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Toekomstbeeldd van de klapstoelwerknemer 
Hett  arbeidsvoorwaardenbeleid in de uitzendbranche104 

6.11 DEFINIËRIN G VAN DE BEDRIJFSTAK 

Mett circa 800.000 personen per jaar die uitzendwerk verrichten, is de uitzend-
branchee de grootste en waarschijnlijk de bekendste bedrijfstak van Nederland. 
Uitzendkrachtenn werken overal: ze vallen in bij ziekte, vervangen bij zwangerschap 
off  vangen de piekdrukte op. In veel bedrijven blijf t het echter niet bij 'piek en ziek', 
maarr zijn uitzendkrachten een structureel verschijnsel geworden. In magazijnen en 
montagehallenn werken meer uitzendkrachten dan vaste krachten. Bedrijven vinden 
hett kennelijk eenvoudiger om inpakkers, monteurs en heftruckchauffeurs van het 
uitzendbureauu te betrekken dan hen zelf in dienst te nemen. 

Vanuitt het uitzendbedrijf zelf bekeken is de branche betrekkelijk overzichtelijk. 
Hett CBS (1998) schat het aantal uitzendbedrijven in Nederland op 400, met in to-
taall  tegen de 2700 vestigingen. Samen hebben de uitzendbureaus 14.000 medewer-
kerss voor de acquisitie, de bemiddeling en de bedrijfsadministratie. Deze personen, 
dee Vaste werknemers*, werken dus niet als uitzendkracht bij een inlenend bedrijf, 
maarr op de kantoren van de uitzendbureaus zelf. Zij hebben een eigen CAO, die in 
dezee studie overigens buiten beschouwing blijft . 

Dee 800.000 uitzendkrachten werken verspreid over vrijwel alle sectoren en zijn 
heell  moeilijk in kaart te brengen. In de meeste bedrijven werken uitzendkrachten 
enn anderen door elkaar. De uitzendkrachten blijven vaak lange tijd op dezelfde af-
deling,, worden dikwijls volgens de CAO van het inlenend bedrijf betaald, volgen de-
zelfdee vakcursussen en stromen vroeg of laat door naar een vast dienstverband met 
dee inlenen Met andere woorden: de verschillen tussen uitzendkrachten en vaste krach-
tenn zijn niet altijd even groot. In deze studie zijn wij in de eerste plaats geïnteres-
seerdd in uitzendkrachten die min of meer permanent werkzaam zijn in indus-
triebedrijven.. Om deze groep nader te definiëren zijn enige kerngegevens nodig over 
uitzendarbeidd in zijn algemeenheid. Deze gegevens worden jaarlijks verstrekt door 
dee Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU).10Ï 

Dee Nederlandse uitzendmarkt wordt gedomineerd door grote bedrijven zoals 
Randstadd en Start. De meeste uitzendbedrijven zijn aangesloten bij de ABU. De ABU 
heeftt 244 leden (inclusief zo'n 100 aspirant-leden), die samen goed zijn voor 85% 
vann de binnenlandse omzet. De meeste uitzendkrachten vallen onder de 'CAO voor 
uitzendkrachten'' die wordt afgesloten tussen de ABU en een drietal vakbonden: FNV 
Bondgenotenn (voor 1998 de FNV Dienstenbond), de Dienstenbond CNV en De Unie. 
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Omm hoeveel uitzendkrachten gaat het nu precies en hoeveel banen zijn dat? In 1998 
werdenn circa 800.000 personen een of meerdere keren uitgezonden. Deze personen 
werktenn met elkaar 372 miljoen uren, dat wil zeggen gemiddeld 465 uren per per-
soonn of 13 volledige werkweken per jaar. Uitzendkrachten zijn dus vaak parttimers 
off  zij werken slechts gedurende een deel van het jaar. De uitzendbranche vertegen-
woordigdewoordigde in 1998 4,5% van de totale werkgelegenheid in Nederland Dit betekent 
datt er iedere dag gemiddeld 294.000 uitzendkrachten aan het werk zijn. 

Dee ABU houdt in globale termen bij wat voor type werk er wordt gedaan. Dit le-
vertt al jarenlang een min of meer constante verdeling op over de volgende sectoren 
off  werksoorten: industrieel 51%, administratief 37%, technisch 8% en medisch 4%. 
Dezee indeling is voor onze studie slechts gedeeltelijk bruikbaar. De ABU telt 'han-
del'' en 'horeca' bij 'industrieel'. Aan de andere kant wordt 'technisch' personeel apart 
geteld,, terwijl deze werknemers (constructeurs, tekenaars) vaak in industriebedrij-
venn werkzaam zijn. Uitzendkrachten die 'administratieve' werkzaamheden verrich-
tenn worden door de ABU niet ingedeeld in sectoren. Dat heeft ook weinig zin, om-
datt secretaresses en telefonisten niet aan sectoren zijn gebonden. Een voorzichtige 
schattingg levert op dat er in de jaren negentig dagelijks 70.000 a 80.000 uitzend-
krachtenn aan het werk waren in de Nederlandse industrie. Dat is 7 tot 8% van de 
totalee industriële werkgelegenheid. Het percentage uitzendkrachten in de industrie 
ligtt dus veel hoger dan in andere sectoren. 

Hoee snel stromen uitzendkrachten door? Deze vraag is essentieel voor een na-
deree definiëring van de door mij onderzochte sector, maar ook voor het arbeids-
voorwaardenbeleid.. Als alle uitzendkrachten in korte tijd zouden doorstromen naar 
vastt werk, dan zou de vakbeweging waarschijnlijk geen aandacht aan het verschijn-
sell  uitzendarbeid besteden. In dat geval zouden de uitzendkrachten door de vak-
bondd kunnen worden opgevangen in de bedrijven waar zij naar toe stromen. Het 
verrichtenn van uitzendwerk zou niet meer dan een soort introductie- of startperio-
dee betekenen. 

Dee werkelijkheid laat echter zien dat een grote groep uitzendkrachten niet snel 
off  helemaal niet doorstroomt naar een vaste baan. Uit eigen onderzoek van de ABU 
blijk tt dat in 1998 33% van de uitzendkrachten een vaste baan vond. De uitzendbu-
reauss zijn niet ontevreden over dit cijfer en beroepen zich op hun bijdrage aan de 
(permanente)) arbeidsvoorziening. Dat is terecht, maar het neemt niet weg dat een 
hoogg percentage (van een groep van 800.000 personen!) langere tijd blijf t aange-
wezenn op tijdelijk werk. Willen de uitzendkrachten dat zelf? Deels wel, deels niet. 
Volgenss de ABU zoekt 52% van alle instromende uitzendkrachten niet naar een vas-
tee baan, hoewel een minderheid van deze groep toch binnen een jaar een vaste baan 
vindt.. Er is echter ook een groep uitzendkrachten die wel op zoek is naar vast werk, 
maarr die daar niet in slaagt. Samenvattend en de ABU-cijfers volgend kunnen we de 
volgendee onderverdeling maken. 
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Doorstromerss binnen een jaar: 33% 
Zoektt geen vast werk en vindt geen vast werk: 40% 

Zoektt vast werk, maar vindt het niet: 27% 

FiguurFiguur  6. i Verdeling van uitzendkrachten naar de snelheid van doorstromen 
BRON::  ABU 1998 

Eenn niet gepubliceerd onderzoek van FNV Bondgenoten bij Océ, Nedcar en Xerox, 
eveneenss daterend uit 1998, laat een veel hoger percentage uitzendkrachten zien dat 
opp zoek is naar een vast contract. Van de 150 geënquêteerden is 84% op zoek naar 
eenn vaste baan bij het bedrijf waar ze op dit moment werkzaam zijn. Ook een eer-
derr onderzoek van de FNV106 in industriebedrijven laat een hoog percentage zien in 
dee categorie 'zoekt vast werk, maar vindt het niet'. Het verschil tussen de onder-
zoeksresultatenn van de ABU en de FNV valt op de volgende manier te verklaren. De 
FNVV heeft zich beperkt tot (hoofdzakelijk) lagere fabrieksfuncties. Het gaat hier om 
werkzaamhedenn die zowel door vaste als door flexwerkers worden verricht. De vas-
tee krachten hebben over het algemeen betere arbeidsvoorwaarden, betere kansen op 
doorstromingg naar een andere functie in het bedrijf en meer zekerheid. Er is dus 
sprakee van een zekere hiërarchie in deze bedrijven en afdelingen, waarbij de 
uitzendkrachtenn op de onderste sport van de ladder staan. 

Dee indruk bestaat dat er binnen de Nederlandse industrie een groot aantal per-
sonenn min of meer permanent afhankelijk is van uitzendbureaus. Hoe groot deze 
groepp precies is, valt moeilijk te zeggen. OR-leden in de industrie rapporteerden al 
inn de jaren tachtig de aanwezigheid van tientallen, soms honderden uitzendkrach-
tenn in hun bedrijf, die niet of slechts zeer langzaam doorstromen naar vast werk. In 
dee jaren negentig blijkt de situatie nauwelijks te zijn veranderd. Het gaat voorna-
melijkk om laagopgeleide werknemers en om jongeren met een afgebroken school-
opleidingg die permanent werkzaam zijn in hetzelfde industriële bedrijf, op dezelf-
dee werkplek en die desondanks niet doordringen tot het vaste personeel, dan wel 
omm werknemers die soms van werkgever/uitzendbureau wisselen en vervolgens te-
rugkerenn naar plaatsen waar zij al eerder gewerkt hebben. Een voorzichtige schat-
tingg levert voor de industrie een vaste kern op van 20.000 uitzendkrachten, die twee 
tott vijf jaar op dezelfde plek werkzaam zijn. Aan de vooravond van de invoering 
vann de Wet Flexibiliteit en Zekerheid spoorden de vakbonden in verschillende be-
drijvenn uitzendkrachten op, die ondanks tien tot vijftien dienstjaren geen pensioen 
haddenn opgebouwd en die nauwelijks verzekerd waren. 

Eenn heel andere groep uitzendkrachten die herkenbaar is binnen de industrie, 
bestaatt uit tekenaars, constructeurs en icr-personeel. Deze werknemers zijn kans-
rijkk op de arbeidsmarkt en hebben meestal een vaste aanstelling bij een gespe-
cialiseerdd uitzendbureau. Het uitzendbureau detacheert deze werknemers naar vas-
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tee klanten waar zij gewoonlijk voor de duur van een project verblijven. Deze groep 
vann hoger opgeleide uitzendkrachten is door de aard van werk en opleiding mo-
bielerr en lijk t in meerderheid tevreden over de status van uitzendkracht. We kun-
nenn hier zeker niet van een probleemgroep spreken, hoewel uiteraard ook deze per-
sonenn hun wensen hebben. De vakbonden rekenen het tot hun taak om de belan-
genn te behartigen van alle uitzendkrachten. Degenen die langere tijd uitzendwerk 
verrichtenn en een zwakke positie op de arbeidsmarkt innemen, vormen een speci-
fiekee aandachtsgroep. De in 1999 ingevoerde wetgeving Flexibiliteit en zekerheid 
enn de Wet Allocatie Aarbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI) is in belangrijke 
matee bedoeld om de rechtspositie van deze groep te verbeteren. 

Voorr deze studie moeten we de brede en gevarieerde branche van de uitzendar-
beidd wat inperken. Wij zijn in de eerste plaats geïnteresseerd in de werk- en levens-
omstandighedenn van uitzendkrachten die langdurig (twee jaar of meer) werkzaam 
zijnn in de industrie en in overige technische bedrijfstakken. Hoewel het een inte-
ressantt terrein is, zullen we ons niet wagen aan de complexe juridische status van 
uitzendkrachtenn en andere flexwerkers en evenmin aan een gedetailleerde beschrij-
vingg van de regelgeving op het gebied van flexibiliteit en zekerheid. Alleen aspec-
tenn die onmisbaar zijn om het gedrag van de partijen te verklaren en de werk/leef-
situatiee van de uitzendkrachten te belichten komen ter sprake. 

