
Excellent ondernemen in flex 

Uitdagingen voor
flexbedrijven in 2018

Starter

Vrouwen die 
topfuncties ambiëren 

Innovatie

Slimme recruitment-
tech is als tienerseks

24ste jaargang / februari 2018

Thema 

Finanscoop

04 24



12 /  / februari 2018

Er is geen enkele reden aan te nemen dat 2018 een minder jaar wordt dan het mooie 

2017. Maar ook dit kabinet is kritisch over flexwerk en payrollers moeten afwachten hoe 

de nieuwe wetgeving uitpakt. Daarnaast is er sprake van baanpolarisatie en dreigt robo-

tisering de kwetsbare uitzendkracht buiten spel te zetten. 

Maar vergeet de 
kwets bare flexkracht niet

H
et gaat goed met de economie. 

Voor 2018 zijn de economische 

vooruitzichten heel gunstig. De 

Nederlandsche Bank (DNB) 

gaat ervan uit dat de economische groei 

van 3,3 procent in 2017 ook in 2018 aan-

houdt. In navolging van DNB verwacht 

ook het CPB dat de economie met meer 

dan 3 procent blijft groeien. Volgens het 

Economisch Bureau van ING groeit de 

economie volgend jaar het hardst in de 

steden in de Randstad en in de regio 

Eindhoven. Langs deze zogenoemde A2-

as, groeit de economie volgend jaar met 

3,5 procent. Terwijl dat in heel Nederland 

net onder de 3 procent blijft.

En dus draait de arbeidsmarkt op vol-

le toeren. Het UWV en CBS hebben be-

cijferd dat de werkloosheid het afgelopen 

jaar met 100 duizend is gedaald naar het 

laagste punt in acht jaar. Ongeveer 8,7 

miljoen Nederlanders werken, meer dan 

ooit tevoren. En het UWV verwacht dat er 

Arthur Lubbers
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2018 brengt nog meer groei

in 2018 een miljoen vacatures ontstaan. 

Alle seinen staan dus op groen voor flex-

bedrijven.

Met een omzetgroei van ongeveer zes 

procent in 2017 en een economie die op 

stoom is, is er geen enkele reden aan te 

nemen dat de flexbranche dit jaar niet 

minstens een even grote groei door zal 

maken, zo stelt ook het ING Economisch 

Bureau. De bank wijst erop dat er in drie 

jaar tijd 200 duizend uitzendbanen zijn 

gecreëerd. Ruim een derde van de nieu-

we banen komen dankzij de uitzendbran-

che tot stand. Kortom, de uitzendsec-

tor floreert.

Keerzijde
Maar de groei van flex heeft ook een 

keerzijde. Dat de flexibilisering van de ar-

beidsmarkt toeneemt betekent natuur-

lijk kansen voor flexondernemers, maar in 

de maatschappelijke en politieke discus-

sie is de teneur dat ‘flex minder flex moet 

worden en vast minder vast’. Want de 

kwetsbare flexwerker moet meer worden 

beschermd, zo stelt ook het nieuw cen-

trum-liberale kabinet. 

Prof. Dr. Wendy Smits, onderzoeker van 

het CBS en bijzonder hoogleraar Labor 

Markt Flexibility aan de Universiteit Maas-

tricht, plaatst daarbij graag een kantteke-

ning: “In de maatschappelijke discussie 

wordt al het flexwerk over één kam ge-

schoren, terwijl de diversiteit in flex heel 

groot is. Van oproepkrachten, uitzend-

krachten tot zzp’ers, die ook nog in heel 

verschillende sectoren werken”. In de me-

dia en politiek is veel aandacht voor de 

afgeknepen pakketbezorgers van TNT. 

Er worden kamervragen gesteld over de 

status van Deliveroo-fietskoeriers, maar 

zij vertegenwoordigen niet ‘de zzp’er’. 

Smits: “Dat vertroebelt de maatschap-

pelijke discussie. De zzp’ers zijn een ont-

zettend heterogene groep. Om te ach-

terhalen welke subgroepen nou echt 

kwetsbaar zijn, moet dit beter in kaart 

worden gebracht.” Niet voor niets stelde 

de CBS-hoogleraar onlangs in haar oratie 

dat onderscheid moet worden gemaakt 

tussen de vele vormen van flex om vervol-

gens onderzoek te doen naar de (maat-

schappelijke) gevolgen.

Wel ziet ook Smits de ‘klassieke’ uitzend-

Prof. Dr. Wendy Smits
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kracht als een risicogroep. Dit zijn vaak 

laag of middelbaar opgeleide mensen, die 

fulltime routinematig werk doen, bijvoor-

beeld in de industrie. Door de opgaan-

de conjunctuur groeit de vraag naar uit-

zendkrachten in de industrie en elders 

weliswaar fors op dit moment. Maar dit 

tomatiseerd waarvan we tot voor kort niet 

wisten dat dat kon.”

