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1. 

1. INLEIDING 

De uitzendarbeid groeit sinds enkele decennia zeer sterk en het ‘product’ is in volle 

ontwikkeling. Het is een niet meer weg te denken fenomeen op de werkvloer en op de 

arbeidsmarkt. Ook voor het ruime publiek is het duidelijk dat er wat beweegt in de markt, 

getuige de soms ophefmakende advertentiecampagnes. 

 

Hoog tijd om een balans op te maken. In dit onderzoek wordt een soort ‘state of the 

sector’ opgemaakt. We belichten eerst het decor waarin de uitzendarbeid werkt: de markt, 

en dan voornamelijk de arbeidsmarkt – de uitzendkrachten zijn de grondstof – en de 

regelgeving. We gaan ook in op twee trends die nauw in verband staan met uitzendarbeid: 

de uitbesteding en de nood aan flexibiliteit. 

 

Vervolgens stellen we de actoren voor: de uitzendbureaus, de uitzendkrachten, de 

gebruikers, de vakbonden en de sectorfederaties. Elk hebben ze eigen belangen, strategieën 

en rollen. We baseren ons daarvoor op gesprekken met de betrokken actoren. 

 

Vervolgens gaan we dieper in op de feitelijke inzet van de uitzendarbeid – aan welke 

parameters beantwoordt die – en de motieven van de gebruikers. De gebruikers hebben 

immers de sleutel in handen, zij zijn het die al dan niet beslissen om uitzendkrachten in te 

zetten. Dit gebeurt aan de hand van statistisch materiaal dat we hebben verzameld bij een 

representatief staal van ondernemingen, gebruikers en niet-gebruikers, in de Vlaamse 

industrie. 

 

Tenslotte kijken we even over de grens. Naargelang de regelgeving is in sommige landen 

meer of minder mogelijk dan bij ons. Vooral in Nederland zijn een aantal toepassingen 

waar de uitzendkantoren bij ons wel brood in zien. 

 

We hopen u met dit dossier een omstandig inzicht te kunnen geven in de vele facetten van 

de uitzendarbeid. 
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3. 

2. HET DECOR 

2.1 Inleiding 

Uitzendarbeid is een fenomeen dat bij uitstek afhankelijk is van heel wat 

omgevingsfactoren. We belichten de toestand op de arbeidsmarkt, de evoluties in de 

flexibiliteit in ondernemingen, de trend naar uitbesteding en de wettelijke regeling waar 

uitzendarbeid onder valt, met inbegrip van een uitstapje naar de regeling omtrent 

terbeschikkingstelling. Al deze elementen samen vormen het decor waarin de uitzendsector 

zijn activiteiten ontplooit. 

2.2 De toestand op de arbeidsmarkt 

Arbeidskrachten zijn de grondstof voor de uitzendkantoren. Zonder arbeidskrachten geen 

uitzendarbeid. Er moet dus een voldoende aanbod zijn op de markt. Anderzijds is het voor 

de sector ook voordelig als er een zekere krapte is, waardoor er een minimale spanning 

tussen vraag en aanbod is. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

4. 

Tabel 1: Overzicht arbeidsmarktcijfers 1994-1998 

 1996 1997 1998 1999 

Aantal werkenden (15-64 jaar) 2 388 000 2 417 000 2 425 500 2 462 000 

Waarvan loontrekkenden 1 969 500 2 014 000 2 015 100 2 069 900 

- met deeltijds contract 332 500 350 700 377 600 421 200 

- met tijdelijk contract 131 600 140 600 170 600 193 600 

Arbeidsvolume loontrekkenden. (in 

uren/week) 

1 889 400 1 936 000 1 914 000 (1 945 600)* 

Arbeidsvolume uitzendarbeid (in VE**) 26 800 32 900 36 900 38 700 

Aantal werklozen 258 600 240 200 214 100 192 100 

Waarvan langdurig (+1 jaar) 139 500 129 200 112 700 93 800 

Aantal banen 2 242 300 2 264 400 2 308 100 2 336 900 

Waarvan jobs in rsz-loondienst 1 820 500 1 842 300 1 885 800 1 914 900 

- in de secundaire sector 580 600 570 700 571 300 570 900 

- in de tertiaire sector 645 000 668 500 693 900 708 700 

- in de quartaire sector 563 800 571 800 588 800 603 100 

Aantal (VDAB-)vacatures 14 000 16 600 23 200 31 100 

Waarvan voor laaggeschoolden 6 700 7 300 11 100 14 900 

Aantal werklozen per vacature 18 15 9 6 

Onderbenuttingsgraad n.b. 10,7 10,1 9,6 

Bron: Jaarboek Steunpunt Werkgelegenheid, arbeid & Vorming 2000; * Raming; ** Voltijdsequivalenten 

De onderzoekers van het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid & Vorming formuleren 

onder meer de volgende vaststellingen omtrent de arbeidsmarktsituatie in Vlaanderen anno 

1999: 

 

 De werkgevers temperen hun eisen onder druk van de krapte op de arbeidsmarkt en 
vragen minder personen met werkervaring.  

 

 In Europees perspectief participeren weinig Vlamingen op de arbeidsmarkt. Maar de 
beroepsbevolking zal tot 2010 blijven toenemen, met meer ouderen, meer vrouwen en 
meer hoger geschoolden.  
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 Het aantal werkenden ligt in 1998 op recordniveau, maar het arbeidsvolume komt niet 
uit boven het niveau van 1991.  

 

 De Vlaamse werkgelegenheid is tussen maart 1997 en maart 1998 gegroeid met 2% of 
meer dan 32 000 jobs. In de loop van 1998 herstelt de werkgelegenheid in de industrie 
door minder jobverlies, in een aantal industrietakken (o.m. de metaal) is er zelfs 
banengroei. 

  

 In 1998 zijn er 140 000 werklozen die actief kunnen zoeken en onmiddellijk 
beschikbaar kunnen zijn op de arbeidsmarkt.  

 

 In België zit Vlaanderen in de kopgroep door de lage werkloosheid. De risicogroepen 
(jongeren, laaggeschoolden en allochtonen) behouden nochtans een precaire 
arbeidsmarktpositie.  

 
(Bron: Perstekst Steunpunt WAV) 

Er is duidelijk een krapte op de arbeidsmarkt. Dat werkgevers daardoor minder hoge eisen 

stellen, kan een voordeel zijn voor de uitzendbureaus. De uitzendbureaus zelf vissen echter 

vanzelfsprekend in dezelfde vijver zodat ook voor hen het aanbod daalt. Een groeiende 

arbeidsmarkt is een goede zaak voor de uitzendsector, wanneer men er van uitgaat dat een 

belangrijk volume van de uitzendarbeid rechtstreeks te maken heeft met het motief van de 

'intrede' (uitzendarbeid als rekruteringskanaal). Belangrijk is echter wel dat de groei in de 

werkgelegenheid zich nu stilaan ook manifesteert in de industrie, daar de uitzendsector daar 

zijn grootste marktaandeel heeft. De groei manifesteert zich overigens ook via een toename 

van het aantal deeltijdse en tijdelijke contracten. 

 

Daarnaast blijven blijkbaar een aantal spanningen bestaan: er is nog steeds een grote 

reserve aan werklozen, die steeds moeilijker doorstromen naar een baan. De 

schoolverlaters en de werknemers die van baan veranderen nemen het gros van de 

aanwervingen voor hun rekening. De uitzendkantoren richten zich nu specifiek ook op de 

schoolverlaters. Wie van job verandert kan dat ook via een uitzendkantoor, als er een vaste 

job in het vooruitzicht wordt gesteld. De beroepsbevolking stevent verder af op een 

vergrijzing. De impact daarvan voor de uitzendsector is moeilijker in te schatten, al is de 

sector er niet blind voor. Enkele van de grootste bureaus hebben een afdeling voor oudere 

werknemers geopend. De werkgelegenheid voor de laaggeschoolden, bij substitutie vaak 

arbeiders, blijft echter krimpen. Dit is de belangrijkste groep van uitzendkrachten. Per 

definitie versmalt daardoor het potentieel van uitzendkrachten. Al bij al is de inschatting 

van de evolutie op de arbeidsmarkt voor de uitzendsector vooral een kwestie van het juist 

inschatten van verschuivingen in het profiel van potentiële uitzendkrachten. 
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2.3 Flexibiliteit troef 

Slechts een beperkt deel van werknemers wil flexibel werken. Het vast contract blijft de 

voorkeur genieten. Het algemeen gehalte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt is in België al 

vrij hoog. De vraag is hoe veel meer flexibiliteit de werknemers nog kunnen of willen 

opbrengen en hoeveel flexibiliteit de werkgevers nodig achten. Syndicaal is dit een gevoelig 

punt. 

 

De vraag naar flexibiliteit wordt uitgelegd door de nood om snel te kunnen reageren op de 

veranderende behoeftes op de afzetmarkt. Flexibiliteit is in België vooral mogelijk door 

flexibele werktijden binnen een vast contract.  

Tabel 2: Tijdelijke en deeltijdse arbeid 

Type Geslacht Aandeel (%) per leeftijdscategorie Aantal 

  15-24 25-49 50-64 15-64  

Deeltijds loontrekkenden mannen 8,8% 3,5% 6,7% 4,5%  

 vrouwen 29,2% 42,1% 49,1% 41,4%  

 totaal 18,0% 20,6% 20,8% 20,4% 421 000 

Tijdelijke loontrekkenden mannen 17,5% 2,8% 0,9% 4,0%  

 vrouwen 26,6% 6,8% 3,6% 8,8%  

 totaal 21,5% 4,5% 1,6% 5,9% 194 000 

Aandeel deeltijdse (1999) en tijdelijke (1997) loontrekkenden in het totaal aantal werkenden, naar leeftijd en 
geslacht, Vlaams gewest. Bron: NIS, SEB (bewerking Steunpunt WAV) in Vrind 1999 en Vrind 2000 

Tabel 3: Atypische Arbeid: omvang (personen) en evolutie (%) 1994-1997 

 Atypische arbeid 

 geslacht Ploegwerk Avondwerk Nachtwerk Zaterdagwerk Zondagwerk Thuiswerk 

Omvang 

(x 1.000) 1997 

mannen 201,6 124,9 70,0 100,1 61 30,5 

vrouwen 92,1 62,5 24,2 102,4 50,3 30,9 

totaal 293,7 187,4 94,2 202,5 111,3 61,4 

Evolutie (%) 

1994-1997 

mannen +9,6 +2,2 -1,0 +10,5 +7,6 +22,4 

vrouwen +12,3 +4,1 +6,8 +9,6 +13,3 +21,4 

totaal +10,4 +2,8 +0,9 +10,0 +10,1 +21,9 

Bron: NIS, SEB (bewerking Steunpunt WAV) in Vrind 1999 
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Alternatieve vormen van flexibiliteit, onder meer op maat van de werknemer, zullen aan 

belang winnen, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt. Elke investering die niet snel 

ongedaan kan gemaakt worden, zoals het aanwerven van personeel, is een risico. Het risico 

dat men loopt met het aanwerven van uitzendkrachten is erg beperkt. Het ‘flex-’ klimaat is 

derhalve erg gunstig voor de ontwikkeling van vormen van uitzendarbeid. 

2.4 Hoogtij van de uitbesteding 

Uitbesteding op zichzelf is vandaag een van de belangrijkste tendensen in de recente 

evoluties in de bedrijfsorganisatie (STV TOA 19991). Uitzendarbeid is in zekere zin een 

vorm van uitbesteding. Een van de belangrijkste concurrenten van de uitzendkantoren zijn 

dan ook nog altijd onderaannemers, hetzij als individuele zelfstandigen, hetzij als bedrijven 

met een aantal werknemers. 

 

De gebruiker huurt een zelfstandige of een onderaannemend bedrijf in voor het uitvoeren 

van een bepaalde opdracht. De zelfstandige of het bedrijf worden per factuur voor dit werk 

betaald. Vaak gebeurt dit werk binnen de muren van de gebruiker, zelfs aan de 

productielijnen van de gebruiker. De zelfstandigen of onderaannemers worden 

ingeschakeld in het productieproces. Men bevindt zich dan in de grijze zone tussen 

onderaanneming, valse zelfstandigen en terbeschikkingstelling. Gezien de delicate situatie 

gebeurt dit onderaannemen vaak na overleg met de syndicale vertegenwoordiging in het 

bedrijf. Op een aantal plaatsen is het gebruik van onderaannemers zelfs in een CAO 

geregeld, met de uitdrukkelijke intentie om wantoestanden tegen te gaan. 

 

Men doet zoveel moeite om in die grijze zone zijn weg te vinden omdat het inzetten van 

onderaannemers vaak een meer economische oplossing is dan het inzetten van 

uitzendkrachten. Voor een aantal functies is het inzetten van onderaannemers of 

zelfstandigen de enige manier om gekwalificeerd personeel te bereiken. Een typisch 

voorbeeld hiervan zijn de uitbeners. 

 

De uitzendsector schat dat wanneer de uitbesteding die als 'oneigenlijk' te klasseren is zou 

overgeheveld worden naar uitzendarbeid, de tewerkstelling in uitzendarbeid aanzienlijk zou 

toenemen. 

                                                 
1  DELAGRANGE, HENDRIK. Bedrijfs- en Arbeidsorganisatorische innovaties in de Vlaamse Industrie. Brussel, STV 

Innovatie & Arbeid, 1999 
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2.5 De (ex-)beschotten regeling 

Sinds het Decreet van 6 maart 1991 is een eigen Vlaamse regeling voor de erkenning van 

uitzendarbeid. Door het Decreet van 3 maart 1993 werd ook voor de activiteiten werving 

& selectie en outplacement een erkenning nodig. Bovendien werden door deze decreten 

'beschotten' opgetrokken tussen de verschillende activiteiten: werving & selectie, 

outplacement en uitzendarbeid mogen niet door hetzelfde bedrijf uitgevoerd worden. 

Private arbeidsbemiddeling tegen betaling was verboden tot in het Decreet van 19 april 

1995 een opening werd gemaakt naar bemiddeling voor schouwspelartiesten en hogere 

functies. Alle andere arbeidsbemiddeling was voorbehouden aan de publieke bemiddelaar 

(de VDAB). 

 

Bij decreet van 13 april 1999 werd door het Vlaams Parlement een nieuwe regeling m.b.t. 

de private arbeidsbemiddeling en uitzendarbeid in Vlaanderen ingevoerd. De aanleiding 

hiervoor was de IAO-Conventie nr. 181. De conventie stipuleert dat er geen monopolies 

mogen zijn in de arbeidsbemiddeling, noch publiek, noch privaat. Er was in de praktijk een 

publiek monopolie op de arbeidsbemiddeling, berustend bij de VDAB. De private sector 

wenste na het opheffen van dat monopolie met gelijke wapens de arbeidsmarkt tegemoet te 

treden, wat door de beschottenregeling niet mogelijk was.. In het nieuwe decreet worden de 

consequenties hiervan gevolgd. Dat houdt in dat het overheidsmonopolie wordt beëindigd 

en dat de beschotten worden opgeheven. 

 

In de praktijk betekent dit dat de uitzendbureaus nu ook werving, selectie en outplacement 

kunnen aanbieden en dat bijvoorbeeld rekruteringsbureaus uitzendarbeid kunnen 

aanbieden, mits ze voor die activiteit ook een erkenning hebben. 

 

Het decreet is sinds 1 september 2000 van toepassing. De krachtsverhoudingen, die 

vroeger door de ‘beschotten’ in een evenwicht worden gehouden, zouden wel eens kunnen 

veranderen. Binnen de verschillende deelsectoren probeert men door acquisities, 

overnames of het ontwikkelen van nieuwe activiteiten zich voor te bereiden op de gevolgen 

van het wegvallen van die beschotten. 

Naast de Vlaamse regelgeving blijft uiteraard de Federale Arbeidswetgeving van toepassing, 

onder meer de wet van 1987 en uiteraard de toepasselijke CAO’s. 

 

De nieuwe situatie zal de lakmoesproef zijn voor de deontologie die de verschillende 

spelers in de arbeidsbemiddeling er op na houden.  
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2.6 Onder welke voorwaarden kan op uitzendarbeid een 

beroep gedaan worden? 

Het inzetten van uitzendkrachten is wettelijk aan drie basisvoorwaarden gebonden: er moet 

een geldig motief zijn, in sommige gevallen moet er een akkoord zijn met de vakbond en  

het uitzendkantoor waarmee men werkt moet erkend zijn. Tenslotte moet er natuurlijk ook 

voor betaald worden. 

2.6.1 Een ‘geldig’ motief 

Een uitzendkracht kan ingezet worden voor drie verschillende redenen: 

 De vervanging van een vaste werknemer wiens arbeidsovereenkomst tijdelijk 

geschorst is wegens ziekte, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeval, verlof, 

zwangerschapsverlof, syndicaal verlof of loopbaanonderbreking van korte duur. 

Het mag niet voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst is geschorst wegens 

staking, lock-out, slecht weer of economische problemen en niet voor werknemers 

wiens arbeidsovereenkomst is beëindigd 

Of… 

 Een tijdelijke vermeerdering van het werk. Vroeger (tot 1997) moest het om een 

'buitengewone vermeerdering' gaan, die onregelmatig of onvoorzien moest zijn. De 

nieuwe formulering is ruimer dan de oude. 

Of…  

 De uitvoering van een uitzonderlijk werk of een werk uit een lijst bepaald binnen 

een KB. Uitzonderlijk is alles wat niet tot de normale bedrijvigheid van de 

onderneming behoort en die een bijzondere bekwaamheid vereisen. Dit alles mag 

niet meer dan drie maand duren, behoudens enkele uitzonderingen. Recent werden 

aan de lijst de vormingsprojecten en begeleidingen bij sluitingen toegevoegd, om 

een aantal sociale (invoeg-)projecten mogelijk te maken. 

2.6.2 Syndicaal akkoord 

In een aantal gevallen is een syndicale toestemming vereist. Voor de eerste twee “geldige 

redenen” hangt dit deels af van de aanwezigheid van een syndicale vertegenwoordiging en 

deels van de reden van de schorsing van het arbeidscontract, voor de tijdelijke 

vermeerdering hangt het bovendien af van de duur van de vermeerdering van het werk. 

Voor de derde reden is het enkel nodig in een aantal uitzonderingsgevallen. Een beknopt 

overzicht is onder meer op de website van UPEDI te vinden2. 

 

                                                 
2  http://www.upedi.be/nl/Juridisch/Duur_en_procedure/duur_en_procedure.html 
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Verder is uitzendarbeid is uitzendarbeid lange tijd expliciet verboden geweest in de 

bouwsector, omdat men destijds van oordeel was dat in deze twee sectoren de kans op het 

verglijden naar illegale koppelbazerij te groot was. Uitzendarbeid is nu ook in de 

bouwsector mogelijk, zij het dat er een aantal beperkende regels gelden. 

2.6.3 Via een erkend uitzendbureau 

Het inzetten van uitzendkrachten kan enkel via een kantoor dat daar een erkenning voor 

heeft. Deze erkenning wordt door de Vlaamse Minister van Arbeid afgeleverd op advies 

van de ACPA (Advies Commissie Private Arbeidsbemiddeling). In die Commissie zijn de 

werkgevers en werknemersorganisaties vertegenwoordigd. Het secretariaat ervan berust bij 

de SERV. De minister kan alleen van het advies van de commissie afwijken indien hij zijn 

beslissing motiveert. 

 

Een erkenning wordt altijd voor een onbepaalde duur gegeven. Wanneer blijkt dat het 

uitzendkantoor de verplichtingen niet naleeft kan de erkenning ingetrokken worden of 

omgezet in een erkenning voor een periode van 6 maanden. In die periode kan het kantoor 

de zaken terug in orde brengen. 

2.6.4 Betalen 

Voor het inzetten van een uitzendkracht wordt door het uitzendkantoor een factuur 

gemaakt voor een bedrag dat overeenstemt met het brutoloon van de uitzendkracht 

vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Deze meerprijs wordt door de gebruiker (het 

inlenende bedrijf) betaald. Ze wordt dus niet afgehouden van het loon van de 

uitzendkracht. 

 

Deze coëfficiënt varieert en is het voorwerp van commerciële onderhandelingen, maar zit 

meestal in de buurt van de waarde 2. De laatste jaren is deze waarde echter onmiskenbaar 

gedaald (zie 3.2.5). Deze factuur is het enige wat de gebruiker betaalt, alle andere sociale 

lasten en kosten zijn voor rekening van het uitzendkantoor. 

2.7 Terbeschikkingstelling 

De wet op de uitzendarbeid is in feite één grote uitzondering op het verbod op 

terbeschikkingstelling.  
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Er is sprake van 'terbeschikkingstelling’ (vaak foutief aangeduid als detachering) wanneer een 

werknemer van het ene bedrijf uitgeleend wordt aan een ander bedrijf, waarbij het 

ontvangende bedrijf leiding en gezag overneemt. De begrippen ‘leiding en gezag’ zijn hierin 

zeer belangrijk. De interpretatie ervan door de arbeidsinspectie wordt door de 

ondernemingen en allerhande advocatenbureaus nauwlettend opgevolgd. Het hangt van die 

interpretatie af of een bepaalde situatie valt onder de verboden terbeschikkingstelling dan 

wel de toegelaten onderaanneming. De bepalingen in het contract tussen de 

onderaannemer en de gebruiker moeten met oog voor detail worden opgemaakt. 

 

In de loop van 2000 werd de interpretatie van de begrippen leiding en gezag versoepeld. Er 

zijn nu drie gevallen waar verondersteld wordt dat er geen enkel gezag over de werknemer 

in kwestie wordt uitgeoefend:  

 In verband met het (laten) naleven van verplichtingen inzake welzijn op het werk; 

 Instructies in verband met arbeids- en rusttijden; 

 Instructies in verband met de uitvoering van het overeengekomen werk. 

 

Terbeschikkingstelling blijft dus verboden. Men zal dus in de contracten nog altijd op 

allerlei details moeten letten, maar in de praktijk kan men spreken van een belangrijke 

uitholling van het verbod.  

 

Dit opent een zeer ruime waaier aan mogelijkheden, niet alleen voor de uitzendkantoren. 

 Terbeschikkingstelling via uitzendkantoren 

Het voornaamste voordeel voor de uitzendkantoren is dat ze door middel van 

terbeschikkingstelling voor bepaalde in de wet omschreven (Interim Brug, schoolverlaters) 

een contract van onbepaalde duur (of een langlopend contract van bepaalde duur) kunnen 

aanbieden. Daarmee is een van de belangrijkste nadelen van uitzendwerk voor de 

uitzendkracht minstens gedeeltelijk van de baan, al kunnen de uitzendkantoren nog altijd 

niet aan gelijk welke uitzendkracht een contract van bepaalde of onbepaalde duur 

aanbieden. 

 

Uitzendkantoren zouden dit nochtans graag kunnen doen. Men verwacht daardoor 

uitzendkrachten met een ander profiel te kunnen aantrekken én te houden. Voor de 

uitzendkantoren zelf betekent dit dat het lonend kan worden om in uitzendkrachten te 

investeren, onder meer door het geven van opleiding en het intensief zoeken naar 

opeenvolgende opdrachten. 

 

De uitzendkracht tekent een contract bij het uitzendkantoor  en vervult daarna opdrachten, 

net zoals bij klassieke uitzendarbeid. Wanneer er tussen twee opdrachten door geen andere 

opdracht is, wordt de werknemer verder doorbetaald. 
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Terbeschikkingstelling is voor uitzendkantoren enkel zinvol wanneer er een voldoende 

kritische massa is, dat betekent dat men voldoende garantie moet hebben dat de 'vaste' 

uitzendkracht een minimum aan opdrachten kan doen. Men moet het risico dat men de 

uitzendkracht moet betalen zonder dat hij aan het werk is voldoende klein kunnen houden. 

 

Verschillende uitzendkantoren maken zich sterk dat voor een aantal functies de kritische 

massa nu al kan bereikt worden, en dat wanneer men de zekerheid van de 

terbeschikkingstelling heeft, het zinvol wordt om nog meer te gaan investeren in opleiding. 

Men mag dus verwachten dat wanneer de regeling er door komt, er vrij snel een aantal 

initiatieven zullen genomen worden. Terbeschikkingstelling zal echter waarschijnlijk 

beperkt blijven tot een relatief klein aandeel van de uitzendkrachten, gezien de sterke 

doorstroming naar vaste tewerkstelling die er nu bestaat en gezien de kritische massa die 

waarschijnlijk enkel bij knelpuntfuncties kan bereikt worden. 

 

In Nederland (zie 6.4) bijvoorbeeld ziet men dat de terbeschikkingstelling voor de helft 

bestaat uit terbeschikkingstelling van uitzendkrachten en voor de andere helft uit 

terbeschikkingstelling van ingenieurs en informatici. Gezien de structuur en de werking van 

de informaticasector bij ons zou de situatie wel eens gelijklopend kunnen zijn. Veel 

informatici en ingenieurs werken nu in een vorm van onderaanneming die in de praktijk 

“goed lijkt op” terbeschikkingstelling. 

 

Een belangrijke factor zal de mate zijn waarin uitzendkrachten in vaste dienst ook rechten 

kunnen opbouwen (anciënniteit, verloning op basis van ervaring etc.). Tot op vandaag zijn 

een aantal van de voordelen van de klassieke werknemer nog altijd niet van toepassing op 

de uitzendkracht. Voor een occasionele uitzendkracht of iemand die zich in een 

overgangssituatie bevindt is dat allicht niet zo’n punt, voor wie een professionele loopbaan 

als uitzendkracht wil, wel. 

 

Tenslotte mag men verwachten dat er op een bepaald punt problemen zouden ontstaan als 

een gebruiker een vaste uitzendkracht toch in dienst zou willen nemen. 

 Terbeschikkingstelling buiten de uitzendkantoren om 

De theoretische mogelijkheid tot terbeschikkingstelling is echter niet beperkt tot 

uitzendkantoren. Ook bedrijven kunnen personeel ter beschikking stellen van andere 

bedrijven en aldus zelf een soort pool ontwikkelen. Ook voor bedrijven die tot dezelfde 

groep behoren kan dit een interessante optie zijn. Er zijn daarvoor onder bepaalde 

voorwaarden een beperkt aantal mogelijkheden in de wet voorzien. 
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Men mag alleszins verwachten dat een grote hap van de terbeschikkingstelling zal toegepast 

worden buiten de uitzendkantoren om. Vandaag al zijn er her en der aftastende gesprekken 

tussen bedrijven om elkaar personeel ter beschikking te stellen. Dit gebeurt doorgaans op 

zeer lokaal niveau bij bedrijven die in een gelijkaardige sector werken maar niet elkaars 

concurrenten zijn. De drempels zijn echter vrij hoog, en het moet al lukken dat de 

flexibiliteitbehoeften complementair zijn. In feite is dit enkel mogelijk voor 

flexibiliteitbehoeften die gepland of voorspeld kunnen worden. Hoe groot de 

mogelijkheden hier in het algemeen zijn is moeilijk in te schatten. Meestal is de nood aan 

flexibiliteit, waar nu uitzendkrachten voor ingezet worden, niet zo voorspelbaar en/of kan 

men het zich niet veroorloven dat de betrokken werknemers niet beschikbaar zijn. 

 

Anders liggen de zaken voor bedrijven die binnen eenzelfde groep horen. Daar ligt de 

terbeschikkingstelling voor de hand: het gaat in feite om hetzelfde bedrijf, maar doordat de 

zusters in de groep verschillende juridische eenheden zijn mogen de werknemers nu niet 

uitgewisseld worden. Met terbeschikkingstelling is dat euvel van de baan. Onder deze 

omstandigheden kan het systeem goed functioneren, al was het maar omdat voor de 

werknemers zelf het psychologisch nog altijd om hetzelfde bedrijf gaat waar ook de 

arbeidsvoorwaarden doorgaans  gelijklopend zijn. Het probleem van de loyaliteit is hier 

minder scherp, zowel voor de werknemer als de werkgever (duiventilsyndroom). 

 Creativiteit 

In de periode vóór de versoepelde interpretatie ontwikkelden de uitzendkantoren al 

oplossingen die uiteraard juridisch geen terbeschikkingstelling zijn maar in de praktijk min 

of meer hetzelfde effect hebben. De ‘een stapje voor’ strategie werd door de uitzendsector 

wel vaker toegepast, maar het aantal uitzendkantoren dat creatieve oplossingen zocht om 

uitzendkrachten nu aan zich te binden is dermate groot dat men er mag van uitgaan dat de 

terbeschikkingstelling aan een reële behoefte van zowel uitzendkantoren als bedrijven 

tegemoet komt. 

 

Voor de uitzendkantoren is een regeling die hen toelaat om uitzendkrachten vast in dienst 

te nemen van groot belang. Het is een van de sleutelelementen in hun strategie om 

enerzijds andere doelgroepen op de arbeidsmarkt aan te spreken en anderzijds aan de 

gebruikers een aantal nieuwe diensten te kunnen aanbieden. 
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2.8 Besluit 

Het uitzenden is aan een reeks regels en beperkingen gebonden. De gemeenschap en de 

vakbonden hebben via de toestemmingsvoorwaarden en de erkenningprocedures controle 

over de inzet van uitzendkrachten. Dit beperkt uiteraard de bewegingsruimte van de 

uitzendkantoren en de gebruikers, maar zorgt er tegelijkertijd ook voor dat uitzendarbeid 

binnen een maatschappelijk kader functioneert waardoor uitwassen, die de uitzendarbeid in 

zijn geheel zouden kunnen ondermijnen, vermeden worden. 

 

De arbeidsmarkt is ondertussen op een keerpunt gekomen. Er is een schaarste ontstaan aan 

(geschikte) arbeidskrachten. De arbeidsmarktparadox stelt alle arbeidsmarktactoren, 

waaronder de bedrijven, de uitzendkantoren en de andere bemiddelaars voor nieuwe 

situaties. Bovendien zorgen de opheffing van de beschottenregeling en de soepeler 

interpretatie van het verbod op de terbeschikkingstelling voor een verandering waarvan de 

gevolgen nog niet helemaal in te schatten zijn. 

 

De uitzendsector en met hen de overheid, de gebruikers en de vakbonden staan voor de 

opdracht het evenwicht dat in de voorbije jaren werd bereikt en nu onder druk staat, te 

herstellen. 
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3. VIJF ACTOREN, VIJF ROLLEN, VIJF POSITIES 

3.1 Inleiding 

In het veld van de uitzendarbeid zijn er verschillende actoren: vooreerst uiteraard de 

uitzendkantoren zelf, de uitzendkrachten, de gebruikers, de vakbond en de sectorfederaties. 

Van elk worden in de volgende paragrafen kort hun rol, positie en motieven beschreven. 

3.2 Uitzendbureaus 

3.2.1 Rol 

De uitzendbureaus zijn de intermediairen waar alles in dit onderzoek om draait. Ze zij de 

werkgever van de uitzendkrachten en leverancier voor de gebruikers. De uitzendbureaus 

zijn doorgaans opgedeeld in verschillende uitzendkantoren. 

 

Er zijn 103 bureaus, waarvan 62 zijn aangesloten bij UPEDI (de federatie van 

uitzendkantoren). Deze bureaus zijn verder georganiseerd in 1.002  kantoren die samen 

ruim 4.712 werknemers tellen. De sector had in 1999 een omzet van ruim 2,604 miljard 

euro. (Alle gegevens UPEDI3) 

3.2.2 Structuur van de uitzendbureaus 

De uitzendbureaus hebben doorgaans één hoofdkwartier dat naargelang de internationale 

uitbouw van de groep afhankelijk is van een hoofdkwartier in het buitenland. Op één na 

heeft geen enkel internationaal uitzendbureau een hoofdzetel in België. In het 

hoofdkwartier bevinden zich de algemene directie en een reeks stafdiensten, zoals de 

juridische dienst, informaticabeheer, persrelaties enzovoort. 

 

                                                 
3 Jaarverslag UPEDI 2000 
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Onder aan de piramide zijn er de uitzendkantoren. Een klassiek kantoor heeft een of 

meerdere account managers en een aantal consulenten. De account manager verzorgt de 

relatie met de gebruikers: het leggen van de eerste contacten, het onderhandelen van de 

voorwaarden enzovoort. De consulentes staan in voor het contact met de uitzendkrachten 

zelf, de administratieve afhandeling van de uitzendcontracten. Ze verwerken ook de vragen 

van de gebruikers. De consulenten (doorgaans vrouwen) selecteren en rekruten de 

uitzendkrachten, maken het contract op en zorgen voor de verdeling van de 

uitzendopdrachten. Ook de administratieve afhandeling gebeurt in eerste instantie door 

hen. In de kantoren die tot een grote groep behoren wordt na de eerste bewerkingen de 

verdere afhandeling centraal geregeld in de hoofdzetel. Daartoe zijn meestal 

informaticanetwerken opgebouwd. In een doorsnee uitzendkantoor zijn er twee tot vijf 

consulentes. 

 

Sommige kantoren zijn groter. Vaak gaat het dan om centrale kantoren in grote stedelijke 

centra, waar een aantal gespecialiseerde diensten (zie 3.2.12) samen worden ondergebracht 

of van waaruit verschillende kantoren in een regio worden geleid. 

 

Tussen het hoofdkwartier en de uitzendkantoren is er doorgaans nog een regionale of 

sectorgebonden structuur. Er zijn regiomanagers (die vaak kantoor houden in een van de 

grotere kantoren) die de algemene leiding hebben over de kantoren in een gebied dat 

meestal samenvalt met een provincie of een belangrijk economisch centrum. Daarnaast zijn 

er ook sectormanagers die de activiteiten coördineren binnen een bepaalde sector, 

doorgaans ook geografisch geconcentreerd. 

 

Deze middenstructuur is meestal historisch gegroeid: naarmate de activiteit uitgebouwd 

wordt, wordt deze gegroepeerd binnen een voor een persoon beheersbaar gebied. De 

sectormanagers krijgen vaak een aantal van de grote accounts toegewezen. Zij coördineren 

dan de vragen van de betrokken gebruikers, doen prospectie en werken projecten uit. 

 

Nieuwe producten worden doorgaans in het hoofdkwartier ontwikkeld. Van daaruit 

worden de eerste implementaties opgevolgd, tot wanneer het product voldoende is 

uitgewerkt, waarna het aan de middenstructuur wordt overgedragen. 

 

De structuur van de meeste uitzendkantoren is dus vrij transparant. Bovendien is ze erg 

flexibel doordat de uitzendkantoren zelf rechtstreeks contact hebben (onder meer voor de 

administratieve afhandelingen) met de hoofdzetel. De middenstructuur kan derhalve 

gemakkelijk gewijzigd worden zonder dat dit veel impact heeft op de dagelijkse werking. 
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3.2.3 Types uitzendkantoren (Timmerman) 

Over de typologie van de bureaus bestaat geen recent cijfermateriaal. Wel is er de 

gezaghebbende kwalitatieve studie van Koen Timmerman in opdracht van DPWB uit 1994. 

Timmerman onderscheidde 4 types van uitzendbureaus op basis van de parameters 

specialisatie en regionale oriëntatie. 

 

 Type 1: Regionaal georiënteerde gespecialiseerde uitzendbureaus 

Deze bureaus richten zich binnen een lokaal geografisch afgebakend gebied op één 

economische sector of een bepaald profiel van uitzendkrachten. Men vindt deze bureaus 

voornamelijk in Zuidwest -Vlaanderen, Antwerpen en Brussel. 

 Type 2: Niet regionaal georiënteerde gespecialiseerde uitzendbureaus 

Deze bureaus richten zich op de volledige Belgische markt en daarbinnen op één bepaalde 

economische sector of een bepaald profiel van uitzendkrachten. Men vindt deze bureaus 

vooral in de medische sector, boekhouding, hooggekwalificeerde technici en horeca. 

 Type 3: Regionaal georiënteerde niet gespecialiseerde uitzendbureaus 

Deze bureaus zijn meestal klein en zijn daardoor in hun bereik beperkt tot een regio. Velen 

van hen zijn in oorsprong niet gespecialiseerd, maar ook hierin door hun omvang in de 

praktijk wel. Vaak stemmen deze bureaus zich af op het economisch netwerk van de 

kantoorhouder, die na een loopbaan binnen bedrijven een uitzendkantoor heeft gestart. 

 Type 4: Niet regionaal georiënteerde niet gespecialiseerde uitzendbureaus 

In dit type bevinden zich de grote uitzendbureaus met een sterke geografische spreiding en 

een dicht kantorennetwerk. Door hun omvang zijn ze moeilijk als 'gespecialiseerd' te 

omschrijven, hoewel sommigen van de bureaus in het netwerk zich tot een specifieke 

sector of een profiel van uitzendkrachten richten. Deze bureaus nemen het grootste deel 

van de markt voor hun rekening. 