6.22 ECONOMISCHE SITUATI E VAN DE BEDRIJFSTAK 

Rondd 1990 bedroeg de gezamenlijke omzet van de uitzendbureaus in Nederland 5 
miljardd gulden. In het economisch zwakke jaar 1993 daalde de omzet naar 4,7 mil-
jardd om vervolgens te groeien tot 13 miljard in 1998. Ook het aantal uitzendkrach-
tenn per dag is tussen 1993 en 1996 verdubbeld. In die jaren hebben de meeste uit-
zendbureauss uitstekende resultaten geboekt. Bedrijven gingen voor recordbedragen 
naarr de beurs, werden verkocht of gingen internationale samenwerkingsverbanden 
aan.. Al met al tekende zich een krachtige top af van snel groeiende en meestal 
internationaall  georiënteerde bedrijven. Figuur 6.1 toont het omzetaandeel als per-
centagee van de totaal door FUxmarkt getraceerde omzet over 1998 van 13,8 miljard. 

1.. Randstad 

2.. Start 
3.. Vedior 
4.. Adecco 

5.. Unique 

38,6 6 
16,6 6 
10,2 2 

6,2 2 
4,4 4 

155 5 

FiguurFiguur  6.2 De top-vijfin de Nederlandse uitzendbranche uitzendbranche 1998 
BRON::  FLEXMARKT , APRIL 1999 



Verderee groeimogelijkheden zullen onder meer afhangen van de plaats die de uit-
zendbureauss kunnen verwerven als complete 'leveranciers van personeelsdiensten'. 
Tott nu toe wordt de meeste omzet behaald door grote aantallen uitzendkrachten 
voorr korte tijd ter beschikking te stellen aan een groot aantal klanten. Dezelfde uit-
zendkrachtt wordt (gemiddeld) meerdere keren per jaar uitgezonden. De gemid-
deldee uitzending duurt vijf tot zes weken. De uitzendbureaus moeten dus bestaan 
vann een vrij intensieve dienstverlening. Het is mogelijk dat de aard van de dienstver-
leningg voor de hele branche zal gaan veranderen. Het is ook mogelijk dat een aan-
tall  belangrijke spelers op de markt zich nader zal profileren. 

Dee volgende kansen en bedreigingen doen zich voor: 

-- De uitzendbureaus hebben na 1993 sterk geprofiteerd van de gunstige conjunc-
tuurontwikkeling.. Een teruglopende conjunctuur zal onmiddellijk gevolgen heb-
benn voor het aantal uitzenduren en tot omzetdaling leiden. Dit probleem heeft 
zichh aan het begin van de jaren tachtig voorgedaan. Ook aan het begin van de ja-
renn negentig werd de uitzendbranche getroffen door een snel omslaande conjunc-
tuur.. Door het aanbieden van innovatieve producten (detacheringsconstructies, 
hethet schillenmodel) kunnen de grote uitzendbureaus in de markt blijven. 

-- Grote klanten worden kosten- en kwaliteitsbewuster en proberen hun behoefte 
aann tijdelijke arbeid te stroomlijnen.107 Sommige klanten proberen zelf te voor-
zienn in tijdelijk personeel of streven naar andere vormen van flexibele inzet-
baarheid.108 8 

-- Kleine klanten en klanten die behoefte hebben aan eenvoudige arbeid, bijvoor-
beeldd tuindersbedrijven, dwingen de uitzendbureaus tot prijsconcurrentie. Ge-
volg:: sommige uitzendbureaus proberen de nieuwe CAO-afspraken met de vak-
bondenn te ontlopen of door de marges van nieuwe regelgeving te glippen. De 
werkgeversverenigingg NBBU profileert zich met een goedkopere CAO. 

-- De vakbonden willen zich profileren naar hun potentiële leden in de uitzend-
branchee door de uurlonen te verhogen. Ook wordt in steeds meer bedrijfstak-
kenn afgesproken dat uitzendkrachten hetzelfde loon dienen te ontvangen als de 
vastee krachten.109 

-- Zowel de vakbeweging als de overheid streven naar een structureel betere rechts-
positiee van de uitzendkrachten. Met de invoering van de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheidd zullen uitzendbureaus (meer) moeten betalen voor zaken die ook in 
anderee bedrijfstakken van toepassing zijn: opleidingskosten en pensioenen. 

-- Er zijn nog goede mogelijkheden voor internationalisatie (Goldschmeding 
1998).. In grote landen als Duitsland worden de belangrijkste taboes op 'Zeitar-
beit'' doorbroken. Ook lijk t de vakbeweging in diverse Europese landen haar ver-
zett tegen flexibilisering op te geven. Dit schept kansen voor de internationaal ge-
organiseerdee uitzendbedrijven. 
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-- Grote internationale klanten als Philips doen het liefst zaken met een of enkele 
uitzendbureaus,, die daarmee de positie van regisseur op wereldwijde schaal kun-
nenn verwerven in ruil voor hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en eventuele kwan-
tumkorting. . 

-- Op nationale schaal kunnen goede uitzendbureaus zich onderscheiden door 
geïntegreerdee dienstverlening aan vaste klanten. Voorbeelden: het opzetten en 
onderhoudenn van arbeidspools of mobiliteitscentra, het uitvoeren van werving 
enn selectie, dienstverlening gericht op bijzondere groepen (wAo'ers), het voor-
zienn in opleidingen, het bieden van specifieke deskundigheid op het terrein van 
dee sociale wetgeving. 

-- Er liggen goede mogelijkheden voor (tijdelijke) personeelsvoorziening in top-
segmenten:: artsen, leraren, icr-personeel, leidinggevenden, commercieel perso-
neell  e.d."° Bij Randstad wordt overwogen om de onderneming op te splitsen 
naarr meerdere segmenten."1 Al eerder werd de onderneming opgedeeld in werk-
maatschappijen,, die actief zijn op een deel van de markt. 

Conclusie Conclusie 

Dee uitzendbranche bevindt zich in een complexe omgeving. Aan de ene kant is het 
aantrekkelijkk om te profiteren van de marges in de regelgeving en van de ruime ar-
beidsmarktt die voor sommige personeelscategorieën ook in 1999 van toepassing was. 
Uitzendbedrijvenn die zich door deze strategie laten leiden zullen zich blijven rich-
tenn op het beschikbaar stellen van goedkope 'uurloners' of'dagloners'. Aan de an-
deree kant is het voor goed geoutilleerde uitzendbedrijven aantrekkelijk om zich te 
richtenn op de kwaliteitsmarkten. Bedrijven die deze markten betreden, zullen zich 
moetenn profileren op kwaliteit, dienstverlening en sociale acceptatie. Dit vraagt om 
expertisee op drie terreinen. Het eerste terrein is de kennis van het productieproces 
vann de klant en de daarvan afgeleide behoefte aan beroepskwalificatie. Het tweede 
iss de kennis van het moderne p&o-beleid. Het derde terrein betreft de ar-
beidsvoorwaardenn neergelegd in wetgeving en CAO'S. De uitzendbureaus staan dus 
voorr de keuze: concurreren op kosten of op kennis. 

6.33 VERANDERIN G VAN HET ARBEIDSPROCES 

Dee oorsprong van de uitzendarbeid is opvangvan piekdrukte en vervanging bij ziek-
tee ('piek en ziek'). In de loop van de tijd zijn echter steeds nieuwe motieven ont-
staann om uitzendkrachten in te zetten. In onzekere tijden nemen de bedrijven veel 
uitzendkrachtenn aan om, als het slechter gaat, collectief ontslag van vaste werkne-
merss te voorkomen en dure afvloeiingsregelingen te ondopen. In de industrie heeft 
hett uitzendbureau een structurele positie verworven sinds de bedrijven onderscheid 
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makenn tussen kerntaken en perifere taken. Zo hebben veel industriebedrijven het 
ontwerpenn en verkopen van industriële producten als kerntaak aangewezen. Deze 
zogenaamdee kop-staartbedrijven houden het arbeidsintensieve en laaggekwalifï-
ceerdee montagewerk om praktische redenen binnen de eigen muren, maar laten dit 
werkk over aan uitzendbureaus. Op die manier zijn de bedrijven bovendien in staat 
omm te reageren op een fluctuerend orderverloop. Door de opkomst van de kern-
organisatiee veranderde de rol van het uitzendbureau van conjunctureel en inciden-
teell  (ziekte, zwangerschap) naar structureel. 

Ookk ontwikkelingen aan de aanbodzijde van de arbeidsmarkt en de veranderin-
genn van het arbeidsmarktbeleid van de overheid bieden nieuwe kansen. Een voor-
beeldd aan de aanbodkant is de beschikbaarheid van ouderen, waardoor een niche 
inn de markt kon ontstaan voor uitzendbureaus van 6o-plussers. Een voorbeeld van 
beleidsveranderingg is het jeugdwerkgarantieplan (JWG). In een aantal grote steden 
zijnn uitzendbureaus betrokken bij plaatsing en scholing van langdurig werkloze 
jongerenn in opdracht van de gemeente of deelgemeente. 

Voorr het vakbondswerk bij uitzendbureaus is kennis nodig omtrent de rol van 
dee uitzendkrachten in de arbeidsorganisatie. Het kan verhelderend zijn om het ver-
bandd te leggen tussen het type arbeidsorganisatie en het type uitzendwerk, ook met 
hett oog op toekomstige ontwikkelingen. In figuur 6.3 wordt bovendien een indi-
catiee gegeven van het kennisniveau dat gevraagd wordt van het uitzendbureau. De 
eisenn aan het kennisniveau zijn cumulatief: hoe complexer de dienstverlening, des 
tee hoger worden de kenniseisen die aan het uitzendbureau worden gesteld. 

PiekPiek en ziek 

Onderr een inflexibele organisatie verstaan we een arbeidsorganisatie waar de werk-
nemerss elkaar niet of moeilijk kunnen vervangen en waar weinig mogelijkheden 
zijn,, dan wel weinig bereidheid bestaat om de werktijden aan te passen. In een in-
flexibeleflexibele organisatie kan het voorkomen dat de werknemers op de ene afdeling han-
denn te kort komen, terwijl de werknemers in de andere afdeling moeten wachten. 
Dee opkomst en de snelle groei van het uitzendbureau is voor een belangrijk deel te 
dankenn aan de inflexibiliteit van de arbeidsorganisatie van de jaren zeventig. Nog 
steedss wordt een aanzienlijk deel van de omzet van alle uitzendbureaus behaald met 
piek-en-ziekbemiddeling.. De gemiddelde uitzendduur bedraagt volgens de ABU cir-
caa zes weken. Aangezien er tienduizenden uitzendkrachten het hele jaar op dezelf-
dee plaats werkzaam zijn, moeten er, om dit gemiddelde van zes weken te halen ve-
le,, vele zijn die voor twee of drie weken aan de slag gaan. Het uitzenden voor kor-
tee tijd op een schaal waarop Randstad, Vedior en Adecco dat doen, vergt een 
complexee en groot opgezette administratieve organisatie. De indruk bestaat dat de 
margess op dit type bedrijvigheid al jaren onder druk staan. De grote uitzendbu-
reauss hebben deze activiteiten nodig om hun professionele organisatie in stand te 
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TYPEE ARBEIDSORGANISATI E 

Traditionel ee organisatie 

Functioneell  flexibele organisatie 

Kernorganisatiee met schillen 

Projectorganisatie e 

Kernorganisatiee met 
zelfstandigee toeleveranciers 

Kernorganisatiee met interne 
toelevering g 

Organisatiee van professionals 

Netwerkorganisatie e 

TYPEE UITZENDWER K 

Piekk en ziek 

Schillen-- of capaciteitsmodel 

Mobiliteitscentru m m 

Logistiekee dienstverlening 

Detachering g 

Innovatie e 

TYPEE KENNI S 

UITZENDBUREA U U 

Administratie f f 

Arbeidsmarkt t 

Arbeidsvoor--
waarden n 

Arbeidsorganisatie e 

enn logistiek 

Arbeidsvoor-Arbeidsvoor-
waardenn en 
employability y 

Kennisvan n 
strategischee vormen 
vann samenwerking 

FiguurFiguur  6.$ De relatie tussen het type arbeidsorganisatie, het type uitzendwerk en het type kennis 

datdat gevraagd wordt van de uitzendorganisatie 

houden,, maar voor de toekomst zijn zij aangewezen op activiteiten met een hoge-
ree toegevoegde waarde. 

