

baar uitzendpersoneel, beschikkend over de juiste vaardigheden en competenties. De uitzendbran-

che zal haar focus moeten zien te verbreden naar sectoren en functies waarvoor bedrijven nu vooral

een beroep doen op andere flexibele contracten. Ook kan de branche zich richten op het aanboren

van nieuwe doelgroepen op de arbeidsmarkt.

Hierbij kan de branche zelfstandig activiteiten ondernemen, maar een deel van de activiteiten zal

toch in samenwerking met inleners moeten worden opgepakt. Zoals gezegd gaat dit niet vanzelf:

voor een dergelijke samenwerking zijn twee partijen nodig. Daarom Ioont het de moeite om meer

goede voorbeelden te verzamelen en kwantitatiefte onderbouwen dat kostenbesparingen niet pri-

mair en uitsluitend hoeven te komen uit de tarieven, maar uit het samen werken aan een slimmere

personeelsplanning (voorkomen van leegloop, ongewenst verloop, bredere inzetbaarheid e.d.). Een

dergelijke slimmere personeelsplanning dient de belangen van zowel het bedrijf als de werknemer.

Overigens zal daarbij de focus breder moeten zijn dan alleen de inzet van uitzendkrachten: juist in
een goede mix aan maatregelen worden vaak de beste oplossingen gevonden.

Uit de showcases die we in dit boek tussen de hoofdstukken in hebben gepresenteerd blijkt dat een

strategische samenwerking tussen uitzenders en inleners veel voordelen kan bieden voor zowel de

inlener (grotere flexibiliteit, kostenbesparing door slimmere personeelsplanning, minder ongewenst

verloop), als voor de uitzendkrachten (grotere betrokkenheid, bredere inzetbaarheid, minder ver-

zuim). Het onderzoeksmateriaal doet echter vermoeden dat het hier nog maar om enkele voorbeel-

den gaat en dat deze samenwerking nog zeker niet state-of-the-art is. Net als een meer strategisch

flexibiliteitsbeleid nog niet state-of-the-art is. Er lijkt in de flexibiliteitspraktijk nog zeker veel te

winnen. Daarbij kan het aangaan van een strategische relatie met één of meer uitzendondernemin-
gen een rol spelen.

CONCLUSI ES



DE TOEKOMST VAN FLEXIBELE ARBEID

Sociale innovatie en de uitzendbranche; samenvatting van de showcases

We kunnen de showcases in vier typen indelen, afhankelijk van de

oorspronkelijke aanleiding tot de samenwerking:

1. Efficiency, kostenbesparing: de directe aanleiding is de noodzaak

om verbeteringen aan te brengen in het bedrUfsproces en/of het

inleenproces. Er is een directe noodzaak om personeel efficiënter

in te zetten. Samenwerking vindt plaats in de vorm van een in

house constructie, door het uitbesteden van het wervingsproces

of juist door samenwerking in het uitstroomproces,

2. Flexibiliteit bedrijf: de directe aanleiding is de wens om de personele inzet beter aan te laten sluiten

bU de grilligheid van de marK. Er is een wens om personeel flexibeler in te zetten of om de aandacht

meer te kunnen focussen op de core business. Samenwerking vindt plaats in de vorm van een in

house constructie, in de vorm van een joint venture of de organisatie van een flexpool

3. ArbeidsmarK en opleiding: de directe aanleiding is een knelpunt op de arbeidsmarkt (wervingkracht

van het bedrijo of in de aanwezige competenties van werknemers. Samenwerking vindt plaats in de

vorm van traineeships of bij het opzetten van een opleiding.

4. Nieuwe business: de aanleiding is een idee om tot een nieuwe dienst te komen vanuit de kernkwaliteit

van de beide partijen. Samenwerking vindt plaats bij het aanbieden van nieuwe diensten aan derden.

Kenmerk van de samenwerking is dat beide partners (uitzender en inlener) steeds gezamenlijk verant-

woordelijk blijven voor het eindresultaat en in een continu en open proces van verbeteren terecht komen.

