
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

The Dutch market for agency work

Moolenaar, D.E.G.

Publication date
2002

Link to publication

Citation for published version (APA):
Moolenaar, D. E. G. (2002). The Dutch market for agency work. [Thesis, externally prepared,
Universiteit van Amsterdam - FEE].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/the-dutch-market-for-agency-work(f169bb2d-c5a9-4134-b886-a477da95fcf9).html


Dee Nederlandse 
Marktt Voor 

Uitzendd werk 

Samenvatting g 
Enn Conclusies 

Inleiding g 

Inn de jaren tachtig leidde de combinatie van strenge ontslagregels, een groot aantal 

uitkeringstrekkerss en een relatief hoog minimum loon tot een gapend gat tussen netto en bruto 

lonenn en een grote kans om in de armoedeval te lopen. Deze ongunstige arbeidsmarktuitkomsten 

veroorzaaktenn een behoefte aan flexibelere arbeidscontracten. De populariteit van flexibele 

vormenn van arbeid nam toe. Een belangrijke eigenschap van flexibele arbeid is het ontbreken van 

eenn duurzame band tussen de werknemer en de werkgever. In tegenstelling tot reguliere arbeid 

biedtt flexibele arbeid weinig zekerheid. Er is geen expliciete of impliciete verplichting tot een 

arbeidscontractt op de lange termijn. Het minimaal aantal gewerkte uren kan op een niet-

systematischee wijze variëren. Aan de andere kant is flexibele arbeid gemakkelijk toegankelijk en 

biedtt het de werknemer meer keuzemogelijkheden. 

Dezee studie behandelt een specifieke vorm van flexibele arbeid, namelijk uitzendwerk. Een 

uitzendcontractt is een arbeidscontract dat een tij delijk karakter heeft en dat via een uitzendbureau 

tott stand komt. De belangrijkste kenmerken van uitzendwerk zijn een kortdurend arbeidsverband 

enn de betrokkenheid van drie partijen, namelijk het inlenende bedrij f, het uitzendbureau en de 

uitzendkracht. . 

Inn Nederland is uitzendwerk een populaire vorm van flexibele arbeid. Ook in andere landen 

neemtt de populariteit van uitzendwerk toe, zij het dat het percentage uitzendkrachten in de 

beroepsbevolkingg in Nederland veel groter is dan in andere Europese landen. Dit is het gevolg 

vann veranderende economische omstandigheden, concurrentie overwegingen, de noodzaak voor 

bedrijvenn om flexibel te zijn, hoge frictiewerkloosheid, demografische veranderingen en daaraan 

gerelateerdd een veranderde samenstelling van de beroepsbevolking, en veranderende voorkeuren 

vann getrouwde vrouwen (voor meer arbeidsparticipatie) en oudere mannen (voor vervroegde 

uittreding). . 
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Hett voornaamste doel van deze studie is inzicht te krijgen in: 

 de ontwikkelingen in uitzendwerk, 

 uitzendwerk als conjunctuurindicator voor macro-economische ontwikkelingen, 

 de kenmerken van uitzendkrachten, 

 het aanbod van uitzendkrachten, 

 de vraag naar uitzendwerk, en 

 het uitzendbureau als zoekkanaal voor bedrijven. 

Hiertoee zijn een aantal econometrisch modellen geformuleerd en geschat, zowel op macro als 

microo niveau. Er zijn drie verschillende vormen van arbeid onderscheiden, namelijk vast werk, 

tijdelijkk werk en uitzendwerk. Een vast contract is een contract tussen de werkgever en de 

werknemerr voor onbepaalde tij d. Een tij delijk contract is een contract tussen de werkgever en 

dee werknemer voor bepaalde tijd. Een uitzendcontract is een tripartiet contract tussen de 

uitzendkracht,, het uitzendbureau en het inlenende bedrij f. Uitzendwerk wordt vergeleken met de 

tweee andere vormen van arbeid. 

Ontwikkelingenn in uitzendwerk 

WettelijkWettelijk kader 

Inn de veertiger jaren ontstonden de eerste uitzendbureaus in Nederland. In 1961 werd de 

voorgangerr van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) opgericht met als doel 

dee belangen van uitzendbureaus te behartigen. In 1965 werd de Wet op het ter beschikking 

stellenn van arbeidskrachten van kracht. De eerste collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor 

uitzendkrachtenn kwam in 1971 tot stand. Sinds 1965 zijn er steeds meer regels ten aanzien van 

uitzendwerkk bijgekomen, hetgeen in 1990 resulteerde in de Arbeidsvoorzieningswet die in 1991 

vann kracht werd. 