 

Op basis van de evoluties in de markt zou men verwachten dat de bureaus van het type 4 

hun aandeel vergroten en tegelijk hun aanbod sterker gaan specialiseren. Dat is ook wat 

Timmerman verwacht. Ze zullen onder hun ‘merk’ bureaus van Type 1 en Type 2 beheren 

die ze meestal zelf oprichten naargelang de mogelijkheden die zich op de markt aandienen. 

De types 1 en vooral 2 zijn dus opgeslorpt door Type 4 (zie volgende paragraaf), die 

daardoor eigenlijk ook specialisaties aanbieden en van karakter veranderen. Van het Type 3 

werd verwacht dat ze moeilijk zouden standhouden. In de praktijk blijken deze kleine 

echter kantoren goed stand te houden. Meer nog, wanneer er een (zelfs kleine) terugloop is 

in de markt blijken vooral de grote kantoren (type 4) daar gevoelig voor te zijn. 
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3.2.4 Overnames 

De uitzendsector wordt gekenmerkt door een reeks belangrijke overnames door 

internationale groepen. Het is niet duidelijk wat de effecten daarvan zijn voor het 

functioneren van de markt of de bureaus. Ook de rationaliteit achter de overnames is 

moeilijk in verband te brengen met de werking van de uitzendbureaus als dusdanig, waarbij 

het gros van de klanten regionaal bediend wordt. De sector zelf verwijst naar het 

toenemend belang van internationale klanten die voor uitzendcontracten in de 

verschillende landen waar ze gevestigd zijn met één bureau willen werken. Verder lijkt het 

voor een aantal kantoren belangrijk te zijn om zuiver op marktaandeel te werken, ongeacht 

de rentabiliteit. De financiële kracht van een internationale groep maakt het ook mogelijk 

om gedurende enige tijd met een laag rendement te werken met het oog op het verwerven 

van marktaandeel. 

 

Naast de overnames van uitzendkantoren door uitzendkantoren zijn er ook een aantal 

belangrijke overnames gebeurd door uitzendbureaus van andere ondernemingen die actief 

zijn in de domeinen die tot voor kort onder de 'beschottenregeling' (zie 2.5) vielen. De 

uitzendkantoren hebben vooral interesse voor rekrutering- en selectiebureaus, 

outplacement en headhunting. Gezien hun financiële kracht zijn het vooral de 

uitzendkantoren die de andere kantoren overnemen. Het omgekeerde is tot dusver nog niet 

voorgevallen. Allicht heeft dat te maken met de financiële kracht van de uitzendkantoren. 

3.2.5 Prijsconcurrentie 

In de huidige marktsituatie is er sprake van een zware prijsconcurrentie. Er zijn weinig 

andere parameters waar men nu nog vat op heeft, onder meer gezien de krapte op de 

arbeidsmarkt. Men kan geen zware selectie meer doorvoeren bij de kandidaten. Dit zet het 

zoeken van of aanbieden van toegevoegde waarde onder druk. 

 

De prijs heeft betrekking op de coëfficiënt die de kantoren aanrekenen (zie 2.6.4). Voor 

grote volumes kunnen dan lagere coëfficiënten berekend worden. De bedrijven spelen 

trouwens op die tendens in. Vooral grote bedrijven of bedrijfsgroepen bedingen absolute 

bodemprijzen voor grote contracten. 
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De uitzendkantoren vertellen niet graag hoe die coëfficiënt nu ligt, al was het maar omdat 

die van klant tot klant nogal kan verschillen. Die coëfficiënt schommelt meestal rond de 

waarde 2. Dat is op zichzelf niet zo duur als vaak wordt verondersteld. Alle mogelijke 

sociale lasten zijn inbegrepen en men wordt van heel wat administratief werk ontlast. De 

waarde van de coëfficiënt is het resultaat van commerciële onderhandelingen. Ze kan 

zakken tot 1,754 voor grote volumes en stijgen tot soms wel 2,2 voor moeilijk te vinden 

kwalificaties. Binnen die marge moet het uitzendkantoor de kosten betaald krijgen: 

vakantiedagen, eindejaarspremie, ziekte, werkingskosten, etc. 

 

Deze prijsconcurrentie zet de markt onder zware druk. Tussen de grootste bureaus is een 

strijd om marktaandeel aan de gang. De prijsconcurrentie dwingt uitzendkantoren tot een 

sterke kostenbeheersing. Soms vraagt men zich af of de lage prijs uitzendkantoren wel 

voldoende marge laat om aan al hun verplichtingen te voldoen. 

 

In het algemeen zorgt de hevige concurrentie voor een gespannen marktsituatie die door 

sommigen als ongezond wordt beschouwd. Het belemmert volgens sommigen de 

mogelijke samenwerking tussen kantoren. Door een gebrek aan samenwerking ligt het veld 

vrij voor uitzendkrachten en gebruikers om zelf de kantoren tegen elkaar uit te spelen, door 

het werken met of zich inschrijven bij verschillende kantoren. Theoretisch ontsnappen 

enkel in-house kantoren aan deze logica en in zeker mate ook de gespecialiseerde kantoren, 

voor zover niet alle grote spelers een specialisatie in kwestie aanbieden. Verder kan het ook 

de positie van de uitzendkantoren verzwakken wanneer samenwerking nodig is om grote 

contracten (veelal met internationale bedrijven) in de wacht te slepen. Voor contracten van 

grote omvang kan men vaak alleen niet voor voldoende uitzendkrachten zorgen. 

 

De uitzendmarkt staat nu op een keerpunt waarbij men stilaan overgaat van een 

aanbodgedreven markt (de gebruiker bepaalt, en kan zo onder meer de prijs drukken) naar 

een vraagmarkt, wat inhoudt dat de prijzen kunnen stijgen, de marges groter worden, het 

rendement stijgt en er weer ruimte komt voor investeringen. Ook de W&S activiteiten 

zouden wel eens broodnodig kunnen blijken voor de kantoren. De nood aan dergelijke 

vormen van toegevoegde waarde is allicht een van de belangrijkste drijfveren voor 

uitzendkantoren om actief te blijven qua innovatie. 

                                                 
4  H. Muyldermans, geciteerd in ‘Vorig jaar was een prachtig jaar voor uitzendarbeid’, Het Belang van Limburg, 24 

februari 2001 
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3.2.6 Nieuwe strategieën 

Wanneer de prijsconcurrentie faalt, moeten de uitzendkantoren andere strategieën 

uitwerken om hun marktaandeel te vergroten en hun marges te verruimen. De zoektocht 

naar meer toegevoegde waarde is de centrale idee waar de strategieën van de 

uitzendkantoren onder te verzamelen vallen. Meer toegevoegde waarde betekent dat men 

méér aanbiedt dan louter het uitzenden van uitzendkrachten. Men biedt nieuwe diensten 

aan, men zorgt voor een dienstverlening op maat, men leidt uitzendkrachten op enzovoort. 

 

Daarnaast moeten de uitzendkantoren ook een antwoord zoeken op de problemen die zich 

op de arbeidsmarkt stellen. De arbeidsmarktparadox geldt namelijk ook voor de 

uitzendkantoren. Daarom ontwikkelen ze allerlei strategieën om hun rekruteringskracht te 

vergroten. 

3.2.7 Maatwerk 

Een aantal gebruikers heeft een behoefte aan flexibiliteit op basis van uitzendkrachten die 

echter verder reiken dan het klassieke uitzenden van uitzendkrachten zonder meer. Voor 

hen kunnen oplossingen op maat worden uitgewerkt. 

 

De basis voor zo'n maatwerk is een businessplan, dat door het uitzendkantoor wordt 

opgesteld. Daar gaat doorgaans een uitgebreid bezoek aan de werkvloer aan vooraf waarbij 

voor de verschillende posten in het bedrijf de nodige kwalificaties kunnen bekeken worden. 

In sommige gevallen loopt het kantoorpersoneel een stage in het bedrijf of krijgen ze een 

opleiding. Dat moet de mensen van het uitzendkantoor in staat stellen om in overleg met 

de bedrijfsleiding een vrij gedetailleerd overzicht te maken van welk soort flexibiliteit op 

welke plaats wanneer nodig is. Er wordt dan met de klant doorgedreven naar een oplossing 

gezocht om aan die flexnood tegemoet te komen. Het uitzendkantoor heeft een aantal 

'tools' ter beschikking. 

 

Eén van deze tools is het installeren van een kantoor binnen het bedrijf zelf, een 

zogenaamd in-house kantoor. Daardoor wordt de communicatie met de gebruiker en de 

uitzendkrachten vereenvoudigd en worden een heleboel praktische kwesties in één keer 

geregeld. Zo'n kantoor is niet noodzakelijk permanent. Het kan zijn dat het slechts 

gedurende een paar maand functioneert en dan terug gesloten wordt tot de volgende piek 

in de productie (Gezien de bekendheid van het begrip gaan we er nog wat dieper op in in 

de volgende paragraaf (3.2.8)). 
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Een tweede belangrijke tool is het geven van opleidingen door het uitzendkantoor zelf. De 

opleiding is specifiek voor de situatie bij de gebruiker - de uitzendkrachten zijn dan volledig 

voorbereid om bij de gebruiker aan de slag te gaan. Een klassiek voorbeeld is een HACCP 

opleiding in de voedingsindustrie. Zo'n opleiding kan tot 2 à 3 dagen duren. Het kan 

gebeuren dat een uitzendkracht tijdens de opleiding zich plots realiseert dat de opdracht 

aan hem niet besteed is, waarna hij kan afhaken. 

 

Een derde tool is het automatiseren van de administratie. De data van de prikklok kunnen 

gelinkt worden aan de computer van het kantoor, waardoor de administratie voor de 

uitzendkracht en voor de gebruiker automatisch kan verwerkt worden. 

 

Het uitzendkantoor kan ook een ploeg ter beschikking houden bij het opstarten van de 

piekperiode om de start van de piekperiode te overbruggen. Er zijn dan ook een aantal 

extra-medewerkers van het kantoor aanwezig.  

 

Dergelijk maatwerk komt vooral voor in bedrijven met seizoensgebonden pieken waarvan 

men begin, omvang en einde redelijk goed kan inschatten. 

 

Vooral het kennen van het einde is ook voor de uitzendkantoren interessant. Men weet dat 

er op een bepaald moment een contingent vrij zal komen. Men kan dan al op voorhand 

proberen de uitzendkrachten ergens anders te plaatsen. Dat lukt doorgaans vrij goed. Nu 

en dan kan een volledige equipe naar een andere klant. De uitzendkantoren die met 

dergelijke constructies werken zijn erg gewonnen voor de idee van terbeschikkingstelling. 

 

Uitzendkantoren houden van dit soort klanten, niet alleen omdat ze daarmee goede zaken 

kunnen doen, maar omdat ze totaaloplossingen kunnen bieden en omdat ze ook de 

uitzendkracht zelf een aantrekkelijk perspectief kunnen geven. Bovendien zijn de 

uitzendkrachten die in een dergelijk systeem meedraaien veel trouwer dan de klassieke 

uitzendkrachten. Wanneer men er in slaagt om van verschillende bedrijven de pieken met 

een zelfde equipe op te vangen, blijven de uitzendkrachten graag meedraaien omdat ze de 

verschillende situaties kennen en min of meer zeker zijn van hun opdrachten. 

 

Tenslotte gaat een dergelijke totaaloplossing doorgaans ook gepaard met een overleg met 

de syndicale vertegenwoordiging in het bedrijf of op gewestniveau.  
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3.2.8 Een toepassing van maatwerk: in-house kantoren 

Een aantal uitzendkantoren plaatst een of meer van zijn of haar medewerkers in de 

kantoren van de gebruiker. Er is in de praktijk niet altijd sprake van een echt kantoor, soms 

is het niet meer dan een tafel-stoel-computer combinatie. Vanzelfsprekend gaat het dan om 

gebruikers die permanent een groot volume aan uitzendkrachten nodig hebben waardoor in 

de praktijk een of meerdere medewerkers van het uitzendkantoor permanent voor deze 

klant werken. 

 

Door de fysieke nabijheid kan de uitzendconsulent snel reageren op de noden van de 

gebruiker. Er is permanent contact mogelijk en in principe kan de consulent zelfs vooruit 

kijken. Hij wordt een verlengstuk van de personeelsdienst. 

 

De band met de uitzendkrachten wordt vergemakkelijkt. Deze hoeft voor het krijgen van 

een opdracht en het regelen van de administratie niet meer naar het kantoor. 

 

Bovendien wordt het bij grote volumes interessant om een speciale opleiding te voorzien 

voor de uitzendkrachten over thema’s die belangrijk zijn. Een klassiek voorbeeld is een 

HACCP opleiding in de voedingsindustrie. Een opleiding met volledige introductie kan dan 

uitgebreid gegeven worden waarbij de uitzendkrachten - naarmate de functie voor hen 

duidelijker inhoud krijgt - nog kunnen afhaken. Dat gebeurt nu en dan wel. 

 

Dergelijke situaties komen vooral voor in bedrijven met seizoensgebonden pieken waarvan 

men begin, omvang en einde redelijk goed kan inschatten. De algemene penetratie in de 

markt is moeilijk in te schatten. In-house kantoren komen vooral voor in grote bedrijven 

met en omvangrijk contingent. Ze zijn daarom vrij goed ‘zichtbaar’, wat de indruk kan 

wekken dat het om een omvangrijker fenomeen gaat dan het werkelijk is. 

 

Er zijn bedrijven die de greep van een in-house kantoor en de veronderstelde contacten 

met het lijnmanagement niet zien zitten. Het ontneemt het bedrijf misschien deels de 

mogelijkheid om op andere manieren met personeel te schuiven. Het uitzendkantoor is 

overigens wel een "partner", maar heeft toch andere belangen dan het bedrijf zelf. Op 

termijn kan dit nadelig zijn voor de verstandhouding. Er is zoiets als het belang van de 

organisatie dat na verloop van tijd relatief belangrijker wordt dan het doel waarvoor de 

organisatie was opgezet. Zal een bedrijf met een inhouse kantoor ooit nog trachten om van 

het uitzendwerk af te geraken? 

 

De (weinige) uitzendkantoren die met in-house werken wijzen deze bezwaren af en 

benadrukken dat de integratie van het kantoor in de onderneming minder ver gaat dan vaak 

wordt verondersteld en dat de contingenten in een duidelijk akkoord zijn vastgelegd.  
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In situaties waar er een krapte is op de arbeidsmarkt heeft een in-house trouwens niet veel 

zin omdat men verschillende kantoren moet aanspreken om toch maar ergens iemand te 

vinden. In sommige gevallen wordt een systeem van 'primaries' gebruikt, waarbij er een 

hoofdcontractor is die een akkoord heeft met een tweede uitzendkantoor, waar men 

bijkomende uitzendkrachten zal trachten te vinden wanneer de eigen krachten allemaal aan 

het werk zijn. 

 

Er is ontegensprekelijk een effect van fidelisering van de uitzendkracht. De 

uitzendconsulent kan sneller reageren. Het in-house kantoor heeft een vaste stek bij de per 

definitie grote klant. Theoretisch kan elk ander kantoor op elk moment een aanbod doen, 

maar men zal allicht minder snel van in-house kantoor veranderen dan van een gewoon 

kantoor. Commercieel is dit zeer interessant. Het vergemakkelijkt ook de eigen rekrutering 

van de gebruiker, die de rekruut meteen naar het interim-kantoor kan sturen. 

 

De uitzendkantoren zelf maken wel gewag van het probleem dat de consulenten in het in-

house kantoor hun band met de collega's verliezen. 

3.2.9 Andere doelgroepen 

De uitzendkantoren trachten populaties op de arbeidsmarkt aan te spreken die tevoren in 

mindere mate participeerden of de weg naar de arbeidsmarkt niet vonden. Men denke 

hierbij aan ouderen (waaronder mensen die op pensioen zijn maar toch nog een zekere 

beroepsactiviteit willen uitoefenen), langdurig werklozen, herintreedsters, migranten 

enzovoort. 

 

Bij deze groepen is er nog een groot arbeidspotentieel maar er zijn vaak een aantal 

hindernissen die hen beletten een job te vinden. Dat kunnen vooroordelen zijn bij de 

(potentiële) werkgevers, maar ook een gebrek aan vaardigheden zoals solliciteren en het 

vinden van de weg op de arbeidsmarkt, of het missen van de noodzakelijke kennis of 

ervaring. 

 

Voor deze groepen is de drempel van een uitzendkantoor lager dan die van een klassiek 

bedrijf. Bij een uitzendkantoor kan men terugvallen op de consulent, die als een soort agent 

optreedt bij de werkgevers. Op die manier raakt men uiteindelijk toch weer in het 

werkritme. 

 

De uitzendkantoren benadrukken graag dit drempelverlagend aspect. Het vormt de kern 

van hun sociale projecten (zie 3.2.17). Uiteindelijk stelt het hen in staat nieuwe segmenten 

op de arbeidsmarkt aan te boren. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

24. 

3.2.10 Andere functies 

De nood aan flexibiliteit situeert zich niet alleen bij de uitvoerende functies. De 

uitzendkantoren willen graag hun werkterrein vergroten. Het duidelijkst is deze strategie 

merkbaar door het openen van gespecialiseerde kantoren die zich vaker op meer 

geschoolde functies richten. 

 

Voor hoger geschoolden is uitzendarbeid niet zo vanzelfsprekend. De kandidaat 

uitzendkrachten hebben doorgaans mogelijkheden genoeg om in een vast contract te 

werken. Het grootste obstakel voor de werkgevers is dat de inloopperiode voor functies 

waarvoor men hooggeschoold moet zijn vaak langer is dan de eigenlijke uitzendopdracht. 

Men investeert dan veel met weinig rendement. 

 

Bovendien verklaren heel wat bedrijven dat ze hooggeschoolden liever aan zich binden met 

een vast contract; dat is het soort mensen dat men het liefst niet om de haverklap ziet 

vertrekken. Het aandeel opdrachten of taken voor hooggeschoolden dat slechts af en toe 

moet uitgevoerd worden en waarvoor uitzendarbeid wél in aanmerking komt lijkt beperkt 

tot de markt die nu bezet wordt via onderaanneming of aanverwante vormen. We hebben 

het dan vooral over functies zoals in de informatica en consultancy.  

 

Bovendien is er in deze functies vaak nood aan ervaring, en dat is moeilijk via 

uitzendarbeid. 

 

De ervaring met een ‘Know How’ kantoor waar kaderleden worden uitgezonden is dat er 

effectief een markt is voor kaderleden als uitzendkrachten, maar dat die beperkt is tot lager 

en middenkader en dat ze meestal worden ingezet voor functies die minder 

verantwoordelijkheid vergen dan de uitzendkaders in feite aan kunnen. Verder is het ook 

duidelijk dat de meeste uitzendkrachten nog altijd in relatief eenvoudige arbeidersfuncties 

werken. Het aandeel in gespecialiseerde functies is altijd al erg beperkt geweest. Wanneer 

specialisatie ook hogere scholing betekent, dan past dit profiel niet meer binnen het kader 

van uitzendarbeid. 

3.2.11 Een toepassing van terbeschikkingstelling: Pools 

Het werken met pools slaat op het vast in dienst nemen door uitzendbureaus van een 

groep uitzendkrachten, die dan in groep of individueel van de ene naar de andere opdracht 

gaan. Het is een toepassing van de terbeschikkingstelling (zie 2.7) en gezien 

terbeschikkingstelling niet toegelaten is blijven ook pools een theoretische constructie. 

Vaak wordt verondersteld dat de pools een vaste groep vormen die bijna altijd samen 

werkt, dat is echter niet noodzakelijk zo. Het begrip 'pool' wordt voornamelijk beschouwd 

vanuit het standpunt van de samensteller eerder dan van de gebruiker. 
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Voor uitzendbureaus is dit een oplossing om het hoofd te bieden aan het verloop en aan de 

nood om voor sommige gebruikers grote contingenten in één keer uit te zenden. Verloop is 

weliswaar de core business van uitzendbureaus, toch is het voor hen interessant een 

bepaalde groep werknemers aan zich te binden. Men mag veronderstellen dat het dan gaat 

om werknemers met een welbepaald, zeldzaam profiel.  

 

In de voedingsindustrie bestaat vandaag reeds een dergelijk systeem, dat echter door de 

sector zelf met argusogen wordt beschouwd omdat de wettelijke omkadering niet erg 

overtuigend is. 

 

In de mate dat de poolleden min of meer tegelijkertijd worden ingezet (hoewel dit niet 

noodzakelijk is gaat het meestal wel om werknemers met gelijkaardige kwalificaties die 

samengebracht worden) stellen zich een aantal problemen. Pools zullen moeilijk in te 

voeren zijn in bedrijven die te sterk op elkaar lijken; er moet een zekere complementariteit 

zijn qua pieken en dalen.  

 

Er zijn ook bedrijfsinterne pools die dan in hun geheel bij een 3de bedrijf ter beschikking 

kunnen gesteld worden. 

 

Gezien de toepassingen in de praktijk die “erg goed lijken op” terbeschikkingstelling in 

pools, mag men verwachten dat wanneer dit juridisch mogelijk wordt er een bepaalde 

markt voor zal zijn. Het is moeilijk in te schatten wat de omvang van de potentiële markt is. 

 Contrast tussen uitzendarbeid als "wervingskanaal" en nieuwe vormen van uitzendarbeid zoals pools 

De uitzendsector ziet pools als een interessante optie voor de toekomst. Vandaag profileert 

de uitzendsector zich echter in sterke mate als een wervingskanaal, al dan niet doelbewust. 

Pools staan haaks op de profilering van uitzendarbeid als wervingskanaal, omdat de 

uitzendkrachten in pools per definitie niet vast aangeworven kunnen worden door de 

gebruikers. 

 Levensvatbaarheid van pools 

Daarbij stellen zich twee problemen. Vooreerst moeten werknemers bereid gevonden 

worden om in een pool te blijven. Onderzoek (zie Tabel 9) wijst uit dat de meeste 

uitzendkrachten uit zijn op een vaste betrekking. Ook de klanten beschouwen de 

uitzendkrachten vaak als potentiële nieuwe werknemers en zullen trachten om goede 

krachten vast aan te werven. In dat opzicht moeten ook de werkgevers bereid gevonden 

worden om voor bepaalde categorieën geen aanbod op vast werk te doen. Het tweede 

probleem voor poolvorming is vooralsnog de wetgeving. Ondanks de recente versoepeling 

van de wetgeving omtrent terbeschikkingstelling blijft hier nog onduidelijkheid bestaan. 
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3.2.12 Specialisaties 

Steeds meer uitzendbureaus specialiseren zich op een bepaald segment van de 

arbeidsmarkt, zoals ouderen (45+) en zelfs op bepaalde functies. Grotere bureaus richten 

voor deze specialisaties soms aparte afdelingen op met verschillende namen. Dit laatste 

wordt (expliciet) ingegeven door een marketingstrategie waarbij men verschillende imago's 

wenst voor de verschillende marktsegmenten. Voor sommige segmenten mag men uitgaan 

van de concurrentie van wervings- en selectiebureaus, vooral voor de hooggeschoolde 

functies, zoals ingenieurs of interim-managers. Ook deze trend werd door Timmerman 

(DPWB 1994) beschreven. 

 

In dat kader komt het voor dat er volledige ‘afdelingen’ worden ‘uitgezonden’. Meestal zijn 

het consultancybureaus die iets dergelijks opzetten.  

 

Samengevat kunnen de volgende specialisaties aangetroffen worden, al dan niet onder een 

eigen merknaam: 

 Leeftijdsgroepen 

 Topprofessionelen 

 Voor één functie bij één gebruiker op één plaats (grote contracten) 

 Schoonmaak (full service) 

 Beveiliging (full service) 

 Financiële functies 

 Ingenieurs 

 Informatica 

 Verkoop 

 Horeca 

 Administratief personeel en personeel voor de industrie (klassieke opdeling) 

 Projectmanagement 

 Call-centra 

 Havenonderhoud (maatwerk) 

 

Voor veel van de specialisaties is de finale doelstelling rekrutering, de mensen die men in 

een dergelijk profiel rekruteert zijn eigenlijk - behoudens enkele uitzonderingen - finaal 

geen uitzendwerkers. Er bestaat een contingenten uitzendkrachten dat aan een 

uitzendcontract de voorkeur geeft boven een klassiek contract. Het gaat dan voornamelijk 

om mensen in knelpuntberoepen, zoals verpleegsters. Zij bevinden zich in een specifieke 

arbeidsmarktsituatie waardoor ze voor zichzelfvia uitzendcontracten een arbeidsregime 

kunnen nastreven.  
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Zowel voor de gebruikers als de kantoren wordt specialisatie een zegen genoemd. Het 

opent mogelijkheden voor opleiding en de coëfficiënt ligt hoger (aanrekening aan de 

gebruiker). Specialisatie lijkt, alvast bedrijfseconomisch, voor de uitzendkantoren 

interessant te zijn. Het faciliteert misschien ook wel het werken met pools. 

 

Het uitbouwen van een gespecialiseerd kantoor gebeurt wanneer uit de dagelijkse contacten 

met de gebruikers blijkt dat er voor een bepaald soort functies een redelijk grote markt is. 

Er worden dan mensen uit de sector zelf aangezocht om als consulent in een dergelijk 

kantoor te werken. Daarnaast kan het ook ontstaan wanneer men zich op een bepaalde 

groep in de arbeidsmarkt wil richten die moeilijk bereikbaar is – wegens schaars. 

 

Deze strategie geeft een grote kans op blijvend succes omdat er ingespeeld wordt op het 

rekruteringsmotief. De eventuele integratie tussen uitzenden en rekruteren zal allicht hier 

eerst doorgevoerd worden.  

 

De gespecialiseerde kantoren groeien volgens de sector sneller dan de algemene kantoren. 

Dat kan deels het gevolg zijn van het feit dat gespecialiseerde kantoren vaak worden 

opgericht naar aanleiding van een bestaande vraag op de markt. 

3.2.13 Uitbreiden dienstenpakket: one stop shopping 

Met one-stop-shopping wordt bedoeld dat de gebruiker voor een reeks diensten nu op één 

plaats terecht kan. Dit kadert in de tendens om een volwaardige onderaannemer van de 

personeelsdienst te worden.  

Uitzendkantoren geven zelf aan dat ze naar aanleiding van het wegvallen van de 

beschottenregeling mogelijkheden zien om alle diensten 'onder één dak' aan te bieden. 

Gezien men vertrekt van een situatie waarbij de beschotten wel nog bestonden moet de 

term 'onder een dak' in eerste instantie figuurlijk begrepen worden. Er is een zekere 

weerstand bij een aantal actoren om de integratie té sterk te maken omdat men de belangen 

van de sollicitant (zowel vanuit W&S- als vanuit uitzendperspectief) wil beschermen. Daar 

is een wettelijke regeling voor (bescherming van de sollicitant in CAO 38 en 38 bis) en er is 

een gedragscode opgenomen in de regelgeving over de private arbeidsbemiddeling die stelt 

dat de sollicitant duidelijk moet geïnformeerd worden over de aard van de job en de 

arbeidsvoorwaarden. De vraag is of dat volstaat. Er lijkt een consensus te zijn dat wanneer 

uitzendkantoren sollicitanten zouden 'lokken' naar een andere intredevorm dan deze 

waarvoor hij of zijn oorspronkelijk bij het uitzendkantoor aankwam dit op termijn nefast 

zou zijn voor de gehele constructie. Uitzendkantoren zeggen hiervoor uit zichzelf 

voldoende behoedzaam voor te zijn zodat een soort deontologische code kan volstaan. 

Andere actoren waaronder zowel de vakbonden als de gebruikers zijn terughoudend en zijn 

een wettelijke regeling niet ongenegen. 
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Sommige uitzendkantoren verklaren uitdrukkelijk zich in de eerste plaats als 

uitzendkantoor te willen profileren en de andere activiteiten ruimtelijk en organisatorisch 

duidelijk gescheiden te willen houden en zich te beperken tot doorverwijzen. 

 

Wanneer een gebruiker voor al zijn personeelsaangelegenheden bij één aanbieder terecht 

kan levert dit een langdurige en uitgebreide klant-leveranciersrelatie op, uitzendkantoren 

spreken hier graag van partnerschap. De leverancier kan dan beter inspelen op de 

behoeften van de klant en meer omzetten. 

 

De uitzendkantoren hebben op deze situatie geanticipeerd onder meer door het overnemen 

van W&S-kantoren. Men beperkte zich gedurende de aanloopperiode tot louter 

doorverwijzen. De uitzendkantoren kunnen nu in principe een rekruteringfactuur maken 

wanneer een van hun uitzendkrachten wordt aangeworven. Dit zal waarschijnlijk zijn dan 

(zoals vroeger onder een soort stilzwijgend gentelemen’s agreement werd geregeld) het in 

dienst houden van de uitzendkracht als uitzendkracht gedurende drie tot vier maanden. 

Bovendien blijft het rekruteren via uitzendarbeid voor de werkgever nog altijd een aantal 

voordelen bieden, onder meer de feitelijke verlenging van de proefperiode. Er blijft dus een 

zekere druk op de W&S bestaan vanuit het uitzenden. 

 

Het lijkt waarschijnlijk dat wanneer de koudwatervrees bij zowel kantoren als gebruikers 

verdwenen is deze tendens zich verder zal zetten en men zal evolueren naar een integraal 

personeelsbeleidpakket dat vertrekt vanuit W&S en uitzendarbeid en zich verder uitbreidt 

naar interne aangelegenheden. Op die manier kan men tot een coherent pakket voor 

personeelsbeheer komen: werving, selectie, tijdelijke tewerkstelling, outplacement, 

loopbaanbegeleiding binnen het bedrijf, assessment, en wie weet zelfs de administratie 

(taken van het sociaal secretariaat). Het is niet ondenkbaar dat wanneer de uitzendkantoren 

(of andere spelers) een totaalpakket aanbieden dit aanbod de vraag zal stimuleren. Het 

kadert in de algemene tendens tot uitbesteden. 

 

Een aantal andere mogelijkheden komen dan ook in zicht, zoals ‘payrolling’ in alle 

mogelijke variaties en vormen zoals die in de Verenigde Staten aan de lopende band 

worden ontwikkeld. Het basisprincipe is dat een kantoor de contracten tekent maar dat de 

werknemer in kwestie werkt bij een ‘gebruiker’. Dat is een uitgeklede variant van de 

terbeschikkingstelling. Deze laatste is dan af van alle administratieve taken en kan zich 

beperken tot het inzetten zelf. Voorlopig blijft dat echter een wensdroom voor de 

uitzendkantoren, afgezien van het gebruik bij heel wat bedrijven om zelf een selectie te 

doen, en de nieuwe werknemer naar een uitzendkantoor te sturen voor de eigenlijke 

(tijdelijke) aanwerving (“eigen selectie”). 
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Veel zal afhangen van de bereidheid van bedrijven om een gedeelte van hun 

personeelsbeleid uit te besteden, want daar draait het uiteindelijk om. Het is niet 

ondenkbeeldig dat bedrijven voor hun perifere werknemers een onderaannemer de zaak 

zullen laten runnen maar dat zelf doen voor hun kernwerknemers. 

 

Ook zal er veel afhangen van de integriteit van de uitzendkantoren, in de zin dat ze geen 

werknemers van de ene klant naar de andere 'doorschuiven'. 

 

Het is moeilijk te voorspellen in welke mate de mogelijkheid om van uitzendarbeid snel 

over te gaan tot een echte rekrutering het aandeel uitzendkrachten dat ingezet wordt om 

aangeworven te worden zal doen dalen. Gezien de voordelen van het rekruteren via het 

uitzendkanaal (zie hoger) voor sommige werkgevers mag men er van uitgaan dat dit 

systeem voor bepaalde categorieën van werknemers gehandhaafd zal blijven. 

 

Het reguleren van de risico's op belangenvermenging is een eerste belangrijke obstakel dat 

uit de weg geruimd moet worden wil de sector met enige geloofwaardigheid de 

verschillende diensten onder één dak gaan aanbieden. Voor de uitzendkantoren is dat een 

kwestie van deontologie. De hevige concurrentie op de markt kan het ontwikkelen van een 

dergelijke 'code' vertragen. Men veronderstelt in de sector dat kantoren die hun klanten in 

dat opzicht niet serieus nemen snel door de mand zullen vallen. De vraag is dan hoe groot 

de kans op vrijbuiters is die als rotte appels de mand kunnen aantasten. Aan de andere kant 

is er ook de deontologie ten opzichte van de kandidaat, die nu al gedeeltelijk wordt 

vastgelegd in de bescherming van de sollicitant (men moet weten waarvoor men solliciteert, 

onder andere). De sector verwijst hier ook graag naar de verantwoordelijkheid van de 

vakbonden. Die stellen dan weer vast dat de controle op de dagelijkse praktijk zeer moeilijk 

is, gezien de spreiding en de specifieke situatie van de uitzendkrachten, die een kans op vast 

werk niet willen laten gaan door ‘moeilijk’ te doen. 

 

Of de uitzendkantoren dit ook effectief zullen doen is louter een kwestie van strategie. Ze 

hebben in elk geval een goede uitgangspositie: de uitzendkantoren zijn van alle spelers op 

de markt degenen die bij de meeste bedrijven een voet binnen de deur hebben. Hier 

hebben ze een strategisch voordeel. 

 

Op termijn kan de full-service uitmonden in een volledige uitbesteding van de 

personeelsdienst. Vooral multinationale ondernemingen hebben daar wel oren naar.  

 

Wanneer 1 stop shopping de norm wordt kan men verwachten dat er twee types 

uitzendkantoren zullen ontstaan: de grote kantoren waar een breed gamma wordt 

aangeboden en de kleinere nichespelers die zich toeleggen op een beperkt aantal diensten. 
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Er is wel een realistische kans dat uitbesteding van het personeelsbeleid kan leiden tot een 

meer professionele aanpak. Er zal echter altijd een commerciële spanning bestaan tussen 

gebruiker en onderaannemer. 

3.2.14 Het aanbieden van opleidingen 

Gegeven de noodzaak aan meer kennis en de snelle inzetbaarheid van uitzendkrachten 

ontstaat er een nood aan opleidingen voor uitzendkrachten. Het probleem is natuurlijk dat 

opgeleide werknemers een hogere waarde op de arbeidsmarkt hebben. Daar kunnen zowel 

zijzelf als de gebruikers van profiteren. 

 

De opleidingen worden meestal gegeven bij een opleidingsinstantie waar het uitzendbureau 

mee samenwerkt. In sommige gevallen werkt de opleider enkel voor het betrokken 

uitzendkantoor. 

 

Naar analogie van het aanwerven door de gebruiker wordt vaak overeengekomen dat de 

betrokken uitzendkracht een minimale duur als uitzendkracht blijft werken zodat men de 

kosten kan recupereren. De opleidingen zijn meestal gratis voor de uitzendkracht. In 

sommige gevallen wordt hij er voor betaald, hetzij door het uitzendkantoor zelf, hetzij door 

derden in een project. 

 

Zelfs met deze regeling blijft opleiden voor de uitzendkantoren een zeer dure zaak. Dat 

heeft als gevolg dat de opleidingen meestal beperkt zijn in duur (enkele dagen of weken) en 

dat ze gericht zijn op typische arbeidersfuncties. 

 

Naarmate aan knelpuntvacatures kan verholpen worden met relatief korte opleidingen 

zullen de uitzendkantoren dit ook aanbieden. Wanneer echter de kans om de 

opleidingskost te recupereren groter wordt, bijvoorbeeld door terbeschikkingstelling, zal 

het aanbod aan opleidingen ongetwijfeld uitbreiding nemen. 

 

Tenzij ervoor kan gefactureerd worden zal het altijd gaan om relatief korte opleidingen 

waarvan de inspanning dientengevolge ook op relatief korte termijn kan gerecupereerd 

worden. 
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Voor de uitzendkracht die dankzij deze opleiding aan een baan raakt is dit uiteraard een 

goede zaak, evenals voor het bedrijf dat zijn vacature kan invullen. Vanuit macro-visie zal 

dit echter steeds een beperkt aanbod blijven gezien de kostenrecuperatie die nodig blijft. 

De uitzendsector zelf is niet bereid om in principe de aanbieders van opleidingen voor de 

ondernemingen te worden, zonder dat er voor kan gefactureerd worden. De 

uitzendkantoren geven er ook de voorkeur aan om de opleidingen zelf uit te besteden of in 

een partnerschap onder te brengen. In welke mate opleiden ooit tot de kernactiviteiten van 

uitzendkantoren zal behoren is een open vraag. 

 

Niettemin blijft voor veel opleidingsinitiatieven de mogelijkheid om de opgeleide 

kandidaten via uitzendarbeid aan een eerste tewerkstelling te helpen een aantrekkelijke 

optie. 