Hoewel de primaire opbrengsten van de samenwerking verband houden met de oorspronkeluke aanlei-

ding, zien we veel vergelukbare opbrengsten:

opbrengsten voor de inleners: kostenreductie, kwantitatieve en kwalitatieve verbetering van perso-

nele inzet, efficiëntere planning, meer flexibiliteit, hogere productiviteit, grotere wervingskracht op de

arbeidsmarkt en mogelukheid tot ontwikkelen van nieuwe diensten.

opbrengsten voor de werknemers: betere benutting van kwaliteiten, grotere betrokkenheid, meer per-

soonlijke arbeidsmarkt, betere opleiding en betere arbeidsmarktpositie.

efficiency
kostenbesparing

- kostenreductie

- veÍbetering in, dooÍ- en uitstroom

- benutten l«aliteiten personeel

- grotere betrokkenheid
flexkrachten

flexibiliteit
bedrijf

- efficiëntere planning

- meer lïeÍbiliteit

- hogere poductiviteit

- peísoonlijke aandacht

- betere aÍbeldsmarl(positie

arbeidsmarkt
en opleiding

- weMngskracht inlener
- beter opgeleid personeel

nieuwe
business

- nieuwe diensten
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TABEL B1. SectorproÍiel lndustrie

Korte termijn perspectief - minder vaak nee zeggen

flexibiliteitsmaatregelen -mindervaaklevertud aanpassen

Lange termijn perspectief - streeft naar t6o/o Ílexibele schil in 2015 (relatief laag)

flexibele schil = toename van 3-4o/o (gemiddeld)

Huidige inzet Ílexibele - hoog percentage vaste contracten (877o), relatief laag percentage

contracten tijdelijke (7o/o) en overige Ílexkrachten (1%)

- in 2OO7 : 5% uitzendkrachten

- 63% van bedrUven heeft in afgelopen 2 jaat uitzendkrachten ingezet (gemiddeld)

Huidige toepassing - veel spreiden werkaanbod (360lo)

overige flexibiliteitsmaat- - vaak flexibel proces (66%)

regelen -veel voorraadbeheer (56%)

- veel incidentele uitbesteden (bij pieken) (60%)

- offshoring (5%)

- structurele uitbesteding (35%)

- veel inzet deeltijdarbeid aansluitend bij werkaanbod (74%)

Flexibiliteitsbehoefte - sterke variatie werk over jaar, vooral l tot 2 pieken

vanuit markt en - enigszins onvoorspelbaar werkaanbod
arbeidsmarkt - er moet vaak omgeschakeld worden

- nieuw personeel wil nauweluks in deeltijdwerken en slechts beperK in flexibele
werktijden

Bedrijfsprofiel algemeen - bedrijf besteedt redeli.jk wat aandacht aan beheersing personele kosten en

beperkt tijd en geld aan ontwikkeling van personeel

- bedrijÍ besteedt redelijk wat aandacht aan verbetering klanttevredenheid

Rol en positie - geen uitzendkrachten korter dan een week
uitzendbranche - klanten geen motief om geen uitzendkrachten in te zetten

- werving nieuw personeel belangrijkste motieÍ om wel uitzendkrachten in te zetten

- meer dan elders is risico afdekken motief om uitzendkrachten in te zetten (41%)

- indien mantelovereenkomst nauwelijks met meerdere bureaus

- regelmatig overleg met contactpersoon over inzet uiuendkrachten en kwaliteit
dienstuerlening

- lager rapportcijfer voor veauim en verloop van uitzendkrachten (7) en hoger
rapportcUfer voor admi n istratieve afhandel ing (7,6)

- relatief minder belang gehecht aan professionele kwaliteit uitzendkrachten
(7Oo/o) en meer aan vezuim en verloop (25%)
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TABEL 82. Sectorprofiel Bouw

Korte termijn perspectief - minder vaak kwaliteit aanpassen

Ílexi biliteitsmaatregelen

Lange termijn perspectief - streeft naar 24o/" Íexibele schil in 2015 = toename van 9-10% (gemiddeld)

flexibele schil

Huidige inzet flexibele - relatief hoog 7o vaste contracten (85%), laag percentage tijdelijke contracten
contracten (8%) en overige flexkrachten (2o/o)

- 5% ui?endkrachten (gemiddeld)

-57o/ovan de bedrUven heeft in aÍgelopen2 jaar uitzendkrachten ingezet
(gemiddeld)