Tott en met 1998 hadden uitzendbureaus een vergunning nodig om uitzendkrachten uit te lenen. 

Uitzendkrachtenn hadden noch een contract met het uitzendbureau noch met het inlenende bedrijf. 

Uitzendkrachtenn mochten maximaal zes maanden voor hetzelfde inlenende bedrij f werken. 

Uitzendbureauss mochten uitzendkrachten niet verhinderen een regulier contract met het inlenende 

bedrijff  aan te gaan. Uitzendwerk was niet toegestaan in alle bedrijfstakken. Secundaire 

arbeidsvoorwaardenn voor uitzendkrachten, zoals bijvoorbeeld een aanvullend pensioen, waren 

err vrijwel niet. Bovendien was het reguliere arbeidsrecht niet van toepassing op uitzendcontracten. 
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Ondankss deze restricties bleef de uitzendbranche groeien, omdat uitzendbureaus een passende 

oplossingg boden voor een groot probleem. Na de tweede oliecrisis beginjaren tachtig presteerde 

dee Nederlandse economie slecht, onder meer vanwege een slecht functionerende arbeidsmarkt. 

Derhalvee werd een flexibelere arbeidsmarkt één van de hoofddoelstellingen van het Nederlandse 

sociaal-economischee beleid. Daarbij kon gebruik gemaakt worden van het uitgebreide netwerk 

vann uitzendorganisaties. Uitzendbureaus konden flexibiliteit bieden zonder eindeloze 

wetswijzigingen.. Het succes van deze aanpak blijkt uit de enorme groei in het aantal 

uitzendkrachtenn sinds 1982. 

Dee overheid begon zich echter te realiseren dat uitzendkrachten meer rechtsbescherming nodig 

hadden.. Recentelijk zijn twee nieuwe wetten van kracht geworden, één in 1998 en één in 1999. 

Inn 1998 gaf de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) meer vrijheden aan 

uitzendbureaus.. In 1999 gaf de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Flexwet) meer rechtsbescherming 

enn zekerheid aan uitzendkrachten. 

Sindss 1998 zijn uitzendkrachten in dienst bij het uitzendbureau. Ze zijn nu reguliere 

werknemerss en het uitzendcontract valt nu onder het normale arbeidsrecht. Uitzendkrachten 

hebbenn nu ook betere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals aanvullend pensioen en collectieve 

ziektekostenverzekeringen.. Daarentegen kunnen uitzendbureaus hun werknemers (de 

uitzendkrachten)) nu beletten om naar een andere werkgever (inlenend bedrijf of ander 

uitzendbureaus)) te gaan. Uitzendbureaus hebben geen vergunning meer nodig voor het uitlenen 

vann uitzendkrachten. Het uitzendcontract is niet langer gebonden aan een maximale termijn. En 

uitzendwerkk is in alle bedrijfstakken toegestaan. 

Watt wel is gebleven, is dat de CAO van het inlenende bedrij f de uitzend-CAO buiten spel zet 

alss de CAO van het inlenende bedrijf specifieke regels omtrent uitzendkrachten bevat. 

Uitzendbureauss mogen aan de uitzendkracht geen bemiddelingskosten berekenen. En 

uitzendkrachtenn mogen niet gebruikt worden om een staking te breken. 

Eénn van de belangrijkste veranderingen in de nieuwe wet is dat uitzendkrachten die een lange 

tijdd voor hetzelfde uitzendbureau hebben gewerkt, nu uitzicht hebben op een vast contract bij dat 

uitzendbureau.. Uitzendkrachten doorlopen vier fasen van toenemende rechten. De overgang van 

dee ene naar de andere fase wordt bepaald door het aantal gewerkte uren binnen een bepaalde 

periodee voor hetzelfde uitzendbureau. In de eerste twee fasen is het contract van uitzendkrachten 

meestall  vergelijkbaar met het vroegere uitzendcontract. Uitzendkrachten krijgen alleen betaald 

