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H
et nieuwe jaar is aangebroken. 
En dus is het tijd voor hoop in 
de markt. In het eerste nummer 
van dit jaar blikt Flexmarkt tradi-

tioneel vooruit in de markt. Dat doen we 
met vijf kenners – elk vanuit hun eigen 
vakgebied. Welke ontwikkelingen spelen 
in het nieuwe jaar een hoofdrol? Wat zijn 
de grootste kansen en wat de grootste 
uitdagingen? Flexmarkt onderscheidt vier 
kansen en uitdagingen voor flexbedrijven.

Kans en uitdaging 1
Verdergaande HR-digitalisering
De impact van digitalisering op de arbeids-
markt zal niet minder zijn in 2017. Dit 
thema – volgens velen de moeder aller 
trends van de afgelopen jaren – is ook in 
2017 actueel. Wie in HR werkzaam is, zal 
nog meer van de werkprocessen die tradi-
tioneel het domein van p&o’ers waren, zien 
digitaliseren. De digitalisering heeft niet 
alleen grote ontslaggolven bij banken en 
verzekeraars tot gevolg gehad, maar ook 
bij HR-afdelingen. Dat zegt Jan Brouwer, 
senior vicepresident HR Transformatie van 
Capgemini Consulting. ‘HR-afdelingen zijn 
sinds 2000 meer dan gehalveerd. Veel van 
het traditionele HR-werk wordt nu gedaan 
door digitale systemen. Dat geldt voor de 
administratie, de salarisbetaling en zelfs de 
helpdesks die met kunstmatige intelligentie 
informatie verstrekken over beloningsele-

menten, de salarisstrook, en het vakantie-
geld. De krimp is drastisch.’
Die digitale trein stoomt volgens Brouwer 
in 2017 stug door. ‘Systemen lossen 
straks ook ingewikkelde issues met pen-
sioenen op, net als complexe overwerkre-
gelingen. Daar zijn spoedig geen mensen 
meer voor nodig.’ Managers binnen orga-
nisaties die voorheen bij HR aanklopten 
voor kennis of advies, kunnen dankzij de 
digitalisering steeds vaker zelf in hun 
behoeften voorzien. Nu ontslagrondes bij 
veel organisaties nog actueel zijn, is de 
HR-afdeling volgens Brouwer vaak een 
‘afdeling voor het vuile werk’: ‘Directies 
laten HR graag ontslagrondes en demo-
ties oplossen.’ Daarbuiten verdwijnt het 
nut van een HR-staf snel, aldus Brouwer. 
‘De toekomst van HR? Dat is geen HR.’

Voorspellen
Tenzij HR een nieuw doel voor zichzelf zal 
vinden. Is dat een optie? Brouwer kaatst 
die vraag terug. ‘Dat ligt aan de beslissers 
in HR. Zodra het administratieve werk 
‘weg geautomatiseerd’ is, luidt de vraag 
hardop: wat gaat HR nog voor de organi-
satie doen?’ Brouwer ziet een nieuwe rol 
voor HR-mensen. ‘HR-professionals 
kunnen bijvoorbeeld voorspellen welke 
werknemers je over vijf of tien jaar nodig 
hebt.’ Ook ziet Brouwer een blijvend nut 
van kennis en advies over alles wat met 
bezoldiging van werknemers te maken 
heeft. ‘In een mondiale markt wordt 
kennis daarover steeds belangrijker.’ 
Outsourcing van HR-taken: dat heeft dus 
de toekomst. Brouwer voorspelt een 
langdurige hausse aan uitbesteding van 
HR-diensten door grote bedrijven. ‘Die is 
inmiddels al aan de gang.’ Dat biedt 
kansen voor flexbedrijven die zijn geposi-
tioneerd om hun kennis en expertise als 

dienstverlening te delen met klanten. De 
opkomst van data-analytics in de arbeids-
markt is volgens Brouwer ook een kans 
voor flexpartijen. ‘Als je bedrijven kunt 
ondersteunen met cijfers over wat er 
daadwerkelijk gebeurt in het bedrijf, bied 
je de directie een meerwaarde. Maak 
harde analyses, over waarom bepaald 
talent zes jaar in dienst blijft of waarom 
andere werknemers juist na drie jaar 
alweer vertrekken. Beslissers willen harde 
cijfers zien, geen fluffy stuff. En HR wor-
stelt enorm met die uitdaging.’ Voor flex-
bedrijven ziet Brouwer toekomst in het 
bouwen van databanken met harde cijfers 
over de prestatie van jobhoppers en flex-
krachten. ‘Uitzendbureaus die in staat zijn 
om dergelijke data op landelijk niveau te 
leveren, voorzien in een grote behoefte.’