Huidige toepassing - er wordt vaak nee gezegd (58%)

overige Ílexibiliteitsmaat- - werkaanbod wordt vaak bewust gespreid (36%)

regelen - veel uitbesteding (8!o/o) en aannemen (53%) van werk

- ook structureel is er relatief veel uitbesteed (4O/o in de afgelopen jaren)

- in verhouding tot andere sectoren weinig beroep op flexibele houding

vaste personeel (76%)

- weinig gebruik van flexibele werKijden (47%)

- veel gebruik van deeltUdcontracten aansluitend bij werkaanbod (76%)

- men is beperkt tevreden met eigen flexibiliteit

Flexibiliteitsbehoefte - redelijk conjunctuurgevoelig, redelijk sterke variatie werkaanbod gedurende

vanuit markt en het jaar, enkele pieken (onvoorspelbaar, enigszins voorspelbaar)

arbeidsmarkt - soms verstoringen en moeten omschakelen

- nieuw personeel wil niet in deeltijd en beperkt in flexibele werKijden werken

Bedrijfsprofiel algemeen * bedrUÍ besteedt veel aandacht aan beheersing personele kosten

- relatief weinig aandacht aan verbetering efficiency

Rol en positie - grootste groep uitzendcontracten 3-6 maanden (41%), relatief veel

uitzendbranche 9-12 maanden (10%)

- flexibiliteit eigen personeel en kosten uitzendarbeid minder dan elders argument
om geen uiuendkrachten in te huren, veel vaker niet over nagedacht (23olo)

- opvang ziek minder dan elders argument om wel uitzendkrachten
in te huren (53olo)

- weinig mantelovereenkomsten, en indien overeenkomst korte looptijd

- vaker afspraken gemaaK over kwaliteit van de dienstverlening

- relatief laag rapportcufer voor veruuim en verloop uitzendkrachten (6,8)

- relatief weinig belang gehecht aan meedenken van uitzendbureau (27o/o)
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TABEL 83. Sectorprofel Handel

l(orte terrnijn perspectieÍ - vaker werk van derden aannemen

fl exibil iteitsmaatregelen

Lange termijn perspectief - streeft naar 3O% flexibele schil in 2015 = toename van 6% (gemiddeld)

flexibele schil

Huidige inizet flexibele - 76% werknemers in vaste dienst, 15% in tijdelijke, 5% uitzend en 5% overige

contÍacten contracten (gemiddeld)

- 52% bedrijven heeft in afgelopen 2 jaar uiu:endkrachten ingezet (gemiddeld)

Huidige toepassing - er wordt weinignee Éezegd (L7Yo)

overige fiexibiliteiBmaat- - er is relatief vaak sprake van werken met voorraden (69%)

regelen - weinig uitbesteding (28%) en aannemen (19%) van werk

-veel brede inzetbaarheid (77%)

- men is tevreden met eigen Ílevibiliteitsmaatregelen (57% zeer tevreden):

vooral tevreden met inzetbaarheid inteme personeel en proces en voorraden

Flexibiliteitsbehoefte - relatief weinig conjunctuurgevoelig, lichte variatie door het jaar

vanuit markt en - geen buzonderheden tav arbeidsmarK
arbeidsmarK

Bedrijfsprofiel algemeen - veel aandacht voor verbeteÍing klanttevredenheid

Rol en positie - gemiddelde verblijfsduur

uitzendbranche - weinig afname van HR-diensten

- voldoende flexibiliteit eigen personeel is belangrijk motief om geen

uítzendkrachten in te zetten (88%)

- weinig aÍspraken gemaakt met uitzendbureau

- zeer tevreden over samenwerking met uitzendbureau

- relatief laag rapportcUfer voor relatie met contactpersoon (7,3)

- laag belang gehecht aan venuim en verloop uitzendpersoneel (5%)
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TABEL 84. SectorproÍiel Horeca

Korte termijn perspectief - minder vaak levertijd aanpassen

flexibiliteitsmaatregelen -minderovenverk

Lange termUn perspectief - streeft naar 47o/o Ílexibele schil in 2015 (relatief hoog) = afname van 5-7o/o

flexibele schil % (atuvUkend van gemiddelde)