Wel blijkt uit de cijfers volgens Smits dat 

er een zekere polarisatie gaande is. “De 

werkgelegenheid aan de onderkant van 

de markt, waarin veel oproepkrachten 

zijn ook beroepen die het risico lopen op 

den duur te verdwijnen. “De afname van 

routinematig werk door robotisering is 

al gaande”, stelt Smits. Voorspellen hoe 

snel dit doorzet is lastig. “Door technolo-

gische ontwikkelingen wordt werk geau-
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werken, vertoont selchts een lichte groei. 

Terwijl de werkgelegenheid in het hoge-

re segment, waarin veel hoogopgeleide 

zzp’ers werken, flinke groei laat zien.”

Superkoppels
Want overal lees je hosanna-verhalen 

over de arbeidsmarkt, maar niet ieder-

een profiteert. Er dreigt zelfs baanpolari-

satie, zo stelt UWV in haar Arbeidsmarkt-

analyse 2017. Een van de risicogroepen 

is de (laagopgeleide) uitzendkracht waar 

Smits het over heeft. En als we Jan Lat-

ten, hoogleraar demografie aan de Uni-

versiteit van Amsterdam en hoofddemo-

graaf bij het CBS, mogen geloven wordt 

de kloof tussen hoog- en laagopgeleiden 

alleen maar groter.

Volgens Latten wordt de economische 

component in relaties namelijk belangrij-

ker, waardoor er steeds meer ‘randstede-

lijke superkoppels’ komen. “Steeds meer 

jonge mensen zitten in flexbanen en moe-
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ten langer wachten op een vaste baan. 

Dit maakt het moeilijker belangrijke stap-

pen te zetten, zoals kinderen krijgen en 

een eigen huis kopen. Die bestaanson-

zekerheid compenseren zij door bij hun 

partnerkeus ook op het economisch nut 

te letten. Hierdoor zien we steeds meer 

hoogopgeleide koppels”, stelt Latten. Het 

CBS heeft becijferd dat in 2016 30 pro-

cent van de 25-45 jarige samenwonen-

den een hoogopgeleid stel is, terwijl dat 

tien jaar eerder nog maar 19 procent was.

Een ander effect is urbanisatie: steeds 

meer hoogopgeleiden trekken naar de 

steden voor werk en voor het vinden van 

een (eveneens hoogopgeleide) partner. 

Niet voor niets zijn de superkoppels voor-

al in de Randstad te vinden. Volgens het 

CBS is in Utrecht 63 procent van de 25- 

tot 45-jarige stellen hoogopgeleid en in 

Amsterdam 54 procent. 

Latten: “Het sociale en regionale contrast 

wordt groter. Aan de kant de hoogopge-

leide koppels in de Randstad en aan het 

andere uiterste de laagopgeleide flexwer-

ker op het platteland.” Die laatste heeft 

het moeilijk. “De man die laagopgeleid 

is, een flexbaan heeft en op het platte-

land woont, komt eerder op achterstand 

te staan. Uit analyse blijkt dat hij ook min-

der kans heeft binnen een jaar een part-

ner te vinden. Hij is de dupe van de flexi-

bele economie.”

 

Inclusieve robotagenda
En dan is er die andere enorme invloed 

op de arbeidsmarkt van morgen: roboti-

sering. Door economische groei zal het in 

2018 nog wel meevallen met de effecten 

hiervan, maar repetitief werk voor laag-

opgeleiden en administratief op midden-

kaderniveau zal zeker meer en meer ver-

dwijnen.

Al het werk zal door automatisering ver-

anderen; banen verdwijnen en er komen 

banen bij. Ook hiervoor geldt dat 

mensen aan de onderkant van 

de arbeidsmarkt buiten 

de boot dreigen te val-

len, de eerste signalen 

zijn er al en dat zal in 

2018 niet minder zijn. 

Om ervoor te zor-

gen dat die robotise-

ring voor alle werkenden 

goed uitpakt, moet er 

een ‘inclusieve ro-

botagenda’ ko-

men, zo stelt eco-

noom Robert Went. 

Hij is verbonden aan 

de Wetenschappelijke 

Raad voor het Regerings-

beleid (WWR), die sa-

men met collega’s in 2015 

al het boek De Robot de Baas heeft uit-

gebracht. Went: “Technologie overkomt 

je niet en dat laat de geschiedenis van 

technologische vernieuwingen ook zien. 

