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MEER DAN WERK ALLEEN.

DE BETEKENIS VAN WERK
Voor iedereen is het hebben van werk van betekenis. Werk biedt – naast wonen, leren en
gezondheid – de zekerheid die mensen in hun leven nodig hebben. Door te werken kunnen
mensen een inkomen vergaren, zichzelf ontwikkelen en krijgen ze meer grip op hun
toekomst. Het geeft mensen het gevoel dat ze ertoe doen en erbij horen.
Werk helpt mensen vooruit. Tegelijk verandert de wereld van werk.
De markt voor bedrijven globaliseert, klanten verwachten 24 uur per dag service en de
arbeidsmarkt flexibiliseert. Ook digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben
grote gevolgen voor banen, beroepen en complete sectoren.
In die veranderende wereld is uitzendwerk een vaste waarde.
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maakt ‘slechts’ 8 % uit van de flexibele
schil. Met de faciliteiten van uitzendwerk, zoals een pensioen, opleidingsmogelijkheden en de perspectief
verklaring, kunnen mensen werken
aan een zeker bestaan.
Ook voor bedrijven is uitzendwerk van
betekenis. Het geeft hen de broodnodige flexibiliteit. Hierdoor blijven zij
concurrerend in de 24 uurseconomie.
En dat is belangrijk voor de open
economie die Nederland heeft. Tot
slot: de uitzendbranche is de banenmotor van onze economie. Zonder de
uitzendbranche zijn er minder banen.

door mensen te scholen en geschikt
te maken voor (nieuw) werk. Daarmee
helpen we ook ww-ers en uitkeringsgerechtigden aan de slag. Uitzendwerk is dé opstap naar werk.
Vaak horen we dat flexwerk te ver is
doorgeschoten. Met veel onzekerheid voor mensen tot gevolg. Doorgeschoten flexibilisering is ook een
zorg, omdat het gaat om de grote
groei van ongereguleerde vormen
van flexibel werk, zoals oproep- en
nulurencontracten. Met onzekerheid
voor werkenden tot gevolg. Uitzendwerk daarentegen is goed geregeld en

De tweedeling in de samenleving
neemt toe. Tussen werkenden en
niet-werkenden, tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden. Uitzendwerk kan die kloof verkleinen, want
iedereen krijgt een kans om mee
te doen. Ongeacht achtergrond,
leeftijd of geslacht. Tegelijkertijd is de
mismatch op de arbeidsmarkt groot.
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
sluiten niet altijd op elkaar aan. Ook
hier bieden uitzenders een oplossing

Onze boodschap
Uitzendwerk is meer dan werk alleen. Het is van betekenis voor werkenden, bedrijven en
de maatschappij. Uitzendwerk is van groot belang en levert een wezenlijke bijdrage aan
de oplossing van arbeidsmarktvraagstukken. Nu en in de toekomst. Van alle vormen van
flexibel werk is uitzendwerk het best geregeld in wet- en regelgeving.
Uitzendwerk is dus wezenlijk anders dan alle andere vormen van flexibel werk.
Lees hieronder meer over de betekenis van uitzendwerk.
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Inmiddels bloeit de economie volop
en zijn werkgevers naarstig op zoek
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Er zijn verschillende motieven waarom mensen uitzendwerk verrichten.
Soms is dat noodzaak. Soms niet.
Voor veel mensen is uitzendwerk een
bewuste keuze. Als opstap naar een
vaste baan. Om werkervaring op te
doen. Als vakantiewerk. Om tijdelijk
aan het werk te zijn. Als bijbaan naast
school of studie. Of om werk en privé
op een goede manier te kunnen
combineren.
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Uitzendwerk kan hen net dat zetje
geven dat ze nodig hebben.
Zo komt 35% van de WW’ers weer op
de arbeidsmarkt door uitzendwerk.
70% van de WW’ers die weer aan de
slag zijn gegaan via een uitzendbaan,
is drie jaar later nog aan
14het werk.
12
Uitzendwerk is dus duurzaam werk
(bron: Uitzendmonitor/KBA, 2016).
Ook voor mensen in de bijstand is
uitzendwerk de weg naar werk:
bijna 40% procent komt via een
uitzend
organisatie weer aan de slag
meer opleiding voor uitzendkrachten
en bijna 70% van hen vindt aansluitend ander werk (bron: Raad voor
Werk en Inkomen, 2012).
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flexwerk, omdat uitzendkrachten
altijd kunnen terugvallen op het
werkgeversnetwerk van de uitzend
organisatie.
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De ABU zorgt ervoor dat zijn leden
vandaag en morgen zaken kunnen
blijven doen. Dat doen we onder meer
door lobby en door het vergroten van
het maatschappelijk draagvlak voor
uitzendwerk en payrolling. De 580
ABU-leden staan voor kwaliteit, goed
gereguleerd uitzend- en payrollwerk,
goed werkgeverschap en goed ondernemerschap.
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