alss ze werken. Als ze echter de derde fase bereiken hebben ze recht op een tijdelijk 

dienstverbandd bij het uitzendbureau. Bereiken ze de vierde fase dan hebben ze recht op een vast 

dienstverbandd bij het uitzendbureau. Dus in de derde en vierde fase zijn uitzendkrachten reguliere 

werknemerss van het uitzendbureau. 
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Inn theorie betekent dit systeem een enorme vooruitgang in de rechtspositie van de 

uitzendkracht.. En het werkt zolang de economie goed draait. Maar er schuilt een adder onder 

hett gras. Het uitzendbureau is namelijk niet verplicht om uitzendkrachten werk aan te bieden. In 

dee praktijk betekent dit dat het uitzendbureau kan voorkomen dat een uitzendkracht ooit fase vier 

bereikt.. Zolang er genoeg vraag naar uitzendkrachten is, heeft het uitzendbureau geen enkele 

redenn om dit te voorkomen, maar dat kan veranderen als de economie slechter gaat draaien. Dus 

inn slechte economische tijden hebben uitzendkrachten nog net zo weinig zekerheid als onder de 

oudee wet. 

Ontwikkelingen Ontwikkelingen 

Sindss 1973 zijn er jaarcij fers over het gemiddeld aantal uitzendkrachten per dag beschikbaar. 

Dezee cij fers laten zien dat het aantal uitzendkrachten sindsdien toeneemt. Hoewel er een paar 

dipjess waren in tijden van economische depressie, is de algemene trend opwaarts. Sinds 1994 

stijgtt het aantal uitzendkrachten zelfs heel sterk. Sinds 1986 zijn er ook kwartaalcijfers over het 

aantall  uitzenduren beschikbaar. Deze cij fers vertonen een duidelijk seizoenspatroon. Het eerste 

kwartaall  is de vraag naar uitzendkrachten het kleinst. Het tweede en het vierde kwartaal zijn 

ongeveerr gemiddeld maar het derde kwartaal is duidelijk de beste tijd voor uitzendbureaus. 

Zowell  investeringen als werkloosheid kennen soortgelijke ontwikkeling als uitzendwerk, zij 

hett dat werkloosheid zich tegengestelde richting beweegt. Daarom is gekeken of er een evenwicht 

bestaatt tussen deze twee macro-economische indicatoren en uitzendwerk. Op jaarbasis is er een 

langee termijn evenwicht tussen het aantal full-time uitzendkrachten en investeringen in het 

voorafgaandee jaar. Dit betekent dat deze twee economische variabelen hetzelfde pad volgen door 

dee tijd heen. Afwijkingen van dit pad worden volledig gecompenseerd in het volgende jaar. Dus 

iss uitzendwerk een conjunctuurindicator van investeringen. Op kwartaalbasis zijn de resultaten 

vergelijkbaarr met de jaarcijfers. Er bestaat een lange termijn evenwicht tussen het aantal 

uitzendurenn en investeringen van twee kwartalen eerder. Er bestaat geen evenwicht tussen 

uitzendwerkk en het aantal werklozen noch op jaarbasis noch op kwartaalbasis. 

Hoewell  het bestaan van een evenwicht niet impliceert dat er een causaal verband is, is er wel 

eenn indirecte causale relatie tussen investeringen en uitzendarbeid. Een toename in de vraag naar 

uitzendarbeidd is een indicatie van een toename van de vraag naar goederen (of diensten). Als 

verwachtt wordt dat deze toename cyclisch is en niet seizoensgebonden, dan zouden bedrijven 

kunnenn investeren in meer machines om aan deze vraag te voldoen. Dus nemen de investeringen 

toe. . 
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Dee keuze van het type arbeidscontract 

Dee kenmerken van uitzendkrachten zijn onderzocht aan de hand van een steekproef van 

ongeveerr 168.000 waarneming uit de Enquête Beroepsbevolking gehouden door het Centraal 

Bureauu voor de Statistiek in 1992, 1993, 1994. Deze enquêtes bevatten ongeveer 5.000 

uitzendkrachtenn en 161.000 reguliere arbeidskrachten. De laatstgenoemde categorie bestaat uit 

ongeveerr 21.000 tijdelijke krachten en 140.000 vaste krachten. De overige 2.000 hebben een 

combinatiee van twee of drie arbeidscontracten. 