Overheden, bedrijven, ingenieurs, socia-

le partners en ook burgers kunnen keu-

zes maken, en wij pleiten er voor zoveel 

als mogelijk in te zetten op complemen-

tariteit: mens met machine. De beste 

manier om dat te doen is met co-crea-

tie: de mensen die met technologie moe-

ten gaan werken of er door bediend moe-

ten gaan worden, in de zorg bijvoorbeeld, 

vragen wat ze nodig hebben en samen 

met hen aan de ontwikkeling daarvan 

werken. In de schoonmaak-cao van dit 

jaar is een pilot opgenomen waarin dat 

door vakbonden en werkgevers samen 

wordt opgepakt. Ik vind dat een mooi 

voorbeeld van wat gedaan kan worden 

om als mens de robot de baas te blijven.”

Tweedeling
Volgens Went moet Nederland investe-

ren in robots én in mensen. “We moe-

ten mensen beter laten functioneren met 

nieuwe technologie en meer autonomie 

in hun werk geven. Dat is goed voor de 

productiviteit en voor mensen. We pleiten 

ook voor meer mogelijkheden om te leren 

tijdens het werk (‘learn while you earn’) 

en voor het beter faciliteren van ‘levens-

lang leren.”

Ook Went waarschuwt voor de twee-

deling in de maatschappij als effect van 

de robotisering. “We [WRR, red.] vra-

gen aandacht voor grote ongelijkheden 

die kunnen ontstaan door de toepassing 

Hoogleraar demografie Jan Latten
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van nieuwe technologie: inkomensonge-

lijkheid, vermogensongelijkheid, en men-

sen die ook met extra cursussen en op-

leidingen buiten de boot dreigen te vallen. 

Voor al deze aspecten is wel meer aan-

dacht aan het komen, denk ik. Maar het 

mag allemaal wel wat meer, en systemati-

scher. Er is nog geen Nederlandse robot-

strategie.”

Politieke agenda
De flexibilisering van de arbeidsmarkt blijft 

ook hoog op de politieke agenda staan. 

Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken 

en Werkgelegenheid) heeft al laten weten 

dat ‘een omvattend akkoord’ over de her-

vormingen op de arbeidsmarkt er nu niet 

in zit. Volgens Koolmees is er wel ‘onder-

houd’ nodig, bijvoorbeeld om het verschil 

tussen vast en flex kleiner te maken en de 

groei van het aantal flexbanen in te dam-

men. Zo draait het kabinet de kortere ke-

tenbepaling uit Asschers Wet Werk en 

Zekerheid weer enigszins terug. Werkge-

vers hoeven straks pas weer na drie jaar 

een vast contract aan te bieden, in plaats 

van twee jaar. “Het flexibiliseren van vast 

is op zich niet positief voor de uitzend-

sector. Die moet dan meer concurreren 

met de interne flex”, zegt arbeidsrechtad-

vocaat en marktkenner Maarten Tanja van 

Köster Advocaten.

Het ‘goede’ nieuws over de payrollmarkt 

wil Tanja eerst nog even onderstrepen. 

“Het Care4Care-arrest van de Hoge Raad 

[waar uit voortvloeit dat ook payrolling on-

der de uitzendovereenkomst valt zon-

der dat een allocatiefunctie nodig is, red] 

heeft payrolling bestaansrecht gegeven. 

Die juridische basis is heel belangrijk. Die 

bom is dus ontmanteld.”

Tanja was naar eigen zeggen ‘aan-

vankelijk positief’ over de uit-

slag van de Tweede Kamerver-

kiezingen omdat de PvdA 

niet is teruggekeerd in 

het kabinet. “Maar in-

middels is dat opti-

misme getemperd. 

De kritische geluiden 

vanuit Den Haag over 

flex blijven, terwijl er zo 

veel werknemers aan 

het werk worden gehol-

pen dankzij deze sector. 

De drempelverlaging om ie-

mand in te huren werkt, of dat 

nu payrolling, detachering of uit-

zenden is.”

Ook dit kabinet wil toe naar een 

‘gelijke behandelingsregeling’, 

ook al wijst de uitzendbranche 

erop dat zij de inlenersbeloning al 

toepast. Over de nieuwe plannen 

voor het aan banden leggen van 

payrolling is Tanja niet erg positief. “Tech-

nisch zit de wetgeving van de nieuwe 

plannen beter in elkaar, maar die plannen 

komen nog altijd voor 80 procent overeen 

met de voorgenomen payrollwet van As-

scher”, zo stelt Tanja. “Daar gaan we ze-

ker iets van merken in 2018. Dat werpt 

zijn schaduw al vooruit.” 