3.2.15 De inzet van ICT, meer in het bijzonder internet 

Steeds meer bedrijven en particulieren hebben een internetaansluiting, en de 

internettechnologie wordt steeds geavanceerder. Systemen om vraag en aanbod 

automatisch met elkaar te verbinden bestaan al lang. Sommige uitzendbureaus verbinden 

hun databank met aanbieders van 'klassieke' vacatures om zo een groter potentieel 

uitzendkrachten te bereiken. 

 

Internettoepassingen zullen onvermijdelijk hun weg vinden naar de uitzendkantoren. De 

vraag is vooral in welke mate die de taken van de consulenten zullen overnemen. Men 

verwacht dat door de internettoepassingen het aantal kantoren enigszins kan dalen, maar ze 

zullen nooit volledig verdwijnen omdat er nog altijd intakegesprekken nodig zijn die face to 

face moeten gebeuren. De werving (het aantrekken van kandidaten) kan via internet, maar 

de selectie (het beoordelen en kiezen van een kandidaat) niet. 

 

De technologische evoluties gaan dermate snel dat er veel mogelijkheden zijn om 

uitzendkrachten op te roepen: e-mail, sms, enzovoort. In de praktijk blijft het klassieke 

telefoontje nog altijd het meest toegepast. Ook het fideliseren van uitzendkrachten kan niet 

zonder dat er van persoonlijk contact sprake is.  

 

Het kan wel de administratieve werking van een kantoor verlichten. In dat opzicht is er 

weinig verschil met andere dienstverlenende bedrijven. Ook de verbinding met het 

inlenende bedrijf en andere administratieve communicatie kan via internet. 

 

Wat niet mogelijk is via de elektronische weg is het fideliseren van de uitzendkracht. Wil 

men een minimale persoonlijke band ontwikkelen tussen de uitzendkracht en (de mensen 

in) het kantoor dan is persoonlijk contact nog altijd onvervangbaar. 
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3.2.16 Fideliseren van de uitzendkrachten 

Hoe langer een uitzendkracht aan de slag blijft voor of bij hetzelfde kantoor, hoe 

rendabeler. De rekruteringskosten worden dan in verhouding steeds minder. Het loont ook 

om in deze mensen te investeren, bijvoorbeeld door ze opleiding te geven. Bovendien zijn 

'blijvende' uitzendkrachten doorgaans betrouwbaarder dan eerder toevallige. 

 

De meeste uitzendkantoren trachten in de mate van het mogelijke een persoonlijke band 

met de uitzendkracht op te bouwen: de klassieke attenties met eindejaar, het aanspreken 

met de voornaam, enzovoort. Dit is echter niet meer voldoende. De uitzendkrachten 

blijven gemiddeld twee tot maximaal drie maanden bij een uitzendkantoor, en die 

tijdspanne blijft gelijk. 

 

Een van de uitzendkantoren bindt zijn uitzendkrachten aan zich door een constructie 

waarbij het een sociale CV is die het uitzendkantoor in feite beheert. Voor een prikje kan 

men een aandeel in dat kantoor kopen. Vanaf dan krijgt men naar keuze  recht op 

opleidingsdagen of vakantiedagen naargelang het aantal gepresteerde dagen. Daarnaast 

biedt het uitzendkantoor ook een trajectbegeleiding voor de uitzendkracht om hem 

uiteindelijk toch aan een vaste baan te helpen. Gezien de rekruteringsbasis voor dit kantoor 

in sterke mate bestaat uit zeer laaggeschoolden, is de optie van opleiding én begeleiding een 

interessante zaak. Het resultaat is dat de gemiddelde tijd dat een uitzendkracht bij het 

kantoor blijft een tot twee manden langer is dan bij klassieke kantoren. 

 

Uiteindelijk is de vraag of een uitzendkracht voor een kantoor een klant is of een 

werknemer. De meeste uitzendkantoren opteren voor de eerste optie. 

 

In de mate dat de fidelisering gebeurt door de uitzendkracht een zekere toegevoegde 

waarde te bieden, zij het door begeleiding of door opleiding, is dit voor hen een goede 

zaak. Ze kunnen er hun positie op de arbeidsmarkt tout court mee verbeteren, maar 

kunnen in bepaalde omstandigheden ook rekenen op een grotere zekerheid bij het 

uitvoeren van uitzendwerk. Zolang echter de werknemers in eerste instantie uit zijn op een 

contract van onbepaalde duur zal het voor de uitzendkantoren een pleister op een houten 

been zijn. Alleen de mogelijkheid om een uitzendkracht in het kader van 

terbeschikkingstelling een vast contract aan te bieden zal dit structureel kunnen veranderen. 
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Een van de grootste uitzendkantoren is op basis van de nieuwe regelingen met betrekking 

tot de terbeschikkingstelling al begonnen met het aanbieden van een langlopend contract, 

in eerste instantie voor schoolverlaters. De uitzendkantoren verwachten veel van de 

terbeschikkingstelling. Men zou de potentiële uitzendkracht een vast contract of een 

contract van bepaalde duur kunnen aanbieden, de gebruikers gemotiveerde uitzendkrachten 

en de kantoren een veel beter beheersbaar uitzendkrachtenbestand. Bovendien stijgt de 

rendabiliteit per uitzendkracht omdat de eenmalige kosten volledig gerecupereerd kunnen 

worden. Anderzijds haalt men een nieuw risico binnen. 

3.2.17 Sociaal profiel 

Uitzendkantoren meten zich de laatste jaren nadrukkelijk een sociaal profiel aan. Men legt 

in externe communicatie de nadruk op de sociale rol die men heeft op de arbeidsmarkt. 

Men verwijst daarbij naar kansen die men kandidaten biedt die weinig 

sollicitatievaardigheden hebben door ze als tussenpersoon op te treden, of naar de 

inspanningen die men doet om kandidaten die in een zwakke arbeidsmarktpositie verkeren, 

een duwtje in de rug te geven. Het gaat voornamelijk om zeer laag geschoolden, 

herintreedsters, migranten en ouderen; het traditionele publiek voor de uitzendkantoren. 

 

De uitzendkantoren geven toe dat deze reflex pas echt is ontwikkeld sinds er een krapte is 

ontstaan op de arbeidsmarkt. Het gebrek aan kandidaten kan deels opgevangen worden 

door intensiever te gaan zoeken naar reserves. Bovendien kan het ontwikkelen van een 

dergelijk profiel ondersteunend zijn bij het cultureel of maatschappelijk aanvaardbaarder 

maken van uitzendarbeid. 

 

De negatieve attitudes bij het publiek zijn namelijk nog vrij sterk, zeg men in de sector. Zo 

zijn er nog altijd heel wat mensen die (ten onrechte) veronderstellen dat de uitzendkracht 

zélf een deel van zijn loon aan het uitzendkantoor moet afstaan. Dat heeft een aantal 

gevolgen die nadelig zijn voor de sector. De eerste is dat men relatief weinig mensen bereid 

vindt om in uitzendarbeid te werken, althans op een soort permanente basis. De potentiële 

uitzendkrachten worden door de negatieve attitudes afgeschrikt. Uitzendkrachten die dan 

toch in het systeem stappen willen er ofwel zo snel mogelijk weer uit, of hebben weinig 

andere opties dan in uitzendarbeid te werken. Ten tweede is het voor de gebruikers ook 

vaak een element om het inzetten van uitzendarbeid te beperken, onder meer door de 

syndicale en sociale druk die er bestaat tegen uitzendarbeid. Tenslotte, maar niet 

onbelangrijk, stromen de negatieve attitudes ook door naar de overheid die via de 

wetgeving de kaarten verdeelt.  
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Uitzendkantoren hebben dus verschillende motieven om aandacht te besteden aan het 

imago van uitzendarbeid in het algemeen, getuige de de 'generische' publiciteit die door de 

marktleider in het najaar van 1999 wordt gevoerd. Dergelijke campagnes in de massamedia 

bestaan echter al langer, ook in de jaren ‘80 zijn er degelijke campagnes geweest. Het is 

ondermeer in dat verband dat de uitzendkantoren zelf vragende partij zijn om de wettelijke 

regelingen omtrent uitzendarbeid transparant en waterdicht te houden. 

 

De meest radicale oplossing die er bestaat voor een uitzendkantoor om op een sociale 

manier te werk te gaan is de volledige opbouw van het kantoor daar op te richten. Er is 

zo één bureau in Vlaanderen, met enkele kantoren in de grote steden. 

 

Dit kantoor wordt beheerd door een Sociale Coöperatieve Vennootschap. Uitzendkrachten 

die een maand voor het kantoor hebben gewerkt kunnen een aandeel van 25 euro kopen. 

Dat geeft hen recht op onder meer de intrede in een systeem waarbij men vakantiedagen of 

opleidingsdagen kan verdienen volgens de tijd die men als uitzendkracht werkt. Daarnaast 

wordt in een intensieve arbeidsmarktbegeleiding voorzien. 

 

De achterliggende idee is dat het vaste contract onklopbaar is. In de mate dat men op een 

vast contract uitzicht kan geven zal ook het kantoor aantrekkelijker worden voor 

uitzendkrachten. Gezien men rekruteert in de 'moeilijkere' delen van de arbeidsmarkt, kan 

dit wel enige tijd duren. 

 

De uitzendkracht krijgt een motiverende omgeving en uitzicht op vast werk, het 

uitzendkantoor heeft toegang tot een deel van de arbeidsmarkt waar andere kantoren niet 

binnen geraken. Bovendien blijven de uitzendkrachten langer voor het kantoor werken dan 

bij andere kantoren. Het kantoor is rendabel en blijkt heel wat gebruikers aan te spreken die 

gevoelig zijn voor de ongewone mix tussen maatschappelijke betrokkenheid een zaken 

doen. 

 

Een aantal uitzendbureaus richt speciale kantoren op waar op een bepaalde doelgroep 

wordt gemikt. Het meest bekende voorbeeld is een 45+ kantoor. De markt voor zowel 

uitzendkrachten als potentiële gebruikers is blijkbaar voldoende groot. Andere 

uitzendkantoren reageren hier soms op door aan te geven dat zij binnen hun klassiek 

kantorennetwerk voldoende 45+-ers over de vloer krijgen en het dus niet nodig is een 

speciaal kantoor te openen. Het is typerend voor de ad hoc strategie en de samengestelde 

motieven. Allicht zal de vraag of men een speciaal kantoor moet openen voor doelgroepen 

dan wel deze opvangen in het klassieke enkel in de praktijk afdoende beantwoord kunnen 

worden. 
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Het werken met speciale projecten is de meest toegankelijke en ook meest voorkomende 

werkwijze. Bij zo'n project zijn doorgaans partners betrokken uit drie verschillende hoeken: 

de uitzendkantoren zelf, een opleidingscentrum en een al dan niet door de overheid 

gesubsidieerde sociale organisatie. 

 

De sociale organisatie zorgt voor de toegang tot het doelpubliek. Dat is vaak een 

noodzakelijke tussenstap, omdat het publiek waarop men zich richt (kansarmen op de 

arbeidsmarkt) afgeschrikt wordt door het profiel van de klassieke uitzendkantoren: chique 

kantoren in chique winkelstraten. Daar voelen deze mensen zich absoluut niet thuis. De 

sociale organisaties zijn meestal gelokaliseerd in de buurten waar het publiek woont 

waardoor de drempel veel lager ligt. De opleidingsinstellingen (privé, publiek) zorgen voor 

een aangepaste opleiding zodat hun waarde voor de arbeidsmarkt verbeterd wordt. De 

uitzendkantoren tenslotte zorgen voor de aansluiting met de arbeidsmarkt. Dit is belangrijk, 

omdat daarmee voor de kandidaten het traject zinvol wordt: er is uitzicht op werk. Aan de 

gebruikers wordt de gewone prijs aangerekend. 

 

Het belangrijkste voorbeeld hiervan is het Vlaams Interim Brug project. Dat is een project 

waarbij het de bedoeling is om de (re-)integratie van werkzoekenden uit bepaalde 

doelgroepen te bevorderen via uitzendarbeid. Men richt zich op gehandicapten, OCMW-

steuntrekkers, Langdurig werkzoekenden, herintreedsters, jongeren in het deeltijds 

onderwijs, jongeren in een middenstandsopleidingen, migranten en asielaanvragers. 

Partners zijn de uitzendkantoren, OCMW’s, Lokale Integratiecentra, Lokale werkervarings- 

en opleidingsprojecten, STC’s, Vlaams Fonds voor de Integratie van personen met een 

handicap enzovoort. Het project voorziet ook de mogelijkheid dat er een uitzondering 

wordt toegestaan op het verbod op terbeschikkingstelling. De deelnemende kandidaten kan 

een contract van bepaalde duur worden aangeboden. Een gelijkaardige uitzondering bestaat 

voor projecten die gericht zijn op schoolverlaters. 

 

Het is niet gekend hoeveel werkzoekenden via dit project aan de slag zijn geraakt5. 

 

Het zijn voornamelijk de grotere uitzendkantoren die dit soort acties opzetten, al zijn er 

een aantal kleinere kantoren die in het Brug-project zijn gestapt. In de meeste gevallen 

wordt er een uitzendkantoor voor opgericht met een andere naam en een ander profiel, 

zoals Instant A. Andere kantoren hebben eer een speciale afdeling voor met een 'sociale 

cohesie manager'. 

 

Deze projecten zijn op zichzelf succesvol, al zijn ze vandaag van beperkte betekenis in de 

totale uitzendmarkt. 

 

                                                 
5  De cijfers zijn fragmentair en niet eenduidig, zo bleek op de VIONA Dialoogdag 2001. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

36. 

Gezien de sociale initiatieven gefaciliteerd worden door de krapte op de arbeidsmarkt kan 

men verwachten dat deze ook zullen teruggeschroefd worden wanneer deze arbeidsmarkt 

terug een voldoende aanbod heeft, tenzij de andere motieven dermate doorwegen dat men 

er de inspanning voor over heeft. 

 

De kleinere kantoren hebben doorgaans geen dergelijke projecten. Dat kan het gevolg zijn 

van lokale omstandigheden waarbij enerzijds de vooroordelen tegenover de doelgroepen 

groter zijn dan gemiddeld en anderzijds de doelgroepen in de door hen bereikte markt in 

onvoldoende mate aanwezig zijn. 

3.2.18 Interim management 

De laatste jaren is er vaak sprake van interim-management. Dit heeft echter niets met de 

gewone uitzendarbeid te maken. Het is geen dienst die door uitzendkantoren wordt 

aangeboden. Meestal verloopt dit via consultancy bureaus of gespecialiseerde 

ondernemingen. Soms werken interim-managers als zelfstandige. 

3.2.19 Besluit 

De uitzendbureaus worden geconfronteerd met een markt waarvan het draagvlak beperkt is 

en waar de krapte zich stilaan zal laten voelen. Grote internationale concentraties, nood aan 

specialisaties en de zoektocht naar nieuwe groepen op de arbeidsmarkt zorgen ervoor dat 

de uitzendkantoren zich permanent moeten aanpassen. Er wordt daarbij met spanning 

gewacht op de wetgeving die een aantal nieuwe mogelijkheden zou moeten bieden. 

 

De tijd van het ‘uitzendkantoortje spelen’ is duidelijk voorbij. De drempel tot de markt is 

verhoogd. Het vergroten van het marktaandeel, tot voor kort een kwestie van 

kostenefficiënt werken om de prijs te kunnen drukken, is nu een zaak van inventiviteit en 

vernieuwing geworden. Het pakket aan diensten en mogelijkheden wordt uitgebreid met 

het oog op het creëren van meer toegevoegde waarde. Men presenteert zich daarbij 

nadrukkelijk meer als partner dan als ‘leverancier van werkvolk’, in de eerste plaats ten 

opzichte van de gebruikers, maar ook en opzichte van de gemeenschap. 

De mate waarin die opzet zal slagen is afhankelijk van de strategie van de verschillende 

spelers in de uitzendmarkt, de mate waarin het wegvallen van de beschotten wordt 

opgevangen en de algemene economische situatie. 
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3.3 De Gebruiker 

3.3.1 Rol 

De gebruiker is de onderneming die de uitzendkrachten inzet. De gebruiker contacteert het 

uitzendkantoor met de vraag een of meer uitzendkrachten te zenden. De gebruiker betaalt 

het uitzendkantoor een factuur, waarmee het uitzendkantoor zijn eigen kosten betaalt en de 

uitzendkracht vergoedt. 

3.3.2 Gebruikers volgens sector 

Traditioneel wordt een verschil in de toepassing van uitzendarbeid verwacht volgens sector. 

In de volgende tabel wordt de inzet van een aantal flexibiliteitmaatregelen voorgesteld, 

waaronder uitzendarbeid, zoals werd vastgesteld in het TOA-onderzoek (STV 1999). 

Tabel 4:  Flexibiliteit voor arbeiders en bedienden volgens sectorcluster, 
percentage bedrijven dat de maatregel toepast 

 Sectorcluster Totaal X²: p / 
Cramer’s V 

Voeding TexCon Andere Chemie Metaal 

Arbeiders        

Weekendploeg 46,2% 44,6% 40,4% 46,2% 45,2% 44,5% ,783/ 

Nachtwerk 46,2% 22,6% 42,0% 26,1% 33,0% 34,0% ,000/,187 

Tijdelijke contracten 51,1% 39,3% 58,5% 52,8% 55,3% 51,7% ,005/,127 

Uitzendcontracten 80,2% 59,5% 71,3% 71,9% 70,1% 70,8% ,001/,140 

Tijdelijke 

werkloosheid 

48,9% 85,1% 59,6% 54,8% 55,8% 60,3% ,000/,248 

Bedienden        

Uitzendcontracten 47,3% 39,3% 48,4% 61,3% 60,9% 51,9% ,000/,169 

Tijdelijke contracten 31,3% 17,9% 32,4% 39,7% 35,5% 31,8% ,000/,154 

Telethuiswerk 4,9% 3,0% 3,2% 3,5% 6,6% 4,3% ,367/ 

Bron: H. Delagrange, Bedrijfs- en arbeidsorganisatorische innovaties in de Vlaamse industrie, SERV - STV 1999 
(Niet gewogen) 
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Weekendwerk bij de arbeiders en telethuiswerk bij de bedienden verschillen nauwelijks van 

de ene sectorcluster tot de andere. De voedingssector valt op door een hoog gehalte 

nachtwerk en interims, maar een opvallend laag gehalte tijdelijke werkloosheid; bij TexCon 

(een samenvoeging van textiel en confectie) scoort men op alle maatregelen opvallend laag 

behalve bij de tijdelijke werkloosheid, die bij de TexCon blijkbaar de meeste 

flexibiliteitbehoeften opvangt. Bij de bedienden vallen de Chemie en de Metaal op door 

hun intenser gebruik van zowel interims als tijdelijke contracten. In de TexCon-sectoren is 

de flexibiliteit bij de bedienden beperkt. 

 

Uit Tabel 4 kan verder worden afgeleid dat voor wat de arbeiders betreft er blijkbaar een 

interactie is tussen tijdelijke werkloosheid en uitzendarbeid. In de sector "TexCon" ligt het 

percentage bedrijven met uitzendarbeid significant lager, terwijl het gehalte tijdelijke 

werkloosheid duidelijk hoger ligt. Bij de sector Chemie is dat net omgekeerd. Hier kan men 

voorzichtig uit afleiden dat er blijkbaar een algemene behoefte is aan flexibiliteit die echter 

naargelang de omstandigheden in een sector  anders wordt ingevuld. Voor de bedienden is 

dit echter niet zo, daar gaat een lager percentage bedrijven waar tijdelijke contracten 

worden toegepast samen met een lager percentage bedrijven die uitzendcontracten 

toepassen. 
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Tabel 5:  Lijst van de sectoren met het grootste aantal gepresteerde uren 
uitzendarbeid in België 

Rang Sector (op basis van 

Paritair Comité) 

% van het totaal aantal gepresteerde uren 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 

1 1 1 Metaal 27,1% 22,4% 22,7% 

3 2 2 Bedienden-aanvullend 13,2% 14,7% 14,92% 

2 3 3 Voeding 15,2% 13,3% 12,6% 

4 4 4 Chemie 10,9% 10,7% 10,7% 

6 5 5 Transport 4,0% 4,5% 4,9% 

5 6 6 Arbeiders-aanvullend 4,6% 4,4% 4,3% 

7 7 7 Textiel en kleding 2,8% 4,1% 3,0% 

9 8 8 Horeca 2,1% 3,4% 2,6% 

11 10 9 Zelfstandige kleinhandel 1,5% 1,8% 2,1% 

8 9 10 Schoonmaak 2,4% 1,9% 1,9% 

(*) (*) 11 Bedienden intl. handel (*) (*) 1,6% 

10 11 12 Houtbewerking 1,8% 1,4% 1,5% 

(*) (*) 13 Grafische nijverheid (*) (*) 1,0% 

12 12 (*) Import - export 1,2% 0,5% (*) 

13 (*) (*) Garages 1,2% (*) (*) 

 Overige ** 12% 16,9% 16,8% 

 Totaal 100% 100% 100% 

Bron: UPEDI-enquête, jaarverslag UPEDI 1999, Het Rijk; (*) = niet vernoemd ** Eigen berekening 

De metaal- en voedingssector zijn (in absolute aantallen) de grootste gebruikers van 

uitzendarbeid, samen nemen ze ongeveer 37% van alle gepresteerde uren in de industrie 

voor hun rekening. Uit de cijfers valt niet af te leiden of dit ook betekent dat in deze 

sectoren de verhouding tussen het totaal aantal gepresteerde uren en het aantal 

gepresteerde uitzenduren ook hoger is dan bij de andere sectoren. Een koppeling tussen 

beide soorten gegevens is heden technisch onmogelijk. 

 

Afgezien van de vraag of de uitzenduren in de twee belangrijkste gebruikerssectoren door 

arbeiders of bedienden worden uitgevoerd blijft de vaststelling dat de uitzendarbeid 

voornamelijk een industriële uitzendarbeid is. De hoogst scorende dienstensector 

(bedienden aanvullend") levert 'slechts' 14,7% van alle opgenomen uitzenduren; deze 

verzamelsector wordt qua rangorde in gebruikersuren op de voet gevolgd door de 

voedingsector.  



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

40. 

3.3.3 Profiel van de gebruikers volgens grootte 

Tabel 6:  Flexibiliteit volgens grootte 

 Grootte Totaal P/cv 

10-19 wn 20-49 wn 50-199 wn 200+ wn 

Arbeiders       

Weekendploeg 26,8% 32,9% 49,8% 73,5% 44,5% ,000/,350 

Nachtwerk 33,5% 31,7% 34,9% 36,5% 34,0% ,739/ 

Tijdelijke contracten 30,1% 40,2% 61,0% 80,0% 51,7% ,000/,374 

Uitzendcontracten 54,8% 67,9% 79,5% 82,5% 70,8% ,000/,238 

Tijdelijke werkloosheid 50,2% 55,7% 69,5% 66,5% 60,3% ,000/,161 

Bedienden       

Uitzendcontracten 24,7% 39,4% 66,7% 81,5% 51,9% ,000/,437 

Tijdelijke contracten 11,3% 20,7% 33,7% 67,5% 31,8% ,000/,437 

Telethuiswerk 2,5% 4,1% 4,8% 6,0% 4,3% ,324/ 

Bron: H. Delagrange, Bedrijfs- en arbeidsorganisatorische innovaties in de Vlaamse industrie, SERV - STV 1999 
(Niet gewogen) 

Hoe groter het bedrijf, hoe groter de kans dat er flexibiliteitregelingen van gelijk welke aard 

voorkomen. Dit geldt ook voor uitzendcontracten. Alleen nachtwerk en telethuiswerk 

lijken aan deze ijzeren logica te ontsnappen. De waarneming geldt zowel voor bedienden 

als voor arbeiders. 

3.3.4 Besluit 

Uitzendarbeid is het belangrijkste van de vele flexibiliteitmaatregelen die de ondernemingen 

toepassen. Vooral grotere ondernemingen passen uitzendarbeid toe. We zien ook dat 

vooral de metaal- en voedingsindustrie de belangrijkste inzetters zijn binnen de industriële 

sectoren. 
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3.4 Vakbond 

3.4.1 Rol 

Wanneer er een vakbondsafvaardiging in de onderneming is, moet die in een aantal 

gevallen (zie 2.6.2) om een toelating gevraagd worden alvorens uitzendarbeid kan ingezet 

worden. Wanneer deze afvaardiging niet akkoord gaat, mag er geen uitzendarbeid toegepast 

worden. Een toestemming heeft betrekking op een bepaalde periode van minstens een 

week en op een bepaald aantal en de duur van de uitzendovereenkomsten. 

 

De vakbonden hebben dus in heel wat gevallen de mogelijkheid om uitzendarbeid niet toe 

te staan. Het is altijd de vakbondsafvaardiging in de onderneming die de toestemming al 

dan niet geeft, wanneer er geen afvaardiging is wordt in sommige gevallen een speciale 

procedure gevolgd. 

 

De vakorganisaties zijn ook lid van de ACPA. Ze kunnen dus ook aan de zijde van de 

kantoren invloed uitoefenen: ze kunnen aan de ACPA voorstellen de erkenning van een 

uitzendbureau te weigeren of in te trekken. De reden voor de intrekking is wel aan 

bepaalde wettelijke beperkingen onderhevig (zie ook 2.6.3). 

 

De vakbonden verklaren wel dat deze mogelijkheid in de onderhandeling met 

uitzendkantoren over problematische gevallen hen een versterkte positie oplevert. Het is 

een stok achter de deur, al blijft die daar meestal wel staan. 

 

Lange tijd waren vakbonden bijna per definitie tegen uitzendarbeid. In de loop der jaren is 

de houding versoepeld. De inbedding in de ACPA (toen nog erkenningscommissie 

genoemd) heeft daar allicht mee te maken, maar er zijn meer motieven om uitzendarbeid te 

accepteren. Deze worden in wat volgt toegelicht. Daarna wordt een overzicht gegeven van 

de belemmeringen die de vakbonden vandaag nog ervaren om uitzendarbeid te accepteren. 

3.4.2 Motieven om uitzendarbeid te accepteren 

 Economische noodzaak 

Vakbonden zijn vandaag ook gevoelig voor economische argumenten. Men accepteert dat 

in sommige omstandigheden het inzetten van uitzendkrachten economisch de beste of 

enige oplossing is.  
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 Sociale buffer 

Ook voor vakbonden zijn afvloeiingen vaak een delicate zaak. Ze zorgen voor onrust in de 

onderneming die vaak moeilijk te bedwingen valt. Wanneer een onderneming zich in een 

precaire toestand bevindt is het daarom ook voor de vakbond vaak interessant om wanneer 

er afvloeiingen zijn eerst de uitzendkrachten te zien vertrekken. Dit ligt veel minder 

moeilijk dan wanneer vaste werknemers moeten ontslagen worden of zelfs tijdelijke 

contracten niet verlengd worden. 

 

Uitzendkrachten zijn aangeworven met een contract dat per definitie van erg korte duur is. 

 Beter alternatief 

Uitzendarbeid wordt als een beter alternatief gezien dan een reeks andere "oplossingen" 

voor het flexibiliteitprobleem zoals zwartwerk of het werken met dubieuze 

onderaannemers. Men geeft dan de voorkeur aan uitzendarbeid, omdat dan de werknemers 

beter beschermd zijn en in orde met de sociale zekerheid. Bovendien hebben ze er dan ook 

een minimum aan controle over. 

 Instroom naar vast werk 

De meest voorkomende argumentatie om uiteindelijk toch uitzendarbeid te accepteren is 

dat uitzendarbeid uitzicht geeft op een vaste betrekking. De ongewenste toestand zonder 

vast contract is dus in de feiten een noodzakelijke voorwaarde om een vast contract in de 

wacht te slepen. Men wil dan bij wijze van spreken de kandidaten dit uitzicht op vast werk 

niet ontnemen. 

 'Ver van mijn bed' 

Voor een aantal vakbondsafgevaardigden is uitzendarbeid geen "actueel thema". In hun 

onderneming is de inzet van uitzendarbeid beperkt, onzichtbaar of probleemloos. Vaak is 

er in feite geen toestemming gevraagd terwijl dat eigenlijk zou moeten, maar zolang er zich 

geen probleem stelt wordt de zaak blauwblauw gelaten, soms onder druk van de werkgever. 

Voor anderen is het echter aan de orde van de dag. Veel hangt af van de omgeving.  

 

De verklaring daarvoor ligt allicht in het feit dat uitzendkrachten per definitie tijdelijk in de 

onderneming aanwezig zijn. Ze hebben geen band met de rest van het personeel en klagen 

vaak ook niet over situaties waar ze als vaste werknemer misschien wel een punt zouden 

van maken. Voor de vakbondsafgevaardigden is het een lastige en weinig lonende klus om 

telkens opnieuw de uitzendkrachten te leren kennen. 

 

Bovendien worden uitzendkrachten meegeteld voor de berekeningen voor de sociale 

verkiezingen maar ze mogen niet stemmen. Dat beperkt de wederzijdse betrokkenheid. 
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Uitzendkrachten zijn dus vaak toeristen of toevallige voorbijgangers waarbij een sociale 

integratie in de onderneming, en dus ook met de vakbond, vaak achterwege blijft. 

 

Tenslotte vallen de uitzendkrachten onder een ander Paritair Comité, waardoor ook de 

belangenbehartiging door de vakbondsafgevaardigde in het bedrijf via voor hem ongekende 

wegen moet verlopen. Dat verhoogt de drempel. 

 Werk dat moet gedaan worden 

Soms worden uitzendkrachten ingezet voor onaangenaam werk waarvoor men niet zo 

gauw vaste werknemers vindt. In principe zou men hier een syndicaal punt kunnen van 

maken, maar vaak stemt men er mee in dat dit door uitzendkrachten gebeurt die dit werk 

toch maar tijdelijk doen. Bovendien wordt het vaak als een soort opstap gezien naar een 

'volwaardige' job als uitzendkracht of vaste werknemer. Ook hier volgt men de logica van 

uitzendarbeid als intredekanaal. 

 Verlichting van de werkdruk 

In veel gevallen zorgen de uitzendkrachten voor een verlichting van de werkdruk, en dat is 

vaak iets waar de vakbonden zelf op aandringen. In sommige piekperiodes kan de 

werkdruk hoog oplopen en dan is men blij dat er een paar extra mensen zijn, terwijl men 

ook inziet dat de extra belasting van korte duur is. De voordelen wegen dan op tegen de 

nadelen. 

 Inschakeling van zwakkeren op de arbeidsmarkt 

Tenslotte zijn de vakbonden niet blind voor het sociaal aspect van de uitzendarbeid, vooral 

dan de mogelijkheden om de sociaal zwakkere groepen aan het werk te helpen. 

3.4.3 Motieven om uitzendarbeid niet te accepteren 

 Liever geen derden 

Men geeft de voorkeur aan arbeidsrelaties waar de werkgever een contract sluit met de 

werknemer zonder de tussenkomst van derden. Dergelijke arbeidsrelaties zijn moeilijker te 

controleren en vatbaarder voor misbruiken. Bovendien wordt indirect ook de positie van 

de vakbond hierdoor bedreigd. 

 Vast contract blijft de (maatschappelijke) voorkeur 

Syndicaal geeft men de voorkeur aan een vast contract. Een vast contract geeft meer 

werkzekerheid. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

44. 

Men is beducht voor een toename van de precaire arbeidscontracten ten nadele van de 

vaste contracten. Daar waar syndicaal een zekere mate van flexibiliteit aanvaard wordt, ziet 

men niet graag gebeuren dat het aantal tijdelijke contracten zou gaan toenemen, daar waar 

vaste contracten mogelijk waren geweest.  

 Veiligheid 

Werken met uitzendkrachten houdt altijd een verhoogd veiligheidsrisico in, omdat ze niet 

vertrouwd zijn met het productieapparaat. In sommige gevallen kan dit ook betekenen dat 

de veiligheid van andere werknemers in het gedrang komt. 

 Stijgende werkdruk 

In sommige gevallen heeft de inzet van uitzendkrachten een stijging van de werkdruk als 

gevolg. Meestal gaat het dan om uitzendkrachten die ingezet worden in functies waar een 

zekere inloopperiode voor nodig is. De vaste werknemers moeten dan een aanzienlijk deel 

van hun tijd besteden aan het inwerken van de uitzendkrachten. Per definitie valt dit samen 

met een periode van verhoogde werkdruk - anders zouden er geen uitzendkrachten worden 

ingezet. De werkdruk stijgt dan eerder nog dan dat er druk van de ketel wordt gehaald. 

 Kwaliteitsverlies 

In een aantal bedrijven zijn werknemers verantwoordelijk voor de kwaliteit, onder meer 

door het uitvoeren van kwaliteitscontroles in de productieketen (zie hiervoor ook het TOA 

onderzoek). Soms stelt men vast dat bij inzet van uitzendkrachten de kwaliteit daalt, omdat 

het hen ontbreekt aan ervaring. Wanneer dit niet goed opgevangen kan worden, krijgen de 

vaste werknemers soms problemen - al waren het maar gewetensproblemen - wanneer ze 

geen productie kunnen maken binnen de kwaliteitsnormen. 

 Overmatig of oneigenlijk gebruik 

Er zijn bedrijven waar uitzendarbeid oneigenlijk wordt ingezet. Vaak accepteert de 

vakbond een dergelijk gebruik tot op het punt dat een aantal nadelen van uitzendarbeid op 

het functioneren op de werkvloer beginnen te wegen. Op dat punt wenst men zich niet 

meer neer te leggen bij de oogluikend toegestane inzet. 
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 Controle en de positie van de uitzendkracht 

In de praktijk ervaren de vakbonden dat ondanks de mogelijkheden die bestaan (nood aan 

syndicaal akkoord in de onderneming in een aantal gevallen, erkenning van het 

uitzendkantoor via de ACPA) in de praktijk de controle op de uitzendarbeid nogal moeilijk 

kan zijn. De uitzendkrachten zijn gespreid, durven vaak niet klagen omdat ze de optie van 

vast werk niet in het gedrang willen stellen en vinden moeilijk hun weg naar de vakbond. 

Bovendien is het vaak moeilijk voor een uitzendkracht om tegen de wensen van het 

uitzendkantoor in te gaan, omdat hij al dan niet terecht zou kunnen vrezen voor zijn 

kansen op een nieuwe opdracht. De rechten van de uitzendkracht zijn daardoor vaak 

moeilijk afdwingbaar. 

 Inzetten van uitzendarbeid zonder syndicaal akkoord 

Het inzetten van uitzendkrachten in een onderneming is in sommige gevallen gebonden 

aan een syndicaal akkoord. Sommige bedrijven negeren dat akkoord en zetten haast 

stiekem uitzendkrachten in, waardoor de inzet volledig aan de syndicale controle ontsnapt. 

 Ideologisch - politieke bezwaren 

Ideologisch of politiek heeft men soms bezwaar tegen het feit dat met de 

arbeidsbemiddeling geld wordt verdiend door private bemiddelaars. De achterliggende 

gedachte is dat uitzendkrachten weinig andere keus hebben dan via een uitzendkantoor te 

werken, en dat men dus in feite geld verdient met de problemen van mensen. 

3.4.4 Besluit 

Ondanks de bezwaren die de vakbond heeft tegen uitzendarbeid als tewerkstellingsvorm en 

de moeilijkheden die men in de praktijk ervaart, aanvaardt men de economische noodzaak 

ervan. Men kan spreken van een vreedzame coëxistentie. 

3.5 Sectorfederaties 

3.5.1 Rol 

De sectorfederaties hebben als dusdanig geen rechtstreekse impact op de uitzendsector. 

Wel is er een VEV-vertegenwoordiging en een vertegenwoordiging van de UNIZO in de 

ACPA. 
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3.5.2 Globaal pro uitzendarbeid 

Uitzendarbeid is een antwoord op de vraag naar flexibiliteit, en in sommige gevallen kan 

het ook een oplossing zijn om de arbeidskosten te drukken. In dat opzicht staan de 

sectorfederaties positief ten opzichte van uitzendarbeid. 

3.5.3 Soms concurrenten 

Anderzijds kunnen de uitzendkantoren ook een concurrent zijn. Voornamelijk in die 

sectoren waar men vaak als onderaannemer werkt kunnen de uitzendkantoren zorgen voor 

andere oplossingen waardoor uitbesteding niet meer de enige of beste optie is. 

 

Meer bepaalde de (nog altijd verboden) terbeschikkingstelling zou hen hier parten kunnen 

spelen. 

3.5.4 Argusogen 

Ondanks de weinig problematische verhouding met de uitzendkantoren is men hier en daar 

alert voor een te grote groei van de uitzendarbeid. Men vreest dat wanneer uitzendarbeid te 

sterk groeit men niet meer buiten de uitzendkantoren zou kunnen. Het voornaamste 

probleem daarbij is dat de gebruiker - die door de sectorfederaties wordt vertegenwoordigd 

- de factuur betaalt. 