Eenn logit model is gebruikt om te bepalen welke kenmerken van invloed zijn op de keuze van 

hett type arbeidscontract. Omdat het aantal uitzendkrachten relatief klein is, is de 

steekproefgroottee van vaste krachten aangepast. Hiermee is in de schattingsmethode rekening 

gehouden.. Een essentiële aanname is dat mensen het aantal uren dat ze willen werken reeds 

gekozenn hebben voordat ze kiezen voor eenbepaald arbeidscontract. Dus het aantal gewerkte 

urenn is een verklarende variabele in het logit model. 

Alleenstaandee vrouwen hebben dezelfde kans op een vast, tijdelijk of uitzendcontract als 

mannen,, maar getrouwde vrouwen hebben een hogere kans op een flexibele baan (dat wil zeggen 

eenn tijdelijke of uitzendbaan). Alleenstaande vrouwen hebben veelal geen ander inkomen om op 

terugg te vallen, terwijl getrouwde vrouwen de vrijheid willen om zorgtaken op zich te nemen als 

datt nodig is. Dus in het geval van getrouwde vrouwen wedijvert thuisproductie met 

marktproductie.. De groei in de arbeidsparticipatie van getrouwde vrouwen is grotendeels 

gerealiseerdd door middel van atypische vormen van arbeid, zoals tijdelijke en uitzendcontracten. 

Tenn eerste prefereren zij flexibele arbeid omdat het makkelijker is om te combineren met 

thuisproductie.. Ten tweede hebben zij een verbrokkeld arbeidsverleden en dus minder ervaring. 

Hierdoorr komen ze minder vaak in aanmerking voor vaste contracten. 

Dee veronderstelling dat uitzendwerk aantrekkelijk is voor studenten omdat het makkelijk te 

combinerenn is met een lesrooster, wordt niet bevestigd. Sterker, studenten hebben vaak vaste 

contractenn en de kans dat ze uitzendkrachten zijn, is kleiner dan de kans dat ze een tijdelijk 

contractt hebben. Dereden iss dat studenten een sterke arbeidsmarktpositie hebben met goede 

toekomstperspectieven. . 

Niet-EU-ingezetenenn hebben een grotere kans op een tijdelijk contract en met name een 

uitzendcontract.. Deze groep heeft een moeilijke arbeidsmarktpositie. Werkloosheid komt in deze 

groepp vaker voor en duurt langer dan bij EU-ingezetenen. Voor niet-EU-ingezetenen is 

uitzendwerkk een opstapje naarde reguliere arbeidsmarkt (zowel tijdelijke als vaste contacten) 

enn de enige manier om werkervaring op te doen. 

Uitzendkrachtenn hebben meer behoefte aan een vast contract dan tijdelijke werknemers. 

Vergelekenn met tijdelijke contracten, neemt de kans op een uitzendcontract bij mensen onder de 
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dertigg toe met leeftijd. Over de dertig neemt deze kans af met leeftijd. In het algemeen neemt de 

kanss op een tijdelijke baan (een tijdelijk of een uitzendcontract) af met leeftijd. Na hun dertigste 

zullenn de meeste mensen het arbeidscontract hebben wat ze willen hebben. 

Dee conclusie is dat mensen met een relatief zwakke arbeidsmarktpositie, zoals mensen met 

eenn verbrokkeld arbeidsverleden en niet-EU-ingezetenen, een grotere kans hebben op een 

flexibelee baan. De redenen voor hun zwakke arbeidsmarktpositie verschillen, maar allen hebben 

zee meer moeite om een vast contract te veroveren dan mensen met een sterke 

arbeidsmarktpositie,, zoals mannen, alleenstaanden en studenten. 

Hett aanbod van uitzendarbeid 

Hett model voor het aanbod van uitzendwerk bevat twee vergelijkingen, één voor het wekelijks 

aantall  aangeboden uren en één voor het wekelijkse inkomen. Aangenomen wordt dat de keuze 

voorr het aantal aangeboden uren afhangt van het inkomensniveau en andersom. Dus de vraag is 

off  uitzendkrachten en reguliere werknemers uren uitwisselen tegen inkomen, of dat het inkomen 

eenn gevolg is van het gekozen aantal uren. Zowel de inkomensvergelijking als de 

arbeidsaanbodvergelijkingg worden gecombineerd met een endogene keuze voor uitzendwerk. 