Huidige inzet flexibele - zeer laag percentage vaste contracten (46o/o), hoog percentage tUdelIjke

contracten contracten (30%) en overige flexibele contracten (21%)

- 4% uitzendkrachten

- weinig bedrijven (38%) hebben afgelopen 2 )aaÍ uilzendkrachten ingezet

Huidige toepassing - er wordt weinig nee gezegd tegen klanten (16%)

overige flexibiliteitsmaat- - er wordt veel gebruik gemaakt van flexibel dienstverleningsproces (66%)

regelen - er wordt veel met voorraden gewerkt (61%)

- er wordt weinig werk uitbesteed (28o/"\ of aangenomen (11%)

- men is zeer tevreden met eigen Ílexibiliteit; vooral met inzetbaarheld interne

personeel en proces en voorraden

Flexibiliteitsbehoefte - sterk conjunctuurgevoelig, sterke variatie over jaar, hoge pieken

vanuit markt en (20-5Oo/ovan gemiddelde werkaanbod), wel voorspelbaar

arbeidsmarkt - weinig verstoringen in het werkproces

- toename in de marktvraag verwacht

- nieuw personeel hecht niet sterk aan vast contract, wil wel in deeltijd en

op flexibele werktijden werken

Bedrijfsprofiel algemeen - veel aandacht aan beheersing personele kosten

- relatief weinig aandacht aan ontwikkeling van personeel

- korte inwerktijd

Rol en positie -veel uitzendkrachten voor minderdan Tweek(25o/o), plus relatief veel voor

uitzendbranche 1,,5 - 2 jaar (1,4o/o)

- weinig overige diensten afgenomen (5%)

- prijs is (naast voldoende flexibiliteit eigen personeel:79o/o) belangrijkste motieÍ

om geen uitzendkrachten in te zetten (66%)

- werving nieuw personeel minder dan elders motief om wel personeel

in te zetten (41%)

- weinig bedrijven hebben een beleid t.a.v. uitzendarbeid (30%)

- inzet van uitzendkrachten veel op niveau van locatiemanagement

of direct leidinggevenden

- weinig mantelovereenkomsten, wel veel algemene afspraken

- hoog rapportcufer voor snelheid van leveren (7,6)

- berelkbaarheid van uitzendbureau wordt vaker dan elders

belangrijk gevonden (29%)



DE ÏOEKOMST VAN FLEXIBELE ARBEID

TABEL 85. Sectorprofiel Transport

l4oÍte termun perspectief - minder laak nee zeggen

flonibiliteitsmaatregelen -mindervaak levertijd aanpassen

- minder werk uitbesteden

- minder beroep doen op flexibele houding vast personeel

Langg termijn peíspectieÍ - streeft naar 31% flexibele schil in 2015 : toename van 4% (gemiddeld)

flodbele sehil

Huidige imet Íl$dbeie -Tgovan de werknemers in vaste dienst (gcmiddeld), veel werknemers in

eontràcten tijdelijke dienst (18%), 6% wertzaam als overige Ílexkracht (gèmiddeld)

- 3% uitzendkrachten (gemiddeld)

- 58% ran bedrijven heeft in afgelopen 2 jaar uitzendkachten ingezet (gemiddeld)

Huidige toepassing - relatief vaak aanpassen van Í<waliteit (36?6)

werip flotibÍiteitsÍnaat- - relatieÍ weinig aanpassen vaR tempo (44%)

regelen - relatief weinig r,nronaadbeheer (23%)

- veel uitbesteding (55%) en aannemeR (51%) van werk

- weinig brede inzetbaarheid van het personeel (51%)

- veel overwerk (86%)

- maar matigteweden mea eigen flexibiliteit minder met flexibiliteit eigen
personeel, $El meer met uitbesteden en aannemen

Flexibiliteitsbehoefte -enigszinsconjunctuurge\roelig
vanuit markt en - sterke \rariatie werkaanbod o\€r jaar, 2 tot 3 grote pieken,

aÍbeidsrnar-K zelfs tot 5O-100% van de gemiddelde om\rang

- nieuw perconeel wil niet in deeltijd werken, maar wel op íexibele werKijden

Bedrijfsprofiel alÍpmeen - veel aandacht voor verbeteringvan pioducten en diensten