DeDe flexibele organisatie 

Dee flexibele organisatie wordt uitvoeriger besproken in hoofdstuk 7 van deze studie. 
InIn dat hoofdstuk zijn ook de verschillende definities van flexibiliteit opgenomen. We 
kunnenn spreken van functionele, interne flexibiliteit als de vaste werknemers in staat 
enn bereid zijn om werk van collega's over te nemen als dat nodig is. De interne flexi-
biliteitt van een arbeidsorganisatie wordt nog groter als de werknemers in staat en be-
reidd zijn om de werktijden enigszins af te stemmen op het orderverloop. Als de in-
ternee flexibiliteit groot genoeg is, kan een arbeidsorganisatie het stellen zonder inleen-
krachten.. Daarom zijn er in figuur 6.3 geen specifieke uitzendactiviteiten opgenomen 
bijj  dit type organisatie. Ik besef dat dit een wat modelmatige benadering is. In de 
praktijkk zien we in de grotere industriebedrijven 'indoor'-vestigingen van uitzend-
bureaus.. Deze huisaannemers werven, selecteren en trainen uitzendkrachten, maar 
wordenn ook ingezet om de vaste medewerkers te trainen. Op die manier wordt dus 
eenn bijdrage geleverd aan zowel de externe als de interne flexibiliteit. 
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HetHet schiUenmodel 

Inn 1994 heeft Randstad samen met rijwielfabriek Batavus in Heerenveen een Ne-
derlandsee variant van het 'schillenmodel' ontwikkeld. Ook truckfabriek Scania 
heeftt enige tijd met een schillenmodel gewerkt. De schillen zeggen iets over de ver-
blijfsduurr en meestal ook iets over de (on) misbaarheid van de werknemer die in een 
bepaaldee schil is geplaatst. De binnenste schil (de kern van de cirkel) bestaat uit 
werknemerss met een vaste aanstelling bij het inlenend bedrijf. De tweede schil be-
staatt uit werknemers van toeleveranciers. De derde schil bestaat uit gedetacheerde 
krachten,, die langere tijd bij de inlener verblijven. De vierde en buitenste schil ten 
slottee bestaat uit 'gewone' uitzendkrachten. 

Hett schillenmodel heeft enkele jaren als voorbeeldmodel gewerkt. Het maakte 
duidelijkk dat een onderneming onderscheid kan maken tussen onmisbare kern-
werknemerss en verschillende varianten van tijdelijke werknemers. Ook werd dui-
delijkk dat het uitzendbureau, in dit geval Randstad, werknemers met verschillende 
statuss kan leveren ter ondersteuning van ondernemingen die zijn aangewezen op een 
wisselendee arbeidscapaciteit. Het produceren en verkopen van rijwielen is afhanke-
lij kk van de conjunctuur, maar in toenemende mate ook van het seizoen. De meeste 
fietsenn worden verkocht in de maanden april, mei en juni. Bovendien is het ene jaar 
beterr dan het andere. Omdat fietsen - anders dan vroeger - aan mode onderhevig 
zijn,, omdat de detailhandel liever geen voorraad houdt en omdat de verkopen sterk 
schommelen,, voelt de industrie zich verplicht om flexibel te produceren. We zou-
denn kunnen zeggen dat in de Batavus-casus de binnenste cirkel van het schillenmodel 
dee continuïteit en de kernfuncties vertegenwoordigt. De tweede en derde cirkel staan 
voorr de conjunctuur- en eventueel voor de seizoenschommelingen. De vierde en bui-
tenstee cirkel is voor de bijsturing en voor niet-geplande absentie. 

Hett schillenmodel is een afspiegeling van de ongelijkheid op de arbeidsmarkt en 
kann alleen bestaan bij een groot aanbod van ongeschoolde werkkrachten. De uit-
zendkrachtenn in de buitenste schillen functioneren in feite als klapstoelen voor de 
industrie.. Volgens Atkinson (1988) wordt de kern van de arbeidsorganisatie door 
hett schillenmodel ongemoeid gelaten. De inlenende onderneming hoeft dus zelf 
geenn tijd en aandacht vragende reorganisaties door te voeren en laat alle aanpassin-
genn over aan het uitzendbureau. De kernorganisatie met schillen leek daarom goe-
dee kansen te bieden voor de uitzendbranche. De vakbonden hebben zich destijds 
mett tegenzin neergelegd bij het Batavus/Scaniamodel. Door de Wet Flexibiliteit en 
Zekerheidd is het schillenmodel in zijn oorspronkelijke vorm buiten spel geraakt, 
omdatt ook de werknemers in de buitenste schil(len) rechten opbouwen. 

HetHet mobiliteitscentrum 
Eenn projectorganisatie wordt gekenmerkt door een sterk wisselende bedrijvigheid. 
Bouwerss van grote kapitaalgoederen beschikken altijd over een projectgewijze or-
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ganisatie,, waardoor personeelsleden van alle categorieën (ontwerpers, leidinggeven-
den,, vaklieden en administratie) in staat moeten zijn om zich te verplaatsen naar 
nieuwee activiteiten. Stork met zijn engineeringsactiviteiten en grootschalig onder-
houdd op fabriekscomplexen is een goed voorbeeld in deze categorie. Het personeels-
bestandvann Stork kan per activiteit en per regio sterk wisselen. Het totale personeels-
bestandd fluctueert, maar door de omvang van de onderneming in haar geheel kan 
err toch veel met vast personeel worden gerealiseerd. Om vraag en aanbod binnen 
dee onderneming op elkaar af te stemmen heeft Stork in samenwerking met Start 
eenn mobiliteitscentrum opgericht onder de naam Stork Mobiel.112 

Ookk in organisaties die op het eerste gezicht een veel minder projectgebonden 
karakterr hebben blijkt behoefte te bestaan aan interne balancering van de perso-
neelsbezetting.. Wavin, fabrikant van kunststofbuizen en -accessoires, heeft de eigen 
organisatiee verdeeld in business-units die specifieke marktsegmenten moeten bedie-
nen.. Alle units hebben te kampen met pieken en dalen in het orderverloop en zijn 
gebondenn aan korte levertijden. Ook hier zorgt een intermediaire organisatie voor 
dee personele afstemming. Een mobiliteitscentrum zorgt niet alleen voor interne 
bemiddeling,, maar tevens voor de benodigde training-on-the-job en voor capaci-
teitsaanpassingg van de onderneming in haar geheel. In bedrijven met een overschot 
aann personeel kan een mobiliteitscentrum ook als outplacement-organisatie optre-
den.. Het mobiliteitscentrum ondervindt steeds meer navolging. Zo bestaan er in-
termediairee organisaties die werk doen voor een hele bedrijfstak of voor een regio. 
Dee meeste industriële conglomeraties beschikken inmiddels over een eigen 
constructiee voor bemiddeling van-werk-naar-werk. 

Eenn mobiliteitscentrum kan succesvol genoemd worden als het kans ziet om te 
bemiddelenn tussen sterk uiteenlopende afdelingen en functies. Om dit waar te ma-
kenn moet het centrum beschikken over een goede kennis van arbeidsvoorwaar-
denregelingenn op korte termijn (lonen, werktijden en beroepskwalificatie) en op 
langee termijn (pensioenen en sociale zekerheid). De Nederlandse vakbonden wer-
kenn mee aan de vorming van mobiliteitscentra op voorwaarde dat de arbeidsvoor-
waardenn van het personeel goed geregeld zijn en niet concurreren met CAO'S van de 
inlenendee bedrijven. Ook wordt gelet op de rechtszekerheid van de werknemers en 
hunn toekomstkansen op de arbeidsmarkt. 

UitbestedingenUitbestedingen toelevering 
Ditt organisatieconcept heeft zich ontwikkeld in de jaren tachtig, naar Japans voor-
beeld.. Rond de zelfscheppende of zelf ontwerpende industrie zijn destijds netwer-
kenn van toeleveranciers of suppliers ontstaan. Toeleveranciers zijn over het algemeen 
technischh geëquipeerde ondernemingen die op order produceren. Het toeleveren 
vann dit soort industriële producten veronderstelt meestal een goed technisch ni-
veau.. Hierbij wordt weinig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Om die reden 
hebb ik in figuur 6.3 geen specifieke uitzendactiviteiten opgenomen. 
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LogistiekeLogistieke dienstverlening 

Gedwongenn door de concurrentie betreden grote vervoersbedrijven de markt van 
dee industributie. Industriële goederen en landbouwproducten worden in grote se-
riess getransporteerd en in de nabijheid van de afnemers winkelklaar gemaakt: gesor-
teerd,, eventueel gemonteerd, verpakt en gelabeld. De industributie vertegenwoor-
digtt dus toegevoegde waarde voor de transportsector, vandaar dat ook wel gespro-
kenn wordt van value added logistics (VAL) . Het concept kan worden toegepast tussen 
fabriekk (veiling, haven of luchthaven) en consument, maar ook tussen en zelfs bin-
nenn fabrieken. Bij Océ in Venlo, ontwikkelaar en producent van copiers en prin-
ters,, wordt overwogen om het gehele interne en externe transport (aanvoer van on-
derdelenn en gereedschappen, assemblage, inpakwerk, opslag, afvoer van producten, 
koerierswerk)) uit te besteden aan een internationale logistieke dienstverlener. Dit 
organisatieconceptt is een verder ontwikkelde variant van het kop-staartmodel. Een 
kop-staartbedrijff  ontwerpt en verkoopt industrieproducten, betrekt de benodigde 
onderdelenn van toeleveranciers en laat de eenvoudige montageactiviteiten over aan 
uitzendkrachten.. De coördinatie van de logistiek behoort in het kop-staartmodel 
tott de kerntaken van het industriële bedrijf Océ studeert nu op een concept waar-
bijj  de volledige coördinatie van de goederenstroom wordt uitbesteed. Uitzendbu-
reauss komen in aanmerking voor alle logistieke taken binnen de fabriek. 

Aangenomenn mag worden dat industriebedrijven het logistieke werk pas uitbe-
stedenn als het kernproces vergaand geautomatiseerd kan worden. In dat geval komt 
dee voornaamste kennis te liggen bij de ontwerper van het product en bij de ontwer-
per/bouwerr van de productiemachines. Wat overblijft, is organisatietalent om de 
goederenstroomm foudoos, binnen de kwaliteitsnormen en binnen de tijd te sturen. 
Ondankss het routineuze karakter van de industriële logistiek blijf t het de vraag of 
uitzendbureauss in staat zullen zijn om dit werk te doen. Er is een verschil tussen ca-
paciteitsaanpassingg zoals in het schillenmodel en industriële logistieke dienst-
verlening.. In het schillenmodel neemt het industriële bedrijf de beslissingen over 
dee productietechnologie en kan het uitzendbureau volstaan met personeels-
managementt (kennis van de lokale arbeidsmarkt en training-on-the-job). 
Uitbestedingg van de industriële logistiek doet een veel groter beroep op het coör-
dinerendd vermogen van het uitzendbureau en veronderstelt een zekere mate van 'in-
dustrieel'' management. 

DetacheringDetachering van professionals 

Veell  bedrijven maken gebruik van professionals, beroepsbeoefenaren die door hun 
positiee op de arbeidsmarkt in feite onafhankelijk zijn van een werkgever. Professio-
nalss zijn meestal hoogopgeleide specialisten of adviseurs. We vinden ze in de ICT-
sector,, de marketing, de omroepwereld, onder tekenaars, ontwerpers, architecten 
enn ingenieurs, onder medisch en financieel specialisten. Professionals werken in 
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tegenstellingg tot vrije beroepsbeoefenaren (tandartsen, advocaten) in organisatie-
verband,, vaak in grotere bedrijven. Soms werken zij in loondienst, soms voor eigen 
rekening,, soms is er sprake van een combinatie of van een wisselende status. 