Ruimte krijgen
Pijnpunt volgens Tanja is vooral het ge-

brek aan zekerheid. In de wet lijkt geen 

onderscheid te worden gemaakt tussen 

de verschillende vormen van payrolling. 

De eerste is de vorm payroll waarbij het 

hele personeelsbestand naar een payrol-

ler gaat, waarbij de payrollkrachten dus 

exclusief in dienst zijn van de payrollorga-

nisatie ten behoeve van één klant. “Daar-

van is het terecht dat er regels komen 

voor integrale gelijke behandeling om de 

werknemer te beschermen.” Maar er zijn 

ook andere vormen, waarbij de payrollor-

ganisatie feitelijk een uitzender is, zonder 

zelf aan werving en selectie te doen. Die 

payrollbedrijven doen meer dan voor één 

opdrachtgever werken. “Die bieden werk-

geverschap, waarbij onder meer wordt 

geïnvesteerd in de employability van de 

payrollkracht. Zij zijn een professionele-

re werkgever dan menig inlener.” En die 

payrollers helpen bedrijven die niet zelf 

mensen in dienst willen of kunnen nemen. 

Volgens Tanja moet je naar die twee-

de groep payrollbedrijven ‘anders kijken’. 

“Die payrollers moeten de ruimte houden, 

die hebben dezelfde vrijheid als uitzend-

organisaties nodig.” Volgens Tanja kan de 

nieuwe wetgeving tot problemen leiden. 

“Wat als een werknemer als uitzendkracht 

wordt ingehuurd en een rechter na eni-

ge tijd dan beslist dat hij de afgelopen vijf 

jaar geen uitzendkracht is geweest, maar 

een payrollkracht? Dan heb je de poppen 

aan het dansen.”

Ook Pieter de Vries van MBCF, een in de 

flexmarkt gespecialiseerd fusie- en over-

namebedrijf, stelt vast dat het van de 

nieuwe wet- en regelgeving zal afhangen 

hoe de payrollmarkt zich zal ontwikkelen. 

Voor payrollbedrijven die ‘het volledige 

pakket bieden om bedrijven te ontzorgen’ 

ziet De Vries toekomst. “Die payrollers 

hebben schaalgrootte nodig en moeten 

aan de achterkant een sterke back bone 

hebben met goede software. Die payrol-

lers zullen echt toegevoegde waarde bie-

den.” 

Alternatief Wet DBA
Dat minister Koolmees de omstreden 

Wet DBA gaat vervangen is goed nieuws 

voor de zzp-markt. Het alternatief waar-

aan nu wordt gewerkt moet op 1 janua-

ri 2020 ingaan. De opdrachtgeversverkla-

Econoom Robert Went

‘De nieuwe plannen komen nog 
altijd voor 80 procent overeen 
met de voorgenomen payrollwet’
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ring die de verfoeide modelovereenkomst 

moet gaan vervangen zou per 1 januari 

2020 gebruikt moeten gaan worden. Dat 

geldt ook voor opt-out regeling voor op-

drachten boven de 75 euro. Daarvoor is 

dan geen opdrachtgeversverklaring no-

dig. En bij een uurtarief onder de 18 euro 

is er geen sprake van zelfstandigheid. 

Hierover is Tanja positief: “De op tarief ge-

baseerde benadering is goed. Dat biedt 

rechtszekerheid aan de juiste groepen en 

geeft keuzemogelijkheden aan hen die 

geacht worden de keuze zelf te kunnen 

maken. Het past dat er minder werkne-

mersbescherming is op een hoger niveau. 

En die honderden modelovereenkomsten 

zijn dan niet meer nodig. Ook voorkomt 

dit dat men in dezelfde valkuil stapt als bij 

de VAR, waarbij het risico volledig bij de 

zzp’er lag.” 

Maar volgens Tanja blijft de onzekerheid 

op de zzp-markt vooralsnog bestaan. “De 

invoering duurt nog een paar jaar, waar-

door er nu een vacuüm is, terwijl er ge-

noeg quick fixes denkbaar zijn, zoals voor 

kortlopende opdrachten. Van die onze-

kerheid zal de uitzendbranche ook ko-

mend jaar blijven profiteren.” 

Meer marge
Dan de financiële markt. “Afgelopen jaar 

was een heel mooi jaar en er is geen en-

kele reden om aan te nemen dat 2018 

minder zal zijn”, stelt Roel ter Steeg van 

MBCF. “De uitzendsector laat mooie 

groeicijfers zien, zowel qua omzet als 

winst.” Het valt marktkenner Ter Steeg op 

dat ook de brutomarges van uitzendbe-

drijven weer toenemen. “De tenders wor-

den minder strikt en er is meer ruimte in 
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het stellen van tarieven. Voor-

al flexbureaus die nieuwe (digi-

tale) technologieën toepassen 

voor bijvoorbeeld matching en 

specialisten in de sector krijgen 

meer ruimte in marges.”