 

Vooralsnog is de greep van de uitzendkantoren op de arbeidsmarkt weliswaar belangrijk 

maar niet in die mate dat er van een soort monopolie sprake is. Het blijft afwachten wat de 

mix van krapte op de arbeidsmarkt en een eventuele terbeschikkingstellingregeling teweeg 

kan brengen. 

3.5.5 Besluit 

De vertegenwoordigers van de gebruikers zijn minder dan de vakbond bij de uitzendarbeid 

betrokken. Ze hebben een vinger in de pap via de ACPA, maar globaal genomen zijn ze 

eerder voorstanders van uitzendarbeid. De uitzendsector wordt wel met argusogen gevolgd: 

hun greep op de arbeidsmarkt mag niet te groot worden. 
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3.6 De uitzendkracht 

3.6.1 Rol 

De uitzendkracht is uiteraard de centrale figuur: hij is het die bij de gebruiker gaat werken. 

Het loont dus de moeite om – zij het op basis van extern bronnenmateriaal – wat dieper op 

zijn profiel en motieven in te gaan. 

3.6.2 Wettelijke bescherming 

Sinds de wet van 28 juni 1976 is een uitzendkracht een quasi volwaardige werknemer, met 

de daarbij horende bescherming. Vanzelfsprekend zijn er belangrijke verschillen wat de 

duur van het contract betreft. 

 

De uitzendkracht heeft recht op het loon dat hij verdiend zou hebben als hij rechtstreeks 

door de werkgever zou zijn aangeworven, met inachtneming van zijn leeftijd. Verder valt 

hij onder hetzelfde stelsel wat betreft vakantie, feestdagen, ziekte, werkloosheid, kindergeld 

en pensioenen. In de praktijk kan een uitzendkracht die niet permanent aan de slag is op 

termijn echter wel minder rechten hebben opgebouwd dan de vaste werknemers. Onder 

meer voor het pensioen kan dit op een loopbaan een reëel verschil zijn. Dus ondanks de 

wettelijke bescherming kan op lange termijn uitzendwerk nadelig zijn. Dit nadeel wordt, tot 

ergernis van de uitzendsector, vaak ten onrechte vertaald als zou het uitzendwerk op 

zichzelf minder betaald worden of minder rechten geven. Wanneer men een bepaald aantal 

dagen heeft gewerkt verkrijgt men de rechten voor een volledig jaar. Anderzijds zien 

uitzendkrachten vaak extralegale voordelen aan hen voorbij gaan. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

48. 

3.6.3 Statuut, geslacht en leeftijd van de uitzendkrachten 

Tabel 7:  Verdeling van de uitzendkrachten en de beroepsbevolking volgens 
statuut  en geslacht (België); procenten van de totale populaties 

1997 Mannen Vrouwen Totaal 

Uitzendkrachten 

Arbeiders 46,2 % 17,7 % 63,9 % 

Bedienden 13,1 % 23,0 % 36,1 % 

Totaal 59,3 % 40,7 % 100 % 

Beroepsbevolking (enkel arbeiders en bedienden) 

Arbeiders 34,4% 14,3% 48,6% 

Bedienden (1) 23,5% 27,9% 51,4% 

Totaal 57,8% 42,2% 100,0% 

Bron: Website UPEDI; RSZ, berekening SERV/STV; (1)zonder de ambtenaren; X²: p = 0,74 

De grootste groep uitzendkrachten zijn mannelijke arbeiders, gevolgd door de vrouwelijke 

bedienden. Daarmee wijkt deze populatie niet af van de beroepsbevolking (zonder de 

ambtenaren). Afgezien van deze 'hitlijst' bestaat de populatie van uitzendkrachten voor een 

groter deel arbeiders. De verdeling volgens de geslachten is nagenoeg identiek.   

Tabel 8:  Verdeling van de uitzendkrachten en de beroepsbevolking per 
leeftijdscategorie 

Leeftijd % van de 

uitzendkrachten (1997) 

% van de 

beroepsbevolking (1997) 

Leeftijd 

- 21 jaar 11 % 1,0% -20 jaar 

21 - 25 jaar 34,9 % 8,7% 20 - 24 jaar 

26 - 30 jaar 21,8 % 15,3% 25 - 29 jaar  

31 - 45 jaar 26,6 % 47,4% 30 - 44 jaar  

46 en + jaar 5,7 % 27,6% 45 en + jaar  

Bron: UPEDI, SEB, NIS. 1997 is bij het drukken het recentste jaar waar informatie over de beroepsbevolking 
beschikbaar voor is. X²: p=0,72074 

Meer dan 1 op 3 uitzendkrachten zijn tussen de 21 en 25 jaar en bijna 5 op tien zijn ouder 

dan 25 maar jonger dan 46. 
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3.6.4 Uitzendarbeid als doel of middel? 

Tabel 9:  Uitzendarbeid als voorlopige of permanente toestand 

Jaar % uitzendkrachten voor 

wie uitzendarbeid een 

voorlopige oplossing is 

Aantal tewerkgestelde 

uitzendkrachten 

Berekend absoluut aantal 

'professionele 

uitzendkrachten' 

1987 80% 107707 21541 

1992 83% 149878 25479 

1996 89% 210065 23107 

Bron: UPEDI/SOBEMAP 1996, Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten gepubliceerd op de Website van UPEDI, 
eigen berekening 

Het aandeel uitzendkrachten voor wie uitzendarbeid een tijdelijke toestand is neemt toe. 

De kern van 'professionele uitzendkrachten' is geslonken van 2 op 10 tot 1 op 10. Wanneer 

dit vertaald wordt naar absolute cijfers, dan is de groep 'professionelen' toegenomen in de 

periode 1987-1992 maar terug gedaald in de periode 1992-1996. Dit kan er op wijzen dat in 

de huidige situatie het plafond van het aantal uitzendkrachten dat permanent als 

uitzendkracht wil werken bereikt is. Het percentage uitzendkrachten dat permanent als 

uitzendkracht wil werken daalt immers, maar het absoluut aantal blijft min of meer gelijk. 

 

Voor de meerderheid van de uitzendkrachten is uitzendarbeid dus een middel. De 

vergelijking echter met de verdeling volgens leeftijd van de beroepsbevolking (die weliswaar 

in de categorieën licht afwijkt) bevestigt dit. De populatie van uitzendkrachten is veel 

jonger dan de volledige beroepsbevolking. 

 

Het doel waarvoor het middel uitzendarbeid wordt ingezet is doorgaans het vinden van een 

vaste betrekking. Verschillende onderzoeken6 laten daar weinig twijfel over bestaan.  

3.6.5 Veranderde positie 

De krapte op de arbeidsmarkt laat zich ook voelen bij de uitzendkantoren. Ook zij hebben 

de grootste moeite om personeel te vinden. Vroeger was het voor een kandidaat 

uitzendkracht niet eens zeker of hij zou ingeschreven worden. Vandaag is dat helemaal 

anders. 

 

                                                 
6  Zie onder meer: DENOLF, Lieven, DENYS, Jan & SIMOENS, Peter: Hoe werven bedrijven in België in 1998? 

Onderzoek in opdracht van UPEDI.Leuven, Hoger Instituut voor de Arbeid, 1999; Jaarverslag UPEDI 2000; het 
SONAR onderzoek (gepubliceerd in de Jaarreeks 2000 van het Steunpunt WAV); SOBEMAP Rapport: Het 
Socio-economisch profiel van de uitzendkrachten, 1998. 
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De uitzendkrachten spelen hier vaak op in door zich bij verschillende kantoren in te 

schrijven. Die gewoonte is ontstaan toen de uitzendkracht dat wel moest doen om een 

redelijke kans te hebben een opdracht te krijgen, nu kan de uitzendkracht het aanbod van 

de verschillende kantoren vergelijken. Sommige kunnen zelfs hun voorkeur opgeven om 

op bepaalde momenten in de week wel of niet te werken. De omgeving waar de 

uitzendkantoren fysiek geconcentreerd zijn heeft steeds meer weg van een marktplaats: op 

vrijdag gaan heel wat uitzendkrachten de verschillende kantoren een voor een af om de 

aanbiedingen te verzamelen, waarna ze een keuze maken. Een aantal kantoren signaleert 

zelfs dat een aantal uitzendkrachten permanent per GSM bereikbaar is. Dat stelt hen in 

staat om op het moment dat ze aan een bepaalde opdracht bezig zijn opgeroepen te 

worden om een (interessantere) opdracht aan te nemen. Heel wat uitzendkrachten scherpen 

hun onderhandelingsvermogens aan. Voor de uitzendkantoren is dit uiteraard een minder 

gunstige evolutie. 

 

De uitzendkantoren trachten hier op te reageren door de fidelisering van de 

uitzendkrachten (zie 3.2.16) maar ook door exclusieve deals te sluiten met bedrijven (zie 

onder meer 3.2.7) waardoor voor sommige gebruikers, die aantrekkelijke werkgevers zijn, 

een minimum volume kan gegarandeerd worden. 

Zo lang als de krapte duurt betekent dat de uitzendkrachten zelf meer van hun wensen in 

vervulling zien gaan. De nieuwe werknemer, zo veronderstellen de uitzendkantoren, 

verlangt zinvoller werk en vooral een betere afstemming tussen gezin en werk. Op dit 

moment is de situatie waarbij de werknemer dit kan afdwingen vooral aanwezig bij 

knelpuntberoepen. Hier zijn de werknemers in staat een flexibiliteit op eigen maat te 

bewerkstelligen. Een typisch voorbeeld hiervan zijn de verpleegsters. De intermediairen, 

die zich vroeger konden toeleggen op het zoeken van een 'match' voor een vraag van een 

werkgever, zullen nu eerder moeten gaan zoeken naar oplossingen op maat van de 

werkzoekende. 

3.6.6 Besluit 

Het profiel van de uitzendkrachten verschilt niet zo sterk (meer) van het profiel van de 

“doorsnee” werkende, al zijn er meer mannelijke arbeiders. 

 

De positie van de uitzendkracht is sinds de krapte op de arbeidsmarkt veranderd, van 

louter verbeterd voor de eenvoudige arbeiders tot 180° gedraaid van een kandidaat tot een 

onderhandelaar voor de al bij al kleine groep met schaarse kwalificaties. Uitzendkantoren 

zijn daarom ijverig op zoek om het laatste objectieve obstakel, de nadelen op termijn voor 

uitzendkrachten die niet permanent aan het werk zijn, uit de weg te ruimen. Eens te meer is 

het element van de terbeschikkingstelling centraal. 
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3.7 Algemeen besluit 

Uitzendarbeid beweegt zich binnen een sociaal-economisch kader waar een bijzonder 

evenwicht in heerst tussen economische ratio’s en ideologische spanningsvelden. 

 

De arbeidsmarktkrapte noopt de uitzendkantoren tot het ontwikkelen van nieuwe 

strategieën om nieuwe doelgroepen aan te spreken, nieuwe functies in uitzendarbeid te 

brengen en de relatie met de uitzendkracht te herijken. 

 

Syndicaal heeft men fundamentele bezwaren tegen uitzendarbeid, maar men accepteert dat 

uitzendarbeid economisch niet meer weg te cijferen is binnen de ondernemingen. Zo komt 

men tot een vreedzame coëxistentie. De sectorfederaties van hun kant bekijken de zaak 

met argusogen. 
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4. DE INZET VAN UITZENDARBEID 

4.1 Inleiding 

Hoeveel uitzendkrachten zijn er? En hoe zijn ze gespreid? Dat wordt besproken in de 

volgende paragrafen. Deze zijn grotendeels gebaseerd op extern bronnenmateriaal. 

 

Vervolgens wordt de inzet van uitzendkrachten op het niveau van de gebruikers 

voorgesteld. Daar wordt voor het eerst gebruik gemaakt van cijfergegevens die we hebben 

verzameld in het kader van dit onderzoek bij een steekproef van bedrijven in de Vlaamse 

Industrie. 

 

Voor gedetailleerde informatie over de werkwijze, de respons en de vragenlijst verwijzen we u naar de 

bijlage, paragraaf 8.1 op bladzijde I en volgende. U vindt er ook een beknopte toelichting over de statistische 

gegevens die bij elke tabel staan. 

4.2 Penetratie op de arbeidsmarkt 

Tabel 10:  Uitzendarbeid publieke en private sector, per gewest, 1998 

 Vlaanderen Wallonië Brussel België 

Gepresteerde uren (in miljoen) * 72,7 28,3 15,4 116,4 

gepresteerde uren (in % totaal België) 62,5 24,3 13,2 100,0 

% arbeiders * 74,8 76,8 31,7 63,9 

% bedienden 25,2 23,2 68,3 36,1 

Aantal uitzendkrachten (naar woonplaats) ** n.b. n.b. n.b. 277.000 

Voltijdse equivalenten (schatting) ** 37.060 14.410 7.830 59.300 

Penetratiegraad t.o.v. loontrekkenden (%) * 2,0 1,7 1,4 1,8 

% studentencontracten via uitzendarbeid *** n.b. n.b. n.b. 40,9 

Bron: Berekening Steunpunt WAV, op basis van o.m.: *UPEDI, **Sociaal Fonds voor de uitzendarbeid, ***MITA; in 
Vrind 1999  

De vrij aanzienlijke penetratie op de arbeidsmarkt is het gevolg van een gestage groei sinds 

de laatste vijftien jaar. 
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Figuur 1:  Gemiddeld aantal uitzendkrachten aan het werk per dag en per jaar 
1986-1998 
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Bron: Sociaal Fonds voor de uitzendkrachten en UPEDI-enquête, gepubliceerd op de Website UPEDI 
(www.upedi.be). 

Figuur 2:  Evolutie 1989-1999 van het aantal gepresteerde uren uitzendarbeid per 
kwartaal (UPEDI-leden), Vlaanderen 
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Bron: Jaarverslag UPEDI 2000 

Van 1990 tot 1993 is de groei beperkt en grillig. Er is een kleine ‘dip’ in het midden van 

1991. Ook in de tweede helft van 1993 is er een duidelijke terugloop, maar op het einde 

van dat jaar is dat ruim hersteld. Meer nog, vanaf dan is de groei zeer sterk en bijna 

exponentieel. In 1999 is er in het midden van het jaar een belangrijke terugval. Begin 2000 

is de sector er terug van hersteld. Men heeft een groei van ongeveer 13% opgetekend. 

 

De groei in de sector is overigens sterk afhankelijk van de economische groei. 



De inzet van uitzendarbeid 

 
 

 

55. 

4.3 Verdeling van de activiteit per gewest 

Tabel 11:  Procentuele verdeling van de activiteit van de uitzendsector in de drie 
regio's (1999), de procentuele verdeling van de tewerkstelling, het aantal 
bedrijven en het BBP volgens regio's (1997) 

Regio % van de 
activiteit 

% van het aantal 
bedrijven 

% van het aantal 
werknemers 

% van het BBP 

Vlaanderen 62,5 % 58,7% 56,8 60,6% 

Wallonië 24,3 % 28,2% 25,9 25,0% 

Brussel 13,2 % 13,1% 17,3 14,3% 

Totaal Rijk 100,0% 100.0% 100,0% 99,9% 

Bron: Website UPEDI, RSZ, INR/APS in Vrind 1999 

De uitzendsector is vooral in Vlaanderen actief, wat ten minste gedeeltelijk te verklaren is 

door de grotere tewerkstelling en het groter aantal bedrijven. De onderlinge verschillen zijn 

te klein om te kunnen spreken van een ander profiel. 

 

Daarnaast valt de consistentie op in de verhouding van de waarden per regio. Er is 

blijkbaar een vrij rechtstreeks verband tussen de economische activiteit, de arbeidsmarkt en 

de uitzendarbeid. 

 

De uitzendsector vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de totale arbeidsmarkt. Ook als 

sector op zichzelf zijn de uitzendbureaus numeriek belangrijke werkgevers. 

4.4 Inzet van uitzendarbeiders 

De eerste vraag is of men al dan niet uitzendarbeiders inzet. Aan de ondernemingen7 in 

onze steekproef werd gevraagd of ze al dan niet uitzendarbeiders in dienst hebben.  

                                                 
7  Vanaf dit punt worden tabellen gepresenteerd uit het eigen onderzoek. De informatie over de methodologie, de 

stekproef, de respons en de vragenlijst staat in de bijlage (8.1 vanaf pagina I). 
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Tabel 12:  Inzet uitzendarbeiders volgens sector en grootte  

 Inzet uitzendarbeiders Totaal 

Ja nee 

Sector    

Metaal 75,7% 24,3% 100,0% 

Voeding 70,9% 29,1% 100,0% 

Overige sectoren 67,4% 32,6% 100,0% 

Grootte    

10 – 19 wn 51,6% 48,4% 100,0% 

20 – 49 wn 71,4% 28,6% 100,0% 

50 – 199 wn 83,8% 16,2% 100,0% 

200+ wn 80,4% 19,6% 100,0% 

Totaal 70,5% 29,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 671 / 671; X²: p = ,140 / ,000; Cramer’s V = - / ,283; niet gewogen 

Wanneer we louter afgaan op het al dan niet inzetten blijkt dat zowat zeven op tien 

ondernemingen uitzendarbeiders inzetten. In de metaal- en voedingssector ligt dat aantal 

wat hoger, maar het verschil is relatief beperkt. We kunnen duidelijk spreken van een 

algemeen verspreid fenomeen. Voor wat de grootte van de onderneming betreft (uitgedrukt 

in aantal werknemers) blijken de grotere ondernemingen merkelijk meer een beroep te 

doen op uitzendarbeiders, vooral dan de groep ondernemingen met 50 tot 199 

werknemers. 
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Tabel 13:  Verdeling van de gebruikers van uitzendarbeiders volgens sector en 
grootte 

Sector Grootte Totaal 

10-19 wn 20-49 wn 50-199 wn 200+ wn 

Metaal 10% 13% 8% 2% 33% 

Voeding 5% 6% 5% 1% 17% 

Overige 15% 19% 12% 4% 50% 

Totaal 30% 38% 25% 7% 100% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 446; gebruikers van uitzendarbeiders, gewogen op sector en grootte. 

Figuur 3:  Verdeling van de gebruikers van uitzendarbeiders volgens sector en 
grootte 
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Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Grafiek op basis van Tabel 13. 

Uit Tabel 13 annex Figuur 3 blijkt het gewicht van de gebruikers in de metaalsector. Deze 

sector staat in voor bijna een derde van alle gebruikers. 
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Tabel 14:  Verdeling van de uitzendarbeiders volgens sector en grootte 

Sector Grootte Totaal 

10-19 wn 20-49 wn 50-199 wn 200+ wn 

Metaal 5% 8% 11% 15% 38% 

Voeding 9% 4% 10% 2% 26% 

Overige 6% 12% 11% 7% 36% 

Totaal 20% 23% 32% 24% 100% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 447, gebruikers van uitzendarbeiders. De procentuele verdeling is gemaakt 
op basis van de verdeling van het totaal van het opgegeven gemiddeld aantal uitzendarbeiders. Gewogen op sector 
en grootte. 

Figuur 4:  Verdeling van de uitzendarbeiders volgens sector en grootte 

10-19 w n
20-49 w n

50-199 w n
200+ w n

Metaal

Voeding

Ov erige

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

 
Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Grafiek op basis van Tabel 14. 

De verdeling van de uitzendarbeiders zelf laat een ander beeld zien. De bedrijven met meer 

dan 100 werknemers herbergen meer dan de helft (56%) van alle uitzendarbeiders, terwijl 

ze slechts een derde van de gebruikers uitmaken. Opvallend is dat de bedrijven met 50 tot 

199 werknemers ovre de sectoren heen een groot aandeel van de uitzendarbeiders aan het 

werk zetten. De grote metaalbedrijven zijn tenslotte duidelijk de intensiefste gebruikers. Ze 

maken 2% van het aantal gebruikers uit maar staan in voor maar liefst 15% van de 

uitzendarbeiders. In deze groep zitten er enkele zeer intensieve gebruikers (500 en meer 

uitzendkrachten). 
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4.5 Inzet van uitzendbedienden 

Tabel 15:  Inzet uitzendbedienden volgens sector en grootte  

Sector Inzet uitzendbedienden Totaal 

ja nee 

Metaal 41,7% 58,3% 100,0% 

Voeding 38,7% 61,3% 100,0% 

Overige 41,0% 59,0% 100,0% 

Grootte   

10 – 19 wn 18,5% 81,5% 100,0% 

20 – 49 wn 31,1% 68,9% 100,0% 

50 – 199 wn 53,4% 46,6% 100,0% 

200+ wn 79,6% 20,4% 100,0% 

Totaal 40,7% 59,3% 100,0% 

Sector: Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 671 / 671; X²: p = ,840 / ,000, Cramer’s V = - /,418; niet gewogen. 

Het aantal ondernemingen dat uitzendbedienden inzet bedraagt iets meer dan de helft van 

deze die uitzendarbeiders inzetten. Het verschil volgens sector is verwaarloosbaar, het 

verschil volgens grootte daarentegen is bijzonder groot en statistisch sterk. Hoe groter de 

onderneming, hoe groter de kans dat ze uitzendbedienden inzetten. Nauwelijks een vijfde 

van de bedrijven met minder dan 20 werknemers zet uitzendbedienden in tegenover ruim 8 

op 10 bij de bedrijven met meer dan 200 werknemers. Het merkwaardige fenomeen waarbij 

de categorie 50 tot 199 werknemers hoger scoort dan de allergrootste bedrijven is hier 

volstrekt afwezig. Dat kan begrepen worden als een signaal dat de inzet van 

uitzendbedienden op een andere wijze verloopt dan die van uitzendarbeiders. 
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Tabel 16:  Verdeling van de gebruikers van uitzendbedienden volgens sector en 
grootte 

Sector Grootte Totaal 

10-19 wn 20-49 wn 50-199 wn 200+ wn 

Metaal 13% 13% 5% 1% 32% 

Voeding 8% 6% 3% 1% 17% 

Overige 20% 18% 10% 2% 50% 

Totaal 42% 37% 17% 4% 100% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 244; gebruikers van uitzendbedienden, gewogen op sector en grootte. 

Figuur 5:  Verdeling van de gebruikers van uitzendbedienden volgens sector en 
grootte 
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Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. gegevens op basis van Tabel 16. 

De verdeling van de gebruikers van uitzendbedienden laat een bijna identieke verdeling 

zien als die van de gebruikers van uitzendarbeiders. 



De inzet van uitzendarbeid 

 
 

 

61. 

Tabel 17:  Verdeling van de uitzendbedienden volgens sector en grootte 

Sector Grootte Totaal 

10-19 wn 20-49 wn 50-199 wn 200+ wn 

Metaal 2% 36% 4% 8% 49% 

Voeding 1% 2% 4% 1% 8% 

Overige 4% 22% 9% 9% 43% 

Totaal 7% 60% 16% 18% 100% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 447, gebruikers van uitzendbedienden. De procentuele verdeling is gemaakt 
op basis van de verdeling van het totaal van het opgegeven gemiddeld aantal uitzendbedienden. Gewogen op sector 
en grootte. 

Figuur 6:  Verdeling van de uitzendbedienden volgens sector en grootte 
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Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Grafiek op basis van Tabel 17. 

De verdeling van de uitzendbedienden zelf daarentegen toont aan dat de meeste 

uitzendbedienden in kleine (20 – 49 werknemers) metaalbedrijven aan de slag zijn, gevolgd 

door de kleine bedrijven in de overige sectoren.  
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4.6 Het aantal uitzendarbeiders 

Hoeveel uitzendarbeiders worden er nu precies ingezet? Hoe sterk schommelt dat aantal en 

volgens welke parameters? Om daar een idee van te krijgen werd aan de ondernemingen 

met uitzendarbeiders gevraagd met betrekking tot het vorige jaar wat het gemiddeld aantal 

uitzendkrachten is dat door het jaar ingezet wordt, wat het minimum aantal is dat in een 

jaar bereikt wordt en wat het maximum aantal is. Op deze wijze hebben we een aantal 

parameters om het aantal en de variatie in kaart te brengen. 

 

Op basis van deze gegevens kan een ruime waaier aan cijfers voorgesteld worden. In wat 

volgt worden enkel de meest relevante spreidingen weergegeven. Een aantal oefeningen 

met betrekking tot deze gegevens worden voorgesteld in bijlage, in Tabel 131 tot Tabel 137 

(bladzijde XXXI tot XXXIV). 

 

In de volgende tabel wordt het gemiddeld aantal uitzendarbeiders in vier categorieën 

onderverdeeld. Afgezet tegenover sector en grootte8 geeft dit het volgende beeld. 

Tabel 18:  Gemiddeld aantal uitzendarbeiders volgens sector en grootte (4 
categorieën) 

 Gemiddeld aantal uitzendarbeiders Totaal 

2 of minder 3 tot 5 6 tot 10 11 of meer 

Sector      

Metaal 32,3% 24,4% 19,7% 23,6% 100,0% 

Voeding 30,7% 29,7% 17,8% 21,8% 100,0% 

Overige 46,8% 23,4% 16,1% 13,7% 100,0% 

Grootte      

10 – 19 wn 66,7% 19,4% 7,5% 6,5% 100,0% 

20 – 49 wn 44,6% 30,0% 18,5% 6,9% 100,0% 

50 – 199 wn 27,3% 25,3% 22,7% 24,7% 100,0% 

200+ wn 11,7% 23,3% 18,3% 46,7% 100,0% 

Totaal 38,8% 25,2% 17,6% 18,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 433 / 433, bedrijven met uitzendarbeiders die een gemiddeld aantal konden 
opgeven; X²: p = ,040 / ,000; Cramer’s V = ,175 / ,362; niet gewogen. 

                                                 
8  De grootte is bepaald op basis van de inschrijving in het RSZ-register. Dat betekent dat theoretisch ook de 

uitzendkrachten in de berekening zijn opgenomen. 
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Uit dit overzicht blijkt dat sectoren waar vaker uitzendarbeid wordt ingezet, relatief ook 

meer uitzendkrachten inzetten. Het contrast is het duidelijks merkbaar bij de categorieën 2 

of minder en 11 of meer. Door de beperkte verschillen in de middencategorieën is het verschil 

statistisch echter halfslachtig. 

Het verband met het aantal werknemers is daarentegen zeer sterk, wat niet zo 

verwonderlijk is. Naarmate we opklimmen in de grootteklassen stijgt ook het percentage 

bedrijven in de hogere categorieën. Dat neemt niet weg dat ook bij de kleinste 

ondernemingen bijna een derde een naar verhouding zeer groot aantal uitzendarbeiders in 

dienst heeft. 

Tabel 19: Gemiddeld aantal uitzendarbeiders volgens sector en grootte  

Gemiddeld aantal 

uitzendkrachten  

Grootte 

Sector 10 - 19 20 - 49 50 - 199 200+ 

Metaal 3,52 4,30 10,17 51,77 

Voeding 2,11* 4,72 18,06 17,88 

Overige 3,18 4,54 6,53 17,96 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 433, bedrijven met uitzendarbeiders die een gemiddeld aantal kunnen 
opgeven; Anova: p = ,033; Eta = ,125; niet gewogen. *Gemiddelde na neutraliseren van 4 extreme waarden; 
daarvoor was het gemiddelde voor deze cel 12,71. 

Tabel 20:  Gemiddeld percentage uitzendarbeiders volgens grootte en sector  

Gemiddeld percentage 

uitzendarbeiders 

Werknemers 

Sector 10 - 19 20 - 49 50 - 199 200+ 

Metaal 14,7% 11,3% 10,4% 6,3% 

Voeding 19,6% 12,9% 14,4% 7,2% 

Overige 14,7% 10,8% 7,2% 8,8% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 433, bedrijven die een gemiddeld aantal uitzendkrachten konden opgeven; 
Anova: p = ,000; Eta = ,290; niet gewogen; algemeen gemiddelde = 11,5% 

Hoewel de kleinere ondernemingen minder vaak uitzendarbeiders inzetten blijkt dat 

wanneer ze dat wél doen het percentage uitzendarbeiders ten opzichte van het aantal vaste 

arbeiders relatief hoger ligt dan bij de grotere ondernemingen. Dit is uiteraard deels te 

wijten aan de wet van het getal (met een beperkt aantal uitzendarbeiders haalt men snel een 

hoog percentage), evenzeer betekent het in verhouding een belangrijk aantal. De grootste 

bedrijven hebben dan weer relatief gezien een beperktere inzet.  
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De voedingssector – en dan vooral de kleinere bedrijven daarbinnen – blijken de meest 

intensieve gebruikers te zijn. 

4.7 De variatie-indicator 

De variatie in het aantal uitzendkrachten is een belangrijke aanduiding van de mate waarin 

een onderneming van uitzendkrachten gebruik maakt. Men kan een zeer klein basisaantal 

hebben, maar af en toe bij pieken zeer veel uitzendkrachten in dienst nemen, of omgekeerd 

een vrij hoog basisaantal hebben dat nu en dan zakt tot een zeer klein minimum, 

enzovoort. Om deze variatie zo bevattelijk als mogelijk voor te stellen voeren we een 

variatie-indicator in. Deze wordt berkend als volgt:  

 

 

Variatie-indicator = maximum aantal uitzendarbeiders / gemiddeld aantal uitzendarbeiders 

 

 

De indicator geeft dus aan met hoeveel het gemiddeld aantal uitzendarbeiders moet 

vermenigvuldigd worden om het maximum te bekomen. Theoretisch is deze indicator 

onafhankelijk van het aantal werknemers. Een variatie-indicator van 1 betekent dat er geen 

variatie is, een variatie-indicator van 2 betekent dat het maximum aantal uitzendarbeiders 

het dubbel is van het gemiddeld aantal, enzovoort. 

 

Dat geeft voor de populatie de volgende verdeling. 

Tabel 21:  Variatie-indicator 

Variatie-indicator Procent bedrijven 

klein - 1 tot 1,49 41,8% 

medio - 1,50 - 2 36,6% 

groot – 2 of meer 21,6% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 402; gewogen op sector en grootte. 
Voor een detailkruising met het aantal uitzendarbeiders zie Tabel 138 op bladzijde XXXIV. 

De meeste bedrijven die uitzendarbeiders inzetten kennen een beperkte variatie. Een kleine 

maar belangrijke groep (ongeveer een vijfde) ziet zijn aantal uitzendarbeiders in de loop van 

het jaar tijdelijk minstens verdubbelen. 
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Tabel 22:  Variatie-indicator volgens grootte en sector  

% bedrijven Variatie-indicator Totaal 

Klein 
1 tot 1,49 

Medio 
1,50 - 2 

Groot 
2 of meer 

 

Grootte     

10 – 19 wn 54,4% 31,1% 14,4% 100,0% 

20 – 49 wn 36,9% 40,8% 22,3% 100,0% 

50 – 199 wn 36,6% 37,3% 26,1% 100,0% 

200+ wn 20,4% 40,7% 38,9% 100,0% 

Sector     

Metaal 34,4% 36,1% 29,5% 100,0% 

Voeding 36,1% 38,1% 25,8% 100,0% 

Overige 42,1% 38,1% 19,8% 100,0% 

Totaal 38,5% 37,5% 24,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 416; X²: p = ,002 / ,336; Cramer’s V = ,159 / - ; niet gewogen 

Ondanks het hanteren van een grootte-onafhankelijke berekeningswijze stellen we toch 

vast dat de grootste bedrijven de meeste variatie kennen in het aantal uitzendkrachten. De 

verschillen zijn statistisch significant maar eigenlijk niet zo sterk. 

 

Tussen de verschillende sectoren merken we een beperkt verschil voor de ‘overige 

sectoren’ die minder bedrijven met een grote variatie kennen. Het verschil is evenwel 

statistisch irrelevant. 

4.8 Het aantal uitzendbedienden 

Ook voor de uitzendbedienden werden de gemiddelde, minimale en maximale aantallen 

gevraagd. 
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Tabel 23:  Spreidingsindicatoren van het aantal uitzendbedienden 

 Aantal uitzendbedienden vorig jaar 

Gemiddeld Maximum9 Minimum 

Gemiddelde 3,69 4,21 ,52 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 228 / 225 / 225; Gewogen op sector en grootte 
Voor een weergave van de decielen zie Tabel 140 op bladzijde XXXV 

Gemiddeld zijn er bijna vier uitzendbedienden aan de slag in de Vlaamse industriële 

ondernemingen. Dit aantal is dus veel beperkter dan het aantal uitzendarbeiders. Het 

varieert ook veel minder, gemiddeld haalt men een maximum van vier. Gezien deze zeer 

beperkte variatie is het niet zinvol een variatie-indicator te berekenen. 

4.9 De inzetindex voor uitzendarbeiders 

Om in het verdere verloop van het verslag de gegevens in verband met het inzetten van 

uitzendarbeiders compact te kunnen voorstellen maken we een inzetindex. Deze is 

ontworpen om in één oogopslag het effect op de inzet van uitzendarbeiders te kunnen 

inschatten. Daartoe wordt een verdeling in drie categorieën vooropgesteld.  Daarnaast 

wordt er om in de mate van het mogelijke de index onafhankelijk te maken van het aantal 

werknemers in een onderneming. 

 

Een eerste categorie in de index is derhalve het al dan niet inzetten. De inzetindex wordt 

nul als er geen uitzendarbeiders ingezet worden.  

 

 

Geen = geen uitzendarbeiders 

 

 

De groep ondernemingen die wél inzetten moeten nog in de twee overblijvende 

categorieën worden verdeeld. We streven naar een verdeling tussen een beperkte en een 

intensieve inzet. Dat gebeurt als volgt: 

 

                                                 
9  15 van de 225 ondernemingen die uitzendbedienden inzetten en een gemiddelde- en maximale score opgaven 

rapporteerden een maximum dat lager ligt dan het gemiddelde. Bij deze ondernemingen is het maximum gelijk 
gesteld aan het minimum. 
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Beperkt = maximaal twee uitzendarbeiders OF het gemiddeld aantal uitzendarbeiders 

vertegenwoordigt minder dan 5 procent van het totaal aantal arbeiders in de 

onderneming 

 

Intensief = 3 of meer uitzendarbeiders gemiddeld EN het gemiddeld aantal 

vertegenwoordigt minstens 5 procent van het totaal aantal arbeiders in de onderneming.  

 

 

In het volgende overzicht blijkt dat op wonderlijke wijze bijna de helft van de betrokken 

ondernemingen aan de beide criteria voldoet. 

Tabel 24:  Uitzendarbeiders vertegenwoordigen minder of meer dan 5% van alle 
arbeiders versus minder of meer dan drie uitzendarbeiders  

Percentage 

uitzendarbeiders op 

totaal aantal arbeiders 

(1) 

Minstens drie (gemiddeld) Totaal 

Minder dan 3  3 of meer 

minder dan 5 procent  18,8% 9,0% 27,9% 

minstens 5 procent  25,9% 46,2% 72,1% 

Totaal 44,7% 55,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 428, bedrijven met uitzendarbeiders die op de verwerkte vragen konden 
antwoorden; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,261. Gewogen op sector en grootte (1) uitzendarbeiders inbegrepen 

Er blijkt helaas ook uit dat de beide criteria niet onafhankelijk van elkaar zijn (ze kennen 

een significant en sterk verband). Pogingen om criteria op te stellen die volstrekt 

onafhankelijk zijn blijken enkel bereikbaar via zeer complexe berekeningen. Om het 

vervolg nog enigszins leesbaar te houden en een index te gebruiken die nog een band met 

de werkelijkheid heeft houden we het bij deze pragmatische indeling. Die ziet er uit als 

volgt. 
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Tabel 25:  Inzetindex uitzendarbeiders 

Index N % niet gewogen % gewogen 

Geen 216 31,4% 35,1% 

Beperkt 262 38,1% 36,9% 

Intensief 210 30,5% 28,0% 

Totaal 688 100,0% 100,0% 

De weging is zoals te verwachten enigszins gunstig voor de niet-gebruikers omdat het 

aandeel kleine bedrijven vergroot wordt. 