Rol en positie - geen buzonderheden in inleenmotieyen

uitzendbranche - minder te\neden met huidige flemmatregelen en inzetbearheid \aste personeel

- beleid uiEendkachten meeÍ dan gemiddeld diÍect leidingger/ende



DE TOEKOMST VAN FLEXIBELE ARBEID

TABEL86. SectorprofielFinancièledienstverlening

Korte termUn perspectief - geen verschuivingen

flexi bil iteitsmaatregelen

Lange termUn perspectief - streeft naar 2Oo/oÍlexibele schil in 2015 (relatieÍ laag)

flexibele schil = toename vanT-8o/o (gemiddeld)

H u id ige inzet flexibele - hoog percentage vaste contracten (87"/o), laagpercentage tUdelUke werknemers

contracten (7o/o) en overige flexkrachten (2o/o)

- 5% uitzendkrachten (gemiddeld)

- hoge spreiding uitzendarbeid:73o/ovàt]' bedrijven heeft afgelopen 2 jaar

uiuendkrachten ingezet

Huidige toepassing - er wordt geen nee verkocht (9%)

overige flexibiliteitsmaat- - er is weinig sprake van een flexibel dienstverleningsproces (45%)

regelen - geen voorraden (10%)

- erg weinig uitbesteding (187o) en aannemen (9%)

- weinig uitbesteding van onderdelen aan derden in afgelopen jaren (7%)

- veel overwerk (88%)

- weinig fl exibele werKijden (51%)

- veel deeltijdcontracten aansluitend bij werkaanbod (70%)

- men is behoorlijk tevreden over eigen Ílexibiliteit (relatief veel met inzet flexibele

contracten en uitzendkrachten, minder met proces en netwerk)

Flexibiliteitsbehoefte - matig conjunctuurgevoelig en lichte variatie over jaar heen

vanuit markt en in beperkt aantal kleine pieken

arbeidsmarkt - nieuw personeel wil beperkt in deeltijd werken

BedrUfsprofiel algemeen - bedÍUf besteedt veel aandacht aan ontwikkeling personeel en minder dan elders

nadruk op beheersing personele kosten

Rol en positie - gemiddelde verblijfsduur uitzendkrachten 2-6 maanden

u itzend branche - er wordt relatief vaak overige diensten afgenomen (187o),

meer dan elders personeelsplanning of poolmanagement

- motief om geen uitzendkrachten in te zetten meer dan elders 'omdat we weinig

variatie in het werkaanbod hebben' (36%); klanten vormen geen motief om
geen uitzendkrachten in te zetten

- motief om wel uitzendkrachten in te zetten meer dan elders voor werving(72o/o)

- er is vaak een beleid t.a.v. uitzendarbeid, minder dan gemiddeld op het niveau

van de centrale directie (64%)

- vaak mantelovereenkomsten met meerdere bureaus en vaak algemene aÍspraken

- Íegelmatig overleg met uitzendbureau over inzet uitzendkrachten en kwaliteit

van dienstverlening

- relatief laag rapportcUfer voor continuiteit van contactpersoon (6,8)

- minder dan elders wordt belang gehecht aan administratieve afhandeling of
aan vezuim en verloop van uitzendkrachten



DE TOEKOIVIST VAN FLEXIBELE ARBEID

TABELBT. SectorproÍiel Overigezakelijkedienstverlening

Korte termijn perspectief - mindeÍ vaak nee zeggen

flexibiliteitsmaatregelen - minder beroep doen op flexibele houding vast personeel

Lange termijn perspectief - streeft naaÍ 22o/o flexibele schil in 2015 (relatief laag)

flexibele schil : toename van 6-70/o (gemiddeld)

Huidige inzet flexibele - Íelatief hoog percentage vaste werknemers (84olo), gemiddeld percentage

contracten tijdelijke werknemers (72o/o), weinig uitzendkrachten (2"/o) en weinig overige

flexkrachten (2%)

-71o/ovàn de bedruven heeft in de afgelopen 2 jaaruitzendkrachten ingezet
(gemiddeld)

Huidige toepassing - er wordt relatief vaak nee gezegd (37%)

overige flexibiliteitsmaat- - men past het tempo (de levertijden) vaak aan (64"/o)

regelen - er wordt niet met voorraden gewerK (13%)