Dit heeft volgens Ter Steeg al-

les te maken met de positieve 

bewegingen in de uitzendmarkt. 

“De war for talent is steeds pro-

minenter en flexbedrijven zoals 

detacheerders proberen young 

professionals aan zich te binden. 

Dat zie je vooral in de techniek, 

finance en IT. Er is een tekort 

aan zowel blue collar als white 

collar personeel.” Ter Steeg 

wijst op recente cijfers van het 

CBS waaruit blijkt dat aan het 

begin van het vierde kwartaal 

16 procent van de bedrijven 

in de industriële sector kamp-

te met een tekort aan gekwalifi-

ceerd personeel.

Aantrekkelijke markt
De uitzendmarkt wordt steeds aantrek-

kelijker voor investeerders. Vooral piva-

te equity (PE)-bedrijven zijn niet meer weg 

te denken in de uitzendbranche, weet Ter 

Steeg. “Private equity is een belangrijke 

aanjager. Er zijn weinig belangrijke spelers 

in de uitzendmarkt waar geen PE ach-

ter zit.”

Er is dus vanuit de financiële markt veel 

interesse in de flexmarkt. Die voor alge-

meen uitzenden weliswaar conjunctuur-

gevoelig is, maar investeerders kijken 

vaak naar de gespecialiseerde flexorga-

nisaties, waar de war for talent en gewij-

zigde wet- en regelgeving voor de groei 

meer van belang zijn dan de economi-

sche cyclus.”

Volgens zijn collega Pieter de Vries 

klopt het imago van flexbedrij-

ven als ‘cyclische’ bedrij-

ven ook niet meer hele-

maal. “Voor algemene 

uitzendbedrijven geldt 

misschien dat zijn het 

moeten hebben van 

‘ziek en piek’, maar 

er is in het bedrijfs-

leven behoefte aan 

een structurele flex-

schil, zeker in de 

bouw en techniek en 

bij projectgestuurde 

bedrijven. Flexbedrij-

ven groeien dus ook bij 

een eventuele conjuncture-

le daling. Hetzelfde geldt voor 

de publieke sector, waar heel veel 

mensen nodig zijn. De flexmarkt is here 

to stay.”

Koopprijs stijgt
“Ja, het is aantrekkelijk voor flexbureaus 

om hun bedrijf nu te verkopen”, stelt Ter 

Steeg. De koopprijs van uitzendbedrijven 

is de laatste jaren dan ook flink gegroeid. 

Die transactieprijs wordt grotendeels be-

paald door de winst, die wordt vermenig-

vuldigd met een factor, de zogenoemde 

multiple. Lag die multiple in de uitzend-

markt in 2014 nog tussen de 4 en 6,5, in 

2016 liep de multiple op naar een niveau 

tussen de 5 en 8. Ook in 2017 kwam die 

ongeveer hier op uit en Ter Steeg denkt 

dat dit voorlopig niet verandert. “Die mul-

tiple zal in 2018 ongeveer gelijk blij-

ven. De Nederlandse overnamemarkt is 

in evenwicht, er is veel vraag vanuit PE, 

maar er is ook voldoende aanbod van be-

drijven.” Dat betekent dat nu een goed-

lopend flexbureau verkopen loont. “De 

meeste flexbedrijven hebben de laatste 

jaren goed geboerd en dus weer meer 

‘In België zijn 
verschillende 
sectoren recent 
opengesteld 
voor uitzen-
ders’ 
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Roel ter Steeg van MBCF

Meer dan software alleen 

winst gemaakt. Bij een gelijkblijvende of 

hogere multiple betekent dat over het al-

gemeen dus dat verkoop van het bedrijf 

meer opbrengt.” 

Dynamiek België
2016 en 2015 waren er 22 transacties in 

de flexmarkt. In 2017 waren er 24 gro-

te transacties in de Nederlandse uitzend-

sector. Wat volgens Ter Steeg vooral 

opvalt op de transactiemarkt is de dyna-

miek tussen België en Nederland, met als 

meest recente voorbeelden de overna-

me van de Nederlandse Redmore Group 

door het Belgische House of HR en de 

overname van de Nederlandse Futu-

re Groep door het Belgische Argos Sodi-

tic. “Wij [MBCF, red] hebben op het mo-

ment wel zes projecten lopen in België”, 

zegt ter Steeg. Volgens hem kijken Bel-

gische investeerders en uitzendbedrij-

ven ook nadrukkelijk ook naar de Neder-

landse flexmarkt en vice versa. Ondanks, 

of misschien juist omdat, het verschillen-

de markten zijn. “In België zitten vooral al-

gemene uitzendbedrijven en is de markt 

minder ver ontwikkeld. Voor hen is de Ne-

derlandse markt aantrekkelijk omdat Ne-

derland Europees koploper is in flex, hier 

zijn specialisten in verschillende sectoren, 

zijn de marges over het algemeen hoger.”