Professionalss die projecten uitvoeren van betrekkelijk korte duur zijn aantrek-
kelijkk voor de uitzendbureaus. Zo bestaat er al lange tijd een gespecialiseerde uit-
zendmarktt voor tekenaars en constructeurs. Een belangrijke vraag is waarom een 
industriëlee onderneming niet zelf voldoende tekenaars/constructeurs in dienst 
heeft.. Ontwerpen lijk t immers een kerntaak van ieder bedrijf dat een leidinggeven-
dee rol ambieert. Het antwoord moet worden gezocht in het projectmatige karakter 
vann het werk. Er is meer dan voldoende werk voor hogere technici in Nederland, 
maarr hun verblijfsduur per project wordt steeds korter en projecten sluiten in tijd 
enn vakmanschap niet altijd op elkaar aan. Een andere vraag is waarom de bedrijven 
enn de betreffende werknemers gebruik maken van de diensten van een uitzendbu-
reau.. Deze vraag is moeilijk te beantwoorden. Er zijn professionals die ondanks een 
snellee wisseling van werkzaamheden de voorkeur geven aan een eigen netwerk. Dit 
geldtt bijvoorbeeld voor tolken en vertalers. Er zijn ook professionals die over een 
zoo sterke positie op de arbeidsmarkt beschikken dat zij geen behoefte hebben aan 
eenn intermediaire organisatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor medisch specialisten. 
Wellichtt speelt, naast de aard van het specialisme en de schaarste op de arbeids-
markt,, ook de schaal waarop een beroep voorkomt een rol. Hogere technische beroe-
penn komen in groten getale voor, evenals de bedrijven die van deze diensten gebruik 
maken.. De grote uitzendbureaus beschikken dan ook over eigen detacheringsbe-
drijvenn voor hoger technisch personeel. 

Dee meest gangbare vorm bij het uitzenden van professionals is detachering, zij 
hett dat het verschil tussen detacheren en uitzenden is weggenomen met het ingaan 
vann de Wet Flexibiliteit en Zekerheid. De betrokkenen zijn in dat geval in dienst 
vann het uitzendbureau en worden voor bepaalde tijd of voor de duur van het pro-
jectt uitgeleend. Soms wordt onder het gezag van het uitzendbureau of detacherings-
bureauu gewerkt, maar meestal zal de inlener tijdelijk het gezag uitoefenen omdat de 
betreffendee specialist deelneemt aan het werk van een bedrijfsafdeling waar ook vas-
tee krachten werken. Het is ook denkbaar dat de professional een zelfstandige status 
heeft.. In dat geval zal het uitzendbureau alleen de acquisitie doen. 

Hett lijk t erop dat het aantal professionals in de toekomst nog zal groeien. De 
grenzenn tussen professionals en zelfstandige beroepsbeoefenaren is bovendien steeds 
moeilijkerr te trekken. De vraag of het uitzendbureau deze markt met succes kan be-
tredenn hangt voornamelijk af van de vraag naar coördinatie. Naarmate het aantal 
professionalss of zelfstandigen zich uitbreidt, neemt de coördinariebehoefte toe, niet 
alleenn op het gebied van werving en selectie, maar ook in het personeelsbeleid. 
Neemtt de inlenende organisatie deze coördinatie op zich of is er behoefte aan een 
intermediairee organisatie? Al met al lijken hier goede kansen te liggen voor de uit-
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zendbureaus.. In dit marktsegment wordt kennis gevraagd van arbeidsvoorwaar-
denbeleidd en employability. 

NetwerkorganisatieNetwerkorganisatie en innovatie 

Veell  nieuwe bedrijven hebben een netwerkorganisatie. Bedrijfsonderdelen werken 
opp gelijke voet samen of voeren gezamenlijke projecten uit met andere bedrijven. 
Inn een netwerkorganisatie is geen sprake van een centrum of van een hiërarchische 
relatiee tussen uitbesteders en toeleveranciers. Een uitgeverij, een opleidingsinstituut 
enn een organisator van symposia hebben als gezamenlijk doel kennisoverdracht, zij 
hett langs verschillende wegen. Deze bedrijven kunnen profiteren van eikaars klan-
tenbestandenn en gebruik maken van dezelfde kennisbronnen zoals auteurs of weten-
schappelijkee instituten. Samenwerking uit wederzijds belang kan daarom aantrek-
kelijkk zijn. 

Dee vraag is nu of er in grote en moderne sectoren, bijvoorbeeld in de informa-
tietechnologiee en in de telecommunicatie, behoefte is aan netwerkbedrijven die gro-
tee aantallen tijdelijk personeel nodig hebben. De tweede vraag is of hier een markt 
voorr uitzendbedrijven ligt. Het antwoord op beide vragen is ja. Een goed voorbeeld 
iss Randstaddochter Call Flex. Deze onderneming kan optreden als partner bij het 
opzettenn van callcenters. De kerncompetentie is uiteraard niet de hardware van het 
callcenterr (telecom, computerhuur e.d.), ook niet het kennisproduct dat het call-
centerr moet overdragen. De kerncompetentie is de kennis omtrent de vraag (hoe-
veell  bellers), de distributie van de vraag (hoeveel eenvoudige vragen, hoeveel moei-
lijk ee vragen), het werven en inschakelen van medewerkers, en de opleiding en trai-
ningg van de medewerkers. Een callcenter wordt dus niet alleen van personeel 
voorzienn door het uitzendbureau, het wordt in feite gerund door het uitzendbu-
reau.. De kennis die het uitzendbureau moet hebben om te kunnen optreden als 
partnerr in een netwerkorganisatie, blijf t niet beperkt tot kennisvan de arbeidsmarkt, 
maarr veronderstelt een bredere kennis van de markt. 

Conclusie Conclusie 

Inn de jaren negentig hebben de kwaliteitsbedrijven in de uitzendbranche hun markt-
positiee binnen de industrie kunnen verbreden en versterken door in te spelen op de 
behoeftee aan een andere, meer flexibele arbeidsorganisatie. Juist in de economisch 
zwakkee jaren 1992 en 1993 zagen de uitzendbedrijven kans om dieper door te drin-
genn in de wereld van industrie en technologie via capaciteitsbedrijven, mobiliteits-
centra,, logistieke dienstverlening en gespecialiseerde detacheringsbedrijven. Hier-
doorr zijn de uitzendbureaus minder afhankelijk van de conjunctuur dan vroeger. 

Hoewell  dienstverlening op massale schaal (piek en ziek) nodig blijf t om een gro-
tee organisatie in stand te houden, proberen de uitzendbureaus door te dringen tot 
marktsegmentenn met een hogere toegevoegde waarde. Meestal zijn dit markten die 
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eenn hoger kennisniveau vragen. Hoogwaardige personele dienstverlening aan gro-
tee bedrijven vereist goede kennis van de arbeidsmarkt en van de arbeidsvoorwaar-
den.. Voor innovatieve dienstverlening is dit nog niet genoeg. In dat geval is ook 
kenniss nodig van loopbaanbeleid of employability en in sommige situaties ook van 
industrieell  management. Uiteindelijk lijken uitzendbedrijven zich te ontwikkelen 
tott kennisbedrijven op het terrein van arbeidsmarkt en loopbaanbeleid. 

6.44 POSITIE VAN DE VAKBEWEGIN G 

Hett vakbondswerk in de uitzendbranche heeft nog weinig traditie, ten eerste omdat 
dee branche nog maar kon bestaat, ten tweede omdat de vakbeweging jarenlang met 
dee rug naar de uitzendbureaus heeft gestaan. In de jaren zestig en zeventig werden 
dee vakbonden voor het eerst geconfronteerd met bedrijven die op commerciële ba-
siss personeel ter beschikking stelden. Deze 'koppelbazen' betaalden hogere uurlo-
nenn dan de reguliere bedrijven en namen het gewoonlijk niet zo nauw met de so-
cialee zekerheid en de belasting. De vakbonden hadden veel werk aan de rechtsbij-
standd van gedupeerde leden die voor een koppelbaas hadden gewerkt en werden 
bovendienn geconfronteerd met ontevreden leden die zelf een bonafide baas hadden, 
maarr die de looneisen van de bond te laag vonden. 

Inn 1970-1971 ontstonden hevige arbeidsconflicten in de haven, de metaal en de 
bouw.. Deze stakingen hielden rechtstreeks verband met het optreden van de koppel-
bazenn en met de zwarte lonen die door hen werden betaald. Het viel te begrijpen 
datt de vakbeweging zeer gekant raakte tegen iedere vorm van commerciële arbeids-
bemiddeling.. Uitzendkrachten werden beschouwd als slachtoffers van een onrecht-
vaardigg systeem en in klassieke bedrijfstakken als de metaal werd een vijandige hou-
dingg aangenomen tegen uitzendbureaus. In de bouw werd uitzendarbeid zelfs ver-
boden,, een situatie die tot 1998 voortduurde. In 1976 verbood het congres van de 
NW-bondd Mercurius, voorloper van de latere FNV Dienstenbond (en FNV Bond-
genoten)) het bestuur van die bond om nog langer een CAO af te sluiten met de uit-
zendbedrijven.. Pas in 1986 keerde de FNV-bond terug aan de onderhandelingstafel. 

Dee overige vakbonden waren ook toen nog niet gelukkig met de uitzend-CAO. 
Aann de ene kant zat de angst voor hogere, zwarte lonen er nog diep in, aan de ande-
ree kant groeide juist de angst voor een goedkope, concurrerende CAO. De groei van 
hett uitzendwerk was voor de meeste bonden geen aanleiding om het uitzendwerk te 
erkennen,, maar riep juist defensieve maatregelen op. In sommige CAO'S werd het 
percentagee uitzendkrachten aan een maximum gebonden, in andere CAO'S werden 
maximumtermijnenn afgesproken. Ook werd hier en daar vastgelegd dat uitzend-
krachtenn recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden hebben als de vaste krachten. De 
wetgevingg inzake Ter Beschikkingstelling van Arbeid (Wet TBA 1991) bood daartoe 
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dee mogelijkheden via het zogeheten loonverhoudingsvoorschrift. Ook nu de regel-
gevingg volstrekt gewijzigd is, vormt het loonverhoudingsvraagstuk een belangrijke, 
zijj  het omstreden kwestie tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden. 

Dee meeste vakbonden hebben zich met woorden fel afgezet tegen de uitzendar-
beid,, maar in de praktijk werd toch weinig ondernomen. Het is in geen enkele sec-
torr gelukt om uitzendarbeid of flexarbeid buiten de deur te houden en aan de 
belangenbehartigingg ten behoeve van de uitzendkrachten zelf zijn de meeste bon-
denn niet toegekomen. Steeds hebben de vakbonden geaarzeld tussen twee strate-
gieën:: een strategie die erop gericht is om uitzendkrachten aan een vaste baan te hel-
pen,, zodat zij geen uitzendkracht meer zijn, en een strategie waarin de uitzend-
krachtenn en -bureaus geaccepteerd worden zoals ze zijn en waarin de prioriteit ligt 
opp belangenbehartiging van de uitzendkracht. Deze aarzeling valt te begrijpen, maar 
heeftt er wel voor gezorgd dat de vakbeweging dertig jaar lang moeite heeft gehad 
omm de strategie te bepalen. 

Pass bij de invoering van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid werden echte keuzes 
gemaakt.. Vanaf dat moment worden de uitzendbureaus als een serieuze onderhan-
delingspartnerr gezien en wordt geprobeerd invloed te verwerven binnen de uit-
zendbedrijven,, kaderleden te vormen en leden te winnen. Het aantal leden van FNV 
Bondgenotenn in de uitzendbranche bedroeg aanvang 1998 740 (waaronder 240 vas-
tee medewerkers). Medio 1999 is dit aantal gestegen tot 3400 (waaronder 750 vaste 
medewerkers).. De organisatiegraad van de FNV onder de vaste medewerkers, dat wil 
zeggenn het kantoorpersoneel van de uitzendbureaus, is daardoor opgelopen tot 6%. 
Dee organisatiegraad van de FNV onder de uitzendkrachten is ongeveer een kwart (!) 
procent. . 

Zowell  de ledencijfers als de organisatiegraad moeten met enige reserve worden 
bezien.. Het hierboven genoemde aantal van 3400 heeft betrekking op leden die ge-
registreerdd worden door de bedrijfsgroep Facilitaire Dienstverlening van FNV 
Bondgenoten.. Maar ook andere bedrijfsgroepen zoals de metaal en de land- en tuin-
bouww registreren leden die als uitzendkracht werkzaam zijn. Deze leden zijn ge-
worvenn in de bedrijven en vallen onder een bedrij fstak-CAO. FNV-onderhandelaar 
Hann Westerhof schat het aantal uitzendkrachten bij FNV Bondgenoten dat onder 
eenn andere bedrijfstak wordt geteld op 10.000.113 Ook de AbvaKabo en de Bouw en 
houtbondd FNV organiseren zelf uitzendkrachten. Het registreren van uitzend-
krachtenn zal steeds een probleem blijven, omdat jaarlijks circa 30% van het bestand 
doorstroomtt naar vaste banen. Ook het feit dat een deel van de uitzendkrachten 
slechtss enkele weken per jaar actief is drukt de organisatiegraad. Ondanks de bij-
zonderee situatie moet gezegd worden dat de vakbeweging, ondanks de recente groei-
cijferss nog weinig aanhang heeft onder uitzendkrachten. 