Tabel 26:  Inzetindex uitzendarbeiders volgens sector en grootte 

 Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Niet Beperkt intensief 

Sector 

Metaal 25,1% 38,5% 36,4% 100,0% 

Voeding 29,7% 30,4% 39,9% 100,0% 

Overige 35,2% 41,6% 23,2% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 50,0% 34,8% 15,2% 100,0% 

20 – 49 wn 30,0% 35,0% 35,0% 100,0% 

50 – 199 wn 18,5% 37,9% 43,6% 100,0% 

200+ wn 20,4% 52,7% 26,9% 100,0% 

Totaal 31,2% 38,2% 30,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 686 / 686; X²: p = ,000 / ,000; Cramer’s V = ,122 / ,226; niet gewogen 

Wat we leren uit de inzetindex is dat sectoren of grootteklassen waar men meer 

uitzendarbeid inzet, ook hoger scoren bij intensief en omgekeerd. Wat we dus niet zien is 

een situatie waar naar verhouding weinig bedrijven uitzendarbeid inzetten maar dat degene 

die het wel doen dat intensief doen. Er zit een zekere lineariteit in het gebruik. 
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Tabel 27:  Inzetindex uitzendarbeiders volgens variatie-index  

Variatie-index Inzetindex uitzendarbeiders  

Beperkt Intensief 

klein - 1 tot 1,49 25,10% 16,70% 16,40% 

medio – 1,50 - 2 15,40% 21,10% 36,00% 

groot - 2 of meer 12,90% 8,70% 21,80% 

Totaal  52,70% 45,80% 100,00% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 408, bedrijven die uitzendarbeiders inzetten en de nodige aantallen konden 
opgeven; X²: p = ,003; Cramer’s V = ,137; gewogen op sector en grootte 

Ondernemingen die intensief gebruik maken van uitzendarbeid kennen doorgaans een 

relatief kleine variatie in hun aantal uitzendkrachten. Bedrijven met een grote variatie in het 

aantal uitzendkrachten zijn vooral de eerder beperkte gebruikers. De relatie is significant 

maar niet zo sterk. 

Grote gebruikers hebben dus de neiging een vaste ploeg uitzendarbeiders te hebben.  

4.10 De inzetindex voor uitzendbedienden 

Voor de uitzendbedienden maken we een gelijkaardige driedeling als voor de arbeiders. 

Intensieve gebruikers zijn degene die minstens 4 uitzendbedienden gemiddeld en minstens 

5 maximaal in dienst hebben. Dit is de enige groep waarvan op basis van de spreiding van 

de inzet van uitzendbedienden kan vastgesteld worden dat ze een significant verschil 

maken (zie ook Tabel 140) omdat ze meer dan het gemiddeld aantal uitzendbedienden in 

dienst hebben en een grotere variatie tonen dan gemiddeld. 

Tabel 28:  Inzetindex uitzendbedienden 

Inzetindex 

uitzendbedienden 

N Gewogen % Ongewogen % Enkel gebruikers (1) 

Geen 444 64,7 57,8  

Beperkt 225 32,7 39,7 81,5% 

Intensief 18 2,6 2,5 18,5% 

Totaal 686 100,0 100,0 100,0% 

(1) Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 225; enkel de bedrijven die uitzendbedienden inzetten; gewogen op 
sector en grootte 
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Slechts 2,5% van de onderneming haalt het beschreven criterium. Ze vertegenwoordigen 

bijna een vijfde van de ondernemingen die uitzendbedienden inzetten. 

Tabel 29:  Inzetindex uitzendbedienden volgens sector en grootte  

 Inzetindex uitzendbedienden Totaal 

Geen Beperkt Intensief  

Sector     

Metaal 58,3% 41,7%  100,0% 

Voeding 60,1% 38,0% 1,9% 100,0% 

Overige 56,9% 39,6% 3,5% 100,0% 

Grootte     

10 – 19 77,8% 17,7% 4,5% 100,0% 

20 – 49 67,5% 30,5% 2,0% 100,0% 

50 – 199 46,2% 52,8% 1,0% 100,0% 

200+ 20,4% 79,6%  100,0% 

Totaal 58,0% 39,8% 2,2% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 273; X²: p = ,115 / ,000; Cramer’s V = - / ,303; niet gewogen 

De kleine groep intensieve gebruikers vinden we bijna allemaal in de overige sectoren. 

Verder tekent zich hier een enigszins ander profiel af als bij de uitzendarbeiders: de kleinste 

bedrijven maken weliswaar het minst gebruik van uitzendbedienden, we vinden er wel de 

meeste intensieve gebruikers – al is dat dan een beperkt aantal. 

4.11 Duur van de uitzendopdrachten voor arbeiders 

Aan de gebruikers van uitzendarbeid voor arbeiders werd gevraagd wat de gemiddelde duur 

is van een uitzendopdracht per individuele uitzendarbeider. 
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Tabel 30:  Duur van uitzendopdrachten voor arbeiders  

Duur Procent bedrijven 

Minder dan een maand 36,2 

1 tot 3 maanden 26,2 

Meer dan 3 maanden 37,6 

Totaal 100,0 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 356; een maand telt 21 werkdagen; gewogen op sector en grootte 

Ruim 36% van de ondernemingen kent uitzendopdrachten die minder dan een maand 

duren, of anders geformuleerd meer dan 6 op 10 ondernemingen met uitzendarbeiders 

geeft opdrachten die langer dan een maand duren. 

Tabel 31:  Duur van de uitzendopdracht voor arbeiders volgens sector en grootte  

 Duur uitzendopdracht arbeiders Totaal 

Minder dan een 
maand 

1 tot 3 maanden Meer dan 3 
maanden 

Grootte     

10 - 19 41,1% 26,0% 32,9% 100,0% 

20 - 49 35,5% 28,1% 36,4% 100,0% 

50 - 199 34,8% 26,5% 38,6% 100,0% 

200+ 36,5% 21,2% 42,3% 100,0% 

Sector     

Metaal 30,1% 28,2% 41,7% 100,0% 

Voeding 39,1% 29,3% 31,5% 100,0% 

Overige 38,8% 23,5% 37,7% 100,0% 

Totaal 36,5% 26,2% 37,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 378 / 378; X²: p = ,915 / ,418; niet gewogen 

De verschillen in de gemiddelde duur zoals we ze ingedeeld hebben zijn relatief beperkt. 

Zoals te verwachten valt geven de grotere bedrijven die sowieso intensievere gebruikers 

zijn, ook langere opdrachten. Wat sector betreft valt op dat in de metaalsector het verschil 

vrij groot is, in de zin dat er doorgaans langere opdrachten worden gegeven. 
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Tabel 32  Duur van de uitzendopdracht voor arbeiders volgens gemiddeld aantal 
uitzendarbeiders  

Duur van de 

uitzendopdracht 

Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Beperkt Intensief 

Minder dan een maand 24,2% 11,1% 35,3% 

1 tot 3 maanden 12,5% 14,0% 26,5% 

Meer dan 3 maanden 18,5% 19,7% 38,2% 

Totaal 55,3% 44,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 373; X²: p = ,001; Cramer’s V = ,199; gewogen op sector en grootte 

Ook hier zien we dat de beperking van het gebruik zich ook doortrekt naar andere 

kenmerken: bijna de helft van de beperkte gebruikers kent ook relatief korte opdrachten. 

Dit gaat echter niet op voor de grotere gebruikers, waar het verschil verwaarloosbaar is. 

Tabel 33:  Duur van de uitzendopdracht voor arbeiders volgens de variatie-
indicator  

Duur van de 

uitzendopdracht 

Variatie-indicator Totaal 

Klein Medio Groot 

Minder dan een maand 33,9% 36,3% 29,8% 100,0 

1 tot 3 maanden 32,6% 37,0% 30,4% 100,0% 

Meer dan 3 maanden 41,7% 39,4% 18,9% 100,0% 

Totaal 36,5% 37,6% 25,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 34, bedrijven met uitzendarbeiders die op beide  vragen een antwoord 
konden geven. Niet gewogen. X²: p = ,222 

Wat de variatie in het aantal uitzendarbeiders betreft valt af te lezen dat gebruikers die 

doorgaans lange uitzendopdrachten kennen, iets minder variatie kennen in het aantal 

uitzendarbeiders. Allicht hebben we hier te maken met de groep bedrijven die relatief 

intensief gebruik maken van uitzendarbeid voor arbeiders, met lange contracten en weinig 

variatie in het aantal. 

 

Gegevens over duur zijn niet beschikbaar voor bedienden. 
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4.12 Aantal jaar inzet 

Tabel 34:  Aantal jaren dat men van uitzendarbeiders gebruik maakt 

Aantal jaren % bedrijven 

minder dan 5 jaar 25,3% 

5 tot 10 jaar 57,1% 

11 jaar of langer 17,6% 

Totaal 100% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 380; bedrijven die gebruik maken van uitzendarbeiders en konden nagaan 
hoe lang reeds; gewogen op sector en grootte. 

Voor de meeste drijven is het werken met uitzendarbeiders een relatief nieuw gegeven. Een 

kwart is er pas in de laatste vijf jaar mee begonnen, de meerderheid niet langer dan tien jaar 

geleden. Deze cijfers weerspiegelen de ‘boom’ in het gebruik van uitzendarbeid sinds 1993 

(zie ook 4.2 op bladzijde 53). 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

74. 

Tabel 35:  Aantal jaar dat men van uitzendarbeiders gebruik maakt volgens sector 
en Grootte  

 Aantal jaar dat men van uitzendarbeiders gebruik maakt Totaal 

 minder dan 5 jaar 5 tot 10 jaar 11 jaar of langer  

Grootte     

10 - 19 36,8% 56,3% 6,9% 100,0% 

20 - 49 24,4% 60,2% 15,4% 100,0% 

50 - 199 14,9% 57,5% 27,6% 100,0% 

200+ 13,3% 44,4% 42,2% 100,0% 

Sector     

Metaal 19,1% 53,6% 27,3% 100,0% 

Voeding 25,8% 57,7% 16,5% 100,0% 

Overige 23,1% 57,7% 19,2% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Beperkt 16,1% 32,5% 7,7% 56,3% 

Intensief 9,0% 24,6% 10,1% 43,7% 

Totaal 22,6% 56,6% 20,8% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 379 / 381 / 389; ondernemingen die gebruik maken van uitzendarbeiders en 
een aantal jaar gebruik konden op geven; X²: p = ,000 / ,270 / ,130;  Cramer’s V = ,194 / - / -; voor de kruising met 
grootte zijn er 2 cellen met een frequentie lager dan 5; gewogen op sector en grootte. 

De recente gebruikers zijn te vinden bij de kleine ondernemingen en de ‘lichte’ 

gebruikerssectoren, de langste gebruikers bij de metaal en de grootste bedrijven. Dit kan er 

op wijzen dat gebruik na verloop van tijd toeneemt, maar kan ook het gevolg zijn van de 

korte bestaansgeschiedenis van kleine bedrijven. 

 

Het aantal jaren inzet houdt geen verband met het aantal uitzendarbeiders (zie Tabel 139 

op bladzijde XXXV). 
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4.13 Niet-gebruikers 

Minstens even interessant als de gebruikers zijn de niet gebruikers. Aan hen dienden een 

aantal vragen niet gesteld te worden, dus was er wat tijd om in te gaan op het niet-gebruik. 

We hebben het gehad over de kenmerken van hun niet-gebruik en  over hun motieven. 

Hun motieven worden verderop besproken in het kader van de motieven van de 

gebruikers. Een aantal basiskenmerken omtrent het niet-gebruik volgt hier. Een eerste 

vraag betrof of men nog nooit gebruik had gemaakt van uitzendarbeid dan wel niet meer 

gebruik maakt. 

4.13.1 Niet meer of nog nooit 

Tabel 36:  Aard niet gebruik van uitzendarbeid voor arbeiders of bedienden 

Aard niet-gebruik Percent bedrijven voor 

arbeiders bedienden 

Nog nooit 52,0% 75,2% 

Niet meer 48,0% 24,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 

N= 223 voor de arbeidersscores, 444 voor de bediendenscores, bedrijven die niet of niet meer gebruik maken van 
uitzendarbeid voor de ene of de andere categorie; gewogen op sector en grootte. 

Ongeveer de helft van de niet-gebruikers van uitzendarbeid voor arbeiders heeft dat nog 

nooit gedaan, tegenover driekwart van de niet-gebruikers van uitzendbedienden. De 

drempel voor het inzetten van uitzendbedienden is duidelijk hoog. Een en ander betekent 

dat maar 15% van de ondernemingen in de Vlaamse Industrie nog nooit een 

uitzendarbeider op de werkvloer heeft gehad. 
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Tabel 37:  Aard niet gebruik van uitzendarbeid voor arbeiders volgens sector en 
Grootte  

 Aard niet-gebruik Totaal 

nog nooit niet meer 

Sector    

Metaal 57,8% 42,2% 100,0% 

Voeding 56,5% 43,5% 100,0% 

Overige 49,5% 50,5% 100,0% 

Grootte    

10 - 19 58,1% 41,9% 100,0% 

20 - 49 41,1% 58,9% 100,0% 

50 - 199 45,2% 54,8% 100,0% 

200+ 77,8% 22,2% 100,0% 

Totaal 53,0% 47,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 198 / 198; X²: p = ,561 / ,025; Cramer’s V = - / ,217; niet gewogen. 

De categorieën met traditioneel het intensiefste gebruik (grote bedrijven, metaal- resp. 

voedingssector) blijken de hoogste scores te halen bij ‘nog nooit gebruikt’. Het verschil is 

vooral opmerkelijk bij de grootste ondernemingen, al moet gezegd dat in absolute cijfers 

een klein aantal ondernemingen instaat voor heel wat procenten. Toch lijkt het er op dat 

een onderneming die een ‘verhoogde kans’ heeft om uitzendarbeid in te zetten en dat niet 

doet daar een specifieke omstandigheid voor moet kennen die het onmogelijk maakt. 

Stoppen met uitzendarbeid doen ze zelden. Grote gebruikers zijn verstokte gebruikers? 
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Tabel 38:  Aard niet gebruik van uitzendarbeid voor bedienden volgens sector en 
Grootte  

 Aard niet-gebruik Totaal 

nog nooit niet meer 

Sector    

Metaal 72,5% 27,5% 100,0% 

Voeding 78,9% 21,1% 100,0% 

Overige 72,2% 27,8% 100,0% 

Grootte    

10 - 19 75,3% 24,7% 100,0% 

20 - 49 80,0% 20,0% 100,0% 

50 - 199 68,9% 31,1% 100,0% 

200+ 42,1% 57,9% 100,0% 

Totaal 73,9% 26,1% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 398 / 398; X²: p = ,434 / ,003; Cramer’s V = - / ,187; niet gewogen. 

Voor de uitzendbedienden is het verschil op basis van de sector verwaarloosbaar. Wat de 

grootte betreft zien we ook hier een afwijking voor de grootste bedrijven – waar ook voor 

deze tabel een klein aantal bedrijven instaat voor veel procenten – in de zin dat ze vaker 

dan de andere gestopt zijn met uitzendbedienden eerder dan er nog nooit ingezet te 

hebben. 

Tabel 39:  Ooit overwogen om uitzendarbeiders of –bedienden in te zetten  

Ooit overwogen? Procent bedrijven 

Arbeiders bedienden 

Ja 18,8% 15,0% 

Nee 81,2% 85,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 114 / 331, bedrijven die nog nooit met uitzendkrachten hebben gewerkt; 
gewogen op sector en grootte 

De meeste (meer dan 8/10) ondernemingen die nog nooit uitzendkrachten hebben ingezet 

hebben het nog nooit overwogen. 
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Tabel 40:  Niet-gebruikers: ooit overwogen arbeiders versus bedienden  

Ooit overwogen voor 

arbeiders 

Ooit overwogen voor bedienden Totaal 

Ja Nee 

Ja 6,4% 14,1% 20,5% 

Nee 1,3% 78,2% 79,5% 

Totaal 7,7% 92,3% 100,0% 

N= 78, bedrijven die voor zowel voor arbeiders àls voor bedienden nog geen gebruik van uitzendarbeid hebben 
gemaakt en die konden antwoorden op de vraag of ze het ooit hadden overwogen; X² = ,000 en Cramer’s V = ,481, 
echter 2 cellen hebben een verwachte frequentie lager dan 5. 

Wanneer ze tot de “harde kern” behoren doen ze dat zowel voor uitzendarbeiders als voor 

uitzendbedienden.  

4.13.2 Profiel van de afhakers 

Waren de afhakers “zware” gebruikers of niet? 

Tabel 41:  Gemiddeld aantal uitzendkrachten in 4 categorieën, bij gebruikers en 
ex-gebruikers van uitzendarbeiders  

Gemiddeld aantal 

uitzendkrachten 

Gebruikers Afhakers Totaal 

- 2 45,2% 64,5% 49,2% 

3 - 5 24,9% 18,7% 23,6% 

6 - 10 16,6% 3,7% 14,0% 

11 + 13,2% 13,1% 13,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 523; X² = ,000; Cramer’s V =  ,198; gewogen op sector en grootte; het 
gemiddelde voor de niet-meer gebruikers heeft betrekking op het laatste jaar van gebruik, voor de gebruikers op 
vorig jaar. 

De afhakers bleken vaker dan de huidige gebruikers relatief minder uitzendarbeiders in te 

zetten (in het laatste jaar van hun gebruik). Het waren dan allicht eerder sporadische 

gebruikers. 
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4.14 Besluit 

Een derde van de bedrijven zet géén uitzendarbeiders in, een derde doet dat in beperkte 

mate en een derde intensief. De intensieve gebruikers vinden we het meest in de grotere 

bedrijven in de voeding- of metaalsector. Intensieve gebruikers kennen doorgaans ook het 

meeste variatie in het aantal uitzendkrachten. 

Bij de uitzendbedienden is er een totaal ander profiel. Minder bedrijven maken er gebruik 

van, de aantallen variëren ook veel minder. Er zijn minder sectorgebonden effecten. 

Tabel 42:  Samenvattend overzicht inzet uitzendarbeiders 

Inzet opsplitsing % gewogen 

Ja Beperkt 38,3% 

Intensief 29,1% 

Nee Nog nooit Ooit overwogen 3,2% 

Nog nooit overwogen 14,1% 

Niet meer Ooit terug 11,2% 

Nooit meer 4,2% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 661 

 

 

Figuur 7:  Samenvattend overzicht inzet uitzendarbeiders 

38%
29%

3%

14%
11% 4%

Ja, beperkt

Ja, intensief

Nee, nog nooit, wel overwogen

Nee, nog nooit, nog nooit

overwogen

Nee, niet meer, wel terug

Nee, niet meer, nooit meer

 
Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gegevens op basis van Tabel 42. 

 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

80. 

 

 

 

 

 



Motieven van de gebruikers 

 
 

 

81. 

5. MOTIEVEN VAN DE GEBRUIKERS 

5.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk trachten we te achterhalen welke logica gebruikers van uitzendarbeid 

hanteren. Welke elementen of kenmerken leiden er toe uitzendkrachten in te zetten? Zorgt 

een andere aanleiding ook tot een ander profiel van gebruik? 

 

We onderscheiden in het totaal vier motieven: 

 

1. Vervangen van afwezige werknemers 
2. het opvangen van pieken 

Dit zijn de twee motieven die volgens de wetgeving (zie 2.6.1) in aanmerking komen ; 

 

3. Rekrutering  

een motief dat als dusdanig niet in de wetgeving is voorzien maar waarvan algemeen wordt aangenomen 

dat het een van de belangrijkste is 

 

4. Comfortmotieven 

Dat is wat we in dit onderzoek de ‘comfortmotieven’ zijn gaan noemen: een cluster van randkenmerken 

die op zichzelf misschien niet de doorslag geven, maar die belangrijk kunnen zijn in de keuze van 

flexibiliteitinstrumenten of de bedrijfsstrategie. 

 

De eerste drie motieven noemen we de hoofdmotieven, omdat ze doorgaans in de 

onderneming onder die naam genoemd worden. Het vierde motief (comfort) noemen we 

een impliciet motief omdat het enkel (weliswaar mogelijk belangrijke) 

achtergrondelementen bevat. De expliciete motieven zijn rechtstreeks bevraagd, de 

comfortmotieven niet.  

5.2 Welk hoofdmotief geeft de doorslag? 

Aan de ondernemingen die van uitzendarbeiders en/of van uitzendbedienden gebruik 

maken werden de drie hoofdmotieven voorgelegd. Voor elk van de motieven konden de 

ondernemingen het belang ervan aangeven. 
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Tabel 43:  Hoofdmotieven voor de inzet van uitzendarbeiders en 
uitzendbedienden, overzicht 

Motief is … 
Vervangen van afwezige Pieken opvangen Rekruteren 

arbeiders bedienden arbeiders bedienden arbeiders bedienden 

Belangrijk 40,2% 42,2% 61,4% 18,8% 47,1% 50,8% 

Bijkomstig 59,8% 57,3% 38,6% 81,2% 53,0% 49,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 509 / 268 / 501 / 262 / 497 / 265; Gewogen op sector en grootte. De 
tweedeling is een reductie van een vierpuntenschaal; voor details zie Tabel 143 op bladzijde XXXIX. 

Tabel 44:  Hoofdmotieven voor het inzetten van uitzendarbeiders - hitlijstje 

Motief voor het inzetten van uitzendarbeiders Belangrijk voor … bedrijven 

Pieken opvangen 61,4% 

Rekruteren 47,1% 

Vervangen 40,2% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. gewogen op sector en grootte 

Voor de inzet van uitzendarbeiders weegt het motief ‘pieken opvangen’ duidelijk het 

zwaarst – voor meer dan 6 op 10 gebruikers is het motief belangrijk. Rekruteren volgt als 

tweede. Al bij al is het motief vervangen, waarvan vaak wordt verondersteld dat het naar de 

achtergrond is verdwenen, nog altijd belangrijk voor ruim vier op tien gebruikers. 

 

Voor bedienden ziet het er helemaal anders uit. Pieken opvangen is slechts een marginaal 

motief. Rekruteren en vervangen komen nochtans niet veel hoger uit dan bij de arbeiders. 

 

Uit de cijfers blijkt ook dat voor de meeste ondernemingen meer dan één hoofdmotief als 

belangrijk wordt aangeduid.  
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Tabel 45:  Aantal hoofdmotieven voor de inzet van uitzendarbeiders dat 
‘belangrijk” wordt genoemd en de combinaties van hoofdmotieven  

Aantal motieven 

‘belangrijk’ 

Motief % bedrijven 

Vervangen Pieken rekruteren 

3 + + + 10,5% 10,5% 

2 + +  11,9% 

32,8% +  + 5,4% 

 + + 15,5% 

1 +   11,2% 

45,2%  +  20,8% 

  + 13,2% 

0    11,4% 11,4% 

Totaal 40,2% 61,4% 47,1% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. ‘+’ = ‘motief is belangrijk’; N = 524, bedrijven die uitzendarbeiders inzetten en op 
de drie motieven een geldig antwoord hebben gegeven; gewogen op sector en grootte 

Ruim 10% van de gebruikers van uitzendarbeiders duidt alle motieven als ‘belangrijk’ aan, 

een iets grotere groep duidt ze alle drie als bijkomstig aan. Een vijfde van de gebruikers van 

uitzendarbeiders maakt dus geen onderscheid in de hoofdmotieven. 

 

Bijna een derde duidt twee motieven aan. Een minderheid daarvan geeft de combinatie 

rekruteren en vervangen op. De overblijvende groep van ruim 45% geeft slechts één motief 

op, bijna de helft daarvan geeft enkel pieken op. 

 

Wanneer enkel de combinaties bekeken worden dan is de grootste groep gebruikers deze 

die enkel pieken als belangrijk motief aangeven. De mate waarin een motief belangrijk is in 

combinaties met andere is een weerspiegeling van hun individuele scores (pieken is het 

belangrijkste, dan rekruteren, dan vervangen). 

 

Voor meer dan de helft van de gebruikers van uitzendarbeiders is uitzendarbeid een 

oplossing voor méér dan één probleem tegelijkertijd.  
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Tabel 46:  Aantal hoofdmotieven voor de inzet van uitzendbedienden dat 
‘belangrijk” wordt genoemd en de combinaties van hoofdmotieven  

Aantal motieven 

‘belangrijk’ 

Motief % bedrijven 

Vervangen Pieken rekruteren 

3 + + + 4,0% 4,0% 

2 + +  3,3% 

21,3% +  + 11,8% 

 + + 6,2% 

1 +   21,3% 

50,7%  +  3,9% 

  + 25,5% 

0    23,9% 23,9% 

Totaal 42,2% 18,8% 50,8% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. ‘+’ = ‘motief is belangrijk’; N = 283, bedrijven die uitzendarbeiders inzetten en op 
de drie motieven een geldig antwoord hebben gegeven; gewogen op sector en grootte 

Voor de inzet van de uitzendbedienden is de situatie iets anders. Het geringer belang van 

het opvangen van pieken als motief om uitzendbedienden in te zetten vergeleken met de 

uitzendarbeiders zorgt voor een paar kleine verschuivingen. Het aantal bedrijven dat de drie 

motieven aangeeft is veel kleiner, maar dat wordt ruimschoots gecompenseerd door het 

aantal bedrijven dat geen van de drie als belangrijker dan de andere aanduidt (bijna een op 

vier). De inzet van uitzendbedienden is blijkbaar minder een strategische ‘kwestie’ dan het 

geval is voor de uitzendarbeiders. 

 

De groep bedrijven met twee belangrijke motieven is kleiner, een verschuiving die bijna 

volledig naar de groep met slechts een motief gaat – deze laatste vormen de helft van alle 

gebruikers van uitzendbedienden. Binnen deze groep heeft het motief rekruteren quasi 

evenveel belang als vervangen. 

 

De verschillen in motieven voor de inzet van uitzendbedienden en uitzendarbeiders zijn 

bijna volledig terug te brengen tot de afwezigheid van het piekenmotief bij de bedienden. 

Het gevolg daarvan is dat voor bijna de helft van de gebruikers van uitzendbedienden 

uitzendarbeid de oplossing is voor één probleem: hetzij vervangen, hetzij rekruteren. 
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De verschillen tussen de verschillende sectoren en de grootteklassen zijn erg beperkt en 

statistisch niet significant. De enige verschillen van betekenis houden in dat grotere 

ondernemingen minder vaak het motief rekruteren aanduiden en dat het motief pieken 

opvangen nog belangrijker is in de twee grootste gebruikerssectoren dan in de 

referentiegroep. Draagt vooral het motief ‘pieken’ bij tot een intensief gebruik? Dat wordt 

onderzocht in volgende tabel. 

Tabel 47:  Hoofdmotieven voor de inzet van uitzendarbeiders volgens inzetindex 
uitzendarbeiders  

 Motief … is belangrijk 

Vervangen Pieken Rekruteren 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Beperkt 46,90% 57,70% 44,60% 

Intensief 36,10% 72,10% 51,30% 

Variatie-indicator 

klein - 1 tot 1,49 46,30% 60,20% 47,20% 

medio - 1,50 - 2 38,90% 60,40% 52,80% 

groot - 2 of meer 38,40% 73,30% 44,70% 

Totaal 42,20% 64,10% 47,50% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 434 / 429 / 427 / 394 / 391 / 388; bedrijven met uitzendarbeiders; gewogen 
op sector en grootte ***X² 

Het piekenmotief geeft inderdaad aanleiding tot een intensievere inzet van 

uitzendarbeiders. Ook de variatie in het aantal ingezette uitzendarbeiders is groter wanneer 

het motief pieken belangrijk is. De omgekeerde redenering geldt wanneer het motief 

vervangen belangrijk is: minder intensieve inzet, minder variatie. Het motief rekruteren lijkt 

op de inzet van uitzendarbeiders weinig invloed te hebben. 

 

Voor wat de bedienden betreft is geen materiaal beschikbaar, vermits de zeer kleine groep 

intensieve gebruikers hier geen voldoende geldige antwoorden hebben gegeven. 

 

Men kan besluiten dat het piekenmotief de doorslag geeft: het is het motief dat het verschil 

maakt tussen intensief of beperkt inzetten, veel of weinig variatie, en het is de afwezigheid 

van het piekenmotief dat de basis legt voor het verschil in inzet tussen uitzendarbeiders en 

uitzendbedienden. Het is dan wel het motief dat het meeste verschil maakt, het is niet het 

enige motief. De behoefte aan rekrutering en de nood aan vervanging zorgen voor een 

basisinzet van uitzendkrachten. 
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In wat volgt worden de hoofdmotieven in detail voorgesteld en introduceren we ook de 

comfortmotieven. 

5.3 Vervangen van afwezigen 

De vervanging van afwezige werknemers is wat men het ‘oorspronkelijke’ motief zou 

kunnen noemen: daar is uitzendarbeid oorspronkelijk uit ontstaan. Door de kleurloosheid 

en de eenvoud van het motief lijkt het wel alsof het naar de achtergrond is gedwongen en 

enkel nog voor geschiedschrijvers enig belang heeft. Dat is slechts schijn. Voor bijna 4 op 

de tien gebruikers is het motief nog altijd belangrijk.  

 

Het belang hiervan in het licht van het personeelsbeleid is dat men voor de vervanging op 

een externe bron van extra werkkrachten beroep doet waardoor binnen het 

personeelskader minder ruimte hoeft voorzien te worden. Bovendien kan een vervanging 

voor gebruikers een eerste kennismaking zijn met de mogelijkheden van uitzendarbeid. 

 

Vervanging is dermate eenduidig dat er verder geen cijfermateriaal is over verzameld. 

 

Vermeldenswaard is wel de strategie die men ontwikkelt op basis van het 

vervangingsmotief om een permanente aanwezigheid van uitzendkrachten te kunnen 

bereiken. 

 

Sommige ondernemingen houden enkel het aantal personeelsleden in dienst dat nodig is 

wanneer iedereen aanwezig is en wanneer de productie op het laagste punt staat. Elke 

afwezigheid wordt door uitzendkrachten opgevangen. Men heeft dus een permanente basis 

aan uitzendkrachten in het bedrijf, min of meer gelijk aan het aantal personeelsleden dat 

gemiddeld afwezig is. Voor elke stijging in de productie worden er extra-uitzendkrachten 

aangeworven. 

 

Meer een strategie dan een motief, laat deze werkwijze toe om het aantal uitzendkrachten te 

maximaliseren. 
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5.4 Rekrutering 

5.4.1 In de praktijk 

Rekrutering is niet opgenomen in de lijst van ‘geldige motieven’ (zie 2.6.1). In de praktijk 

wordt het onderscheid tussen aanwerven na oorspronkelijk uitzendkrachten ingezet te 

hebben voor een ‘geldig’ motief en het inzetten omwille van de rekruteringsmogelijkheid 

niet te gemaakt. Instroom is immers een min of meer permanente nood in ondernemingen. 

 

In de praktijk vraagt de gebruiker aan het uitzendkantoor een of meerdere uitzendkrachten 

met een bepaald profiel. Naargelang de aard van de vraag of de expliciete wens zal het 

uitzendkantoor één of meerdere kandidaten sturen. De vraag om er meerdere te sturen 

komt vaak van bedrijven die zelf nog een extra selectie willen doen. Tussen gebruikers en 

uitzendkantoren geldt doorgaans een soort ‘gentlemen’s agreement’ waarbij de gebruiker de 

uitzendkracht drie maand als uitzendkracht laat werken (vier maand voor bedienden) 

alvorens de uitzendkracht zelf aan te werven. 

 

Een aanzienlijk deel van de aanwervingen gebeurt door een uitzendkracht die al een tijdje 

in het bedrijf werkt aan te nemen, zonder dat bij de aanvang van het uitzendcontract 

duidelijk was dat het om een mogelijke vaste aanwerving ging. Bedrijven houden blijkbaar 

van de soort permanente reserve die ze in huis hebben waar ze kunnen uit putten. Men kan 

hier spreken van een soort "on the job" werving. Voor heel wat bedrijven is het zelfs het 

enige wervingskanaal, al dan niet uit noodzaak. 

 

De uitzendkantoren trachten op dit fenomeen in te spelen door aan uitzendopdrachten ook 

een opleiding te koppelen of andere diensten (zie ook in-house) wat de waarde van hun 

uitzendkrachten voor vaste aanwerving vergroot. 

 

Het rekruteringsmotief valt uit te leggen in een verschillend aantal aspecten. De 

proefperiode kan uitgerekt worden met de duur van de uitzendopdracht, de rekrutering en 

de selectie wordt in eerste instantie door het uitzendkantoor gedaan en de beslissing om te 

rekruteren kan uitgesteld worden, terwijl men ondertussen toch een extra kracht heeft. 

 

Eerst wordt het belang en de mogelijkheden van het rekruteren via uitzendarbeid 

besproken. Voor enkele daarvan zijn ook cijfers verzameld. Dan gaan we verder in op de 

achterliggende motieven, waarna we de behoefte aan rekrutering afwegen tegenover de 

feitelijke inzet van uitzendarbeid. 
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5.4.2 Deelmotieven 

 Langere proefperiode 

Tabel 48:  Uitspraak “Proefperiode niet belangrijk” 

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Het verlengen van de proefperiode wanneer men via uitzendarbeid 

aanwerft is geen doorslaggevend element  
53,7% 15,6% 30,7% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 
5-puntenschaal. Voor de originele scores zie Tabel 155 in de bijlage op blz. XLVII en volgende voor details. 

Voor bijna een derde van de bedrijven is het verlengen van de proefperiode van 

doorslaggevend belang, ongeacht grootte of sector. 

 Enig succesvol kanaal 

In sommige gevallen kan het uitzendkantoor het enige kanaal zijn om een bepaald segment 

van de arbeidsmarkt te bereiken. 

Tabel 49: Uitspraken omtrent het motief rekrutering, 3 puntenschaal 

Uitspraak niet 
akkoord 

neutraal akkoord 

Of we willen of niet, uitzendkrachten zijn de enige kandidaten die we nog 

kunnen vinden 
54,4% 10,4% 35,3% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 
5-puntenschaal. Voor de originele scores zie Tabel 155 in de bijlage op blz. XLVII en volgende voor details. 

Meer dan een derde van de ondernemingen verklaart dat uitzendarbeid het enige kanaal is 

waarlangs ze nog kunnen rekruteren. Dit illustreert enerzijds de krapte op de arbeidsmarkt 

en anderzijds het belang van uitzendarbeid als rekruteringskanaal. 

 Visvijver 

Het rekruteren via uitzendkrachten kan ook gebeuren door een uitzendkracht aan te 

werven die aan de slag is in het bedrijf, zonder dat die werd ingehuurd met de bedoeling 

hem op termijn aan te werven. De aanwezige uitzendkrachten fungeren dan eigenlijk als 

een soort permanent stukje rekruteringsreserve. Bovendien heeft men de gelegenheid 

gehad om de uitzendkrachten te beoordelen. 
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Voor de ondernemingen is dit "on the job" rekruteren een interessant en goedkoop 

alternatief. Wanneer men tot een vaste aanwerving wil overgaan, kan dat vrijwel meteen. In 

onze cijfers wordt dit fenomeen bevestigd door de vaststelling dat ondernemingen geen 

gedefinieerd onderscheid maken bij het aanwerven van uitzendkrachten of het om de 

oplossing voor een flexibiliteitvraagstuk dan wel om een rekruteringsoplossing gaat. 

 Het uitstellen van een beslissing over aanwervingen 

Wanneer een bedrijf vermoedt, maar niet zeker is dat een aantal extra personeelsleden 

bepaalde problemen in de productie zouden kunnen verhelpen, kan men uitzendkrachten 

inzetten om het effect van extra volk te bekijken. Wanneer het meevalt, worden de 

uitzendkrachten vast aangeworven, wanneer het tegenvalt worden hun opdrachten niet 

verlengd. 

5.4.3 Rekruteringsnood 

Tabel 50:  Rekruteringsnood aan arbeiders of bedienden, met of zonder specifieke 
ervaring of scholing  

Nood Profiel 

Arbeiders Bedienden 

Zonder 
specifieke scholing 

of ervaring 

Met 
specifieke scholing 

of ervaring 

Zonder 
specifieke scholing 

of ervaring 

Met 
specifieke scholing 

of ervaring 

Nooit of sporadisch 68,2% 45,2% 95,3% 58,8% 

regelmatig of permanent 31,8% 54,8% 4,7% 41,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 674 / 671 / 669 / 668; gewogen op sector en grootte. De tweedeling was oorspronkelijk een vierpuntenschaal; 
voor details zie Tabel 144 op bladzijde XL; voor een kruising met sector en grootte zie Tabel 145 op bladzijde XLI. 

Grosso modo kan men stellen dat bijna alle ondernemingen (8/10) op zoek zijn naar 

arbeiders met scholing of ervaring, de meerderheid daarvan minstens regelmatig. Er is dus 

duidelijk een veralgemeende rekruteringsnood. Die is merkelijk lager voor onervaren of 

ongeschoolde arbeiders en voor bedienden in het algemeen, en is bijna onbestaande voor 

ongeschoolde of onervaren bedienden. 