“En voor Nederlandse uitzendbedrijven 

is België interessant omdat daar sec-

toren zijn die recent pas zijn openge-

steld voor uitzenders, zoals de overheid 

en de bouw. Daar is dus veel groei mo-

gelijk en kunnen Nederlandse uitzenders 

hun slag slaan.” Dat laatste geldt volgens 

Ter Steeg ook voor de Duitse markt. “Dat 

is natuurlijk een heel grote markt, en ook 

daar zijn recent sectoren vrijgegeven voor 

uitzenders.” Groeikansen volop dus.  
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De economie deed het afgelopen jaar uitzonderlijk goed. De werkgelegen-

heid bereikte een recordniveau en de flexbranche plukte zoete vruchten. 

Gaan we ook in 2018 oogsten?, vraagt Wim Davidse - hoofdredacteur van 

Flexmarkt en directeur van strategisch adviesbureau Dzjeng – zich af.

Nog meer  
flexfeest in 2018?

N
et als 2016 was 2017 econo-

misch gezien een uitermate po-

sitief jaar. Waar de economie in 

2016 nog een fraaie 2,2 procent 

groeide, was begin vorig jaar de verwach-

ting dat dat groeitempo zou kunnen door-

zetten. Maar in de loop van 2017 kwam 

er nog eens, ver boven verwachting, een 

vol punt groei bovenop. Die economische 

groei van 3,2 procent zorgde op de ar-

beidsmarkt voor lang gedoofd gebleven 

euforische gevoelens. Na een groei van 

de werkgelegenheid met ruim 2 procent, 

niet meer gezien sinds 2007, kwamen we 

in 2017 uit op een recordaantal van 9,1 

miljoen werkzame personen. 

Fors gedaald
De werkloosheid daalde daardoor fors. 

En halverwege 2017 kwam ze eindelijk 

weer eens onder de 5 procent. Van onze 

jongeren tot 25 jaar is nog bijna 8 procent 

werkloos, maar dat is wel het laagste ni-

veau van deze eeuw. In het voorjaar van 

2017 zakte de werkloosheid onder hoog-

opgeleiden zelfs door de grens van 3 pro-

cent. Onder laagopgeleiden ligt de werk-

loosheid nog iets boven de 7 procent. 

Maar dat is al bijna een halvering van het 

niveau van begin 2014, toen de arbeids-

markt zijn moeilijkste periode beleefde. 

Gelukkig blijft het aantal mensen met al-

leen een lage opleiding dalen, want het 

voor hen beschikbare werk blijft maar af-

nemen. In 2017 is het aantal banen voor 

laagopgeleiden met zeker 2 procent ge-

krompen, terwijl het aantal banen voor 

hoogopgeleiden met zo’n 5 procent is 

toegenomen. Het aantal werkenden in 

onderwijs en in leidinggevende beroepen 

is afgenomen. Maar het aantal werken-

den in creatieve-, economisch-admini-

stratieve-, zorg-, dienstverlenende-, lo-
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In de loop van 
2017 leek het 
aantal werken-
den in de ICT 
tot stilstand te 
komen
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gistieke beroepen juist met 3 procent of 

meer is gestegen. In de loop van 2017 

leek het aantal werkenden in technische- 

en ICT-beroepen tot stilstand te komen of 

zelfs te krimpen.

In de lift
De economische voorspoed vertaalde 

zich in de loop van 2016 eindelijk in een 

schoorvoetende groei van het aantal vas-

te contracten. Dat steeg in 2017 steeds 

een beetje sneller, naar een groeitempo 

kenden. Het belang van de interne flex-

schil (tijdelijke krachten, oproepkrachten) 

groeide stevig van 18,5 naar bijna 19,5 

procent van alle werkenden. 

Explosief
Vooral het aantal tijdelijke werknemers 

met uitzicht op een vast contract groei-

de met bijna een kwart explosief. Van alle 

werkenden had afgelopen jaar 60,5 pro-

cent een vast contract. In 2016 was dat 

ruim 61 procent. Onder laagopgeleiden is 

dat aandeel inmiddels nog maar net iets 

meer dan 51 procent. Bij hoogopgeleiden 

stabiliseert het aandeel vaste contracten 

al sinds het najaar van 2016 iets boven 

de 65 procent. Het aantal uitzendkrach-

ten groeide in het eerste kwartaal van 

2017 nog sterk, maar ging daar-

na richting stabilisatie. In 2016 

groeide het aantal zzp’ers 

nauwelijks, vanwege de 

schrik voor de toen in 

werking getreden 

Wet DBA. Maar in 

2017 is het aantal 

zzp’ers met een 

ronduit stevige 

plus van ruim 

3 procent toe-

genomen tot 

inmiddels 

bijna 1,1 

miljoen van 

de wer-

kenden 

tussen 15 

en 75 jaar. 