Volgenss Westerhof bestaat de nieuwe aanhang van de FNV voor een deel uit uit-
zendkrachtenn die problemen hebben ondervonden tijdens de invoering van de Wet 
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Flexibiliteitt en Zekerheid. Ook studenten die een uitzendbaan hebben en via de 
studiee betrokken zijn bij het onderwerp, sluiten zich soms bij de vakbond aan. In 
enkelee bedrijven waar een grote concentratie uitzendkrachten werkt en waar actie 
gevoerdd is, beschikt FNV Bondgenoten over kleine ledengroepen en over enkele 
kaderleden.. Een voorbeeld is de informatiedienst van KPN Telecom. Hier werd in 
19999 voor het eerst door uitzendkrachten gedreigd met staking voor de eigen rechts-
positie.. Voor het overige beschikt de FNV nauwelijks over kaderleden onder uitzend-
krachten.. Het is niet bekend hoe groot de werkelijke aanhang van de FNV is onder 
dee talrijke groep van ongeschoolde uitzendkrachten in de industrie, de tuinbouw-
kassenn en in de groothandel. Onderzoek in industriebedrijven in Limburg en Oost-
Brabantt (Nedcar, Océ, Xerox, DAF) wijst uit dat deze uitzendkrachten in beperkten 
getalee vakbondslid zijn en dat zij ook bereid zijn om aan bedrijfsacties mee te doen. 
Volgenss FNV-projectmedewerker Edwin Mitchell is het moeilijk om permanente 
vertegenwoordigerss namens de groep uitzendkrachten te vinden. Het werven van 
(anonieme)) leden valt nog te doen, het werven van kaderleden is moeilijk.114 

Ookk de Dienstenbond CNV en De Unie organiseren een beperkt aantal uitzend-
krachten.. Een opmerkelijke rol speelt de Landelijke Bedrijfsorganisatie Verkeer 
(LBV).. Deze kleine vakbond is oorspronkelijk afkomstig uit de OVB, een kleine, niet 
erkendee vakcentrale die onder meer actief is in de Rotterdamse haven. De LBV is 
opgerichtt als sectorale organisatie in het vervoer, maar heeft sinds 1995 verschillende 
branche-CAOO s afgesloten buiten de vervoerssector, in alle gevallen met werkgevers-
organisatiess die geen contracten afsluiten met FNV, CNV en De Unie. In 1997 ver-
rastee de LBV de CAO-partijen in de uitzendbranche met het afsluiten van een lande-
lijk ee CAO met de NBBU, een werkgeversorganisatie die voornamelijk kleine uitzend-
bureauss organiseert. Sindsdien bestaan er twee verschillende uitzend-CAO s: de 
ABU-CAOO en de NBBU-CAO. De eerste is omvattender (pensioenregeling, scholings-
regeling,, aanzegtermijnen, loonparagraaf) dan de tweede. De leden van de NBBU 
zijnn sedert 1994 gedispenseerd van de ABU-CAO. Het is niet bekend hoeveel leden de 
LBVV heeft onder uitzendkrachten. 

Dee door de LBV en NBBU afgesloten CAO wordt door de overige vakorganisaties 
alss problematisch ervaren. Niet zozeer omdat er een goedkopere vakbond in de 
marktt is die FNV- of CNV-leden kan wegkapen, maar omdat de veel geld kostende 
plannenn ter verbetering van de CAO doorkruist worden. Het bestaan van een concur-
rerendee CAO dwingt namelijk de ABU om zeer kritisch te kijken naar iedere kosten-
stijging.. Een al te snelle toename van de loonkosten zou de ABU-leden naar de NBBU 

kunnenn drijven. Zodoende wordt de weerstand in die kringen tegen de wensen van 
vakbondszijdee nog eens extra aangewakkerd. 

Ookk de werkgeversorganisatie VNO is niet ongevoelig voor de argumenten van 
dee vakbonden. Er bestaat van oudsher een zekere vrees voor malafide praktijken 
rondd in- en uidenen van personeel. De overheid en de gevestigde werkgeversorga-
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nisatiess hebben daarom baat bij een geordende en georganiseerde uitzendbranche, 
diee zelf in staat is om malafide praktijken uit te sluiten. Ook de ABU heeft hier be-
langg bij, bevreesd als de organisatie is voor goedkope concurrenten en negatieve pu-
bliciteit.. We kunnen daarom stellen dat de invloed van de erkende vakbonden in 
dee uitzendbranche groter iss dan de ledentallen suggereren. Het optreden van de NB-
BUU en de LBV heeft dan ook verschillende partijen in verlegenheid gebracht. 

Conclusie Conclusie 

Dee vakbeweging organiseert een kleine minderheid van de uitzendkrachten. Hier-
voorr zijn verschillende redenen: uitzendkrachten hebben een grote mobiliteit en 
verblijvenn meestal maar kort in de sector, bovendien zijn veel uitzendkrachten stu-
derendd en/of slechts enkele weken per jaar actief. Uitzendwerk is dikwijl s laagge-
kwalificeerdd en ontbeert betrokkenheid bij het werk en een goede vakopleiding. Al 
dezee factoren beperken de ledengroei en bemoeilijken het verenigingswerk van de 
bonden.. Qua getalsmacht hebben de vakbonden een zwakke positie, maar daar staat 
tegenoverr dat zij kunnen rekenen op politieke en maatschappelijke steun in hun 
strevenn naar ordening van de branche. De invloed van de bonden is dan ook gro-
terr dan de ledenaantallen suggereren. Vanwege deze kwaliteiten zou ik het beleid 
vann de FNV-bond 'pro-actief willen noemen. 

Behalvee met het werven hebben de vakbonden ook problemen met het indelen 
vann leden die als uitzendkracht werken. Zijn zij gebaat bij eigen afdelingen, waar-
doorr de onderlinge contacten tot hun recht kunnen komen? Ofhoren uitzendkrach-
tenn thuis bij de leden van het inlenend bedrijf, onder toepassing van een gezamen-
lijk ee bedrijfs-CAO? 

6.55 WERKGEVERSORGANISATIE S 

Dee belangrijkste werkgeversorganisatie is de Algemene Bond Uitzendbedrijven (ABU). 

Dezee organisatie vertegenwoordigt 140 uitzendbureaus en circa 85% van de uit-
zendmarkt.. De indruk bestaat dat de ABU gedomineerd wordt door de grote uit-
zendbureauss van Nederlandse origine, in het bijzonder door Randstad. Het door de 
overheidd opgerichte uitzendbureau Start is pas in 1997 toegetreden tot de ABU; voor-
dienn nam Start een onafhankelijke positie in. De tweede organisatie is de de Neder-
landsee Bond van Bemiddelings- en Uitzendbedrijven. De NBBU vertegenwoordigt 
alleenn kleine uitzendorganisaties, zoals in de land- en tuinbouw. De werkgevers in 
dee uitzendbranche zijn dus, anders dan de werknemers, goed georganiseerd. De 
meestee partijen in de uitzendbranche hebben een zeker belang bij ordening van de 
bedrijfstak.. Zonder toezicht of controle zou iedereen personeel kunnen uidenen of 
uitzenden,, hetgeen gemakkelijk kan leiden tot fraude met de sociale zekerheid en de 
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belastingen.. De overheid heeft lange tijd een vergunningplicht gehanteerd, waar-
doorr een drempel in de markt werd gelegd voor startende uitzendbureaus. Later zijn 
err door de opkomende behoefte aan detachering steeds meer mazen in het vergun-
ningennett gekomen, waardoor de bij de ABU aangesloten bedrijven met concurren-
tenn te maken kregen die vrijgesteld waren van de vergunningplicht. In het regime 
vann de wetgeving Flexibiliteit en Zekerheid is de vergunningplicht afgeschaft. In fei-
tee is een deel van de controle nu neergelegd bij de werkgeversorganisaties. 

Dee uitzendbureaus hebben zich tijdens de voorbereiding van de nieuwe wetgeving 
neergelegdd bij de plicht om langdurige uitzendkrachten in vaste dienst te nemen, 
scholingg te verzorgen en voorzieningen te creëren op het gebied van pensioenen. Voor 
uitzendkrachtenn die korte tijd in de branche verblijven - dat is verreweg de talrijkste 
groepp - willen de werkgevers echter een zo groot mogelijke flexibiliteit. Het gaat dan 
voorall  om de mogelijkheid de loonbetaling te stoppen zodra de inlener geen werk 
meerr heeft. De wetgeving Flexibiliteit en Zekerheid biedt een goed evenwicht tussen 
dee behoefte aan ordening (alle partijen), de behoefte aan marktvrijheid (de werkge-
vers)) en de behoefte aan zekerheid (de vakbonden). De werkgevers hebben hun be-
langrijkstee concurrentiemiddel Ogeen werk - geen loon) goeddeels overeind weten 
tee houden. Werkgevers die onder de CAO vallen, kunnen namelijk tot en met de twaalf-
dee maand hun uitzendkrachten opzeggen zodra de inlener geen werk meer voor hen 
heeft.. Werkgevers die niet onder de CAO vallen, kunnen dit tot en met de zesde maand. 
Dee CAO biedt de werkgevers dus een extra concurrentievoordeel. Op die manier wor-
denn de werkgevers aangespoord om de CAO zeer serieus te nemen. Dit laatste kan weer 
alss een succesje voor de vakbonden worden beschouwd. 

Dee ABU voelt zich over het algemeen goed thuis bij ordening van de sector door 
overzichtelijkee regelgeving en werpt zich steeds meer op als kwaliteitsorganisatie, 
diee niet alleen sterk is in belangenbehartiging maar ook in bedrijfsadvisering: 'Zeker 
wanneerr het vergunningstelsel TBA is afgeschaft, zal het ABU-lidmaatschap meer en 
meerr de functie krijgen van kwaliteitslabel.'115 Willem Plessen van Randstad, lid van 
dee CAO-onderhandelingsdelegatie namens de werkgevers, benadrukt het verande-
ringsprocess dat op gang gekomen is rond invoering van de Wet Flexibiliteit en Ze-
kerheid:: 'Door de veranderingen van rechtswege en de frequente onderhandelin-
genn is het speelveld van de partijen kleiner en overzichtelijker geworden en het wan-
trouwenn verminderd. De arbeidsverhoudingen in de sector zullen hierdoor veran-
deren.. De vakbonden zullen een andere kijk op uitzendwerk moeten ontwikkelen, 
wantt aan het eind van dit jaar al zullen 20% van de uitzendkrachten een vast dienst-
verbandd hebben.' "6 Plessen voorziet echter ook een nieuwe tweedeling, omdat klei-
nee uitzendbureaus zich geen vast personeelsbestand kunnen veroorloven. 

Dee complexe situatie in de uitzendbranche heeft de CAO-partijen dikwijl s bij el-
kaarr gebracht. Toch liggen er nog structurele tegenstellingen tussen werkgevers en 
vakbonden.. Zo zijn de werkgevers zeer gekant tegen de mogelijkheid om in de CAO 
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vann het inlenend bedrijf vast te leggen dat uitzendkrachten hetzelfde verdienen als 
vastee krachten. Geconstateerd wordt dat de vakbonden zich steeds actiever opstel-
lenn op dit punt. Zo werd in zowel de bouw-CAO als de metaal-CAO vastgelegd dat 
uitzendkrachtenn moeten worden betaald op basis van de CAO'S van het inlenend be-
drijf.. De ABU meent dat hierdoor de zelfstandige positie van de uitzend-CAO, wordt 
uitgeholdd en verwij t de vakbonden een dubbel spel te spelen."7 De vakbonden waar-
meee wordt onderhandeld over de uitzend-CAO streven naar hogere minimumlonen, 
scholingsvoorzieningen,, pensioenen, contractzekerheid en sociale zekerheid. Dit 
gebeurtt via 'diplomatieke wegen', niet zelden met behulp van de overheid en ge-
steundd door de publieke opinie. De overige vakbonden benutten hun machtspositie 
inn de bedrijven om afspraken te maken over het loonniveau. De uitzendbureaus er-
varenn volgens de ABU een tangbeweging waardoor hun positie in de markt ernstig 
wordtt benadeeld. 