Kans en uitdaging 2
Dreigingen van schaarste en krimp
Wat staat de markt in 2017 aan conjunc-
turele veranderingen te wachten? Piekt 

Kenners over de branche

Hoe gaat 2017 er voor de flexmarkt uitzien? Meer behoefte aan outsourcing, meer 
schaarste in personeel, meer politieke onzekerheid en meer consolidatie. Want 2017 is hét 
jaar voor een lucratieve bedrijfsoverdracht. Vier kenners delen hun visie op het nieuwe jaar.

Vier kansen en uitdagingen 
voor flexbedrijven in 2017

Wilbert Geijtenbeek

Jan Brouwer, senior vicepresident HR 
Transformatie Capgemini Consulting
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de vraag naar arbeid of zwakt hij af? 
Neemt de schaarste nog verder toe of zijn 
de eerste tekenen van een naderende 
laagconjunctuur zichtbaar? Enkele 
opmerkelijke tekenen zijn al zichtbaar in 
de meest recente cijfers van de ABU-
Marktmonitor. Na de zomer begon het 
technische segment in de arbeidsmarkt 
om te slaan: de ABU rapporteerde een 
krimpende vraag. De neergang in uren 
was sterker dan in omzet. Volgens Geert-
Jan Waasdorp, oprichter van arbeids-
marktonderzoeksbureau Intelligence 
Group, gaat de krimp gepaard met een 
grote vraag naar technische arbeids-
krachten. ‘Wij zien al negen maanden dat 
de vraag naar ICT’ers krimpt. Maar nog 
altijd kan elke werkzoekende ICT’er 

kiezen uit vijf tot zeven vacatures. Stel dat 
het aanbod halveert, dan zijn er nog 
steeds drie vacatures per ICT’er vrij. 
Werkgevers investeren iets minder dan 
een jaar of twee jaar geleden en dat ver-
taalt zich in de vraag naar personeel. Ik 
zie het als een teken voor de rest van de 
markt. Een groeivertraging is gaande, de 
arbeidsmarkt normaliseert.’ Brede dub-
belcijferige groei hoort er volgens Waas-
dorp in de flexmarkt niet meer bij in 2017.

Geen laagconjunctuur
Wel meer schaarste dan? Volgens Waas-
dorp is de markt ook in 2017 een duide-
lijke kandidatenmarkt. ‘Er ontstaat krapte 
en schaarste in meer functies. Maar een 
probleem hoeft dat niet te zijn. Sterker 

Geert-Jan Waasdorp, oprichter arbeids-
marktonderzoeksbureau Intelligence Group
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nog: de werkgevers die je nooit hoort 
over krapte en schaarste, ook als die er 
wel degelijk is, die hebben geen wer-
vingsproblemen. Zij werken met goede 
bureaus, met getrainde recruiters. Bedrij-
ven die last hebben van schaarste zijn 
eigenlijk vak-onbekwaam.’ 
Een laagconjunctuur in de bredere 
arbeidsmarkt ziet Waasdorp niet naderbij 
komen. Wel voorspelt hij een afzwak-
kende groei in de vraag van het bedrijfsle-
ven. En wel in de het derde kwartaal van 
2017, wanneer bedrijfsleven en publieke 
sector stuivertje wisselen. ‘De groei van 
de vraag naar personeel in de publieke en 
semi-publieke sectoren overstijgt tegen 
het einde van het jaar die van het bedrijfs-
leven.’ De groeivraag van gemeenten, 
zorg en onderwijs zal in Waasdorps 
inschatting enorm zijn. ‘De publieke en 
semi-publieke sectoren vormen een 
derde van de arbeidsmarkt. De aantrek-
kende vraag in deze hoek gaat de gehele 
arbeidsmarkt kleur geven.’