Die zzp-

groei is 

overigens 

volledig 

te danken 

aan de blij-

vende zzp-

populariteit 

onder hoog-

opgeleiden.

Groei en 
druk

In 2017 groei-

de de uitzend-

branche volgens de 

ABU MarktMonitor 

met 6 procent (geme-

ten in uren). Dat is weer wat 

minder dan het jaar ervoor. 

De groei verschilde enorm per beroeps-

groep: in de industriële beroepen plus 11 

procent, in de technische plus 7 procent 

en in de administratieve een krimp van 

minus 2 procent. In de administratieve 

hoek stonden niet alleen de uren onder 

druk: ook het gemiddelde uurtarief daal-

de met een half procent. In de techniek 

van gemiddeld ruim een half procent. De 

flexschil groeide net als in de voorgaan-

de jaren. Dit keer met zelfs ruim 5 procent 

ten opzichte van een jaar eerder. Afgelo-

pen jaar bevatte de totale flexschil liefst 

35 procent van alle werkenden tussen 15 

en 75 jaar, waar dat in 2016 nog 34 pro-

cent was. Wel leek de procentuele om-

vang van de flexschil in de loop van 2017 

wat te stabiliseren. De externe flexschil 

(uitzendkrachten en zzp’ers) groeide licht-

jes naar ruim 15,5 procent van alle wer-
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steeg het gemiddelde uurtarief ruim een 

procent, in de industrie ruim twee pro-

cent, met een stijgende trend in de loop 

van het jaar. Een en ander wijst op de in-

zet van intelligente automatisering res-

pectievelijk specifieke krapte. De ABU 

MarktMonitor dekt niet de hele flexbran-

che: de beste benadering daarvan levert 

het CBS. In 2017 groeide onze branche 

volgens de huidige, nog niet comple-

te CBS-cijfers met 6 procent tot 29 mil-

jard euro, de grootste omvang ooit. Die 

stijging komt voort uit een groei van de 

uren van ruim 8 procent en een daling 

van het gemiddelde uurtarief van zo’n 2 

procent. Veelzeggend in dit verband was 

de toelichting van Randstad bij de pre-

sentatie van de cijfers over het derde 

kwartaal: het concern heeft in Nederland 

in 2017 100 miljoen euro aan slecht ren-

derende omzet laten lopen. 
Ook in 2017 zagen we weer grote ont-

wikkelingsverschillen tussen opleidings-

niveaus, sectoren, beroepsgroepen, flex-

vormen en flexbureaus. Wederom is 

duidelijk dat sommige bureaus - van di-

verse pluimage - krimpen, stabiliseren of 

minder snel dan de markt groeien en dat 

veel bureaus juist (veel) sneller groeien. Dit 

blijkt op basis van de Flexmarkt Omzet-

ranglijst, de FD Gazellen en de Verkiezing 

van de Uitzendondernemer van het Jaar. 

Die topgroeiers zijn overwegend enthou-

siaste startups of professionaliserende 

scale-ups, beroeps- of branchespecia-

listen, payroll- of MSP-specialisten, flex-

bureaus die gerichte overnames doen én 

enkele superenergieke top 20-bureaus. 

Een jaarlijkse groei van 25 tot 50 procent 

of zelfs meer was nog steeds heel gebrui-

kelijk.

Record aantal vacatures
De economie groeit dit jaar verder met 

2,5 procent en volgens het Centraal Plan 

Bureau mogelijk zelfs met 3 procent. 

Daardoor stijgt de vraag naar personeel 

verder met 2 procent. Alleen in de financi-

ele dienstverlening, in het onderwijs en bij 

de overheid zal de werkgelegenheid af-

nemen. Ook voor laagopgeleiden blijft de 

werkgelegenheid onder druk staan. De 

vervangingsvraag groeit en de dynamiek 

op de arbeidsmarkt neemt daarom nog 

verder toe, tot een niet eerder gezien aan-

tal van 1,2 miljoen vacatures. De werk-

loosheid daalt naar iets onder de 4 pro-

cent. Daarmee wordt de kraptegrens over 

een breed front doorbroken. Iets wat ons 

in 1999 en in de loop van 2007 ook over-

kwam. Het aantal vaste contracten groeit 

naar verwachting met 1,5 procent: bij 

middelbaar en hoogopgeleiden meer, bij 

laagopgeleiden niet. Interne flex zal met 6 

procent groeien. Het aantal zzp’ers groeit 

ondanks de onduidelijkheid rond de ver-
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vanging van de Wet DBA dit jaar 2 pro-

cent: hoogopgeleiden blijven kiezen voor 

goedbetaalde vrijheid. 