Conclusie Conclusie 

Dee werkgevers in de uitzendbranche kiezen net als de vakbonden voor een pro-ac-
tievee opstelling en zijn, anders dan hun werknemers, uitstekend georganiseerd. De 
belangrijkstee reden daarvoor is wellicht het grillige klimaat waarin de bedrijven 
moetenn werken: niet alleen de regelgeving verloopt soms onvoorspelbaar, ook de 
supportt van andere werkgevers (de klanten) en werkgeversorganisaties kan wisse-
lendd zijn. De grotere uitzendbureaus doen daarom veel moeite om bij de werkge-
vers,, bij de overheid en bij de vakbonden goed voor de dag te komen. Om een al te 
grotee afhankelijkheid van externe regelgeving te voorkomen bieden de gezamenlij-
kee uitzendbedrijven graag hun diensten aan bij het uitbannen van fraude en mala-
fiditeit.fiditeit. Ook het opbouwen van een goede naam op sociaal en innovatief gebied is 
voorr de grote uitzendbureaus een bestaansvoorwaarde. Dit biedt voor de vakbewe-
gingg kansen om aanzienlijke verbeteringen af te dwingen op het terrein der secun-
dairee arbeidsvoorwaarden. Sommige kleinere uitzendbureaus voelen zich bedreigd 
doorr de hoge sociale kosten. Zij hebben zich afzonderlijk georganiseerd in een ei-
genn werkgeversvereniging en zijn erin geslaagd om een wat goedkopere CAO af te 
sluiten.. In andere bedrijfstakken hebben zich soms vergelijkbare scheuringen aan 
werkgeverskantt voorgedaan. Het verschil is dat de nog jonge uitzendbranche alle 
spannendee gebeurtenissen in enkele jaren lijk t door te maken. Dat maakt de uit-
zendbranchee tot een boeiend terrein. 

6.66.6 ARBEIDSVOORWAARDENBELEID 1990-1999 

Dee rechtspositie van de uitzendkrachten mag verbeterd zijn, op arbeidsvoorwaar-
delijkk terrein heeft de uitzendbranche nog veel in te halen ten opzichte van andere 
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bedrijfstakken.. De uitgangspositie van de CAO-partijen is echter sterk veranderd 
sindss op 2 april 1996 een akkoord werd gesloten in de Stichting van de Arbeid (STAR). 

Ditt akkoord vormt de basis van de wetsvoorstellen die in december 1997 zijn aan-
vaardd door de Tweede Kamer en van het sindsdien ontwikkelde CAO-beleid. In ju-
nii  1998 is de wet geaccepteerd door Eerste Kamer. De eerste fase van invoering heeft 
plaatsgevondenn op 1 januari 1999, de tweede op 1 juli 1999. De kern van de wetge-
vingg houdt in een verbeterde rechtspositie van uitzendkrachten die langere tijd voor 
hetzelfdee uitzendbureau, respectievelijk hetzelfde inlenende bedrijf hebben ge-
werkt.. Dit kan in de praktijk betekenen dat een uitzendkracht na anderhalf jaar 
uitzendwerkk in vaste dienst komt bij het uitzendbureau. Voor een uitzendkracht die 
vaakk van uitzendbedrij f of inlenend bedrijfis veranderd (een 'hopper'), kan dat lan-
gerr duren. Maar in alle gevallen geldt dat de rechtszekerheid toeneemt met de ver-
blijfsduurr van de werknemer binnen de uitzendbranche. De nieuwe regelgeving be-
tekentt een opmerkelijke verbetering voor de vaste kern van de uitzendkrachten. 

Ministerr A.P.W. Melkert van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft met de 
nieuwee wetgeving de basis gelegd voor de rechtspositie van de uitzendkracht en 
tegelijkertijdd de uitzendbranche erkend als een gewone bedrijfstak. De overheid 
kentt een belangrijke rol toe aan de sociale partners door de meeste arbeidsvoorwaar-
delijkee aspecten open te laten. Zo is het aan de CAO-partijen om afspraken te ma-
kenn over de beloning, de pensioenopbouw, de sociale zekerheid en de scholings-
rechtenn van de uitzendkrachten. Eerder in dit hoofdstuk hebben we al gezien dat 
dee werkgevers in de branche er belang bij hebben om met de vakbonden tot een ak-
koordd te komen, daar de wet bij het uitblijven van een CAO-akkoord een aantal za-
kenn dwingend oplegt. Om dit risico zo klein mogelijk te maken hebben de partij-
enn in 1996 na maar liefst twintig onderhandelingsronden ingestemd met een vijf 
jaarr geldend convenant waarin de contouren van een CAO zijn neergelegd."8 

Vann 1990 tot en met 1999 werd tien maal een nieuwe CAO afgesloten tussen de ABU 
enn respectievelijk FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie."9 De be-
langrijkstee items over die periode 1990-1999 waren het loon, de pensioenen en de 
beroepskwalificatie.. Zoals we in de voorgaande paragrafen hebben gezien, waren 
ookk de arbeidsverhoudingen (implementatie van de wetgeving, de verhouding tus-
senn en binnen de partijen) een voortdurend punt van aandacht. 

Loon Loon 

Wee hebben al eerder gezien dat de lonen van uitzendkrachten niet sterk mogen af-
wijkenn van de CAO'S van het inlenend bedrijf. De marges waarover de partijen kun-
nenn onderhandelen, zijn dus niet al te groot.120 Desondanks is een goede minimum-
regelingg van groot belang, omdat veel uitzendkrachten worden uitgeleend aan be-
drijvenn die geen (goede) CAO hebben. 
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Sindss 1990 bevat de ABU-CAO een salarisparagraaf.121 De loonschalen beginnen op 
minimumloonniveauu en lopen op tot een maximum, dat is afgestemd op andere 
CAO'S.. In de meeste jaren na 1990 werd het aanvangsniveau in januari verhoogd met 
eenzelfdee percentage als het wettelijk minimumloon, terwijl het maximum in juli 
werdd aangepast aan de kort daarvoor verhoogde CAO-lonen. 

Sindss 1993 ontvangen alle uitzendkrachten automatisch vakantiegeld. Vanaf 1991 
werdd touwgetrokken tussen de partijen over netto- dan wel brutoloonberekenin-
gen.1222 Bij brutoloonberekeningen wordt de afdracht van sociale lasten kleiner naar-
matee er minder uren wordt gewerkt. Nettoloonberekeningen zijn daarom in het na-
deell  van parttimers. De vakbonden startten in 1991 met procedures tegen onder 
meerr Randstad, de belangrijkste voorstander van nettoberekening, en hebben hun 
actiee pas in 1998 kunnen winnen, gesteund door publicitaire acties. Acties rond va-
kantiegeldd en loonberekeningen lijken op het eerste gezicht marginaal. Naar het 
oordeell  van de vakbonden zijn het belangrijke acties geweest. Uitzendkrachten zijn 
geenn sterke partij als het aankomt op onderhandelen over de 'kleine lettertjes' in het 
looncontract.. Het uitzendbedrij f voert de administratie en kan kleine bedragen 
waarr de uitzendkrachten niet om vragen achterhouden. Door de grote omzet kan 
ditt flink oplopen. Westerhof van FNV Bondgenoten ziet het als een primaire vak-
bondstaakk om een doorzichtige loonbetaling af te dwingen. 

Pensioenen Pensioenen 

All  in 1991 deden de vakbonden een voorstel voor een pensioenregeling voor alle uit-
zendkrachten.. Dit resulteerde in een studieopdracht. In het convenant dat in 1996 
doorr de partijen werd afgesloten naar aanleiding van het wetsvoorstel Flexibiliteit 
enn Zekerheid, staat een afspraak over invoering van een landelijk pensioen. Net als 
tenn aanzien van de scholing werd de pensioenkwestie niet geregeld in het wetsont-
werpp Flexibiliteit en Zekerheid. De wetgever ging ervan uit dat de CAO-partijen het 
overr deze onderwerpen eens zouden worden. Bij het uitblijven van een CAO zouden 
echterr straffere bepalingen over de vaste aanstelling van de uitzendkrachten gelden. 
Onderr druk van deze concept-regelgeving sloten de CAO-partijen in 1996 een con-
venant,, waarin belangrijke wensen van vakbondszij de werden opgenomen. Deze 
afspraakk werd drie jaar lang niet uitgevoerd, hangende de invoering van de nieuwe 
wet.. Met ingang van 1999 bouwen alle uitzendkrachten die langer dan 26 weken 
actieff  zijn (fase 2 van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid) een pensioen op. De pre-
miee bedraagt 3,5% en wordt voor een derde betaald door de uitzendkracht. 

Scholing Scholing 

All ee uitzendkrachten krijgen in fase 2, dus nadat zij de eerste 26 weken doorlopen 
hebben,, een gesprek waarin de behoefte aan scholing ter sprake komt. In 1999 zijn 
dee uitzendbureaus verplicht om 0,58% van de brutoloonsom, oplopend tot 0,92% 
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inn 2002, aan scholing te besteden. Ook het algemene recht op scholing was een wens 
vann de vakbonden, die kon worden geëffectueerd in het convenant van 1996. 

Scholingg is in de uitzendbranche ongelijk verdeeld. Een grote groep uitzend-
krachtenkrachten is hoogopgeleid of studerend en werkt tijdelijk onder het kwalificatie-
niveau.. Een andere groep heeft juist helemaal geen of een afgebroken schoolop-
leidingg en heeft baat bij een aanvullende vakopleiding. De vakbeweging is vooral 
bezorgdd voor deze laatste groep en ziet in deze soms niet meer zo jonge mensen een 
probleemgroepp voor de toekomstige arbeidsmarkt. De uitzendbedrijven beroepen 
zichh op het feit dat zij juist veel aan scholing doen. In de praktijk gaat het vooral 
omm korte trainingen, die snel kunnen worden terugverdiend (computercursus, hef-
truckchauffeur).. De bereidheid om te investeren in vakopleidingen voor die werk-
nemerss die zelf liever niet 'naar school' willen, is niet al te groot. Op dit gebied be-
staatt er een cultuurverschil tussen de ambachtelijke opleidingen in de industrie en 
dee wat meer individualistische benadering van het uitzendbureau. Om toch een 
voorzieningg te scheppen voor iedereen is nu een afspraak gemaakt over een alge-
meenn scholingsfonds. Om de urgentie aan te geven naar de betrokken werknemers 
iss een afspraak gemaakt over het 'scholingsgesprek'. De toekomst zal moeten leren 
off  dit werkbaar zal zijn. 

Conclusie Conclusie 
Dee vakbonden hebben in de periode 1990-1999 een opmerkelijke verbetering van de 
arbeidsvoorwaardenn gerealiseerd. Na minstens vijftien jaar touwtrekken werd wetge-
vingg ingevoerd die de rechtspositie van flexkrachten op hoofdlijnen regelt. Tegelijker-
tijdd werden de inkomens van een deel van de uitzendkrachten opgetrokken tot het 
loonniveauu in de inlenende bedrijven. Maar de opmerkelijkste resultaten werden toch 
bereiktt in onderhandelingen tussen de partijen in de branche zelf. Er werd voor het 
eerstt een loonstructuur afgesproken, er kwam een pensioenregeling en een scho-
lingsfonds,, waarmee de twee belangrijkste nog ontbrekende sociale zekerheden een 
feitt zijn. Ook groeide naarmate de discussie voortging de consensus over toekomsti-
gee arbeidsverhoudingen. Zijn uitzendbureaus een verlengstuk van andere bedrijven 
off  zijn het zelfstandige ondernemingen met een eigen beleid? Zijn uitzendkrachten 
klapstoelenn die naar willekeur neergezet en weggehaald kunnen worden of zijn zij 
echtee werknemers die een behoorlijke rechtspositie verdienen? Tussen die twee maal 
tweee uitersten ligt het debat over de toekomst van de uitzendbranche. 