Mett andere woorden, kiezen mensen hun uren door een geschikt arbeidscontract te kiezen? 

Uren,, lonen en de keuze voor uitzendwerk kunnen allemaal endogeen zijn. Afhankelijk van de 

uitkomstenn van de toetsen op exogeniteit, wordt gekozen voor OLS, 2SLS of 3SLS om het 

modell  te schatten. De resultaten van uitzendkrachten worden vergeleken met die voor reguliere 

krachtenn (tijdelijke of vaste krachten). Omdat het arbeidsaanbod van mannen verschilt van dat 

vann vrouwen, wordt het model voor beide groepen apart geschat. De gebruikte data zijn dezelfde 

alss in de vorige paragraaf. 

Hett arbeidsaanbod van mannen hangt niet af van het type contract. Ongeacht het gekozen 

contractt hangt het aantal gewerkte uren altijd af van dezelfde factoren. Maar mannen maken 

wegenn wel uren tegen inkomen af. Er zijn geen significante verschillen tussen reguliere 

werknemerss en uitzendkrachten. 

Getrouwdee mannen bieden minder uren aan, waarschijnlijk omdat ze meer tijd met hun familie 

willenn doorbrengen. Oudere mannen bieden ook minder uren aan. Vrije tijd wordt waardevoller 

enn werken kost meer energie naarmate je ouder wordt. Hoger opgeleide mannen bieden bij 

gegevenn loon ook minder uren aan. Een hoger uurloon bij gegeven opleiding doet mannen naar 

meerr uren verlangen. Daarnaast geldt dat voor mannen, ook als ze uitzendwerk doen, opleiding 

loont. . 
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Vrouwenn wegen uren tegen het type arbeidscontract af. Met andere woorden, de keuze voor 

eenn uitzendcontract is niet onafhankelijk van de keuze voor het aantal uren. Deze twee keuzen 

wordenn gedeeltelijk door dezelfde factoren beïnvloed. Vrouwen wegen niet tegelijkertijd inkomen 

tegenn vrije tijd af. De keuze voor een bepaald inkomensniveau wordt eerst gemaakt. Zodra ze 

datt inkomen bereikt hebben, leiden verdere loonsverhogingen tot een afname van het aantal uren.. 

Ouderee vrouwelijke uitzendkrachten werken meer dan jonge vrouwelijke uitzendkrachten. Dit 

kann een overlevingseffect zijn. Voor hen is uitzendwerk een permanente status in plaats van een 

overgangsfase.. Dus stoppen ze er meer uren in. 

Bijj  vrouwen wordt het verschil tussen het aanbod van uitzendwerk en reguliere arbeid vooral 

bepaaldd door het uurloon, leeftijd en niet-EU nationaliteit. Een hoger uurloon beweegt vrouwen 

mett een regulier arbeidscontract tot een groter aanbod van arbeid. Daarentegen heeft een hoger 

uurloonn een tegengesteld effect op vrouwelijke uitzendkrachten. Zij waarderen hun vrije tijd meer 

dann toename in inkomen. 

Opleidingg loont voor vrouwen met een reguliere baan maar niet voor vrouwen met een 

uitzendbaan.. Een hoger opleidingsniveau bij vrouwelijke uitzendkrachten leidt tot een lager 

inkomen.. Ook dit kan een overlevingseffect zijn. Degenen die iets beters kunnen krijgen, verlaten 

hett uitzendwerk, zodat degenen die overblijven die werknemers zijn, die ofwel niets beters 

kunnenn krijgen ofbewust voor uitzendwerk gekozen hebben. Gemiddeld hebben deze vrouwen 

eenn lagere opleiding, maar omdat ze ouder zijn en langer voor het uitzendbureau werken, 

verdienenn ze meer. 

Dee conclusie is dat vrouwen met een uitzendcontract meer hechten aan vrije tijd dan andere 

vrouwenn of mannen. Ook hier blijkt dat bij deze vrouwen thuisproductie wedijvert met 

marktproductie.. Ze stellen het extra inkomen op prijs, zolang als het niet conflicteert met het 

huishoudenn of zorgtaken. Deze vrouwen hebben flexibiliteit nodig om hun tijd op andere manieren 

dann aan betaalde arbeid te besteden. Het uitzendcontract biedt deze flexibiliteit. 