Serieuze belemmering
De verwachtingen van uitzendonder-

nemers voor 2018 zijn volgens de CBS 

Conjunctuurenquête bijna uitbundig. Per 

saldo verwacht 40 procent van de uitzen-

dondernemers een stevige omzetgroei 

ten opzichte van het afgelopen jaar. Dat 

is het hoogste saldo sinds het CBS met 

de metingen begon. Uitzendondernemers 

zien maar een serieuze belemmering op 

hun weg naar succes: schaarste op de 

arbeidsmarkt. Van 1999 en 2007 kunnen 

we leren dat de ontwikkeling van de flex-

branche als geheel dan langzaam tot stil-

stand komt en kan omslaan naar krimp. 

De flexmarkt zal in 2018 weer een wat la-

gere groei laten zien, maar mogelijk toch 

nog 6 procent (gemeten in uren, volgens 

CBS-definitie, met een stabilisatie van het 

gemiddelde tarief). De omvang van tota-

le flexmarkt zal door de grens van 30 mil-

jard euro breken. De groeiverschillen in de 

flexbranche worden, onder druk van de 

uiterst krappe arbeidsmarkt, alleen nog 

maar groter. Dus ook dit jaar geldt weer: 

flexbureaus met aanstekelijke, futureproof 

proposities voor klanten én kandidaten, 

gaan als een gazelle. 

DE DIGITALE KANTELING NAAR 
DE NEWCONOMY
Op de vraag ‘Hoe ging u failliet?’ antwoordde de grote Amerikaanse auteur Ernest 

Hemingway, bekend van onder meer ‘The sun also rises’ en ‘A farewell to arms’: “Two 

ways. Slowly, and then suddenly”. Veranderingen hebben een lange opbouw in een 

periode, waarin ogenschijnlijk niets wezenlijks gebeurt. En dan – bam! – breken ze 

breed door. Aan het begin van deze eeuw noemde de wetenschapsjournalist Malcolm 

Gladwell dat het Tipping Point. Met trends die grondig in je business ingrijpen, gaat het 

net als met het faillissement van Hemingway. Dus als het goed is, ben je niet compleet 

verrast als er zaken fundamenteel veranderen: ineens, maar niet onverwacht, want 

je hebt geregeld goed gekeken, mogelijke nieuwe scenario’s doorgenomen en je 

daarop al lichtjes voorbereid. De impact van nieuwe technologieën, wensen en 

gedragingen wordt vaak overschat op de korte termijn, maar onderschat op de lange 

termijn. Sinds 1995, na de stagnatie van 1992-1993 en de introductie van mobiele 

communicatie en het internet, heeft onze economische groei zich geconcentreerd 

rond consumeren (retail & logistiek), financialization (de sterke opkomst van de rol van 

de financiële dienstverlening), flexibilisering (de sterke opkomst van de rol van onze 

uitzendbranche), service-outsourcing (de sterke opkomst van schoonmaak, catering 

en beveiliging en van kennisintensieve zakelijke dienstverlening), ICT & telecom en zorg 

(de in 2005 begonnen ‘grijsplosie’). Gemak, service, personalisering en beleving zijn 

basisvoorwaarden geworden. Het moet of heel goedkoop zijn of het mag wat kosten, 

maar het moet sowieso bijzonder, eerlijk en verfrissend zijn. Van veel dingen prefereren 

we inmiddels toegang en delen boven bezit.

Het lijkt erop dat alles nu klaar staat voor de ‘Digitale Kanteling’. De gigantische 

mogelijkheden van mobile, analytics, cloud en andere nieuwe technologieën worden 

breder en sneller ingebed en ingezet. Voor de komende jaren en decennia mogen 

we rekenen op een blijvend sterke groei van de genoemde sectoren. Financialization 

wordt vervangen door de groene en grijze hightech maakindustrie, gericht op 

integrale verduurzaming respectievelijk langer gezonder leven. Alles voorzien van 

een dikke saus van hightech en hightouch. De rol van flex zal in de Newconomy 

fundamenteel veranderen.

40 procent van de uitzend-
ondernemers verwacht in 2018 
een stevige omzetgroei ten  
opzichte van afgelopen jaar
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