6.77 REORGANISATIE S VAN HET VAKBONDSWERK I99J-2000 

Hett vakbondswerk in de uitzendbranche maakte lange tijd deel uit van de dien-

stenbonden.. Binnen de FNV Dienstenbond was de uitzendbranche een van de sec-
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torenn met een snel groeiende werkgelegenheid en een lage organisatiegraad. De 
geringee financiële kracht van deze bond liet echter geen extra investeringen toe. In 
dee jaren negentig groeide binnen de FNV het besef dat financiële ondersteuning aan 
dee Dienstenbond in ieders belang was. Gevestigde bedrijfstakken bleken veel werk-
gelegenheidd te verliezen aan dienstenbedrijven, zoals in de icr-sector, de groothan-
dell  en de uitzendbranche. Per saldo is de werkgelegenheid in de industrie na 1985 
minn of meer constant gebleven, terwijl de werkgelegenheidsgroei in de diensten-
sectorr in die periode maar liefst anderhalf miljoen personen bedraagt. Vroeg of laat 
komenn deze banen onder de werkingssfeer van CAO S die worden afgesloten door de 
dienstenbonden.. Behalve een verschuiving van werk van industrie naar diensten-
sectorr is hier en daar ook sprake van een vervlechting. Zo kent de iCT-branche hard-
ware-bedrijvenn (productiebedrijven) en software-bedrijven. De grote spelers in de-
zee markt investeren in beide segmenten. Hetzelfde kan gezegd worden van de 
uitzendbranche. . 

Eenn nadere samenwerking tussen industriële en dienstenvakbeweging werd dus 
steedss actueler. Vanaf 1994 steunde de Industriebond FNV de FNV Dienstenbond via 
gezamenlijkee projecten, met de bedoeling om 'joint ventures' te stichten in de ICT-
branchee en de industriële groothandel. De FNV Dienstenbond onderhield ook nau-
wee banden met de van oorsprong grafische vakbeweging Druk en Papier en met de 
FNVV Kunstenbond. Belangrijke delen van deze drie vakbonden werden onderge-
brachtt in het project KIEM: Kunsten, Informatie En Media. In 1997 sprong een fu-
siee tussen de FNV Dienstenbond en Druk en Papier af op een veto van de bonds-
raadd van Druk en Papier. Kon daarop viel een principebesluit tot een fusie tussen 
dee Industriebond FNV en de FNV Dienstenbond. Twee andere FNV-bonden, de 
Voedingsbondd en de Vervoersbond, sloten zich hierbij aan. In februari 1998 ging de 
nieuwee combinatie van start onder de naam FNV Bondgenoten. 

Binnenn het CNV is een vergelijkbare fusiebeweging op gang gekomen met de vor-
mingg van de CNV Bedrijvenbond. De Dienstenbond CNV heeft echter te kennen ge-
gevenn zelfstandig te willen voortbestaan. Hier dus (nog) geen bundeling van vak-
bondswerkk in industrie en dienstensector. Ook binnen de vakcentrale MHP is een 
process van bundeling gaande. De bij de MHP aangesloten vakbond De Unie 
organiseerdee echter al langer werknemers uit industriële en dienstensectoren. 

Binnenn FNV Bondgenoten is de uitzendbranche ingedeeld in de bedrijfsgroep 
Facilitairee Dienstverlening, waarin ook de schoonmaaksector en de bedrijfsbeveili-
gingg zijn opgenomen. De bedrijfsgroep kent een organisatiegraad van circa 3%. 
Profileringg van het vakbondswerk, kadervorming, versterking van de individuele 
belangenbehartigingg en opvoering van de organisatiegraad zijn de voornaamste doe-
lenn die in de eerste werkplannen van deze nog jonge vakbond worden gesteld. 
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Conclusie Conclusie 

Dee fusie tussen de Industriebond FNV en de FNV Dienstenbond wordt beschouwd 
alss een onmisbare voorwaarde om het vakbondswerk in de uitzendbranche te ver-
sterken.. De FNV Dienstenbond beschikte over de groeimarkten. De Industriebond 
FNVV had de investeringsmiddelen en een sterke positie in een deel van de bedrijven 
waarr veel uitzendkrachten werkzaam zijn. 

6.88 VAKBONDSWERK TUSSEN ARBEIDSORGANISATI E EN ARBEIDSMARK T 

Dee vakbeweging in de uitzendbranche is klein en beginnend, maar opereert in een 
derr grootste maatschappelijke sectoren. Keuzes maken lijk t onvermijdelijk Volgens 
dee bedrijfsgroep Facilitaire Dienstverlening van FNV Bondgenoten wordt de hoofd-
aandachtt gericht op drie categorieën.113 De FNV wil via de uitzendbureaus kennis-
makenn met nieuwe intreders op de arbeidsmarkt, de FNV wil uitzendkrachten wer-
venn via collectieve acties in uitzendbedrijven of bij grote inleners, de FNV wil het 
aantall  uitzendkrachten/vakbondsleden opvoeren via de bedrijfsbonden bij de inle-
nendee bedrijven. De bond heeft dus een bepaald segment van de arbeidsmarkt aan-
gewezenn om leden te werven, maar beseft dat hetgeen de uitzendkrachten zelf wil-
lenn doorslaggevend is. 

Dee uitzendkrachten met wie vakbonden het meest contact hebben, dat wil zeg-
genn degenen die wat langer op dezelfde werkplek verblijven, formuleren hun be-
langenn gewoonlijk in termen van toekomstperspectief en zeggenschap. Twee voor-
beeldenn kunnen dat illustreren.114 

Liliann Hauser is 32, heeft een LBO-opleiding en werkt via Randstad bij Océ in Venlo 
opp de afdeling Customs Service. Lilian heeft na haar schooltijd altijd voor uitzend-
bureauss gewerkt, gewoonlijk in de industrie. Alles bij elkaar werkt zij nu twaalf jaar 
voorr Randstad, met enkele onderbrekingen steeds voor Océ. Zij is daar begonnen 
mett order-picking in het onderdelenmagazijn, op dit moment is zij als magazijn-
medewerksterr verantwoordelijk voor de eindcontrole. Via Randstad volgde zij cur-
sussen,, zoals Word en Excel. Lilian is op dit moment met zwangerschapsverlof, haar 
dienstverbandd met Randstad wordt gecontinueerd. Het is echter niet zeker of het 
werkk bij Océ zal blijven bestaan. Lilian vindt het vakbondswerk onder uitzend-
krachtenn lastig, omdat veel collega's dit werk tijdelijk doen en omdat er onder de 
vrouwenn heel veel parttimers zijn, die maar enkele uren per week werken. De ka-
dergroepp van FNV Bondgenoten bij Océ is goed op de hoogte van de regelingen die 
mett de uitzendkrachten zijn afgesproken en heeft steeds voor kleine verbeteringen 
gezorgd,, zoals loondoorbetalingen bij productiestoringen. Lilian vindt dat de ver-
schillenn tussen uitzendkrachten en vaste krachten op het bedrijf kleiner moeten wor-
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den.. Maar op een vaste aanstelling bij Océ of een andere Limburgse industrie re-
kentt zij niet. 

Robb van Gooi is 28, volgde de opleiding HTS-autotechniek en werkt via Top Start 
bijj  Nedcar in Helmond. Zijn taak is om het productiemanagement van de fabriek 
inn Born (Volvo en Mitsubishi) te informeren over veranderingen in het carrosserie-
ontwerp,, dat in Helmond wordt gemaakt en aangepast. Bij Nedcar Helmond wer-
kenn op dit moment 320 vaste krachten en 160 uitzendkrachten. Er geldt een perso-
neelsstop.. Rob is lid van de inhuurcommissie van de ondernemingsraad. Hij heeft 
zichh daarvoor aangemeld omdat naar zijn smaak de uitzendkrachten de betrok-
kenheidd bij het werk missen. Volgens Rob moeten de vakbonden zich in de eerste 
plaatss richten op collectieve belangenbehartiging onder uitzendkrachten. De mees-
tee uitzendkrachten zijn te interesseren voor meer zekerheid op het werk. De uit-
zendcontractenn zijn dikwijl s van slechte kwaliteit; als de vakbonden daar wat aan 
kunnenn doen, kunnen zij het vertrouwen winnen van een grote groep uitzend-
krachten. . 

Nochh Lilian Hauser, noch Rob van Gooi rekent op een vaste aanstelling bij de 
inlener.. Toch zijn zij voornamelijk geïnteresseerd in het werk, de collega's en de ar-
beidsvoorwaardenn van het inlenend bedrijf. Dit bevestigt de overtuiging van de vak-
bondenn dat een deel van de uitzendkrachten via de arbeidsorganisatie moet wor-
denn bereikt. Dit zal echter maar zeer gedeeltelijk slagen, omdat de meeste uitzend-
krachtenn korte tijd op een vaste plaats werken, om daarna eventueel door te stromen 
naarr een vaste baan. 

Vakbondenn kennen van oudsher twee wegen om jonge werknemers te bereiken. 
Inn grote, ambachtelijke bedrijfstakken verloopt de kennismaking gewoonlijk via de 
jeugdvakopleidingen.. De werknemers hebben op dat moment een keuze gemaakt 
voorr een beroep, maar nog niet voor een werkgever. We zouden hier kunnen spre-
kenn van arbeidsmarkt-georiënteerd of beroeps-georiënteerd vakbondswerk. In som-
migee bedrijfstakken blijf t de band tussen werknemer en vakbond altijd lopen via 
hett beroep, bijvoorbeeld omdat de werknemers mobiel zijn (chauffeurs), of veel-
vuldigg van werkgever veranderen (horeca, bouw). De andere weg loopt via het be-
drijf.. Jonge werknemers die in dienst treden worden binnen de arbeidsorganisatie 
opgevangenn door de vakbondsafdeling. We zouden in dit geval kunnen spreken van 
arbeidsorganisatie-georiënteerdd vakbondswerk, een vorm die de beste kans van sla-
genn heeft in grote stabiele organisaties met vaste banen. 

Hett bijzondere van uitzendarbeid is dat noch de oriëntatie via de arbeidsmarkt, 
nochh de oriëntatie via de werkplek lijk t te werken. Uitzendkrachten zijn geen se-
paratee groep op de arbeidsmarkt; daarvoor is de populatie te divers van samenstel-
lingg en bovendien te mobiel. Uitzendkrachten zijn in meerderheid ook niet aan-
spreekbaarr via de arbeidsorganisatie; daarvoor is de verblijftijd op het werk ge-
woonlijkk te kon. Toch hebben uitzendkrachten vaak gezamenlijke belangen en 
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klaarblijkelijkk ook een gemeenschappelijke verwachting van vakbondsdiensten. 
Hett lijk t daarom, ook met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zinvol om 
dee oriëntatie wat te differentiëren. Figuur 6.4 geeft hiervoor een aanzet. Deze figuur 
blijk tt een sterke overeenkomst te hebben met een marktmodel dat bij Randstad cir-
culeert."5 5 
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FiguurFiguur  6.4 Verschillende typen uitzendkrachten en bun benadering door de vakorganisatie 

Inn de onderste segmenten van figuur 6.4 vinden we de uitzendkrachten die min of 
meerr permanent in dezelfde onderneming verblijven. De oriëntatie van de vakbe-
wegingg verloopt in dit geval via de arbeidsorganisatie. Tot nu toe gebeurt dit meest-
all  via de arbeidsorganisatie van de inlener, maar naarmate de uitzendbureaus door-
dringenn tot markten met een hogere toegevoegde waarde en een eigen personeels-
beleidd voeren, is ook zelfstandig bedrijvenwerk denkbaar. Zoals ook de oprichting 
vann eigen ondernemingsraden denkbaar is. In veel gevallen zal het hierbij gaan om 
detacheringsbedrijvenn met een zelfstandige status en relatief hoger opgeleid perso-
neel.. In de twee bovenste segmenten van figuur 6.4 vinden we de uitzendkrachten 
mett een korte verblijfsduur in de arbeidsorganisatie, veelal nieuwkomers op de ar-
beidsmarkt.. Linksboven vinden we de capaciteitsbedrijven die korte uitzendingen 
verzorgen.. De vakbonden kunnen deze groep moeilijk bereiken, behalve via mai-
lingg en advertising. Het gaat hier eigenlijk om een investering voor later, zoals vak-
bondenn ook beurzen en jongerenmanifestaties bezoeken. Rechtsboven vinden we 
jonge,, innovatieve bedrijven met veel tijdelijk personeel. De vakbonden kunnen 
dezee werknemers niet bereiken met traditionele instrumenten. De uitdaging zit 'm 
hierr in het zoeken naar actievormen die aansluiten bij de cultuur en levensstijl van 
dee flexwerkers. Het gaat meer om een verkennende en publicitair aantrekkelijke ac-
tiess dan om een klassieke vakbondsstrategie. Het lijk t erop dat FNV Bondgenoten 
ookk langs deze weg kans ziet om op de voorgrond te treden. FNV-onderhandelaar 
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Westerhof:: 'Het zal niet lukken om in de uitzendsector een stabiele, georganiseer-
dee vakbondscultuur neer te zetten, want zo zit deze bedrijfstak nu eenmaal niet in 
elkaar.. Onze bedrijfsgroep lijk t meer op de jongerenafdeling dan op een bedrijfsaf-
deling.. Voor zover wij kaderleden opbouwen, is dat een investering in de toekomst 
voorr de andere sectoren. Onze vakbondsafdeling moet in de huid kruipen van de 
uitzendkrachtenn en de uitzendbureaus: kijken wat zij doen en ons hun stijl eigen 
maken.. We hebben op enkele plaatsen goed gescoord onder uitzendkrachten en het 
wapenn van de publiciteit goed gebruikt. De uitzendbureaus zijn daar gevoelig voor 
wantt zij willen hun goede naam behouden tegenover de klant, maar aan de andere 
kantt zijn zij zelf ook bedreven in kortetermijnacties en in publiciteit. Op dit gebied 
kunnenn wij van hen leren: snel denken, vluchtige acties voeren, moderne media be-
nuttenn en jong of wisselend personeel inzetten. Ik besef wel dat hier de vakbewe-
gingg in haar geheel niet op kan draaien, maar in deze sector zal het werken.'126 