Dee vraag naar uitzendarbeid 

Bijj  elke werknemer die een bedrij fin dienst neemt, heeft het bedrij f te maken met aanname-, 

arbeids-- en ontslagkosten. Deze kosten zijn niet incidenteel maar inherent aan het arbeidsproces. 

Werkgeverss weten dat en houden er rekening mee als zij nieuw personeel in dienst nemen. Dus 

beïnvloedenn deze kosten de vraag naar arbeid in het algemeen en de vraag naar specifieke 

vormenn van arbeid. Elke arbeidsvorm brengt zijn eigen kosten met zich mee. Tijdelijke en 

uitzendcontractenn kennen geen ontslagkosten. De aannamekosten hangen af van het zoekkanaal. 

Uitzendkrachtenn komen binnen via een uitzendbureau dat een vergoeding vraagt voor zijn 
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diensten.. Reguliere krachten komen meestal via andere kanalen binnen. Elk kanaal heeft zo zijn 

eigenn prijskaartje. 

Eenn arbeidsvraagmodel is opgesteld dat bestaat uit een variabele-kostenfunctie en drie 

kostenaandeelvergelijkingen,, één voor elk type contract. Kapitaal wordt op korte termijn gezien 

alss een vaste input. De bedrijven hebben slechts één output en dat is de productiewaarde. De 

gekozenn vorm voor de variabele-kostenfunctie is de translog functie. In plaats van lonen als prijs 

voorr arbeid te beschouwen, worden de totale kosten van elk type contract berekend. Dit gebeurt 

doorr als het ware af te schrijven op de aanname-, arbeids- en ontslagkosten. Deze kosten 

verschillenn voor elke type contract. Het arbeidsvraagmodel wordt geschat als een Seemingly 

Unrelatedd Regression (SUR) model. De data zijn afkomstig van een arbeidsmarktenquête die 

elkee 2 jaar gehouden wordt door de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek 

(OSS A) onder ongeveer 2.000 bedrijven en instellingen. De enquête is opgezet als een panel, maar 

err kunnen bedrijven uitvallen en er worden ook nieuwe bedrijven toegevoegd. Voor deze analyse 

zijnn de enquêtes uit 1990 en 1992 gebruikt. 

Bedrijvenn met een groot aandeel moeilijk vervulbare vacatures hebben ook een groot aandeel 

uitzendkrachten.. Blijkbaar proberen deze bedrijven de vacatureproblemen met uitzendkrachten 

tee ondervangen. Anderzij ds hebben bedrijven met een hoog opgeleid personeelsbestand een laag 

aandeell  uitzendkrachten. Dit komt overeen met eerdere resultaten dat uitzendkrachten over het 

algemeenn niet hoog opgeleid zijn. De Morishima substitutie elasticiteit geeft aan dat een toename 

inn de relatieve kosten van welk arbeidscontract dan ook, tot substitutie van de goedkopere 

arbeidsvormm voor de duurdere leidt, maar niet genoeg om de totale toename in kosten te 

compenseren.. Behalve in de met-commerciële dienstverlening is uitzendwerk een alternatief voor 

vastee krachten als de kosten van vaste krachten stijgen. Uitzendwerk is nooit een alternatief voor 

tijdelijkee contracten. Blijkbaar zien werkgevers geen brood in het vervangen van uitzendkrachten 

doorr tijdelijke krachten of andersom. In de industrie impliceert overbezetting een laag aandeel 

uitzendkrachten.. Tijdelijke personeelstekorten kunnen in dat geval makkelijk worden opgevangen 

doorr met mensen te schuiven. In de niet-commerciële dienstverlening heeft geen van de 

verklarendee variabelen enig effect op het aandeel uitzendkrachten, waarschijnlijk omdat 

instellingenn in deze bedrijfstak relatief weinig gebruik maken van uitzendkrachten in de 

onderzochtee periode. 