De ‘vertijdelijking’ van arbeid neemt dan 
ook toe als het aan Waasdorp ligt. De 
tomeloze flexibilisering van de afgelopen 
tien jaar hapert nu weliswaar, voor zover 
het de gedaalde vraag naar zzp’ers 
betreft, maar dat is slechts tijdelijk. Waas-
dorp: ‘Het groeitempo is er, in afwachting 
van het volgende kabinet, even uit in het 
flexsegment. Maar verdere flexibilisering is 
op termijn onvermijdelijk.’ 
De arbeidsmarkt is dus niet overspannen, 
oordeelt Waasdorp. ‘Zeker niet! Ik heb 
wel eens een echt overspannen arbeids-
markt meegemaakt. Dat was bijvoorbeeld 
in 2000 en in 2008. Maar 2017 lijkt in de 

verste verte niet op 2008. Voor het zo ver 
is, moet de werkloosheid eerst maar eens 
onder de 300.000 Nederlanders zakken. 
Dat zie ik niet gebeuren.’

Kans en uitdaging 3
Bedrijfsoverdracht
Is het, gezien de conjunctuur, verstandig 
nu je bedrijf te verkopen? En zo ja, leidt 
dat in 2017 dan tot een exodus van 
ondernemers in flex? Hoe verloopt de 
vorming van nieuwe ondernemingen, 
nieuwe aanstormende leiders en trend-
setters in de arbeidsbemiddeling? Afgelo-
pen jaar nam het aantal bedrijfsover-
drachten al flink toe. MBCF uit Ouderkerk 
aan de Amstel, gespecialiseerd in corpo-
rate finance, telde vorig jaar 22 transac-
ties in de flexmarkt. Dat is net zo veel als 
in 2015. Kopers waren beursgenoteerde 
uitzendbedrijven, zogenaamde strategi-
sche kopers. Zo kocht ManpowerGroup 
de Nederlandse praktijk van IT-adviesbu-
reau Ciber. En zo acquireerde de Japanse 
flexgigant Recruit het Nederlandse HR-
bedrijf USG People. Verder kocht markt-
leider Randstad op de valreep van het 
jaar de publieke-sectordetacheerder 
BMC. Andere consoliderende kopers 
waren FlexTopGroeier van 2016 In Person 
(koper van het Venlose uitzendbureau 
Sherpa), payrollbedrijf Payroll Select 
(koper van branchegenoot Easystaff) en 
concurrent Pay for People, dat achter-
eenvolgens Smart Services en Holland 
Payroll kocht.

Private equity
Maar niet alleen flexbedrijven waren op 
koopjesjacht. Steeds vaker roeren zich 
investeringsmaatschappijen en ook pri-
vate-equityfirma’s die voorheen niet in de 
arbeidsbemiddeling geïnteresseerd 
waren, in de markt. Omdat sommige pri-
vate-equityfirma’s wel al langer in flex 
actief zijn, zijn er bedrijven die van de ene 

naar de andere investeringsfirma zijn 
doorgeschoven. Investeringsmaatschap-
pij Bencis Capital bijvoorbeeld verkocht 
The Employment Group aan Egeria 
Capital Management. Bencis zelf kocht 
daarop de land-activiteiten van Humares. 
Egeria reeg ook ingenieursbemiddelaar 
KP&T aan zijn ketting en voegde het bij 
The Employment Group, dat inmiddels 
een geschatte 125 miljoen euro omzet 
realiseert. Holland Venture kocht zorgde-
tacheerder EMC en combineerde dit met 
haar andere zorgdetacheerder HighCare.
En dan zijn er nog de buitenlandse par-
tijen die steeds vaker als koper opduiken 
in de Nederlandse flexmarkt. Het Belgi-
sche House of HR voegde in 2015 
Continu en Covebo aan zijn internationale 
portfolio toe. Eerder had het bedrijf al 
Accent Jobs gekocht. House of HR kocht 
zo een groep bedrijven bij elkaar dat in 
2015 een omzet van 650 miljoen euro 
realiseerde. Met de laatste acquisities in 
Duitsland groeit de omzet van House of 
HR naar schatting over de 1 miljard euro.