 

Heeft de rekruteringsnood en het type ervan invloed op de inzet van uitzendarbeid? 
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Tabel 51: Nood aan arbeiders met specifiek profiel volgens index inzet 
uitzendarbeiders  

Nood aan Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Arbeiders zonder specifieke scholing of ervaring 

nooit of sporadisch 43,20% 35,60% 21,20% 100,0% 

regelmatig of permanent 16,40% 41,10% 42,50% 100,0% 

Arbeiders met specifieke scholing of ervaring 

nooit of sporadisch 41,70% 35,40% 22,80% 100,0% 

regelmatig of permanent 29,50% 38,50% 32,00% 100,0% 

Totaal 34,6% 37,3% 28,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 674 / 671; X²: p = ,000 / ,004; Cramer’s V = ,279 / ,128 

Zowel wanneer er nood is aan arbeiders met of zonder ervaring is er een duidelijk effect op 

de inzet van uitzendarbeid: rekruteringsnood voor een van de beide categorieën komt 

samen voor met meer uitzendarbeiders. De inzet is ook iets intensiever, vooral voor de 

ongeschoolde of onervaren arbeiders. 

 

Het algemeen effect is enigszins groter voor de arbeiders zonder ervaring of scholing. Toch 

is de score voor de arbeiders met specifieke scholing of ervaring op zichzelf redelijk hoog. 

Dat is een voorzichtige aanduiding dat de inspanningen van de uitzendkantoren om zich 

ook op die groep te richten stilaan vruchten begint af te werpen. 
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Tabel 52:  Aard van de nood aan bedienden volgens inzetindex uitzendbedienden  

Nood aan… Inzetindex uitzendbedienden Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Bedienden zonder specifieke scholing of ervaring 

nooit – sporadisch  65,4% 31,9% (2,7%) 100,0% 

regelmatig – permanent  41,9% 58,1%  100,0% 

Bedienden met specifieke scholing of ervaring 

nooit – sporadisch  75,7% 21,0% (3,3%) 100,0% 

regelmatig – permanent  47,6% 51,3% (1,1%) 100,0% 

Totaal 64,3% 33,1% 2,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 669 / 668; X²: p = ,017 / ,000; Cramer’s V = ,110 / ,335; gewogen op sector 
en grootte 

Voor de bedienden is de vaststelling dezelfde: rekruteringsnood komt samen voor met 

meer uitzendbedienden, en dat is iets meer uitgesproken voor de weinig geschoolde 

bedienden. De categorie ‘intensief’ kent te weinig eenheden om aan de percentages enige 

waarde toe te kennen. Ook hier is de score voor geschoolde bedienden op zichzelf vrij 

hoog, gezien het (voorbijgestreefde?) typische profiel van de uitzendbedienden. 

5.4.4 Rekruteringskenmerken 

Via welke kanalen wordt er gerekruteerd? De meeste aandacht gaat uit naar de rekrutering 

via uitzendarbeid. Daarnaast gaan we ook kort in op de rekrutering via een 

rekruteringsbureau omdat dit gegeven de (ex-)beschottenregeling een betrokken partij is of 

wordt. Ter vergelijking wordt ook nog de ‘restfractie’ via andere kanalen berekend. 

 Aanwervingen via uitzendarbeid 

Van alle arbeiders die in de door ons bevraagde bedrijven zijn aangeworven vorig jaar had 

53,6%10 voor hun vaste aanwerving een uitzendcontract (bij hetzelfde bedrijf). Anders 

gezegd: meer dan de helft van de aanwervingen van arbeiders loopt via uitzendarbeid. 

 

In de volgende tabel wordt het aandeel uitzendkrachten bij de rekruten in categorieën 

verdeeld. 

                                                 
10  Aantal aangeworven arbeiders dat daarvoor een contract als uitzendkracht had  / Absoluut aantal aangeworven 

arbeiders * 100 
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Tabel 53:  Aandeel aanwervingen via uitzendarbeid  

Aandeel aanwervingen via 

uitzendarbeid 

% bedrijven 

Arbeiders Bedienden 

geen enkele 26,1% 35,9 

minder dan de helft 14,5% 22,9 

meer dan de helft 25,8% 16,3 

allemaal 33,5% 24,9 

Totaal 100,0% 100,0 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 391; gewogen op sector en grootte 

In een op drie bedrijven worden alle arbeiders aangeworven via uitzendarbeid, in nog eens 

een kwart geldt dat voor minstens de helft van de aangeworven arbeiders. Uitzendarbeid is 

blijkbaar een erg effectief wervingskanaal. 

 

Voor de bedienden liggen deze cijfers duidelijk lager. Gezien de meer beperkte inzet van 

uitzendbedienden in het algemeen kan men ook hier toch besluiten dat ook voor 

bedienden uitzendarbeid een effectief wervingskanaal is. 

 

Bedrijven blijken er overigens een gelijkaardige strategie voor arbeiders en bedienden er op 

na te houden (zie Tabel 146 op bladzijde XLII): bedrijven die veel arbeiders rekruteren via 

uitzendarbeid rekruteren in verhouding ook veel bedienden via uitzendarbeid. 

Tabel 54:  Aandeel aanwervingen arbeiders via uitzendarbeid volgens grootte  

Aandeel aanwervingen 

arbeiders via 

uitzendarbeid 

Grootte Totaal 

10 – 19 20 - 49 50 - 199 200+ 

geen enkele 36,1% 26,9% 13,0% 12,5% 22,1% 

minder dan de helft 6,0% 13,8% 22,5% 37,5% 18,4% 

meer dan de helft 21,7% 23,8% 36,2% 30,4% 28,5% 

allemaal 36,1% 35,4% 28,3% 19,6% 31,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 407, bedrijven die hebben aangeworven en het aandeel via uitzendarbeid 
konden opgeven; X²: p = ,000; Cramer’s V: ,195; niet gewogen 
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Het effect van de grootte van de onderneming is dubbel. Bij de kleinste ondernemingen 

zien we een verdeling in extremen: 36% werft niet via uitzendarbeid aan, een even grote 

groep uitsluitend. Beide waarden zijn significant groter dan het algemeen gemiddelde. Bij 

de grootste bedrijven zit een ongeveer even grote groep in de tussencategorieën: niet 

allemaal, maar ook niet geen enkele. De bedrijven in de middengroep volgen grosso modo 

de gemiddelde verdeling. 

 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat grote ondernemingen meerdere kanalen 

tegelijkertijd gebruiken, waar dan onvermijdelijk ook uitzendarbeid tussen zit. Dat wordt 

alvast in een HIVA-onderzoek11 bevestigd. Kleinere bedrijven gebruiken misschien minder 

kanalen tegelijkertijd waardoor zowel de kans dat uitzendarbeid er niet tussen zit als de 

kans dat uitzendarbeid het enige kanaal is groter wordt. 

 

Er is geen verschil van betekenis voor wat de sector betreft. 

Tabel 55:  Aandeel aanwervingen arbeiders via uitzendarbeid volgens Index inzet 
uitzendarbeiders  

Aandeel aanwervingen 

arbeiders via 

uitzendarbeid 

Index inzet uitzendarbeiders Totaal 

Beperkt Intensief 

geen enkele 82,2% 17,8% 100,0% 

minder dan de helft 64,0% 36,0% 100,0% 

meer dan de helft 49,0% 51,0% 100,0% 

allemaal 36,8% 63,2% 100,0% 

Totaal 53,8% 46,2% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 364, enkel bedrijven die uitzendarbeiders inzetten; X²: p = ,000; Cramer’s V 
= ,358. Gewogen op sector en grootte. 

Veel aanwerven via uitzendarbeid komt samen voor met een intensief gebruik van 

uitzendarbeid. 

                                                 
11  DENOLF, Lieven, DENYS, Jan & SIMOENS, Peter: Hoe werven bedrijven in België in 1998? Onderzoek in opdracht 

van UPEDI. Leuven, HIVA, 1999 
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Tabel 56:  Aandeel via uitzendarbeid aangeworven bedienden volgens grootte  

Aandeel via uitzendarbeid 

aangeworven bedienden 

grootte 

Totaal 

10 - 19 20 - 49 50 - 199 200+ 

geen enkele 28,9% 39,6% 36,7% 41,9% 37,4% 

minder dan de helft 10,5% 16,7% 29,6% 46,8% 28,5% 

meer dan de helft 21,1% 16,7% 14,3% 8,1% 14,2% 

allemaal 39,5% 27,1% 19,4% 3,2% 19,9% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = ***; X²: p =,000; Cramer’s V = ,219 

Het rekruteren van bedienden via uitzendarbeid is niet of nauwelijks aan de grote 

ondernemingen besteed, maar wel aan de kleinste.  

 

De absolute aantallen voor de inzetindex van bedienden laat niet toe zinvolle tabellen te 

maken. 

 Rekrutering via rekruteringsbureaus 

Binnen de sector kijkt men uit naar wat de effecten zullen of zouden zijn van het opheffen 

van de beschottenregeling. In het licht daarvan is vooral de concurrentie met de 

rekruteringsbureaus een heet hangijzer. 

Tabel 57:  Aandeel aanwervingen arbeiders via uitzendarbeid volgens aandeel 
aanwervingen arbeiders viaeen rekruteringsbureau 

Aandeel aanwervingen 

arbeiders via… 

een rekruteringsbureau Totaal 

uitzendarbeid geen enkele minder dan de 
helft 

meer dan de 
helft 

allemaal 

geen enkele 24,9%   1,6% 26,4% 

minder dan de helft 12,3% 2,1% ,3%  14,7% 

meer dan de helft 21,7% 2,4% 1,0% ,8% 25,9% 

Allemaal 29,8% ,8%  2,4% 33,0% 

Totaal 88,7% 5,2% 1,3% 4,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 382; er zijn teveel cellen met een verwachte frequentie lager dan 5 om een 
zinvolle test te kunnen uitvoeren; gewogen op sector en grootte 
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Bijna negen op tien bedrijven die arbeiders hebben gerekruteerd hebben dat buiten de 

rekruteringsbureaus gedaan. Wel dient opgemerkt dat een derde daarvan (24,9% van het 

totaal) ook de uitzendkantoren bij de rekruteringen links heeft laten liggen. 9,8% van de 

wervende bedrijven heeft via beide kanalen gewerkt. In een aantal gevallen werden de beide 

kanalen voor de rekrutering gecombineerd, de zogenaamde dubbels (grijs gearceerd in de 

tabel). Dat zou kunnen bijvoorbeeld door arbeiders door een rekruteringsbureau te laten 

selecteren en ze daarna eerst een uitzendcontract aan te bieden. Al bij al is de kans dat 

arbeiders via een rekruteringsbureau worden aangeworven eerder klein. 

Tabel 58:  Aandeel aanwervingen bedienden via uitzendarbeid versus via een 
rekruteringsbureau  

Aandeel aanwervingen 

bedienden via… 

een rekruteringsbureau Totaal 

Uitzendarbeid geen enkele minder dan de 
helft 

meer dan de 
helft 

allemaal 

geen enkele 23,2% 2,5% 3,9% 6,4% 36,0% 

minder dan de helft 9,4% 7,4% 5,9% 1,0% 23,6% 

meer dan de helft 7,9% 4,4% 3,9%  16,3% 

Allemaal 21,2%  1,0% 2,0% 24,1% 

Totaal 61,6% 14,3% 14,8% 9,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 203; er zijn teveel cellen met een verwachte frequentie lager dan 5 om een 
zinvolle test te kunnen uitvoeren; gewogen op sector en grootte 

De rekruteringsbureaus hebben zoals te verwachten is een groter aandeel in de 

aanwervingen van beidenden: bijna 1 op 4 wervende ondernemingen hebben er een beroep 

op gedaan. Het aandeel dat theoretisch met zekerheid naar de ‘andere kanalen’ moet gaan is 

hier ongeveer even groot als bij de arbeiders (23,2%). Het aandeel “dubbels” (grijs 

gearceerd in de tabel) ligt hier op 7,9% wat iets lager is dan bij de arbeiders. De aanwerving 

van bedienden is duidelijk complexer dan die van arbeiders. 

 Rekrutering via andere kanalen 

Gemiddeld 4.7% van de arbeiders en 3,58% van de bedienden wordt via andere kanalen 

aangeworven. Vooral de grotere bedrijven (200+) werven arbeiders via andere kanalen 

(17%) (zie Tabel 147 op bladzijde XLII voor meer details). 

5.4.5 Rekrutering van jobstudenten via een uitzendbureau 

Bij de bedrijven die jobstudenten aan het werk zetten is 32% daarvan via een 

uitzendkantoor aangeworven. Meer in detail ziet de verdeling er als volgt uit: 
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Tabel 59:  Aandeel jobstudenten aangeworven via een uitzendkantoor 

Aandeel % bedrijven 

Geen enkele 58,7% 

1 – 99% 13,8% 

Allemaal 27,5% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N=329, bedrijven die jobstudenten inzetten; gewogen op sector en grootte 

Ruim 4 op tien bedrijven die jobstudenten inzetten rekruteren die via een uitzendkantoor; 

twee derden van deze groep doen dat zelfs uitsluitend via een uitzendkantoor. 

Ook voor de rekrutering van jobstudenten is uitzendarbeid een belangrijk 

rekruteringskanaal. 

5.4.6 Besluit 

Uitzendarbeid is in de praktijk een belangrijk en effectief aanwervingkanaal geworden – 

meer dan de helft van alle aangeworven arbeiders in de Vlaamse industrie is op een of 

andere manier via een uitzendkantoor gepasseerd. De verlenging van de proeftijd en de 

vaststelling dat uitzendarbeid het enige succesvolle kanaal is spelen daar zeker in mee. Dat 

de behoefte aan rekruteren samen voorkomt met het inzetten van uitzendkrachten is een 

evidentie. Opmerkelijk is wel dat ook voor geschoolde of ervaren arbeiders én bedienden 

uitzendarbeid een belangrijk wervingskanaal is (geworden). Komt dat door de toegevoegde 

waarde die uitzendkantoren trachten te creëren? 

5.5 Flexibiliteit 

5.5.1 Flexibiliteit als motief 

Flexibiliteit beschouwen we in dit onderzoek als de reactie op pieken in de productie. 

Pieken in de productie kunnen van allerlei aard en oorsprong zijn, zo ook de mogelijke 

oplossingen. Uitzendarbeid is er daar één van. 
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Pieken kunnen variëren in frequentie (hoe vaak), omvang (hoe groot), voorspelbaarheid en 

gelijkaardigheid (zelfde type van extra-werk). De combinatie van deze parameters bepaalt 

de aard van de piek. Zo heeft men jaarlijks terugkerende pieken die erg omvangrijk zijn 

maar telkens van dezelfde aard, zoals bijvoorbeeld rond de oogst van bepaalde gewassen 

die meteen in een fabriek moeten verwerkt worden, of de piek in de vraag naar ijsjes in de 

zomer en soep in de winter, tot de pieken bij een televisieproductiehuis dat op korte 

termijn een programma van een bepaald type moet klaarmaken. De 'vervelendste' 

parameter is voorspelbaarheid. Hoe meer de pieken voorspelbaar zijn, hoe beter bedrijven 

zich er kunnen op voorbereiden. 

 

In wat volgt worden pieken in de productie beschreven, niet pieken in de vraag. Pieken in 

de vraag hoeven niet per definitie te leiden tot pieken in de productie. Gezien we het 

hebben over maatregelen om de nood aan flexibiliteit op te lossen, geven we de voorkeur 

aan de pieken die zich daadwerkelijk in de productie laten gevoelen. 

5.5.2 Flexibiliteitsnood: pieken in de productie 

De eerste vraag is of er pieken in de productie voorkomen. 

Tabel 60:  Aanwezigheid van pieken in de productie 

Productiepieken % bedrijven 

Ja 77,1% 

Nee 22,9% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 686; gewogen op sector en grootte 

De meeste (meer dan drie op vier) bedrijven verklaren pieken in de productie te kennen. 

Het cijfer is gelijk over de verschillende sectoren heen (zie Tabel 148 in bijlage op bladzijde 

XLIII), maar ligt hoger voor de kleinste bedrijven in ons onderzoek (81%) dan voor de 

grootste (slechts 66%). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat grote bedrijven door 

schaalgrootte beter in staat zijn pieken in de vraag te spreiden en zo pieken in de productie 

te vermijden. 

 

Bedrijven met pieken kennen vanzelfsprekend meer gewicht toe aan het piekenmotief, 

bedrijven zonder pieken kennen in verhouding eerder meer gewicht toe aan het rekruteren 

(details zie Tabel 149 in bijlage bladzijde XLIII). 
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Tabel 61:  Voorspelbaarheid van hoogte, moment en duur van productiepieken 
volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Inzetindex 

uitzend-

arbeiders 

Kenmerk voorspelbaar? 

Hoogte Moment duur 

ja nee ja nee ja nee 

Geen 28,5% 71,5% 64,3% 35,7% 53,0% 47,0% 

Beperkt 40,4% 59,6% 69,1% 30,9% 56,9% 43,1% 

Intensief 37,2% 62,8% 74,2% 25,8% 61,8% 38,2% 

Totaal 35,6% 64,4% 69,1% 30,9% 57,1% 42,9% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 505 / 510 / 508; enkel de bedrijven met pieken; Gewogen op sector en 
grootte; X²: p = ,245 / ,131 / ,357 

Voor de meeste bedrijven lijken het moment en in mindere mate de duur van de 

productiepieken enigszins voorspelbaar te zijn. De hoogte echter is moeilijker in te 

schatten. Het al dan niet voorspelbaar zijn van de parameters van de pieken heeft blijkbaar 

geen effect op het al dan niet inzetten van uitzendarbeiders of uitzendbedienden. Ook op 

de variatie in het aantal uitzendarbeider heeft de voorspelbaarheid geen enkel effect. 

 

Het patroon waarin de pieken vallen blijkt echter wel een zeker effect te hebben op de 

inzet van uitzendarbeiders. Voor de bedrijven die verklaarden dat het moment van hun 

pieken enigszins voorspelbaar is werd gevraagd volgens welk patroon deze pieken zich 

voordeden.  
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Tabel 62:  Piekenpatroon volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Piekenpatroon Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

geen piek of zeer complex 41,7% 36,3% 22,0% 100,0% 

patroon korter dan een maand 32,8% 46,6% 20,7% 100,0% 

seizoenspieken 29,8% 32,3% 37,9% 100,0% 

(meer-)jaarlijks 28,8% 40,7% 30,5% 100,0% 

seizoenspieken en andere 22,7% 54,5% 22,7% 100,0% 

twee andere patronen 38,7% 35,9% 25,4% 100,0% 

Totaal 35,0% 36,9% 28,1% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 688; X²: p = ,032; gewogen op sector en grootte; voor details van de 
verdeling van de piekpatronen zie Tabel 150 in bijlage 

Het effect van het piekenpatroon kan als volgt samengevat worden: 

 korte piekpatronen (pieken die snel op elkaar volgen) en lange piekpatronen 

(meerdere maanden tussen de pieken) zorgen voor meer inzet van uitzendarbeid 

maar de aantallen blijven beperkt; 

 zuivere seizoenspieken geven aanleiding tot meer én intensievere inzet van 

uitzendarbeiders, het effect verdwijnt wanneer de seizoenspieken met andere 

patronen worden ‘verstoord’; 

 Globaal is het effect van de pieken op de inzet van uitzendarbeiders al bij al 

beperkt. 
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Tabel 63:  Piekenpatroon volgens Variatie-indicator  

Piekenpatroon patroon Variatie-indicator Totaal 

Klein 
1 tot 1,49 

Medio 
1,50 - 2 

Groot 
2 of meer 

geen piek of zeer complex 41,6% 43,8% 14,6% 100,0% 

patroon korter dan een maand 61,1% 25,0% 13,9% 100,0% 

seizoenspieken 39,8% 37,5% 22,7% 100,0% 

(meer-)jaarlijks 42,1% 28,9% 28,9% 100,0% 

seizoenspieken en andere 17,6% 29,4% 52,9% 100,0% 

twee andere patronen 44,4% 34,3% 21,2% 100,0% 

Totaal 42,5% 35,9% 21,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 423; X²: p = ,098; gewogen op sector en grootte; voor details van de 
verdeling van de piekpatronen zie Tabel 150 in bijlage 

Deze vaststellingen worden bevestigd wanneer de variatie in het aantal uitzendarbeiders 

wordt bekeken. Seizoenspieken geven aanleiding tot een grote variatie, korte patronen tot 

een kleine variatie. Seizoenspieken aangevuld met een ander patroon geven de meeste 

aanleiding tot grote variatie. 

 

Op de inzet van uitzendbedienden heeft het piekenpatroon geen invloed. 

 

De hoogte van de productiestijging heeft geen effect op de inzet van uitzendarbeiders 

(voor details zie Tabel 151 en XLVin bijlage bladzijde XLIV e.v.). Er is een lichte tendens 

waarbij de bedrijven met de “gemiddelde” productiestijging (tussen 25% en 75%) meer en 

intensiever een beroep doen op uitzendarbeid, maar de relatie is dubbelzinnig en statistisch 

niet significant.  

Tabel 64:  Duur van de productiepiek  

Duur van de productiepiek(en) % bedrijven 

minder dan een maand 28,2 

een maand tot drie maanden 47,4 

meer dan drie maanden 24,4 

Totaal 100,0 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 272, bedrijven die productiepieken kennen en de duur er van min of meer 
kunnen voorspellen; gewogen op sector en grootte 
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Tabel 65:  Duur van een productiepiek volgens inzetindex uitzendarbeiders   

Inzetindex 

uitzendarbeiders 

Duur van een productiepiek Totaal 

minder dan een 
maand 

een maand tot drie 
maanden 

meer dan drie 
maanden 

Geen 34,9% 50,6% 14,5% 100,0% 

Beperkt 27,1% 46,9% 26,0% 100,0% 

Intensief 22,6% 45,2% 32,3% 100,0% 

Totaal 27,9% 47,4% 24,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 270; bedrijven die productiepieken kennen en de duur er van min of meer 
kunnen voorspellen; X²: p = ,012, Cramer’s V = ,154; gewogen op sector en grootte 

Bijna 33% van de intensiever gebruikers kennen productiepieken die langer dan 3 maand 

duren, tegenover nauwelijks 15% bij de niet-gebruikers. Bij de niet-gebruikers zitten naar 

verhouding meer bedrijven met relatief korte pieken (minder dan een maand). Op de 

variatie in het aantal uitzendarbeiders heeft de duur van een doorsneepiek geen invloed. 

 

De aard van de nood aan extra productie kan zich naargelang het bedrijf op verschillende 

manieren vertalen. 

Tabel 66:  Aard van de extra behoeftes bij pieken 

Aard van de productiepiek % bedrijven 

Meer personeel 31,5% 

Meer technische productiecapaciteit 30,5% 

Andere verdeling van het werk 48,5% 

Totaal 110,5% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 524, bedrijven met productiepieken; 
meerdere antwoorden mogelijk, gewogen op sector en grootte 

Bedrijven met pieken hebben meestal nood aan een andere verdeling van het werk (bijna de 

helft van alle antwoorden). Meer technische capaciteit en meer personeel komen op de 

tweede plaats. Enkel de nood aan meer personeel laat een sterk (positief) verband zien met 

de inzet van uitzendarbeiders (zie Tabel 153 in de bijlage). Een ander verdeling van het 

werk hoeft blijkbaar niet noodzakelijk ondersteund te worden door de inzet van 

uitzendkrachten. 
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De helft van de ondernemingen met productiepieken die daarbij (onder meer) nood 

hebben aan meer personeel is op zoek naar arbeiders met specifieke scholing of ervaring, 

de andere helft niet (zie Tabel 154 in bijlage). Dit vertaalt zich echter niet in het meer of 

minder inzetten van uitzendarbeiders. Ongeveer 10% van de ondernemingen is (onder 

meer) op zoek naar extra bedienden in het geval dat er een productiepiek is. Ook dat heeft 

geen effect op de effectieve inzet van uitzendbedienden. 

5.5.3 Flexibiliteitmaatregelen 

Wat is de positie van de uitzendarbeid ten opzichte van de andere flexibiliteitmaatregelen? 

Om daar een idee van te krijgen werd een inventaris opgemaakt van de aanwezige 

maatregelen. De maatregelen hebben we gegroepeerd in de klassieke indeling numerieke 

(tijdelijk met meer mensen werken), temporele (tijdelijk op andere momenten werken) en 

functionele flexibiliteit (tijdelijk een andere functie uitvoeren). Ook uitbesteding wordt in 

dit kader als een mogelijke flexibiliteitoplossing beschouwd. 
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Figuur 8:  Inzetindex uitzendarbeiders bij gebruikers van andere flexibiliteitinstrumenten 
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Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gewogen op sector en grootte
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Gebruikers van uitzendarbeid passen ook vaker andere vormen van flexibiliteit toe, 

intensive uitzendgebruikers meestal zelfs nog meer dan beperkte. Enkel polyvalentie en 

tijdelijke werkloosheid lijken aan deze logica te ontsnappen. 

 

In de volgende paragrafen worden de mogelijke maatregelen gegroepeerd volgens de 

beschreven klassieke indeling. In een overzichtstabel wordt beknopt de inzet van de 

betrokken maatregelen voorgesteld. Er wordt ook een correlatiecoëfficiënt weergegeven 

met de inzetindex en de variatie-indicator. Deze correlatie is gecontroleerd op grootte, 

gezien we weten uit onder meer het TOA-onderzoek (STV 1999) dat 

flexibiliteitmaatregelen vaker voorkomen in grote dan in kleine bedrijven. 

 

Voor elk van de flexibiliteitmaatregelen werd ook een extra vraag gesteld die ons in staat 

moet stellen een idee van de intensiteit te krijgen. De informatie die daaruit afgeleid wordt 

is nogal gedetailleerd. Daarom zijn de uitgebreide tabellen die de intensiteit weergeven in 

bijlage opgenomen. In de beknopte tabellen staat het tabelnummer waar de informatie in 

terug te vinden is. Deze staan alle in de bijlage vanaf bladzijde LV. 

Tabel 67:  Numerieke flexibiliteit voor arbeiders 

Flexibiliteitmaatregel 

(aanwezig of niet 

aanwezig) 

% van de 
bedrijven 

Details Correlatie met 

Inzetindex variatie 

Uitzendkrachten 69,4%    

Tijdelijke contracten 37,7% Tabel 171 ,005 -,01 

Tijdelijke werkloosheid 55,0% Tabel 172 ,05 ,01 

Aanpassen verlofregeling 31,1% Tabel 173 ,10 ,06 

Totaal 197,2%    

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 607, bedrijven die op de verschillende vragen een geldig antwoord hebben 
gegeven; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op sector en grootte 

Gemiddeld heeft een onderneming in de Vlaamse industrie 1,9 maatregelen om numerieke 

flexibiliteit te bereiken bij de arbeiders. Uitzendarbeid komt binnen dit groepje maatregelen 

het meeste voor. Opvallend is dat meer dan de helft van de ondernemingen de 

mogelijkheid heeft om tot tijdelijke werkloosheid over te gaan. Alleszins wordt hier al 

duidelijk dat uitzendarbeid zelden de enige flexibiliteitmaatregel zal zijn. 
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Ondernemingen die intensief gebruik maken van uitzendarbeiders, zijn ook intensieve 

gebruikers van tijdelijke contracten (arbeiders met tijdelijke contracten belopen meer dan 

7% van het totaal aantal arbeiders), maar ze kennen in zeer beperkte mate minder variatie 

in het aantal uitzendarbeiders. De lage correlatie geeft echter aan dat dit grotendeels een 

effect van grootte is (grotere bedrijven gebruiken meer flexibiliteitmaatregelen). 

 

Maar liefst 55% van de ondernemingen kent een vorm van tijdelijke werkloosheid. Dit 

blijkt echter op geen enkele manier een effect te hebben op de inzet van uitzendarbeiders. 

In het TOA-onderzoek (STV 1999) bleek nog dat dit in de textielsector duidelijk een 

alternatief was voor uitzendarbeid. Dat is in de grote gebruikerssectoren niet het geval 

(zoals ook bleek in het TOA onderzoek) en het fenomeen is blijkbaar te beperkt om op te 

duiken in de overige sectoren. 

 

In nauwelijks een derde van de ondernemingen worden de verlofregelingen van de 

arbeiders aangepast. Ook dit blijkt geen effect te hebben op de inzet van uitzendarbeiders. 

 

De mogelijkheden voor numerieke flexibiliteit voor arbeiders worden intensief gebruikt. 

Uitzendarbeid spant de kroon. De mate waarin de andere mogelijkheden worden ingezet 

heeft geen invloed op de uiteindelijke inzet van uitzendarbeid. 

Tabel 68:  Numerieke flexibiliteit voor bedienden 

Flexibiliteitmaatregel 

(aanwezig of niet 

aanwezig) 

Details % van de 
antwoorden 

% van de 
bedrijven 

Correlatie 

Uitzendbedienden  46,9% 66,5%  

Tijdelijke contracten Tabel 188 21,5% 30,4% ,23 

Aanpassen verlofregeling Tabel 174 31,6% 44,7% ,003 

Totaal  100,0% 141,6%  

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 338, bedrijven die op de verschillende vragen een geldig antwoord hebben 
gegeven; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op sector en grootte 

Het gemiddeld aantal numerieke maatregelen voor bedienden is zoals te verwachten 

beperkter dan voor de arbeiders, wat niet belet dat een gemiddeld industrieel bedrijf over 

1,4 maatregelen beschikt om het aantal bedienden te laten variëren. Op zich is dat veel, 

gezien de flexibiliteit voor bedienden minder vaak nodig is dan voor arbeiders wanneer het 

om productiepieken gaat. Uitzendarbeid is daarbij de voornaamste – al weten we dat die 

niet altijd voor flexibiliteitmotieven wordt ingezet. Bedrijven die uitzendbedienden inzetten 

maken ook vaker gebruik van tijdelijke contracten. Beide komen wel vaker voor bij groter 

bedrijven, de verlofregeling aanpassen is meer toegepast bij de kleinere bedrijven. 
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Tabel 69:  Temporele flexibiliteit voor arbeiders 

Flexibiliteitmaatregel 

(aanwezig of niet 

aanwezig) 

Details % van de 
bedrijven 

Correlatie 

Inzetindex Variatie 

Ploegenarbeid Tabel 183 41,3% ,12 -,03 

Deeltijds werken Tabel 175 17,4% -,07 -,04 

Variabele uurroosters Tabel 178 71,3% ,00 ,10 

Totaal  129,9%   

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 378, bedrijven die op de verschillende vragen een geldig antwoord hebben 
gegeven; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op sector en grootte 

Variabele uurroosters komt bij meer dan 7 op 10 bedrijven voor, ploegenarbeid in meer 

dan 4 op 10. Deeltijds werken is blijkbaar nog niet echt doorgedrongen in het 

arbeidersstatuut. Gemiddeld heeft een bedrijf 1,3 maatregelen voor temporele flexibiliteit 

ter beschikking. 

 

Er is een minimale correlatie tussen ploegenarbeid en de inzet van uitzendarbeid, maar echt 

sterk is dat verband niet. Een gelijkaardig zwak verband zien we tussen de toepassing van 

variabele uurroosters en een relatief grotere variatie in het aantal uitzendarbeiders. Deze 

verbanden zijn te beperkt om gewichtige conclusies uit te trekken. De vraag blijft of 

uitzendarbeid ingezet wordt om de ‘restflexibiliteit’ op te lossen na het inzetten van de 

ploegen en de variabele uurroosters of dat ze naast elkaar worden ingezet. Met deeltijds 

werk is er geen verband. 

Tabel 70:  Temporele flexibiliteit voor bedienden 

Flexibiliteitmaatregel 

(aanwezig of niet 

aanwezig) 

Details % van de bedrijven Correlatie met inzet 
uitzendbedienden 

Free-lance of 

zelfstandigen 

Tabel 176 36,6%  

Deeltijds werken Tabel 177 31,8% ,25 

Variabele uurroosters Tabel 179 89,6% ,19 

Totaal  121,4%  

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 363, bedrijven die op de verschillende vragen een geldig antwoord hebben 
gegeven; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op sector en grootte 
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Bij de bedienden zijn de variabele uurroosters blijkbaar quasi veralgemeend. Deeltijds 

werken voor bedienden komt in dubbel zoveel ondernemingen voor als voor arbeiders, 

maar het blijft nauwelijks een derde van de ondernemingen. Opvallend is hier dat zowel het 

deeltijds werken als de variabele uurroosters een positieve correlatie tonen met de inzet van 

uitzendbedienden. Uitzendarbeid komt dus vaak samen voor met beide andere 

flexibiliteitmaatregelen. Voor de variabele uurroosters is dat gezien de ruime inzet ervan 

niet zo verwonderlijk. 

Tabel 71:  Functionele flexibiliteit voor arbeiders 

Flexibiliteitmaatregel 

(aanwezig of niet 

aanwezig) 

Details % van de bedrijven correlatie 

Inzetindex Variatie 

Polyvalentie Tabel 185 94,7% -,11 ,02 

Taakroulatie Tabel 180 34,0% -,01 ,02 

Pool Tabel 72 7,1% ,04 -,01 

Totaal  135,0%   

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 476, bedrijven die op de verschillende vragen een geldig antwoord hebben 
gegeven; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op sector en grootte 

Bijna alle bedrijven verklaren dat ze polyvalente arbeiders hebben. Voor meer dan de helft 

ervan (of 43% van het totaal) is dit van toepassing voor meer dan de helft van de arbeiders. 

Taakroulatie komt voor in ruim een derde van de bedrijven, in minder dan de helft daarvan 

bedraagt het aantal taakroulerende arbeiders meer dan de helft van alle arbeiders. 

Nauwelijks 7% van de ondernemingen die in een groepsstructuur werken heeft vandaag 

een pool. Die zijn evenredig gespreid over sector en grootte. Gezien de parallel met de 

pools die de uitzendkantoren ontwikkelen (zie 3.2.11 en 5.6.5) gaan we toch even dieper in 

op een paar detailgegevens. 

Tabel 72:  Samenstelling en functie van de bedrijfspool  

Bedrijfspool voor… Functie van de pool Totaal 

specifieke opdracht mankracht 

Arbeiders 28,2% 10,3% 38,5% 

Bedienden 25,6% 7,7% 33,3% 

Beide 23,1% 5,1% 28,2% 

Totaal 76,9% 23,1% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 39 (!), enkel bedrijven met vestigingen die een pool hebben (7%); X²: p = 
,879; gewogen op sector en grootte 
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De pools zijn bijna evenredig gespreid over arbeiders en bedienden. Het grote aantal pools 

voor bedienden is opvallend. De meeste pools hebben een specifieke opdracht binnen de 

groep. Gezien het beperkt aantal eenheden waar deze gegevens betrekking op hebben is 

een verdere analyse niet relevant.  

 

Geen van de mogelijkheden tot functionele flexibiliteit heeft enig verband met 

uitzendarbeid. 

Tabel 73:  Functionele flexibiliteit voor bedienden 

Flexibiliteitmaatregel 

(aanwezig of niet 

aanwezig) 

Details % van de bedrijven Correlatie 

Polyvalentie Tabel 186 90,1%  

Taakroulatie Tabel 181 27,8% -,03 

Pool Tabel 72 7,6% ,09 

Totaal  125,6%  

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 395, bedrijven die op de verschillende vragen een geldig antwoord hebben 
gegeven; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op sector en grootte 

Polyvalentie bij de bedienden is in bijna alle ondernemingen doorgevoerd, taakroulatie heel 

wat minder. Geen van beide vertoont een verband van enig belang met het al dan niet 

inzetten van uitzendbedienden. 

 

Tenslotte is er ook nog de mogelijkheid om bepaalde activiteiten uit te besteden. 

Uitbesteden kan voor een brede waaier van redenen, waaronder het opvangen van pieken. 

De helft van alle bedrijven besteedt een tussenstap en/of een eindstap uit (zie Tabel 184), 

en dat gebeurt duidelijk vaker in de metaalsector dan in de andere sectoren. In de 

voedingssector wordt er duidelijk minder uitbesteed (zie ook Tabel 184). De vraag is 

vooreerst of dit met het oog op het wegwerken van pieken in de productie gebeurt. 
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Tabel 74:  Uitbesteden van tussenstap en/of eindstap volgens het beslissen tot 
uitbesteden op basis van pieken   

Uitbesteden Beslissing tot uitbesteden op basis van pieken Totaal 

Ja Onder andere Nee 

tussenstap 54,0% 16,0% 29,9% 100,0% 

eindstap 33,3% 15,2% 51,5% 100,0% 

beide 67,0% 15,6% 17,4% 100,0% 

Totaal 56,2% 15,8% 28,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 329, bedrijven die uitbesteden; X²: p = ,016; Cramer’s V = ,138; gewogen op 
sector en grootte 

Het wegwerken van pieken blijkt voor 56% van de uitbestedende ondernemingen de 

voornaamste of enige reden te zijn voor het uitbesteden, slechts voor 28% hebben de 

pieken er niks mee te maken. Uitbesteden gebeurt dus in belangrijke mate met het oog op 

het wegwerken van pieken.  

 

Het effect op het inzetten van uitzendarbeiders blijft echter beperkt tot de vaststelling dat 

bedrijven die een grote variatie in het aantal uitzendarbeiders kennen ook meer geneigd zijn 

uit te besteden (zie ook hiervoor Tabel 184). 