Duss als vaste krachten te duur worden, zijn uitzendkrachten een redelijk alternatief. Anderzijds 

zijnn uitzendkrachten geen alternatief voor tijdelijke krachten. Ze lijken complementair te zijn. Dit 

impliceertt dat de relatiefhogere aannamekosten en lonen van vaste en tijdelijke krachten niet echt 

eenn probleem zijn. Het is vooral het vooruitzicht van hoge ontslagkosten van vaste krachten dat 

maaktt dat bedrijven de voorkeur geven aan uitzendkrachten. 
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Eenn ander aspect van de vraag naar uitzendwerk is de doelmatigheid. In plaats van een 

kostenfunctiee wordt nu een kostengrens geschat. De kostengrens is de verzameling van punten 

waar,, gegeven de output, minimale kosten worden bereikt. Afwijkingen van de kostengrens zijn 

tee wijten aan ondoelmatigheid. 

Schattingg van de kostengrens laat zien dat het inhuren van uitzendkrachten geen positief effect 

heeftt op de doelmatigheid van het bedrij f. In het algemeen zijn bedrijven met uitzendkrachten 

minderr doelmatig dan bedrijven zonder uitzendkrachten. Dit gaat met name op voor bedrij ven 

inn de industrie. Bovendien neemt de doelmatigheid af naar mate het aantal uitzendkrachten 

toeneemt.. Dit kan verklaard worden door het feit dat de uitzendkrachten in het algemeen minder 

betrokkenn zijn bij het bedrijf en ook minder bedrij fsspecifieke kennis hebben. 

Hett uitzendbureau als zoekkanaal 

Hett gebruik van uitzendbureaus als zoekkanaal om personeel te vinden wordt onderzocht door 

middell  van een logit model. Het logit model geeft aan wat de kansen zijn dat bedrijven met 

specifiekee kenmerken een uitzendbureau inhuren. Door middel van een tobit model wordt de 

intensiteitt van het gebruik van uitzendbureaus onderzocht. De gegevens komen uit twee 

verschillendee bronnen: de in de vorige paragraaf genoemde enquête en de enquête "Hoe werven 

bedrijven?""  van Intomart. De Intomart data zijn tweemaandelijks en hebben betrekking op de 

periodee juli tot en met december 1994. De steekproefbevat ruim tienduizend waarnemingen van 

bedrijven.. Ongeveer 24 procent daarvan heeft in de twee maanden voor de enquête 

uitzendkrachtenn ingehuurd. Ongeveer 2.300 bedrijven hebben personeel op een vast of tijdelijk 

contractt aangenomen. Hiervan heeft ongeveer tien procent gebruik gemaakt van uitzendbureaus 

omm deze nieuwe werknemers te vinden. 

Bedrijfsgrootte,, vacaturegraad en industriële bedrijfstak beïnvloeden de keuze voor een 

uitzendbureauu als zoekkanaal positief. Bedrijven met een hoog aandeel moeilijk vervulbare 

vacaturess zullen minder snel een uitzendbureau benaderen. Waarschijnlijk betreffen de moeilijk 

vervulbaree vacatures gespecialiseerde banen. Bedrij fsgrootte, instroom en industriële bedrijfstak 

hebbenn een positieve invloed op de gebruiksintensiteit van uitzendbureaus. Bedrijven in een 

landelijkee regio of in de niet-commerciële dienstverlening hebben minder behoefte aan 

uitzendkrachten.. Het effect van de vacaturegraad en het aandeel moeilijk vervulbare vacatures 

opp de behoefte aan uitzendkrachten is onduidelijk. De resultaten van de twee databronnen 

sprekenn elkaar tegen op dit punt. 

Alss bedrijven op zoek zijn naar regulier personeel zijn uitzendbureaus het eerste keuze 

zoekkanaall  voor grote bedrijven en bedrijven in de industriële sector. De reden is dat het 
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aannemenn van regulier personeel via een uitzendbureau niet veel werk met zich meebrengt, dat 

hett snel is en dat de kandidaten aan de gestelde eisen voldoen. Maar uitzendbureaus worden wel 

alss duur ervaren. 

Vooraff  werd verwacht dat grote bedrijven hun personele problemen relatief gemakkelijk 

kondenn oplossen door het schuiven met mensen. Deze veronderstelling wordt niet bevestigd. 

Groteree bedrij ven huren vaker een uitzendbureau in dan kleinere bedrijven. Het kan zij n dat de 

vergoedingg die uitzendbureaus rekenen te hoog is voor kleinere bedrijven. In een klein bedrijf 

weegtt deze vergoeding vrij zwaar op de totale arbeidskosten. Wellicht werven kleinere bedrijven 

meerr lokaal, hetgeen de aannamekosten laag houdt. 