Consolidatie
Roel ter Steeg van MBCF vindt de conso-
lidatie in het payrollsegment en onder 
managed service providers opvallend, 
maar ziet de markt in de breedte consoli-
deren. ‘Ik merk dat kopers geïnteresseerd 
zijn in gespecialiseerde bureaus. Speciali-
satie en winstgevende groei zijn de 
belangrijkste elementen. Je moet begrij-
pen dat een private-equitybedrijf naar de 
gehele flexmarkt kijkt. Ze zien kansen in 
platforms die ze kunnen gebruiken voor 
aanvullende diensten of in marktgroepen, 
die ze kunnen uitbreiden of juist toevoe-
gen aan bestaande bedrijven. Zij houden 
van een à-la-carte-model.’
De recente interesse van investeerders in 
de flexmarkt vindt Ter Steeg begrijpelijk. 
‘Er is veel geld beschikbaar in de financi-
ele markt. Pensioenfondsen, verzeke-
ringsbedrijven, vermogende Nederlan-
ders, iedereen zoekt investeringsdoelen 
waarmee een interessant rendement te Roel ter Steeg van MBCF
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behalen valt. Voor investeerders is het 
dan ook geen enkel probleem om kapi-
taal op te halen. Als je dat geld investeert 
in bedrijven met geïnstitutionaliseerde 
sourcing- en salesprocessen of met een 
digitaal bedrijfsmodel, kun je een gezond 
rendement behalen.’

Kopersmarkt
De gemiddelde verkoper is veel jonger 
geworden, signaleert Ter Steeg. ‘De 
meeste klanten zijn tegenwoordig veertig. 
Die staan als verkoper veel zakelijker in 
het proces van de bedrijfstransactie dan 
verkopers van voorheen. De nieuwe ver-
koper wil zijn organisatie laten door-
groeien en vindt een al dan niet gedeelte-
lijke verkoop een logische beslissing.’
Volgens Ter Steeg is 2017 een mooi jaar 
voor ondernemers die een bedrijfsover-
dracht overwegen. ‘De afgelopen twee 
jaren nam de belangstelling van kopers 
sterk toe. Dat maakt dat de koopprijs van 
bedrijven sindsdien in beweging is.’ Die 
transactieprijs wordt grotendeels bepaald 
door de winst. Deze wordt vermenigvul-
digd met een factor, die de ‘multiple’ 
wordt genoemd. Ter Steeg: ‘Die multiple 
in de flexmarkt lag in 2014 tussen 4 en 
6,5. Vorig jaar liep hij op naar een niveau 
tussen 5 en 8. In 2017 wordt dat niveau 
bereikt en stijgt het mogelijk nog licht.’ Als 
de rente laag blijft en de marktvraag niet 
terugloopt, zal de multiple hoog blijven en 
is het dus een prima jaar om ondernemin-
gen te verzilveren. De rente is volgens Ter 
Steeg bepalender voor de markt voor 
bedrijfsoverdrachten dan de conjunctuur 
in de flexmarkt. ‘De interesse van private-
equitypartijen blijft, ook als de uitzend-
markt licht terugloopt. Investeerders 
hebben kapitaal genoeg om een conjunc-
tureel tikje op te vangen.’

Kans en uitdaging 4
De blijvende onzekerheid van nieuwe 
flexregelgeving
In 2015 en 2016 stond de flexmarkt hoog 
op de agenda van politiek Den Haag. De 
Wet werk en zekerheid zette uitzendon-
dernemers aan tot creativiteit. De wet 
Deregulering beoordeling arbeidsrelaties 
(DBA) zaaide terughoudendheid onder 
werkgevers om zzp’ers in te schakelen en 
een boven de markt hangende payroll-
wetgeving bleef dreigend hangen. Welke 
juridische noviteiten staan de markt in 
2017 te wachten? Volgens arbeidsrecht-
advocaat en marktkenner Maarten Tanja 
van Köster Advocaten hangt veel af van 
de uitslag van de Tweede Kamer-verkie-
zingen van 15 maart. ‘Zorg en veiligheid 
zijn de thema’s van de verkiezingen, maar 
de arbeidsmarkt is ook belangrijk. Als 
huidig minister Lodewijk Asscher opnieuw 
in de regering komt, ziet de toekomst er 
voor de flexmarkt anders uit dan wanneer 
de PvdA buiten het kabinet blijft.’