Conclusie Conclusie 

Zolangg de Nederlandse vakbonden niet meer dan enkele duizenden uitzendkrachten 
organiserenn op een gemiddeld jaarlijks bestand van 800.000, is meeliften met vak-
bondswerkk in andere bedrijfstakken mogelijk. Er zijn altijd wel uitzendkrachten te 
vindenn die lid willen worden. Naarmate het vakbondswerk gaat groeien, zullen de 
vakbondenn keuzes moeten maken. Onder welke specifieke groepen wordt geworven. 
Vooralsnogg liggen de beste kansen bij uitzendkrachten die wat langer op dezelfde plek 
werken.. Deze kunnen bereikt worden via het inlenend bedrijf en in de toekomst wel-
lichtt via de eigen arbeidsorganisatie. In dit verband kan gesproken worden van een 
arbeidsorganisatie-georiënteerdee benadering. Uitzendkrachten met kortere verblijfs-
duurr hebben baat bij een arbeidsmarkt-georiënteerde benadering. Dit type vakbonds-
werkk is vooral interessant met het oog op publicitaire acties en voor kennismaking 
mett het vakbondswerk rekening houdend met de toekomstige carrières. 

6.99 STRATEGISCHE LAKMOESPROEF 

Terr afsluiting van dit hoofdstuk zullen we nu de balans opmaken van het 

arbeidsvoorwaardenbeleidd in de uitzendbranche. De bestaande praktijk van FNV 

Bondgenotenn wordt getoetst het strategisch instrumentarium zoals geformuleerd 

inn paragraaf 1.6 van deze studie. 

Marktpositie Marktpositie 

'Wat'Wat valt te zeggen over de kracht van de organisatie ten opzichte van haar concurren-

tenten en tegenspelers?' 

Afgaandee op de organisatiegraad van enkele duizenden leden op een werknemers-
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totaall  van 800.000 kan de marktpositie van FNV Bondgenoten in de uitzendbran-
chee 'zwak' worden genoemd. Hetzelfde kan gezegd worden van andere vakbonden. 
Daarr staat tegenover dat FNV Bondgenoten wel degelijk gezag heeft in de bedrijfs-
tak.. Doordat de FNV-bond tijdig het initiatief heeft genomen voor betere regelge-
ving,, zowel via wetgeving als op CAO-gebied, kon een sterke positie worden opge-
bouwdd bij de overheid en bij de belangrijkste werkgevers. Ook het feit dat dit ge-
luktt is in een jonge en snel groeiende sector, spreekt aan en geeft vertrouwen. 

Dee uitzendbranche is een moeilijke markt. Alle organisaties op het terrein van 
dee arbeidsverhoudingen (sociale zekerheid, arbeidsinspectie, wetgeving, belangen-
organisaties)) staan regelmatig op het verkeerde been door de specifieke omstandig-
hedenn in de branche. Zo bestaat er een op prijs concurrerende werkgeversorganisa-
tie,, die een eigen CAO heeft afgesloten met een eveneens op prijs concurrerende vak-
bond.. Zo is er een verschil tussen de arbeidsvoorwaarden van personeel in dienst 
vann inlenende bedrijven (bijvoorbeeld in de industrie) en personeel in dienst van 
intermediairee bedrijven. Het gevolg hiervan is weer een zekere concurrentie tussen 
verschillendee CAO'S en diverse vakbonden die deze CAO'S hebben afgesloten. De vak-
bewegingg in de uitzendbranche moet opereren in een chaotische markt. Deson-
dankss is sprake van een gezaghebbende positie, wat een goede basis kan zijn voor 
dee toekomst. 

UitvoerendUitvoerend vermogen 
'Is'Is  FNV Bondgenoten in de uitzendsector in staat om binnen het kader van aangegeven 
doelendoelen plannen te maken, deze plannen uit te voeren en te evalueren?' 
Hett uitvoerend vermogen van FNV Bondgenoten in de uitzendbranche noem ik 'ad 
hoc'.. Door de fusie tussen onder meer de Industriebond FNV en de FNV Diensten-
bondd in 1998 is vakbondskracht in zijn algemeenheid wel toegenomen. De investe-
ringskrachtt is groter geworden, er is meer personeel beschikbaar en er zijn betere 
mogelijkhedenn voor deskundige ondersteuning. Maar de vakbond beschikt nog 
nauwelijkss over kaderleden en steunpunten in de bedrijven. 

Dee bond heeft met enkele geslaagde acties laten zien dat vakbondswerk in deze 
'pioniersbranche'' mogelijk is. Het aantal actieve leden is hierdoor wat toegenomen, 
maarr blijf t over de hele sector bezien nog zeer gering. De FNV is in feite alleen in 
staatt om via de media te signaleren wat er mis is in de bedrijfstak. Verwacht mag 
wordenn dat de publiciteit voor een langzaam op gang komende stroom van indivi-
duelee vragen zorgt, zoals dat ook gebeurde in andere pioniersbedrijven. Goede in-
dividuelee belangenbehartiging kan inspiratie opleveren voor verdergaande CAO-ver-
beteringg en kadervorming in de uitzendbedrijven. Hierdoor kan het vakbondswerk 
uiteindelijkk in een positieve spiraal terechtkomen. 

Overr planmatig werken kan het volgende worden opgemerkt, FNV Bondgenoten 
iss er nog niet in geslaagd om specifieke dienstverlening te ontwikkelen voor uit-
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zendkrachten.. De bond is er evenmin in geslaagd om de belangrijkste doelgroep 
watt preciezer te benoemen ofte specificeren. Ook is er nog geen overeenstemming 
overr een aangepaste contributieregeling voor uitzendkrachten. We kunnen zeggen 
datt FNV Bondgenoten in de uitzendbranche werft in een grote, nieuwe, niet scherp 
gedefinieerdee markt, zonder specifieke producten en zonder aangepaste introduc-
tieprijzen.. Ook is er nog geen sprake van een compleet strategisch plan. Dit maakt 
hett moeilijk om de positie te beoordelen. 

PositiePositie van de cao als product 

'Wat'Wat vak te zeggen over depositie van de CAO ten opzichte van andere arbeidsvoorwaar-

denregelingen?' denregelingen?' 

Dee positie van de CAO kan worden getypeerd als 'marginaal'. De vakbeweging is er 
weliswaarr in korte tijd in geslaagd om een CAO af te dwingen met een aantal basis-
voorzieningenn en een rudimentaire vorm van zekerheid in een bedrijfstak waar en-
kelee jaren geleden zelfs nog geen sprake was van het grondwettelijke recht op een 
arbeidsovereenkomst,, maar daarmee is deze CAO nog geen A-merk De uitzend-CAO 
heeftt dezelfde problemen als de CAO'S in andere bedrijfstakken met kleinschalige 
werkgelegenheidd en een zwakke vakbondsorganisatie. Het product is te onbekend, 
wordtt niet goed nageleefd en wordt verdrongen door andere regelgeving, in dit ge-
vall  de CAO'S van inlenende bedrijven. 

Desondankss is een landelijke CAO in de uitzendbranche de dominante vorm van 
collectievee belangenbehartiging. Ondernemingsraden ontbreken vrijwel geheel. 
Datt geldt ook voor andere vormen van belangenbehartiging op de werkvloer. 

Kennisorganisatie Kennisorganisatie 

'Is'Is de FNV Bondgenoten in de uitzendbranche in staat om interne en externe informatie 

tete vergaren, tegen elkaar ofte wegen en er gebruik van te maken?' 

Ikk zou de manier waarop FNV Bondgenoten in deze sector met kennis omgaat heel 
voorzichtigg willen typeren als 'kennis-organiserend'. Er is in Nederland veel bekend 
overr uitzendwerk. Het Centraal Planbureau gebruikt de uitzendmarkt als indica-
torr voor de conjunctuurmeting, juridische tijdschriften zijn geïnteresseerd in de 
specifiekee vorm van arbeid, er zijn particuliere spelers op de informatiemarkt, zo-
alss het door Elsevier uitgegeven periodiek Flexmarkttra. De vakbonden hoeven dus 
niett zonder informatie te zitten. 

Tochh is het nog moeilijk om voor de eigen aanhang en voor potentiële leden tij -
digg met de juiste informatie te komen. Er zijn weinig kaderleden, weinig bestuur-
derss en weinig vakbondsjuristen die de weg weten in het oerwoud van regelgeving 
omtrentt uitzendkrachten, FNV Bondgenoten en FNV Ledenservice hebben moeite 
gehadd met het ontwikkelen van producten (brochures, wervingsfolders, telefoon-
lijnen,, juridische informatie enz.) gericht op uitzendkrachten. Toch werd in korte 
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tijdd veel bereikt. De vakbonden hebben de eerste slag in de markt gewonnen met 
dee nieuwe wetgeving en de nieuwe CAO. Iedereen ziet in dat de tweede slag zal moe-
tenn gaan om adequate informatievoorziening en individuele belangenbehartiging. 

OnderscheidendOnderscheidend vermogen 

'Slaagt'Slaagt FNV Bondgenoten erin om strategische veranderingen in de arbeidsorganisatie en 

opop de arbeidsmarkt te vertalen in strategisch arbeidsvoorwaardenbeleid?' 

Hett onderscheidend vermogen op het gebied van de arbeidsorganisatie is 'diffuus'. 
Hett onderscheidend vermogen ten opzichte van de arbeidsmarkt zou ik 'vernieu-
wend,, maar niet controlerend' willen noemen. 

Hett fenomeen flexarbeid is door de vakbonden laat begrepen, onderschat en met 
defensievee middelen tegemoet getreden. Dat geldt niet alleen voor Nederland maar 
ookk voor andere Europese vakbonden. De huidige strategie is in feite een aanpas-
singsstrategie:: de nieuwe bedrijfstak heeft zijn contouren al gekregen en kan door 
dee vakbonden alleen nog wat worden bijgestuurd. Van een controlerende, laat staan 
eenn vernieuwende invloed op de arbeidsorganisatie in de uitzendbranche is dan ook 
geenn sprake. 

Nieuwee werknemers worden door vakbonden gewoonlijk benaderd via de ar-
beidsmarktt of het beroep, zo mogelijk al tijdens de jeugdvakopleiding. In de uit-
zendbranchee bestaat echter geen gemeenschappelijke arbeidsmarkt of opleidings-
situatie.. Er kan dus geen sprake zijn van een controlerende invloed op de arbeids-
markt.. Toch zien de vakbonden in toenemende mate kans om deel te nemen aan 
hett debat over flexarbeid. Het fenomeen wordt beter begrepen en via de betrok-
kenheidd bij de nieuwe wetgeving heeft FNV Bondgenoten laten zien dat men in staat 
iss om mede de richting te bepalen. Welke Europese vakbond kan van zichzelf zeg-
gen:: 'Wij hebben van flexarbeid gewone arbeid gemaakt'? 
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