Slotopmerkingen n 

Amerikaansee studies vinden het toegenomen gebruik van uitzendkrachten soms een ongewenst 

fenomeen.. Men vreest dat meer uitzendkrachten tot instabiliteit van het bedrij f leidt. Een ander 

probleemm dat wordt genoemd, is het ontbreken van sociale zekerheid voor uitzendkrachten. 

Dee Nederlandse ervaring laat echter zien dat met passende regulering uitzendwerk veilig kan 

groeien.. Voor bedrijven is het een goede manier om tijdelijk personeel te vinden als de duur van 

dee baan geen intensieve zoektocht rechtvaardigt of als hoge ontslagkosten vermeden moeten 

worden.. Voor werknemers met een moeilijke arbeidsmarktpositie is het een goede manier om 

werkervaringg op te doen. Voor werknemers die thuisproductie tegen markproductie moeten 

afwegen,, biedt uitzendwerk veel flexibiliteit. 

Voorr uitzendwerk moet echter een prijs betaald worden: uitzendbureaus zijn een duur 

zoekkanaall  en bedrijven kunnen door het gebruik van uitzendkrachten een (lichte) daling in 

doelmatii  gheid ondervinden. De uitzendkracht is minder betrokken bij het bedrij f en heeft minder 

bedrijj  fsspecifieke kennis. Een bedrij f zal deze nadelen moeten afwegen tegen de tijd en het geld 

diee het aannemen van nieuw regulier personeel kost. 

Ookk uitzendkrachten moeten een prijs betalen: minder zekerheid en lagere lonen. 

Uitzendkrachtenn moeten het gebrek aan zekerheid en de lagere lonen afwegen tegen de flexibiliteit 

diee uitzendwerk biedt. Volgens de nieuwe wet op uitzendwerk vallen uitzendcontracten onder het 

regulieree arbeidsrecht. Dus uitzendkrachten hebben nu dezelfde rechten als tijdelijke en vaste 

krachten.. In theorie biedt de nieuwe wet aan uitzendkrachten ook een grotere kans op een vast 

contractt en dus meer zekerheid. Maar aangezien de uitzendbureaus kunnen bepalen of een 

uitzendkrachtt het vereiste aantal uren haalt dat nodig is voor een vast contract, kunnen zij deze 

kansenn negatief beïnvloeden. Alleen de tijd zal leren of uitzendkrachten daadwerkelijk meer 

zekerheidd zullen krijgen. 
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Dee vraag is natuurlijk of dit wel zo goed is voor de Nederlandse economie. Want meer 

zekerheidd voor uitzendkrachten betekent minder flexibiliteit op de arbeidsmarkt. En het is juist 

hett vermogen van uitzendbureaus om de broodnodige flexibiliteit te verschaffen, dat er toe heeft 

geleidd dat de uitzendbranche zo sterk gegroeid is in de afgelopen twee decennia en dat 

uitzendwerkk heeft bijgedragen aan het verminderen van de werkloosheid. 

Hett is zeer waarschijnlijk dat in de toekomst reguliere en flexibele arbeid naar elkaar toe zullen 

groeien.. Reguliere arbeid wordt steeds flexibeler en flexibele arbeid wordt steeds meer 

gereguleerd.. Deze ontwikkeling wordt gevoed door demografische veranderingen, veranderende 

voorkeurenn van getrouwde vrouwen (voor meer marktproductie) en oudere mannen (voor 

vervroegdd pensioen), en de Europese markt. Omdat de kosten van kapitaal overal vrijwel 

hetzelfdee zijn, zullen EU-landen meer op arbeidskosten met elkaar wedijveren. Een manier om 

opp arbeidskosten te besparen is om flexibeler personeelsbestand op te bouwen. Uitzendbureaus 

verschaffenn de mogelijkheid om dit te doen. Nu al breiden uitzendbureaus hun activiteiten uit naar 

headhuntingg en detachering. Maar uitzendbureaus zullen naar verwachting ook een significante 

roll  spelen bij het zoeken naar werk voor mensen met een moei lijke arbeidsmarktpositie. Zoals 

dezee studie heeft aangetoond zijn voor deze groep mensen de uitzendbureaus het opstapje naar 

dee arbeidsmarkt. 