Onzekerheid
Tanja wijst op drie wetgevingen die 
impact zullen hebben in de flexmarkt. De 
wet DBA is de eerste. Veel grote instellin-
gen huren niet langer zzp’ers in. In reactie 
vlucht een groep zzp’ers naar werkne-
merschap: niet alleen in loondienst of in 
detachering, maar ook via payrolling. 
Hoewel staatssecretaris Eric Wiebes in 
november heeft aangekondigd de con-
trole op de naleving op de wet DBA uit te 
stellen, is de wet zeker niet van de baan. 
Tanja: ‘De onzekerheid voor werkgevers 
en zzp’ers zal ook in 2017 nog bestaan.’ 
Maar wat de verkiezingsuitslag ook 
wordt, de VAR keert niet terug, voorspelt 
Tanja. Om deze wet te repareren, moet 
het arbeidsrecht worden gewijzigd. Dat is 
geen eenvoudige klus. Daar gaat tijd 
overheen. Tot die tijd bieden detachering 
en payrolling een bruikbaar alternatief 
voor het inhuren van zzp’ers.’

Perspectief
Voor payrollbedrijven ziet Tanja het jaar 
dan ook zonnig in. Payrollbedrijven profi-
teren van de wet DBA en doen dat ook 
volgend jaar. Toch is nieuwe payrollwet-
geving op termijn niet ondenkbaar, denkt 
Tanja. Dit is het tweede juridische struikel-
blok voor de flexmarkt. ‘Als de PvdA de 
verkiezingen wint en er een nieuwe pay-
rollwet komt, wordt het een turbulent jaar 
voor payrollbedrijven. Afgelopen jaar heeft 
minister Asscher het payrollontslagrecht 
al fors moeilijker gemaakt.’ Zonder zo’n 
wet, is er overigens geen vuiltje aan de 
lucht. Een recente uitspraak van de Hoge 
Raad, in de zaak tussen pensioenfonds 

StiPP en dienstverlener Care 4 Care, 
geeft volgens Tanja duidelijkheid over de 
vraag of payrollkrachten nu wel of niet in 
dienst van de payrollonderneming zijn. 
‘Met deze uitspraak weten we zeker dat 
payrollondernemers in de basis uitzend-
werknemers zijn. Onzekerheid over de 
status van payrolling is er dus niet meer. 
En mag je als payrollwerkgever gebruik 
maken van de flexibiliteit die uitzenders is 
voorbehouden? Het antwoord daarop is 
ook ja. De Hoge Raad biedt maar een 
kleine opening aan werknemers om die 
flexibiliteit in te perken. Dat biedt perspec-
tief voor de gehele flexmarkt.’

Complex
Gegarandeerde impact voorspelt Tanja 
van de inwerkingtreding van het laatste 
deel van de Wet Aanpak Schijnconstruc-
ties, de derde wet die hij aanstipt. Sinds 
januari mogen werkgevers niet langer ver-
rekenen met of inhouden op het loon 
onder het niveau van het minimumloon. 
Een uitzondering is gemaakt voor de 
kosten voor de huisvesting en de zorg-
verzekering van flexkrachten. Die uitzon-
dering is echter administratief complex en 
vooral voor wat betreft huisvestingskos-
ten te beperkend, stelt Tanja. ‘Denk aan 
werknemers die huisvesting betrekken 
van hun werkgever. Werkgevers in de uit-
zendmarkt die veel doen voor hun flex-
krachten omdat ze uit het buitenland 
komen, sluiten vaak grote contracten met 
vastgoedpartijen en zorgverzekeraars en 
rekenen die kosten over de lonen door.’ 
Volgens Tanja zit de pijn in hoe uitzendbe-
drijven de gevolgen van deze wetswijzi-
ging kunnen verwerken. ‘Er zit een groot 
financieel risico in voor deze bedrijven. De 
kosten worden zeker gemaakt door de 
werkgever, maar of ze ook daadwerkelijk 
worden betaald door de werknemer die 
van de faciliteiten gebruik maakt, is nog 
maar de vraag.’ 

Maarten Tanja van Köster Advocaten
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