 

De afwezigheid van een effect van de inzet van andere flexibiliteitmaatregelen op de inzet 

van uitzendarbeid in het geheel is opvallend. Ook de intensiteit waarmee de andere 

flexibiliteitmaatregelen worden ingezet houdt weinig tot geen verband met de inzet van 

uitzendarbeid. 

 

De conclusie die zich daarbij opdringt is dat uitzendarbeid een van de vele 

flexibiliteitmogelijkheden is die ondernemingen inzetten. Deze flexibiliteitmogelijkheden 

sluiten elkaar niet uit. Ondernemingen zetten blijkbaar een set van maatregelen in waarbij 

uitzendarbeid weliswaar de belangrijkste is. mogelijkheden is. 

5.5.4 Flexibiliteit en pieken 

In het begin van dit hoofdstukje bleek dat het moeilijk was om op basis van het patroon 

van pieken een helder idee te krijgen wat dit betekent voor de inzet van uitzendarbeid. 

Misschien brengt een overzicht van de flexibiliteitmaatregelen gekoppeld aan de aard van 

de noden bij pieken meer duidelijkheid over het verband tussen het hebben van pieken en 

de gevolgen die men daar aan geeft in de onderneming. 
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In de volgende tabel wordt het aantal flexibiliteitmaatregelen per categorie gekoppeld aan 

de aard van de flexibiliteitsnood die ontstaat bij de ondernemingen wanneer ze pieken 

hebben. Ook bedrijven zonder pieken worden in het overzicht opgenomen. 

Tabel 75:  Aard van de extra behoeftes bij pieken volgens aantal numerieke, 
temporele en functionele flexibiliteitmaatregelen  

Aard Aantal flexibiliteitregelingen voor arbeiders 

Numeriek Temporeel Functioneel 

Meer personeel 2,0349 1,5041 1,1252 

Productiecapaciteit 1,3417 1,0605 ,9858 

Werkverdeling 1,4780 1,1792 ,9284 

Combinatie 2,1091 1,6158 1,1705 

Geen pieken 1,6308 ,7624 1,0452 

Totaal 1,9062 1,4333 1,0946 

Maximum aantal 4 3 3 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 485 / 476 / 448; Anova: p = ,000 / ,000 /,121; Eta = ,299 / ,003 / ,042; 
gewogen op sector en grootte. De combinatie bevat de mogelijke combinaties van de drie bovenstaande, en bijna 
altijd ‘meer personeel’. Bedrijven die niet konden antwoorden op de aard van de pieken zijn hier ondergebracht bij 
‘geen pieken’. 

De verwachtingen die men kan hebben omtrent het verband tussen de nood aan 

flexibiliteit en de maatregelen die men inzet worden in grote lijnen ingelost. Bedrijven die 

verklaren bij een piek meer nood aan personeel tout court te hebben, brengen inderdaad 

meer maatregelen voor numerieke flexibiliteit in stelling. Wie nood heeft aan meer 

productiecapaciteit zet daarom nog geen functionele flexibiliteit in.  

 

Een aantal waarnemingen gaan echter tegen de verwachtingen in. Zo zetten bedrijven 

zonder pieken nog altijd behoorlijk wat numerieke flexibiliteit in, zelfs meer dan degene die 

streven naar een andere werkverdeling of meer capaciteit. Ook voor de functionele 

flexibiliteit geldt een analoge vaststelling. Enkel voor de temporele flexibiliteit scoren de 

bedrijven zonder pieken merkelijk lager dan het gemiddelde. 

 

Het kennen van pieken in de productie is dus niet de enige verklaring voor de inzet van 

flexibiliteitmaatregelen. In de volgende grafiek wordt dit verder verduidelijkt. 
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Figuur 9:  Inzet van flexibiliteitsinstrumenten volgens de aanwezigheid van pieken 
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Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gewogen op sector en grootte
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Hoewel we dus een duidelijk verband kunnen vaststellen tussen het al dan niet hebben van 

pieken, de aard ervan en de aard van de flexibiliteitmaatregelen die ingezet worden, blijft er 

een grote mate van inzet van flexibiliteitmaatregelen die duidelijk niet door pieken is 

ingegeven. Flexibiliteit dient dus ontegensprekelijk meer dan alleen het opvangen van 

pieken.  

 

Uitzendarbeid dient meer dan alleen het opvangen van pieken. Andere 

flexibiliteitmaatregelen ook. Dit plaatst uitzendarbeid misschien in het juiste perspectief: 

geen buitenbeentje op het flexmenu dat ‘multi-inzetbaar’ is – alle items op het flexmenu zijn 

blijkbaar bruikbaar voor meer dan pieken alleen. 

 

Er kan dus ook geen rechtlijnig verband worden gevonden tussen flexibiliteitnoden op 

basis van productiepieken en welke flexibiliteit men nu precies inzet, meer nog, er is een 

slechts partieel verband tussen het hebben van productiepieken, de aard ervan en de inzet 

van flexibiliteitmaatregelen. 

 

Net zoals uitzendarbeid dienden de overige flexibiliteitmaatregelen méér dan één doel. 

Welke dat dan zijn kan uit het materiaal van dit onderzoek moeilijk uitgemaakt worden. 

Een hypothese kan zijn dat flexibiliteitmaatregelen ingezet worden in tijden van 

onzekerheid, waarbij onzekerheid vele oorzaken kan hebben, misschien zelfs in het minst 

productiepieken. Een indicatie voor de geldigheid van die hypothese vinden we wanneer de 

inzet van flexibiliteitmaatregelen wordt afgezet tegenover de inschatting die de 

ondernemingen maken van hun marktsituatie (details en effect op uitzendarbeid zie 5.7.2). 

Tabel 76:  Marktsituatie volgens aantal numerieke, temporele en functionele 
flexibiliteitmaatregelen  

Marktsituatie % bedrijven Aantal flexibiliteitregelingen voor arbeiders 

Numeriek Temporeel Functioneel 

Sterk groeiende markt 8,2% 1,95 1,62 1,24 

Groeiende markt 35,5% 1,85 1,57 1,02 

Stabiele markt 39,6% 1,80 1,22 1,01 

Krimpende markt 14,8% 1,73 1,40 1,01 

Sterk krimpende markt 1,9% 1,84 1,45 1,27 

Totaal 100% 1,82 1,40 1,04 

Maximum  4 3 3 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 608 / 603 / 571; Anova: p = ,319 / ,044 / ,988; gewogen op sector en grootte. 
Gemiddeld aantal toegepaste maatregelen = 4,3 



Motieven van de gebruikers 

 
 

 

113. 

In een stabiele markt wordt het minst gebruik gemaakt van flexibiliteitmaatregelen. 

Naarmate de markt minder stabiel is, ongeacht of dit in de richting van het groeien of het 

krimpen is, stijgt het aantal flexibiliteitmaatregelen. Deze relaties zijn statistisch echter niet 

significant (ook na het beperken van de 5-puntenschaal naar een driepuntenschaal), 

waardoor de onzekerheid blijft. 

5.5.5 Besluit 

Flexibiliteitsnood wordt duidelijk onder meer door uitzendarbeid gelenigd. Bedrijven met 

meer flexibiliteitnood zetten meer uitzendarbeid in – maar ze zetten tegelijk ook een reeks 

andere flexibiliteitmaatregelen in. 

 

Hoe de nood aan flexibiliteit er precies uitziet (uitgedrukt als parameters van de pieken in 

de productie: hoogte, duur, intensiteit en de voorspelbaarheid ervan) maakt niet zoveel uit. 

 

Dit bevestigt de idee van uitzendarbeid als een oplossing voor meer dan één probleem. 

Maar ook andere flexibiliteitmaatregelen vervullen blijkbaar meer dan een rol. 

5.6 Comfort 

5.6.1 Comfort als motief 

Naast de hoofdmotieven (vervangen, rekruteren en pieken opvangen) zijn er nog heel wat 

andere aspecten aan uitzendarbeid die op zichzelf misschien onvoldoende zijn om 

uitzendarbeid in te zetten, maar die wel een rol in de beslissing kunnen spelen. Het gaat dan 

voornamelijk om uitzendarbeid als een instrument voor personeelsbeleid. We overlopen er 

een aantal en gaan na in welke mate ze een invloed hebben op het al dan niet inzetten van 

uitzendarbeid. 

5.6.2 Sociale buffer 

Ondanks de gunstige economische situatie en de krapte op de arbeidsmarkt zijn 

ondernemingen nog altijd beducht voor economische tegenvallers waarbij personeel moet 

afvloeien. Wanneer men niet volledig zeker is van de economische vooruitzichten gaat men 

liever over tot de inzet van een aantal uitzendkrachten. Wanneer het dan plots slecht gaat, 

worden in eerste instantie de uitzendkrachten opgezegd. In feite vallen er dan geen 

ontslagen. Op die manier kunnen de eerste schokken op sociaal vlak worden geabsorbeerd. 

Als de buffer voldoende groot is kan het bedrijf terug op de sporen gezet worden nog voor 

er vaste werknemers ontslagen moeten worden. 
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Vaak zijn de vakbonden in de onderneming een dergelijke strategie niet ongenegen omdat 

ook voor hen de sociale buffer een zekere speelruimte biedt en sociale onrust kan 

voorkomen. 

Tabel 77:  Uitspraak “Buffer” volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Uitspraak “Buffer” Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

(helemaal) niet akkoord 52,7% 52,4% 37,0% 47,9% 

Neutraal 17,4% 15,4% 13,0% 15,3% 

(helemaal) akkoord 30,0% 32,1% 50,0% 36,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 652; X²: p = ,001; Cramer’s V = ,123; gewogen op sector en grootte (zie ook 
Tabel 156 en Tabel 157) 

In een derde van de ondernemingen ziet men de idee van een sociale buffer wel zitten. Het 

heeft ook een duidelijk effect op de inzet van uitzendarbeiders: bedrijven die met de 

betrokken uitspraak akkoord gaan zijn vaker intensieve gebruikers, zij die er niet mee 

akkoord gaan zijn vaker geen gebruikers. Op het beperkt gebruik heeft het geen effect, men 

kan daarom voorzichtig vermoeden dat dit comfortmotief àls het aanwezig is een 

belangrijke impact heeft. 

5.6.3 Beperken van overuren of andere vormen van flexibiliteit 

Een aantal alternatieven van uitzendarbeid zijn op zichzelf duur of zorgen enkel voor een 

verplaatsing van flexibiliteitproblemen eerder dan ze op te lossen. Zo kan het werken met 

overuren op langere termijn duur worden voor een bedrijf, en zelfs nieuwe 

personeelsnoden veroorzaken wanneer de compensatiedagen worden opgenomen, of het 

personeel kan door de vele overuren te zwaar belast raken. Bovendien vergt het een 

uitvoerige administratie. In een dergelijk geval kan men er voor opteren om de piste van de 

overuren te verlaten en uitzendkrachten te zetten, of om uitzendkrachten in te zetten op 

het moment dat de overuren worden gerecupereerd, zodat men toch op de cruciale 

momenten gebruik kan maken van de kwalificaties van het vast personeel. 

 

Ook andere vormen van flexibiliteit kunnen na verloop van tijd duur of belastend worden, 

zoals het voortdurend aanwerven en ontslaan van tijdelijke werknemers  of het beheer van 

een taakroulatiesysteem dat zijn limieten kan vinden in de  nood aan gelijktijdige inzet van 

personeel op verschillende plaatsen. 
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Uit de beschrijving van de effecten van het motief ‘flexibiliteit’ bleek dat de verschillende 

flexibiliteitmaatregelen vaak samen voorkomen. Dat laat niet toe uit te maken of 

uitzendarbeid dan ingezet wordt om een aantal effecten van andere flexibiliteitmaatregelen 

weg te werken, maar dat uitzendarbeid vandaag blijkbaar nog niet de andere 

flexibiliteitmaatregelen vervangt geeft een indicatie dat dit comfortmotief niet zo’n grote 

impact heeft. De uitspraak die we voorlegden aan de respondenten omtrent de 

mogelijkheid om door het inzetten van uitzendkrachten overuren te beperken brengt ons 

daar helaas ook niet veel verder. 

Tabel 78:  Uitspraak “Overuren beperken door inzet uitzendkrachten”  

Uitspraak akkoord neutraal niet akkoord 

Door het inzetten van uitzendkrachten kunnen we het aantal 

overuren beperken 
49,8% 19,2% 31,0% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 en Tabel 157 in de bijlage op blz. XLVII en volgende 

Hoewel bijna de helft van de ondernemingen het met deze uitspraak eens is, heeft het geen 

effect op de inzet in de praktijk van uitzendarbeiders of uitzendbedienden. 

5.6.4 Werven bij een wervingsstop of voorlopig werven 

In dezelfde logica als voor het beperken van de loonkost kunnen ondernemingen, 

voornamelijk in groepsstructuren, toch extra werknemers inzetten terwijl het beleid van een 

aanwervingstop gerespecteerd wordt. Uitzendkrachten worden niet geteld bij het aantal 

personeelsleden en hun facturen belanden niet noodzakelijk bij de personeelskosten. Als 

dusdanig is dit niet bevraagd. Uit Tabel 92 weten we wel dat bedrijven die intensief gebruik 

maken van uitzendbedienden vaker tot een groep behoren. Hetzelfde geldt voor 

uitzendarbeiders, maar in iets mindere mate. 

 

Een variante hierop is het aanwerven in afwachting van het uitbreiden van de vaste kaders 

of bij het opstarten van een afdeling of dienst waarbij men nog niet zeker is dat deze zal 

blijven bestaan. 

Tabel 79:  Uitspraak “Inzet bij start” 

Uitspraak akkoord neutraal niet akkoord 

Uitzendarbeid passen we toe bij het opstarten van een afdeling, 

dienst of productielijn wanneer er meer volk nodig is bij de start dan 

wanneer alles definitief in werking is 

32,5% 15,5% 52,1% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 en Tabel 157 in de bijlage op blz. XLVII en volgende. 
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Iets minder dan de helft van de ondernemingen kan zich in die stelling terugvinden, maar 

dat heeft slechts in zeer beperkte mate een invloed op de effectieve inzet (zie ook Tabel 

189 voor details). Uit de analyse van het effect van de marktsituatie op de inzet van 

uitzendarbeid (zie verder, 5.7.2) blijkt dat uitzendarbeid eerder in een gunstige economische 

omgeving wordt ingezet. 

5.6.5 Een partner voor de personeelsafdeling 

Het rekruteren, selecteren, aanwerven, beheren en ontslaan van werknemers met een 

tijdelijk contract is een dure en belastende aangelegenheid. Wanneer men met 

uitzendkrachten werkt, is men van deze lasten af. Voor bedrijven waar de personeelsdienst 

op volle kracht moet draaien voor het gewone personeel kan dit een belangrijk verschil 

maken, waarvoor men misschien wel een extra persoon moet aanwerven. De vraag is dan 

of men voor het tijdelijk personeel nood heeft aan werknemers van wiens aanwezigheid 

men min of meer verzekerd is gedurende een langere termijn en die men zelf gerekruteerd 

heeft. In dat geval blijft het werken met tijdelijke contracten aangewezen. 

 

De mogelijkheden om de werklast van de personeelsafdeling gedeeltelijk naar de 

uitzendkantoren te verplaatsen zijn echter uitgebreider dan het louter maken van 

contracten. 

 

In het huidige landschap van de uitzendarbeid wordt door de uitzendkantoren een reeks 

extra diensten aangeboden. Opleiding, loopbaanbegeleiding, enzovoort kunnen voor de 

ondernemingen een extra stimulans zijn. Vooral voor kleinere ondernemingen kan de 

expertise die een aantal uitzendkantoren aanbrengen in verband met de beheersing van de 

flexnood een belangrijke toegevoegde waarde zijn. Het kan hen in staat stellen met een 

aantal human resources-tools om te gaan (zoals assessment) die voor hen anders moeilijk 

haalbaar zouden zijn, hetzij omdat de tool teveel expertise vraagt, hetzij omdat de drempel 

naar een consultancyfirma als te hoog wordt gepercipieerd. 
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Tabel 80:  Uitspraken “Personeelstaken uitbesteden”, “nauwelijks extra werk” en 
“kantoren als partners” 

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Een belangrijk gedeelte van de activiteiten binnen de personeelsdiensten 

kan evengoed uitbesteed worden 
42,9% 10,0% 47,1% 

Dat uitzendarbeid nauwelijks extra werk voor de 

personeelsverantwoordelijken oplevert is een belangrijk voordeel 
51,0% 12,3% 36,7% 

Uitzendkantoren zijn de meest geschikte partners voor onze 

personeelsbehoeftes 
45,2% 19,9% 34,9% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 en Tabel 157 in de bijlage op blz. XLVII en volgende. 

Tenslotte gaan we nog wat dieper in op de idee van pools (zie ook 3.2.11), met speciale 

aandacht voor wie zo’n pools dan wel zou kunnen organiseren. 

Tabel 81:  Nut van pools  

Lijkt het u zinvol een soort  pool  te vormen waarbij werknemers in 

vaste dienst zijn maar in verschillende bedrijven kunnen ingezet 

worden? 

% bedrijven 

Ja 9,1% 

Ja, maar onder bepaalde voorwaarden 12,8% 

Nee 78,1% 

Totaal 100,0% 

N = 553; weet niet: N = 33 of 4,8% van het algemene totaal; gewogen op sector en grootte 

Ruim een vijfde van de ondernemingen ziet de idee van een pool wel zitten, zij het voor de 

meesten daarvan onder (niet nader bevraagde) voorwaarden. 
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Tabel 82:  Pool voor arbeiders, bedienden of beide 

Pool zinvol? Voor… Totaal 

Arbeiders Bedienden Beide 

Ja 20,9% 5,8% 15,8% 42,4% 

Ja, maar onder 

bepaalde 

voorwaarden 

27,3% 3,6% 26,6% 57,6% 

Totaal 48,2% 9,4% 42,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 547, bedrijven die een pool zinvol vinden; voor de precieze definitie van 
‘pool’ zie Tabel 81); gewogen op sector en grootte 

9 op de tien bedrijven die pools zien zitten denken daarbij aan arbeiders, ruim een op vier 

denkt daarbij ook bedienden te kunnen inzetten. 

Tabel 83:  Beheer van een pool  

Wie kan het beste zo’n pool beheren? % antwoorden % bedrijven 

Uitzendkantoor 33,2% 40,7% 

Deelnemende bedrijven 40,6% 49,8% 

Andere partner 19,6% 24,0% 

Geen idee 6,6% 8,1% 

Totaal 100,0% 122,6% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 143, bedrijven die een pool zinvol vinden; gewogen op sector en grootte 

De bedrijven die (al dan niet voorwaardelijk) een pool zien zitten zien gemiddeld 1,2 

mogelijke beheerders, waarbij de voorkeur in de eerste plaats lijkt uit te gaan naar de 

deelnemende bedrijven maar op de voet gevolgd door de uitzendkantoren. Andere partners 

ziet slechts een minderheid als mogelijke beheerders. Eenvoudig gesteld: we doen dat het 

liefst zelf onder ons maar een uitzendkantoor is een goed alternatief. De uitzendsector wijst 

er op dat heel wat pools die oorspronkelijk bij ondernemingen onderling werden opgestart 

na verloop van tijd toch aan een uitzendkantoor worden toevertrouwd. Er blijken in de 

praktijk bijna onvermijdelijk spanningen te ontstaan tussen de deelnemende bedrijven. Een 

derde is dan nuttig voor het wegwerken van deze spanningen. 
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Tabel 84:  Pool volgens grootte  

Pool(2) zinvol? Grootte Totaal 

10 – 19 wn 20 – 49 wn 50 – 199 wn 200+ wn 

Ja 10,1% 7,4% 10,6% 16,1% 10,2% 

Ja, maar(1) 10,6% 12,6% 13,8% 21,8% 13,6% 

Nee 79,3% 80,0% 75,7% 62,1% 76,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. (1) onder bepaalde voorwaarden; (2) definitie zie Tabel 81; N = 654; X²: p = ,043; 
Cramer’s V = ,100; niet gewogen 

Vooral de grote ondernemingen blijken een zekere interesse te hebben voor een pool. Het 

effect is echter beperkt. Het idee van een pool wordt in de verschillende sectoren in 

dezelfde mate wel of niet ondersteund. Verder zijn gebruikers van uitzendarbeid iets vaker 

het idee van een pool genegen, al stellen ze er dan ook wel meer voorwaarden bij (zie Tabel 

164 en Tabel 165 in bijlage). De voorkeur voor het beheren van een pool houdt geen 

verband met de sector, grootte of de inzet van uitzendkrachten. Bedrijven in een groep 

lijken de idee van een “andere partner” iets minder genegen, maar het effect is beperkt. 

 

Tenslotte kan een deel van de opleidingstaak door de uitzendkantoren worden opgenomen. 

Voor uitzendkantoren is dit niet enkel een service, het is ook een strategie om door het 

geven van opleiding bepaalde doelgroepen terug aan de slag te krijgen (zie ook 3.2.9). De 

opleidingen die door het uitzendkantoor worden voorzien hoeven niet noodzakelijk door 

henzelf te worden gegeven, integendeel, doorgaans wordt dit uitbesteed. 

Tabel 85:  Inzet van door uitzendkantoor opgeleide uitzendarbeiders en 
uitzendbedienden 

Heeft u al uitzendkrachten ingezet die 

door het uitzendkantoor waren 

opgeleid? 

% bedrijven 

 Arbeiders bedienden 

Ja 12,4% 14,2% 

Nee 83,6% 79,3% 

Weet niet \ geen antwoord 3,9% 6,6% 

Total 100,0 100,0 

Bron: STV Uitzendonderzoek. N = 461 / 224 (bedrijven met uitzendarbeiders resp. bedienden), gewogen op sector 
en grootte 
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Ruim 12% van de bedrijven heeft al uitzendarbeiders ingezet die door het uitzendkantoor 

waren opgeleid, voor de uitzendbedienden ligt het cijfer wat hoger (14%). Niet elke 

gebruiker weet dat de uitzendkrachten door het uitzendkantoor zijn opgeleid. Die twijfel is 

allicht de bron van de 4% resp. 7% bedrijven die op de vraag geen antwoord konden 

geven. Het cijfer zou dus nog wat hoger kunnen liggen. Op zich betekent het alvast dat de 

uitzendkantoren een vaste stek in het opleidingslandschap hebben ingenomen. 

 

De bedrijven die door het uitzendkantoor opgeleide uitzendkrachten inzetten vinden we in 

alle sectoren en types gebruikers (qua intensiteit), wat vaker bij de grote gebruikers. Deze 

zijn ook de enige waar het om een substantieel aandeel gaat. In drie op vier bedrijven is het 

aantal beperkt tot een minder dan 5 voor de arbeiders en een tweetal voor de bedienden. 

5.6.6 Voor zeldzame taken 

Een aantal taken kan binnen een bedrijf slechts sporadisch voorkomen. Het gaat dan vaak 

om taken die door een laaggeschoolde kunnen uitgevoerd worden: tellingen uitvoeren, 

klasseren, opruimen van een lokaal enzovoort. Het inzetten van een uitzendkracht is 

aangewezen wanneer het de moeite niet loont om hier iemand voor aan te werven en 

wanneer geen van de aanwezige personeelsleden kan vrijgemaakt worden om deze taken te 

vervullen. 

Tabel 86:  Uitspraak “Uitzendkrachten voor zeldzame taken”  

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Uitzendkrachten worden ingezet voor taken die zodanig weinig,voorkomen 

dat het de moeite niet is om er iemand vast voor in dienst te nemen 
20,3% 8,1% 71,7% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 in de bijlage op blz. XLVII en volgende voor details. 

Slechts een minderheid van de ondernemingen kan zich in deze uitspraak herkennen, de 

meeste zijn het er duidelijk niet mee eens. Dit motief heeft nochtans impact, maar dan 

negatief: de bedrijven die met deze stelling akkoord gaan zetten opmerkelijk minder vaak 

uitzendarbeiders in. Het effect is aanwezig maar minder sterk bij de uitzendbedienden (zie 

Tabel 190 voor de details).  

 

Allicht gaat het hier om een beperkte groep eerder kleine ondernemingen voor wie dit 

motief geldt, en gelden voor hen andere motieven veel minder. 
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5.6.7 Generische inzet: uitzendarbeid als passe-partout  

Het gaat hier om de meest eenvoudige manier om op korte termijn extra volk op de 

werkvloer te krijgen, of in feite het ontbreken van enige logica. In sommige bedrijven 

wordt uitzendarbeid ingezet als een oplossing voor allerlei soorten problemen: 

economische onzekerheid, aanwervingen, pieken enzovoort. Men kan zich afvragen of de 

ondernemingen in sommige gevallen zou niet beter de oorzaken zelf zouden aanpakken of 

op een meer structurele manier met de problemen omgaan.  

 

Opvallend is dat bedrijven waar uitzendarbeid op deze "generische" manier wordt ingezet 

vaak geen vakbond hebben die beperkend optreedt tegenover uitzendarbeid. Syndicaal 

verzet leidt dat vaak tot een vorm van bezinning en daardoor soms ook tot een beperkte 

maar duurzame, strategische  inzet van uitzendarbeid. 

 

De uitzendkantoren geven er in grote lijnen ook de voorkeur aan dat er een degelijk 

akkoord met de vakbond is uitgewerkt, om instabiele toestanden te vermijden - al was het 

maar omdat die op termijn kunnen leiden tot het blokkeren van uitzendarbeid in z'n geheel 

in het betrokken bedrijf. 

Tabel 87:  Uitspraken “Per definitie tijdelijk”, “Altijd handig” en “Eigenlijk teveel”  

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing  71,4% 5,0% 23,6% 

Het is handig om altijd een minimum aan uitzendkrachten in huis te hebben 29,4% 15,3% 55,4% 

Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel uitzendkrachten ingezet 47,2% 12,7% 40,0% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 in de bijlage op blz. XLVII en volgende voor details. 

In ruim 7 op de 10 ondernemingen is men van oordeel dat uitzendarbeid per definitie een 

tijdelijke oplossing is. De meningen daarover zijn vrij uitgesproken, getuige de zeer lage 

score voor “neutraal”. Wanneer men met de uitspraak akkoord gaat is men ook minder 

geneigd om van uitzendarbeid gebruik te maken (zie Tabel 88), zowel voor arbeiders als 

bedienden. 

 

Een gelijkaardige tendens kan afgelezen worden bij de uitspraak dat het “altijd handig is om 

een minimum aan uitzendkrachten in huis te hebben: slechts net geen 3 op 10 ondernemers 

kan zich daar in terug vinden. Dit heeft echter geen effect of de feitelijke inzet van 

uitzendarbeiders of –bedienden. 
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Een belangrijke groep van 47% van de ondernemingen vindt dat er eigenlijk teveel 

uitzendkrachten worden ingezet. Dit zijn in belangrijke mate intensieve gebruikers van 

uitzendarbeiders (zie Tabel 89).  

 

Uit de scores op deze uitspraken (die overigens niet met elkaar in verband staan) kan men 

met enige voorzichtigheid afleiden dat men aan de verleiding moet weerstaan. 

Uitzendarbeid is tijdelijk, men kan duidelijk teveel uitzendkrachten hebben. Een ‘basisset’ 

uitzendkrachten is voor slechts een beperkt aantal bedrijven een aantrekkelijke optie, maar 

ze geven daar niet aan toe. 

Tabel 88:  Uitspraak “Per definitie tijdelijk”volgens inzetindex uitzendarbeiders en 
inzetindex uitzendbedienden 

 Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing  Totaal 

akkoord neutraal Niet akkoord 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 79,5% 6,4% 14,1% 100,0% 

Beperkt 71,2% 3,6% 25,2% 100,0% 

Intensief 62,5% 5,2% 32,3% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 74,0% 5,4% 20,6% 100,0% 

Beperkt 64,5% 4,1% 31,4% 100,0% 

Intensief 94,1% 5,9%  100,0% 

Totaal 71,4% 5,0% 23,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 667 / 667; X²: p = ,000 / ,001; Cramer’s V = ,128 / ,15; gewogen op sector en 
grootte 
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Tabel 89:  Uitspraak “Eigenlijk teveel” volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Inzetindex 

uitzendarbeiders 

Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel 
uitzendkrachten ingezet 

Totaal 

akkoord neutraal niet akkoord 

Geen 43,8% 10,9% 45,3% 100,0% 

Beperkt 39,4% 16,3% 44,3% 100,0% 

Intensief 58,3% 8,9% 32,8% 100,0% 

Totaal 47,2% 12,7% 40,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 525; X²: p = ,003; Cramer’s V = ,125; gewogen op sector en grootte. 

5.6.8 Uitvoeren van onaangenaam werk 

Een onbekend aantal van de jobs die in uitzendarbeid uitgevoerd worden hebben 

betrekking op taken die onaangenaam of zwaar zijn, in die mate dat het quasi onmogelijk 

zou zijn deze op vaste basis uit te voeren. Het onvermijdelijke voortdurende verloop in 

dergelijke jobs wordt dan vaak in zekere zin geformaliseerd door er uitzendkrachten voor 

in te zetten. 

 

De uitzendkantoren zijn zich bewust van het bestaan van deze jobs. Ze zijn er zelf 

natuurlijk niet zo gelukkig mee. Ter verdediging wordt er gesteld dat iemand ze moet doen, 

en dat het in dat opzicht niet zo'n slechte zaak is dat men ze slechts tijdelijk uitvoert. 

Bovendien garanderen de uitzendkantoren dan toch nog een minimum aan garantie op 

werkomstandigheden, wat niet het geval is wanneer dergelijke jobs in het zwart worden 

uitgevoerd, wat vaak het alternatief is. Men wijst er ook op dat ondanks de aard van de jobs 

deze toch vaak een opstap betekenen naar een andere functie in hetzelfde bedrijf. Tenslotte 

rijst de zaak wie verantwoordelijk is voor deze jobs. Sommigen zijn is vragende partij om 

de arbeidsinspectie hier strenger in te laten optreden. De uitzendbureaus van hun kant 

wijzen er op dat men voor problematische gevallen zelfregulerend optreedt en geen 

uitzendkrachten meer levert. 

5.6.9 Beperken van de personeels- en / of loonkost 

Hoe onwaarschijnlijk dit op het eerste gezicht ook mag klinken, het inzetten van 

uitzendkrachten kan een aanzienlijke besparing op de loonkost betekenen. 
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Vooreerst vallen een aantal kosten die samengaan met het rekruteren, aanwerven, beheren 

en ontslaan weg. Voor een aantal personeelskosten draait het uitzendkantoor op, zoals bij 

ziekte. Gezien de scherpe prijzen die nu gehanteerd worden kan dit gegeven op zich al 

doorslaggevend zijn. 

 

Ten tweede betaalt men voor een uitzendkracht een factuur. Deze uitgaven komen niet in 

de post 'personeelskosten' terecht. Blijkbaar is dit voor een aantal ondernemingen een 

belangrijk verschil, onder meer voor ondernemingen die in een groep of een ander groter 

geheel functioneren en de opdracht kregen de personeelskosten te beheersen of beperken. 

 

Ten derde kan men een kostenbepsaring bereiken wanneer men onverwachte pieken 

opvangt door uitzendkrachten, eerder dan door voldoende vast personeel te voorzien dat 

dan buiten de piekperiodes niet rendabel kan ingezet worden. 

 

Typerend is dat men in de sector vaststelt dat de personen die bij de bedrijven als 

contactpersoon fungeren met de bureaus steeds vaker mensen van de aankoopdienst zijn, 

terwijl het vroeger altijd iemand van de personeelsdienst was. Dit wijst op een belangrijke 

ommekeer in de visie op uitzendarbeid als beleidsinstrument en op een mogelijke kentering 

van de idee 'mensen tewerk te stellen' naar 'het inhuren van arbeid'. 

Tabel 90:  Uitspraak “Prijs al bij al prijs gunstig”  

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Alles bij elkaar beschouwd is de prijs van uitzendarbeid gunstig 52,0% 22,8% 25,2% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 en Tabel 157 in de bijlage op blz. XLVII en volgende. 

Voor meer dan de helft van de ondernemingen is de prijs blijkbaar geen probleem. Een 

kwart vindt de prijs niet gunstig, terwijl een opvallend grote groep van 23% zich geen 

oordeel kan vormen. De prijs wordt dus grosso modo gunstig beschouwd, maar er blijft 

een belangrijk aandeel ondernemingen voor wie dit toch nog een belemmering blijft. De 

impact daarvan op de inzet in de praktijk is merkbaar voor uitzendarbeiders, waar degenen 

die niet akkoord gaan met de uitspraak minder intensief gebruik maken van uitzendarbeid. 

Zij temperen de inzet blijkbaar, maar gaan niet zo ver dat ze de uitzendarbeid afvoeren. 

Voor uitzendbedienden heeft het oordeel over de prijs geen gevolgen voor de inzet in de 

praktijk. 
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Tabel 91: Uitspraak “Prijs al bij al prijs gunstig” volgens inzetindex 
uitzendarbeiders  

Inzetindex 

uitzendarbeiders 

Alles bij elkaar beschouwd is de prijs van uitzendarbeid 
gunstig 

Totaal 

niet akkoord neutraal akkoord 

Geen 26,5% 23,5% 50,0% 100,0% 

Beperkt 28,7% 23,0% 48,4% 100,0% 

Intensief 19,6% 21,2% 59,2% 100,0% 

Totaal 25,2% 22,8% 51,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek. N = 633; X²:p = ,052, Cramer’s V := ,086; Gewogen op sector & grootte. De 3-
puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele scores zie Tabel 155 en Tabel 157 in 
de bijlage op blz. XLVII en volgende 

5.6.10 Besluit 

Van wat we de comfortmotieven hebben genoemd blijken er een aantal belangrijk te zijn. 

Het idee van het opbouwen van een sociale buffer wordt in een aanzienlijk aantal bedrijven 

aangetroffen en blijkt indien aanwezig samen te vallen met een meer intensieve inzet van 

uitzendarbeiders. Aansluitend vindt ook de idee van een buffer bij de start van een afdeling 

veel instemming maar er is geen effect op de feitelijke inzet. 

 

Het inzetten van uitzendkrachten om overuren te beperken wordt in meer dan de helft van 

de ondernemingen aangegeven, maar heeft geen effect op de feitelijke inzet. 

 

De idee van uitzendkantoren als partners van de personeelsdienst vindt bij een opvallend 

grote groep bedrijven ingang. Zij zijn blijkbaar bereid een gedeelte van de werkzaamheden 

binnen de personeelsdienst uit te besteden. Daar zit voor de uitzendkantoren duidelijk een 

potentieel, zeker omdat een belangrijke groep bedrijven uitzendarbeid gunstig geprijsd 

vindt. 

 

De uitspraken onder het thema ‘uitzendarbeid als passe-partout’ duiden eigenlijk vooral op 

de dubbelzinnigheid die bedrijven daarbij ervaren. Uitzendarbeid is praktisch, maar het 

moet uitzendarbeid blijven: een oplossing die beperkt is in tijd en aantal. Dat evenwicht 

handhaven is blijkbaar niet eenvoudig. 

 

Het inzetten van uitzendkrachten voor het uitvoeren van zeldzame taken gebeurt maar 

weinig. Ondernemingen die dat wel doen zijn ook eerder sporadische gebruikers. 
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Globaal genomen hebben de comfortmotieven zeker een impact. Dat leiden we eerder af 

uit de al bij al vrij grote instemming met de uitspraken erover, niet zozeer uit het effect op 

de inzet in de praktijk. Dat effect is eerder beperkt. Het zijn achtergrondmotieven, waar de 

uitzendkantoren terecht op ingaan om hun positie te verbeteren. 

5.7 Achtergrondkenmerken 

Naast de al dan niet expliciete motieven kunnen ook een aantal achtergrondkenmerken een 

rol spelen in het al dan niet inzetten van uitzendarbeid. We gaan in op het effect van de 

juridische structuur (het bedrijfstype) en de marktsituatie. 