- er wordt veel gebruik gemaaK van flexibele werktUden (77%)

- men heeft in de afgelopen jaren relatief vaak onderdelen naar het buitenland

verplaatst (5%)

- men heeft in de afgelopen jaren relatief weinig onderdelen aan derden

uitbesteed (12%)

- er wordt veel gebruik gemaakt van flexibele werktijden (77%)

Flexibiliteitsbehoefte - redelijk voorspelbaar werkaanbod, weinig bijzonderheden in de frexibiliteitsbe-

vanuit markt en hoefte vanuit de markt
arbeidsmarkt - nieuw personeel hecht maar bepeÍkt aan vast contract en is enigszins

bereid tot flexibele werktijden

Bedrijfsproflel algemeen - veel tijd en geld geïnvesteerd in ontwikkeling van personeel

- lange inwerktijd

Rol en positie - relatief veel gebruik van overige diensten (19%)

uitzendbranche - voornaamste motief (na opvangen van pieken) voor inhuren uitzendkrachten

is werving van nieuw personeel (75%)

- beleid t.a.v. uitzendarbeid veel op niveau van centrale directie bepaald

- weinig mantelovereenkomsten

- relatief hoog rapportcijfer voor relatie met contactpersoon (7,9), snelheid

van leveren (7,5) en veauim en verloop van uitzendpersoneel (7,9)

- minder dan elders wordt er belang gehecht aan snelheid van leveren (577o)



DE TOEKOI\4ST VAN FLEXIBELE ARBEID

TABEL 88. Sectorprofiel Overheid en ondenvijs

Korte termijn perspectief - minder vaak kwaliteit aanpassen

flexibiliteitsmaatregelen -minderoveMerk

Lange termUn perspectief - streeft naar 23Vo flexibele schil in 2015 = toename van 7-9%

flexibele schil

Huidige inzet flexibele - relatief veel vaste contracten (85%) en weinig tijdelUke werknemers (7%).

contracten Gemiddelde inzet overige flexkrachten (3%) en gemiddelde inzet

uitzendkrachten (6%)

- 53% van de bedrijven heeft in afgelopen 2 jaat uitzendkrachten ingezet

(gemiddeld)

Huidige toepassing - er wordt weinig nee gezegd (15%)

overige flexibiliteitsmaat- - tempo wordt weinig aangepast (42%)

regelen - weinig sprake van Ílexibel proces (45%)

- geen voorraden (3%)

- weinig aannemen van werk van derden (16%)

- weinig overwerk (53%)

- weinig Ílexibele werktUden (45%)

- men is beperkt tevreden over de eigen flexibiliteit: vooÍal met flexibele houding

en brede inzetbaarheid

Flexibiliteitsbehoefte - niet conjunctuurgevoelig en weinig variatie in werkaanbod door het jaar, als er

vanuitmarkten variatieisztjnervelezeeronvoorspelbarekleinepieken (LO-2Oo/o)

arbeidsmarkt - in verhouding tot andere sectoren weinig vacatureproblemen

- nieuw personeel wil graag een vast contract en wil enigszins in deeltijd werken

Bedrijfsprofiel algemeen - er wordt veel tijd en geld geïnvesteerd in ontwikkeling van personeel

- relatief weinig aandacht voor verbetering van efficiency

- relatief lange inwerKijd en relatief hoog opleidingsniveau (HBO)

Rol en positie - gemiddeld lange verblijfsduur, grootste groep 3-9 maanden (geen uitzend-

uitzendbranche krachtenvoorminderdan2weken), lto/olangerdan2jaar

- relatief veel payrolling, personele of salarisadministratie als overige

dienstverlening

- kwaliteit geen argument om geen uitzendkrachten in te zetten

- werving minder dan elders motief om uitzendkÍachten in te zetten, vooral

inhuur speciÍieke kennis en expertise (naast piek en ziek) en vaker dan elders

risico vermUding.

- weinig algemene afspraken en weinig overleg met uitzendbureau

- veel belang gehecht aan meedenken door uitzendbureau (70%)



DE TOEKOMST VAN FLEXIBELE ARBEID

TABEL 89. Sectorprofiel Zorg en welzijn

Korte termijn perspectief - minder werk uitbesteden

flexibiliteitsmaatregelen -meerbredeinzetbaarheid
- minder oveMerk

Lange termun perspectief - streeft naar 3Oo/" Ílexibele schil in 2015 = toename van 7-8o/"

flexibele schil

Huidige inzet flexibele - 78% vaste contracten en 72o/o tijdehjke contracten (gemiddeld)

contracten - relatieÍ weinig uitzendarbeid (2o/o) en veel overige flexkrachten (9%)

- 57o/o vàfi de bedrijven heeft in afgelopen 2 jaar uitzendkrachten ingezet

(gemiddeld)

Huidige toepassing - kwaliteit wordt vaak aangepast bij pieken in het werk (39%)

overige Ílexibiliteitsmaat- - werkaanbod wordt niet gespreid (11%)

regelen - geen voorraden (72o/o)

- relatief weinig uitbesteding van werk bij pieken (28%)

- er wordt veel gebruik gemaakt van flexibele werktUden (78%)

- er wordt weinig gebruik gemaakt van deeltijdarbeid aansluitend bij werkaanbod
(27o/o)

Flexibiliteitsbehoefte - weinig conjunctuurgevoelig en weinig variatie door het jaar heen, redelUk voor-

vanuit markt en spelbaar werkaanbod met kleine pieken (minder dan 7Oo/o van werkaanbod),

arbeidsmarkt weinigverstoringen in het werk

- nieuw personeel wil graag vast contract in deeltud en is bereid tot Ílexibele

werktUden

Bedrufsprofiel algemeen - minder dan gemiddeld aandacht voor ontwikkeling van het personeel

- relatief korte inwerktUd, gemiddeld opleidingsniveau MBO

Rol en positie - relatief korte verblijfsduur (minder dan een maand) van uitzendkrachten

uiuendbranche - relatief veel afname van payrolling, personele en salarisadministratie

- Ílexibiliteit van het eigen personeel belangrukste motief om geen uitzendkrach-

ten in te zetten (88%), naast kosten (56%) en klanten (55%)

- opvangen van ziekte en verlof (naast pieken) belangrukste motief om wel uit-
zendkrachten in te zetten (91%)

- beleid t.a.v. uitzendarbeid wordt vaak op niveau van centrale directie bepaald

- weinig mantelovereenkomsten

- geringe tevredenheid met samenwerking met uitzendbureau

- relatief laag rapportcijfer voor relatie met contactpersoon (7,3)



ln de Ioekomst van flexibele arbeid geefl TNO een beeld van hoe

werkgevend Nederland omgaat met zijn flexibiliteit. Dat flexibiliteit

onontbeerluk is in deze huidige tijden van globaliseÍing en toenemende

concurrentie daar zijn ze het allemaal over eens. Maar hoe woÍdt

daar vorm aan gegeven? De ondernemers zijn gevraagd om hun eigen

beleid onder woorden te brengen. Specifiek is gevraagd naar de rol

die ze toebedelen aan flexibele arbeid in de meest brede opvatting

en uitzendarbeid in het bijzonder. Wat blijkt? Ondanks het belang dat

door praKisch alle werkgevers wordt toegedicht aan een flexibele

onderneming, pakken de meesten dit nog vrij tradítioneel en op ad

hoc basis aan, een goed doordacht beleid ontbreeK vaak. De plannen

voor de toekomst zijn ambitieus, met name de middelgrote bedrijven

willen hun flexibele schil sterk uitbreiden. Dit biedt kansen voor de

uiuendbranche, zij kan immers een goede partner zijn in dit proces.

Echter, geheel vanzelfsprekend is dat nog niet. De uitzendbranche zal

zljn best moeten doen om de opdrachtgever ervan te overtuigen meer

te kunnen betekenen dan alleen snelle vervanging bij piek en ziek.

De ondezoeksresultaten zijn doorspeK met voorbeelden uit de

praKijk, waarin vooruitstrevende bedrijven een zeer uitgesproken

visie hebben op flexibiliteit binnen hun eigen bedrÍf. Ook zijn er

sprekende praKijkvooöeelden opgenomen over strategische

samenwerkingsverbanden tussen werkgevers en uitzendorganisaties.