5.7.1 Bedrijfstype 

Tabel 92:  Bedrijfstype (zelfstandig, hoofdzetel, vestiging) volgens inzetindex 
uitzendarbeiders en inzetindex uitzendbedienden  

 Bedrijfstype Totaal 

Zelfstandig Hoofdzetel Vestiging Combi 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 71,8% 16,2% 11,6% ,4% 100,0% 

Beperkt 60,6% 20,1% 17,3% 2,0% 100,0% 

Intensief 54,7% 21,4% 22,4% 1,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 73,4% 16,0% 9,5% 1,1% 100,0% 

Beperkt 42,9% 23,7% 32,1% 1,3% 100,0% 

Intensief 55,6% 38,9% 5,6%  100,0% 

Total 62,9% 19,1% 16,8% 1,2% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 687 /687; X²: p = ,001 / ,000; Cramer’s V = ,127 / ,277; gewogen op sector 
en grootte 

Zelfstandige bedrijven (zowat 6 op de 10) maken minder gebruik van zowel 

uitzendarbeiders als uitzendbedienden. Hoofdzetels en vestigingen maken er meer gebruik 

van. Vestigingen vinden we opvallend vaker terug bij de gebruikers van uitzendbedienden. 
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Onze cijfers laten niet toe te verklaren waarom dat zo is. Een eerste hypothese is dat de 

zelfstandige bedrijven veelal kleine bedrijven zijn die sowieso minder gebruik maken van 

uitzendarbeid. Dat zal allicht een gedeeltelijke verklaring zijn. Een andere hypothese houdt 

verband met de mogelijkheden voor vestigingen om een wervingsstop te omzeilen of om 

een gedeelte van de loonkost te ‘verplaatsen’ naar de algemene kosten (zie respectievelijk 

5.6.4 en 5.6.9). Maar ook hier laten de cijfers niet toe een uitspraak te doen over de 

geldigheid van die veronderstelling. 

5.7.2 Marktsituatie 

De marktsituatie zou op twee manieren een invloed kunnen hebben op de inzet van 

uitzendkrachten: enerzijds kunnen bedrijven die groeien er hun rekrutering langs laten 

verlopen of het personeelsbestand voorlopig invullen tot de groei zich heeft gestabiliseerd. 

Anderzijds kunnen bedrijven die het economisch niet voor de wind gaat een buffer 

opbouwen (zie ook 5.6.2 en 5.6.4). 

Tabel 93:  Marktbeschrijving 

Marktbeschrijving % bedrijven 

Sterk groeiende markt 7,9% 

Groeiende markt 36,0 % 

Stabiele markt 40,2% 

Krimpende markt 13,8% 

Sterk krimpende markt 2,1% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 669; gewogen op Sector & grootte 

Zoals te verwachten is de meest gekozen omschrijving ‘stabiel’ gevolgd door ‘groeiende 

markt’. Slechts 16% bedrijven bevinden zich in een (sterk) krimpende markt. 
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Tabel 94:  Marktbeschrijving volgens index inzet uitzendarbeiders  

Marktbeschrijving Inzet uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Sterk groeiende markt 22,6% 32,1% 45,3% 100,0% 

Groeiende markt 27,7% 35,1% 37,2% 100,0% 

Stabiele markt 37,9% 40,5% 21,6% 100,0% 

Krimpende markt 47,8% 33,7% 18,5% 100,0% 

Sterk krimpende markt 61,5% 38,5%  100,0% 

Totaal 34,8% 36,9% 28,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 669; X²: p = ,000; Cramer’s V =  ,170;  

Bedrijven in een (sterk) krimpende markt maken minder gebruik van uitzendarbeiders, en 

vice versa maken de bedrijven in een (sterk) groeiende markt vaker en intensiever gebruik 

van uitzendarbeid. De percentages tonen een bijna lineaire tendens.  

Tabel 95:  Marktbeschrijving volgens al dan niet inzetten uitzendbedienden  

Marktbeschrijving Inzet uitzendbedienden Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Sterk groeiende markt 51,9% 48,1%  100,0% 

Groeiende markt 61,0% 36,5% 2,5% 100,0% 

Stabiele markt 68,7% 28,7% 2,6% 100,0% 

Krimpende markt 71,7% 26,1% 2,2% 100,0% 

Sterk krimpende markt 71,4% 21,4% 7,1% 100,0% 

Totaal 65,1% 32,5% 2,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 670; X²: p = ,017; Cramer’s V = ,118; gewogen op sector en grootte 

Bij de uitzendbedienden is een gelijkaardige trend merkbaar. Bij de bedrijven in een 

gunstige situatie ligt het gebruik hoger, bij deze in een ongunstige situatie ligt ze lager. 

 

Uitzendarbeid wordt blijkbaar vaker ingezet in een marktsituatie die door de betrokken 

onderneming als economisch gunstig wordt ervaren situatie. Dat is deels het gevolg van het 

belang van het rekruteringsmotief zoals blijkt uit volgende tabel. 
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Tabel 96:  Marktbeschrijving volgens belang motief rekruteren voor 
uitzendarbeiders en uitzendbedienden  

Marktsituatie Motief ‘rekruteren’ is … Totaal 

belangrijk bijkomstig 

Uitzendarbeiders 

Sterk groeiende markt 75,0% 25,0% 100,0% 

Groeiende markt 44,9% 55,1% 100,0% 

Stabiele markt 39,1% 60,9% 100,0% 

Krimpende markt 37,9% 62,1% 100,0% 

Sterk krimpende markt 83,3% 16,7% 100,0% 

Totaal 44,8% 55,2% 100,0% 

Uitzendbedienden 

Sterk groeiende markt 69,0% 31,0% 100,0% 

Groeiende markt 47,7% 52,3% 100,0% 

Stabiele markt 40,8% 59,2% 100,0% 

Krimpende markt 41,9% 58,1% 100,0% 

Sterk krimpende markt 100,0%  100,0% 

Totaal 47,1% 52,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 533 / 315 (bedrijven die op beide vragen konden antwoorden); X²: p = ,000 / 
,016; Cramer’s V = ,196 / ,197; gewogen op sector en grootte 

Bedrijven die zich in een markt bevinden die ze als gunstig omschrijven vinden het motief 

‘rekruteren’ vaker belangrijk. Dat geldt zowel voor uitzendarbeiders als uitzendbedienden. 

Dat kan gedeeltelijk de hoger inzet van uitzendkrachten bij deze bedrijven verklaren. Met 

de andere motieven is er geen enkel verband. 

 

Naar aanleiding van de vraagstelling omtrent de flexibiliteitnood werd de marktsituatie 

aangehaald als een mogelijke indicatie voor ‘onzekerheid’ (zie 5.5.4 en Tabel 76). Daaruit 

bleek een (zij het zwak) verband te bestaan tussen het aantal flexibiliteitmaatregelen dat 

wordt ingezet en beschrijven van de markt als niet stabiel. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

130. 

5.7.3 Besluit 

Bedrijven in een groepsstructuur en bedrijven in een gunstige economische marktomgeving 

blijken meer en intensiever gebruik te maken van zowel uitzendarbeiders als 

uitzendbedienden. 

5.8 Belemmeringen bij het inzetten van uitzendarbeid 

Een aantal omstandigheden kunnen het moeilijk maken om uitzendarbeid in te zetten. 

Sommige daarvan zijn moeilijk of niet oplosbaar, zoals wettelijke beperkingen of syndicaal 

verzet. Andere zijn een kwestie van dosering. In de volgende paragrafen worden een aantal 

ervan voorgesteld. Van enkele daarvan zijn er in onze enquête ook een aantal gegevens 

verzameld. 

5.8.1 Functievereisten 

De voornaamste belemmering voor het inzetten van uitzendkrachten is dat een aantal 

functies moeilijk kunnen ingevuld worden door tijdelijke werknemers. Voor functies waar 

ervaring binnen het bedrijf noodzakelijk is lijkt uitzendarbeid uitgesloten. Dat geldt 

uiteraard ook voor een reeks andere flexibiliteitmaatregelen. 

 

Een van de voornaamste strategieën van de uitzendkantoren om deze belemmering weg te 

werken bestaat er in om de waaier aan functies waarvoor uitzendarbeid kan ingezet worden 

te vergroten (zie 3.2.10 en 3.2.7). 

Tabel 97:  Uitspraken omtrent complexiteit van functies als belemmering  

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Uitzendarbeid kan enkel voor eenvoudige functies 29,9% 8,6% 61,5% 

We zetten nu uitzendkrachten in op functies waar we dat enkele jaren 

geleden niet zouden gedaan hebben 
28,9% 11% 60,1% 

Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 5-puntenschaal. Voor de originele 
scores zie Tabel 155 in de bijlage op blz. XLVII en volgende voor details. 
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5.8.2 Innovatie 

In het verlengde van de belemmeringen omtrent de functievereisten kan ook de innovatie 

binnen een onderneming een belemmerende factor zijn. Wie innoveert kent doorgaans veel 

veranderingen in de productieorganisatie (zie onder meer TOA 1999) en moet een beroep 

doen op de kennis en ervaring van het personeel. In zo’n omstandigheid kan het lastig zijn 

wanneer men met uitzendkrachten moet werken die weinig ervaring hebben binnen het 

bedrijf. 

Tabel 98:  Gemiddeld percentage van de omzet gebaseerd op nieuwe of verbeterde 
producten volgens inzetindex uitzendbedienden  

Inzetindex uitzendbedienden Gemiddeld percentage omzet op basis nieuwe of 
verbeterde producten 

Geen 16,76 

Beperkt 21,40 

Intensief 47,04 

Total 18,86 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 334 (bedrijven die op de vraag konden antwoorden); Eta = ,188 

Gemiddeld is bijna 19% van de omzet van de bedrijven in ons onderzoek gebaseerd op 

nieuwe of verbeterde producten. Dat cijfer vertoont geen verschil van betekenis volgens 

het profiel van de inzet van uitzendarbeiders. Het ligt evenwel hoger bij bedrijven die 

gebruik maken van uitzendbedienden. Een verklaring hiervoor is moeilijk te vinden, temeer 

daar het aantal intensieve gebruikers van uitzendbedienden erg beperkt is waardoor de 

waarde van het cijfer moet gerelativeerd worden. 

 

Overigens ligt het percentage lager voor de voedingssector (slechts 9%) en is het 

onafhankelijk van grootte (wat overeenstemt met een van de belangrijkste vaststellingen in 

het TOA-onderzoek van STV (1999)). 

 

In elk geval kan de veronderstelling dat bedrijven die een hoge mate van productinnovatie 

kennen minder gebruik maken van uitzendarbeid niet hard gemaakt worden, eerder 

integendeel. Gedeeltelijk valt dit te verklaren door het positief verband dat er bestaat tussen 

productinnovatie en de marktbeschrijving: het procent van de omzet dat is gebaseerd op 

nieuwe of verbeterde producten ligt hoger bij de bedrijven die hun marktsituatie niet als 

stabiel beschrijven (zie Tabel 191 in bijlage op bladzijde LXXII). Deze bedrijven maken 

vaker gebruik van flexibiliteitmaatregelen in het algemeen, degenen die in een (sterk) 

groeiende markt zitten maken bovendien vaker gebruik van uitzendarbeid. 
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5.8.3 Wettelijke beperkingen 

Het inzetten van uitzendkrachten is gebonden aan een aantal wettelijke beperkingen (zie 

2.6), waaronder het motief. De interpretatie van dit motief is de laatste jaren duidelijk 

versoepeld, dat wil daarom nog niet zeggen dat de beperkingen niet meer reëel zijn. 

Rekruteren is geen geldig motief voor het inzetten van uitzendkrachten. Men mag dus geen 

uitzendkracht inzetten omdat men voor de functie die hij vervult een vaste kracht zoekt. In 

de praktijk geeft men een van de geldige motieven op. Wanneer het inlenende bedrijf dan 

‘plots’ beslist dat er ‘toch’ iemand in vast dienstverband kan aangeworven worden, is er 

niets wat hem belet een aanwezige uitzendkracht een vast contract aan te bieden. 

5.8.4 Gebrek aan kandidaten 

De knelpuntvacatures op de arbeidsmarkt gelden evenzeer voor de uitzendbureaus als voor 

de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen er vacatures zijn die voor de uitzendbureaus 

nog meer een knelpunt zijn dan voor de reguliere arbeidsmarkt omdat de 

arbeidsvoorwaarden bij uitzendwerk voor de meerderheid van de (potentiële) werknemers 

minder interessant zijn, gezien het hier niet gaat om contracten van onbepaalde duur. 

Anderzijds zijn bedrijven die knelpuntvacatures open hebben staan eerder geneigd om ook 

bij uitzendbureaus aan te kloppen. 

 

Deze belemmering blijkt enig belang te hebben bij de analyse van de motieven van de 

afhakers (zie verder, paragraaf 5.9 op bladzijde 140). 

5.8.5 Dalend rendement 

Na verloop van tijd kunnen de nadelen van uitzendarbeid groter worden dan de voordelen. 

Dit heeft vooral te maken met de inlooptijd die uitzendkrachten uiteindelijk nog altijd 

nodig hebben. Wanneer deze inlooptijd aanzienlijk is en wanneer de vaste werknemers 

tijdens deze inloopperiode de uitzendkracht begeleiden, dan kan dit een vertraging van het 

werk van de vaste werknemers als gevolg hebben. 

 

Wanneer het werkritme als gevolg daarvan daalt, heeft het geen zin meer nog meer 

uitzendkrachten in te zetten, integendeel. Men is dan op een maximum aangekomen, of er 

zelfs al over heen.  

 

De problematiek van het dalend rendement wordt in de gesprekken vaak vernoemd. Voor 

een aantal ondernemingen was dit zelfs de rechtstreekse aanleiding om het gebruik van 

uitzendarbeid drastisch terug te schroeven of zelfs volledig af te schaffen. De werknemers 

ervaren in deze gevallen geen verlichting van het werk meer, wel integendeel. 
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Tabel 99:  Uitspraken omtrent beperkingen, overzicht 3 puntenschaal 

Uitspraak akkoord neutraal 
niet 

akkoord 

Te veel uitzendkrachten is niet goed voor de sfeer in het bedrijf 50,4% 14,4% 35,2% 

Het inzetten van uitzendkrachten bemoeilijkt de planning en de coördinatie 

van de werkverdeling 
28,2% 10,6% 61,3% 

Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel uitzendkrachten ingezet 47,3% 12,7% 40,1% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gewogen op sector & grootte. De 3-puntenschaal is een samentrekking van een 
5-puntenschaal. Voor de originele scores en details zie Tabel 155 in de bijlage op blz. XLVII. 

In de helft van de bedrijven gaat men akkoord met de stelling dat teveel uitzendkrachten 

niet goed is voor de sfeer in het bedrijf, ongeacht de mate waarin met uitzendarbeiders of –

bedienden inzet. In ruim een derde van de ondernemingen ziet men blijkbaar geen 

bedreiging voor de sfeer. 

 

De stelling dat een teveel aan uitzendkrachten de planning en coördinatie bemoeilijkt wordt 

door slechts 28% beaamd. Allicht is eerder het omgekeerde het geval. De antwoorden 

houden geen verband met de inzet van uitzendkrachten. 

 

In bijna de helft van de ondernemingen is de respondent van oordeel dat er eigenlijk teveel 

uitzendkrachten worden ingezet. Dat is uiteraard vaker het geval (58% akkoord) waar 

intensief uitzendarbeiders worden ingezet (zie Tabel 192) terwijl dat geen verband houdt 

met de inzet van uitzendbedienden. 

 

Men ervaart duidelijk een grens aan hoe ver men kan gaan met het inzetten van 

uitzendarbeid, maar die grens heeft niet met planning en coördinatie te maken. 

5.8.6 Kennisopbouw versus zakelijke arbeidsrelatie 

Hoewel dit door de het STV-onderzoek naar organisatieverandering (TOA 1999) wordt 

gerelativeerd, blijft de vaststelling dat althans in het discours er steeds meer de nadruk 

wordt gelegd op de kennis van de werknemer binnen de onderneming. Maar ook zonder 

een uitgesproken nood aan kennisopbouw en al treffen de bedrijven geen expliciete 

maatregelen om de kennis van de werknemers aan te scherpen, blijft de noodzaak aan 

kennis op de werkvloer. Het dalen van de werkgelegenheid voor laaggeschoolden 

(kennislozen) is daarvan de emanatie, net zoals de stijgende nood aan kwaliteitscontrole en 

certificering (ISO, HACCP). 
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Kennis wordt niet alleen binnengebracht door rekrutering van (hoog) geschoolden, ze 

wordt ook door ervaring opgebouwd in de onderneming. Bij het principe van de 'lerende 

organisatie' gaat men er expliciet van uit dat de kennis van het geheel (de volledige 

onderneming) meer is dan de som van de delen (de individuele werknemers). Het 

opbouwen van een dergelijk kapitaal aan kennis en ervaring vergt loyaliteit vanwege de 

werknemers én de werkgever. Een dergelijke loyaliteit kan niet bereikt worden op basis van 

tijdelijke overeenkomsten waarbij men even snel in de onderneming stapt als er uit. 

Enerzijds maakt dit loyaliteit tussen de betrokken tijdelijke werknemer en de rest van de 

onderneming bijna onmogelijk, anderzijds zal een omgeving waar de verbintenis met de 

onderneming permanent ter discussie staat, bijvoorbeeld door de inzet van een belangrijk 

aandeel tijdelijke werknemers, een klimaat scheppen waarin loyaliteit niet gedijt. 

 

Kennisopbouw en doorgedreven kwaliteitszorg vallen moeilijk te verzoenen met een 

zakelijke arbeidsrelatie, waarvan de uitzendarbeid de meest zuivere vorm is. In de mate dat 

de kennisopbouw een belangrijk element is in de strategie van de onderneming is dit 

ongunstig voor de inzet van uitzendarbeid. 

 

Anderzijds kunnen uitzendkrachten zelf een bepaalde expertise meebrengen of door 

meervoudige opdrachten in hetzelfde bedrijf een soort loyaliteit opbouwen, die echter niet 

hetzelfde zal zijn als wanneer men een vast contract heeft. Dit counteren van de 

kennisopbouw en de wederzijdse loyaliteit is voor de uitzendkantoren een van de 

uitdagingen en en drijfveer om te pleiten voor een versoepeling van de wetgeving op de 

terbeschikkingstelling.  

5.8.7 Kwaliteitszorg 

Kwaliteitszorg wordt door heel wat bedrijven ernstig genomen (TOA 1999). Zowat 84% 

van de industriële ondernemingen in Vlaanderen verklaart dat hun uitvoerend personeel op 

een of andere wijze ingeschakeld wordt in de kwaliteitscontrole. Daarnaast blijkt dat ruim 

28% van de ondernemingen een ISO-certificaat heeft. 

 

In beide gevallen kan er een probleem zijn met het inzetten van uitzendkrachten. Wanneer 

er kwaliteitscontrole wordt verwacht van de werknemers, mag men veronderstellen dat die 

werknemers een minimale kennis hebben van het product en het productieproces. Van 

uitzendkrachten kan men dat niet altijd verwachten. Wanneer een onderneming een ISO-

certificaat heeft of een ander certificaat (HACCP) dat bepaalde procedures voorschrijft 

betekent dit dat ook de uitzendkrachten deze procedures moeten kennen. Dat is niet altijd 

evident, sommige procedures zijn erg complex. 

 



Motieven van de gebruikers 

 
 

 

135. 

De uitzendkantoren proberen hier op in te spelen door bijvoorbeeld de uitzendkrachten 

alvorens ze aan hun opdracht beginnen een korte opleiding te geven in de bedrijfseigen 

procedures (zie 3.2.7). Dit zal slechts in een beperkt aantal contracten mogelijk zijn. 

 

Het moeten volgen van procedures of de noodzaak om het product op kwaliteit te 

controleren kan een belangrijke belemmering zijn voor het inzetten van uitzendkrachten. 

Tabel 100:  Kwaliteitcertificaat (ISO of ander) volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Eender welk 

certificaat 

Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Ja 41,1% 50,8% 73,9% 53,9% 

Nee 58,9% 49,2% 26,1% 46,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 636; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,299; partiële correlatie gecontroleerd op 
grootte = ,1923, p = ,000; gewogen op sector en grootte 

De verwachting dat het hebben van een ISO-certificaat de inzet van uitzendarbeiders zou 

belemmeren kan in de cijfers niet bevestigd worden, eerder integendeel. Intensieve 

gebruikers hebben vaker dan de anderen een certificaat, niet-gebruikers hebben vaker dan 

de andere géén certificaat. De relatie is significant en zeer sterk, en is dat ook wanneer 

gecontroleerd wordt op grootte. 

Tabel 101:  Eender welk certificaat volgens inzetindex uitzendbedienden  

Eender welk 

certificaat 

inzetindex uitzendbedienden Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Ja 46,8% 71,1% 26,7% 53,8% 

Nee 53,2% 28,9% 73,3% 46,2% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 636; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,270; partiële correlatie gecontroleerd op 
grootte = -,1325, p = ,001; gewogen op sector en grootte 

Bij de bedienden zien we hetzelfde patroon. De merkwaardige situatie bij de intensieve 

gebruikers dient gerelativeerd, gezien de beperkte absolute aantallen. 
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Bedrijven die certificeren (ongeacht of het een ISOP of een ander certificaat is) blijken 

meer uitzendkrachten in te zetten dan bedrijven zonder certificaat. Als het gebrek aan 

kennis of ervaring bij uitzendkrachten problematisch zou zijn, dan weegt dat duidelijk niet 

op tegen andere omstandigheden in de onderneming die de inzet van uitzendkrachten 

bevordert. 

5.8.8 Verzilveringvrees 

Gegeven de noodzaak aan meer kennis en de snelle inzetbaarheid van uitzendkrachten 

ontstaat er een nood aan opleidingen voor uitzendkrachten. Het probleem is natuurlijk dat 

opgeleide werknemers een hogere waarde op de arbeidsmarkt hebben. Daar kunnen zowel 

zijzelf als de opnemende bedrijven van profiteren. De kans dat uitzendkrachten de genoten 

opleiding gaan verzilveren bepaalt de mate waarin dit fenomeen een belemmering vormt 

voor het inzetten van uitzendkrachten. Om te vermijden dat een pas opgeleide 

uitzendkracht het kantoor snel verlaat moet men creatief zijn, want een opleidingsbeding is 

wettelijk niet toegestaan. 

5.8.9 Syndicaal verzet 

In sommige gevallen (zie 2.6.2) is voor de inzet van uitzendkrachten een syndicaal akkoord 

vereist. 

 

Opvallend daarbij is dat wanneer er een sterk syndicaal verzet is en tegelijk een sterke 

aandrang vanwege het management, dit vaak leidt tot een strategisch plan waar de inzet van 

uitzendarbeid doordacht wordt. In de praktijk leidt dit vaak tot een beperkte maar 

structureel goed ingebedde inzet van uitzendkrachten. Mistoestanden of een ongebreidelde 

'generische inzet' worden dan vermeden. 

 

Aan de respondenten werd gevraagd of de noodzaak aan een dergelijk akkoord al is 

voorgekomen. 

Tabel 102:  Syndicale procedure 

Syndicale toelating nodig Procent bedrijven 

Ja, we hebben al zo’n toelating moeten vragen 12,7% 

Ja, de procedure loopt nog 1,3% 

Nee, we hebben die toestemming nog niet nodig gehad 85,9% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 551; gewogen op sector & grootte 
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Bijna 9 op de 10 bedrijven zijn nog nooit geconfronteerd met de noodzaak een syndicale 

toelating te vragen. 

Tabel 103:  Syndicale procedure volgens sector en grootte  

 Syndicale procedure Totaal 

Ja,  
we hebben al zo’n 
toelating moeten 

vragen 

Ja, 
de procedure loopt 

nog 

Nee, 
we hebben die 

toestemming nog niet 
nodig gehad 

Grootte     

10 - 19 4,4% 1,5% 94,2% 100,0% 

20 - 49 4,6% 0,0% 95,4% 100,0% 

50 - 199 28,2% 2,8% 68,9% 100,0% 

200+ 50,0% 5,1% 44,9% 100,0% 

Sector     

Metaal 25,3% 3,2% 71,5% 100,0% 

Voeding 12,1% 1,5% 86,4% 100,0% 

Overige 17,1% 1,5% 81,5% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 3,8%  96,3% 100,0% 

Beperkt 12,3% 2,0% 85,8% 100,0% 

Intensief 19,4% 1,0% 79,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 5,4% ,7% 93,9% 100,0% 

Beperkt 23,2% 1,8% 75,0% 100,0% 

Intensief 5,6%  94,4% 100,0% 

Totaal 11,3% 1,0% 87,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 685 / 685 / 685 / 685; X²: p = ,038 / ,000 / ,000 / ,000; Cramer’s V = ,087 / 
,333 /,148 / ,228 ; de kruising met sector en grootte is niet gewogen, die met de inzetindexen zijn gewogen op sector 
en grootte 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

138. 

Het zijn vooral de grote bedrijven die met een dergelijke situatie werden of worden 

geconfronteerd. Bij bedrijven met minder dan 100 werknemers komt het wel eens voor dat 

er een toelating nodig is, maar dat is zeer zeldzaam. Zowat meer dan de helft van de 

bedrijven met meer dan 200 werknemers hebben een toelating nodig gehad, bij de 

bedrijven met 50 tot 199 werknemers bijna 1 op 3. Het gros van de procedures zijn dus van 

toepassing op de bedrijven met meer dan 100 werknemers. 

 

Deze spreiding is niet zo verwonderlijk is gezien de grotere syndicale activiteit in grote 

bedrijven en de grotere kans dat er veel uitzendkrachten worden ingezet. Ook in de 

metaalsector ligt de inzet blijkbaar gevoeliger. Dat het voornamelijk de intensieve 

gebruikers zijn die een toelating hebben moeten vragen ligt ook in de lijn van de 

verwachtingen – al had men kunnen veronderstellen dat beperkte gebruikers hun inzet 

omwille van deze belemmering hebben beperkt, of niet-gebruiker zijn omwille van een 

weigering. Dat is dus niet het geval. Misschien wordt dat verklaard door het antwoord dat 

de ondernemingen hebben gekregen. 

Tabel 104:  Resultaat van de syndicale procedure 

Resultaat % van de antwoorden % van de bedrijven 

Geen toestemming gekregen 1,5% 1,8% 

Toestemming zonder beperking 49,8% 60,1% 

Toestemming, maar…   

 Beperkt tot bepaalde functies 6,3% 7,6% 

 Beperkt aantal uitzendkrachten 13,7% 16,5% 

 Beperkt tot bepaalde afdelingen 6,6% 7,9% 

 Beperkt in tijd 22,1% 26,6% 

Totaal 100,0% 120,5% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 70 bedrijven of 84 antwoorden; meerdere antwoorden mogelijk; gewogen op 
sector & grootte 

Het antwoord op de vraag om uitzendarbeid toe te passen is slechts uitzonderlijk volledig 

afwijzend: 1,5% van de antwoorden of in 1,8% van de bedrijven. Meestal wordt een 

toestemming zonder meer gegeven: 49,8% van de antwoorden of 60% van de bedrijven. 

Als er een beperking is dan is dat meestal in tijd of een combinatie van verschillende 

beperkingen (meerdere antwoorden zijn mogelijk).  

 

Grosso modo kan men stellen dat meestal een toestemming zonder meer wordt verleend 

door de vakbond, soms een beperking wordt opgelegd en slechts zelden een weigering. 

 

De aantallen bij de respectieve antwoordcategorieën zijn te klein om verder te kruisen. 
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5.8.10 Bedrijfsgeheimen 

Sommige bedrijfsgebouwen herbergen productieprocessen die het beste geheim blijven. 

Voor sommige bedrijven is het belangrijk dat de concurrenten niet weten voor welke 

klanten ze werken, of tegen welke prijs er geleverd wordt, of hoe de kwaliteitsnormen 

liggen. 

Tabel 105:  Aanwezigheid van fabrieksgeheimen  

Fabrieksgeheimen Procent bedrijven 

Ja 28,0% 

Ja, op sommige plaatsen 41,8% 

Nee 30,2% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N= 681; gewogen op sector & grootte 

Maar liefst 7 op 10 ondernemingen kent dergelijke ‘fabrieksgeheimen’, al zijn die meestal 

beperkt tot een aantal plaatsen in het bedrijf. Fabrieksgeheimen komen in elke sector even 

veel voor, maar vaker in grotere bedrijven (zie Tabel 193 in de bijlage op bladzijde 

LXXIV).  

 

Uitzendkrachten zijn in een dergelijke omgeving een potentieel probleem. Hun loyaliteit 

tegenover de gebruiker is beperkt of nihil, ze verblijven er gedurende een tijd die soms lang 

genoeg is om de meest kritische informatie te zien te krijgen en de kans dat ze wat later bij 

een rechtstreekse concurrent gaan werken is reëel. 

 

In de praktijk blijken de bedrijven daar echter niet wakker van te liggen. Er is geen enkel 

verband tussen de aanwezigheid van fabrieksgeheimen en de sector of gelijk welke 

parameter van de inzet van uitzendarbeiders en/of –bedienden. 

5.8.11 Veiligheid 

Uit onderzoek12 blijkt dat ondanks de inspanningen die geleverd worden uitzendkrachten 

nog altijd vaker arbeidsongevallen meemaken dan de gewone werknemers.  

 

                                                 
12  Preventie en Interim, Statistieken arbeidsongevallen 1999 uitzendkrachten. www.p-i.be  

http://www.p-i.be/
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Het blijkt echter ook dat jongeren vaker het slachtoffer worden van arbeidsongevallen13. 

De jongeren zijn enigszins oververtegenwoordigd in de populatie uitzendkrachten. 

Bovendien blijkt14 dat het aantal arbeidsongevallen in de eerste maand dienst merkelijk 

hoger ligt dan in de maanden die er op volgen. De populatie van uitzendkrachten heeft dus 

op zichzelf al een hoger risico. 

 

Het lijkt er op dat het quasi onmogelijk is om het aantal arbeidsongevallen bij 

uitzendkrachten op hetzelfde niveau te krijgen als bij de vaste werknemers. 

Uitzendkrachten ontberen namelijk vaak de kennis en ervaring die men soms nodig heeft 

om alle risico’s correct in te schatten. Een veiligheidsopleiding kan hier niet altijd aan 

voldoen.  

 

De uitzendsector is gevoelig voor deze problematiek omdat een te hoog aandeel 

arbeidsongevallen nadelig is voor de uitstraling van uitzendarbeid als zodanig. Er is nu een 

werkpostfiche die door het bedrijf en de uitzendkracht moet ingevuld worden. Het gaat om 

een soort checklist in verband met veiligheidsrisico’s en de maatregelen die genomen 

kunnen worden. Dit geeft de garantie dat ten minste de veiligheidsinstructies worden 

overlopen. 

 

Uitzendkrachten hebben vanzelf een aantal kenmerken waardoor ze altijd een verhoogd 

risico lopen of vormen. Maatregelen zoals de werkpostfiche kunnen de ongevallen 

beperken maar niet uitsluiten.  

5.8.12 Besluit 

Van alle opgesomde belemmeringen laat enkel het ‘dalend rendement’ een klein effect 

noteren. Kwaliteitszorg of bedrijfsgeheimen zijn in de praktijk geen belemmeringen. Het 

mechanisme waarbij de vakbond de inzet van uitzendarbeid kan afremmen of zelfs 

blokkeren is in de praktijk voor slechts een zeer klein aantal bedrijven een belemmering. 

5.9 De afhakers: motieven om er mee te stoppen 

Aan de bedrijven die geen uitzendarbeid inzetten én dat ooit wel gedaan hebben (15% van 

de bedrijven in de Vlaamse industrie met meer dan 10 werknemers, zie 4.13) werden een 

aantal vragen gesteld omtrent hun motief om er mee te stoppen. Een lijstje met motieven 

werd voorgelegd. 

                                                 
13  Statistieken Arbeidsongevallen en Beroepsziekten. Brussel, Prevent, 1998. www.prevent.be  
14  Algemeen verslag 1998 van het Fonds Voor Arbeidsongevallen.  www.socialezekerheid.fgov.be/faofat  

http://www.prevent.be/
http://www.socialezekerheid.fgov.be/faofat
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Tabel 106:  Motieven waarom bedrijven zijn gestopt met uitzendarbeid voor 
arbeiders of bedienden; percentages van de bedrijven  

Aanleiding tot stoppen met uitzendarbeid  
Procent bedrijven 

arbeiders bedienden 

Geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten 50,2% 18,7% 

Productiepieken worden anders opgevangen 47,7% 31,0% 

Geen behoefte meer aan rekrutering 45,9% 48,2% 

Kwaliteitsproblemen 37,0% 17,1% 

Geen pieken in de productie meer 34,1% 26,5% 

Uitzendkrachten zijn nu vast aangeworven 31,9% 52,7% 

Te duur 26,3% 8,6% 

Herstructurering 20,6% 5,3% 

Teveel klachten van het personeel 10,4% 12,1% 

Gemiddeld aantal antwoorden 3,03 2,49 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 107 voor de arbeiders, 110 voor de bedienden, bedrijven die niet meer met 
uitzendarbeid werken voor een van beide categorieën; gewogen op sector en grootte. 

In meer dan de helft van de gevallen is het bedrijf gestopt met het inzetten van 

uitzendarbeiders omdat er geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten meer opdaagden. 

Op de tweede plaats volgt het weggewerkt hebben van productiepieken, op de derde plaats 

het vervuld hebben van de rekruteringsnood. 

 

De hoge score van ‘geen pieken meer’ en ‘gerekruteerd’ is netjes in overeenstemming met 

het gewicht van de motieven pieken opvangen en rekruteren. Het probleem van de 

geschikte kandidaten is echter opvallend. Daar ontwikkelt zich blijkbaar een probleem. 

Verder zijn ook de vrij hoge scores voor ‘kwaliteitsproblemen’ en ‘te duur’ opvallend, 

omdat deze onderwerpen bij de huidige gebruikers en niet-gebruikers blijkbaar niet zo’n 

punt zijn. Respectievelijk 37% en 26% van de afhakers noemen ze nochtans als aanleiding 

om er mee op te houden. 

 

Gemiddeld worden drie motieven aangegeven. 
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Voor de uitzendbedienden ziet het er enigszins anders uit. De aanleidingen die in 

verband staan met rekrutering scoren daar veel hoger, voor meer dan de helft van de 

ondernemingen houdt dat in dat de uitzendbedienden nu vast zijn aangeworven. Kwaliteit 

en prijs hebben bij de bedienden duidelijk minder gewicht. 

 

Voor wie er zich verder wil in verdiepen staan de scores op basis van het aantal gegeven 

antwoorden in bijlage (Tabel 197 op bladzijde LXXVII). Er zijn een aantal verschillen op 

basis van sector en grootte. In de voeding- en de metaalsector is het belang van de klachten 

van het personeel groter (beide 17%) en het belang van het element prijs kleiner (11% resp. 

17%) In de voedingsindustrie is het belang van het verdwijnen van pieken merkelijk 

groter en in de metaalsector is het probleem van het vinden van geschikte uitzendkrachten 

relatief groter. Deze aanduidingen zijn echter slechts indicatief gezien het vrij kleine staal. 

Details staan in bijlage (Tabel 198). Wat de grootte betreft is het moeilijk om relevante 

conclusies te trekken gezien de grootste bedrijven minder vaak zijn gestopt met 

uitzendarbeid wat de scores (Tabel 199 in bijlage) moeilijk te interpreteren maakt. 

 

Van de bedrijven die met uitzendarbeid zijn gestopt verklaart 73% te overwegen terug 

uitzendarbeiders in te zetten en 76% uitzendbedienden. Of men het werken met 

uitzendarbeid al dan niet uitsluit kan te maken hebben met de reden waarom men er mee 

gestopt is. 
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Tabel 107:  Ooit terug inzetten van uitzendarbeiders volgens aanleiding om te 
stoppen 

Aanleiding tot stoppen met uitzendarbeid  
Ooit terug inzetten 

Ja nee totaal 

Teveel klachten van het personeel 37,3% 62,7% 100,0% 

Kwaliteitsproblemen 57,0% 43,0% 100,0% 

Te duur 58,1% 41,9% 100,0% 

Geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten 60,1% 39,9% 100,0% 

Productiepieken worden anders opgevangen 73,3% 26,7% 100,0% 

Uitzendkrachten zijn nu vast aangeworven 74,7% 25,3% 100,0% 

Geen behoefte meer aan rekrutering 75,8% 24,2% 100,0% 

Herstructurering 80,6% 19,4% 100,0% 

Geen pieken in de productie meer 81,1% 18,9% 100,0% 

Totaal 72,9% 27,1% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 100; gewogen op sector en grootte; procenten van bedrijven 

De bedrijven die zijn afgehaakt omwille van klachten van het personeel zijn het minst 

geneigd op hun beslissing terug te komen. Slechts 37% ervan overweegt ooit terug 

uitzendarbeiders in te zetten. Ook kwaliteitsproblemen en de prijs zijn smaakbedervers. 

Ook het gebrek aan geschikte kandidaten laat enig effect noteren. 

 

De motieven om te stoppen die het dichtste aanleunen bij de drie hoofdmotieven leveren 

het minst problemen op. De tijdelijke behoefte is weg, dus ook de nood aan een oplossing, 

wat weinig uitstaans heeft met de eventuele problemen met de oplossing. 

 

Opvallend daarentegen is dat kwaliteit en klachten van het personeel blijkbaar dusdanig 

problematisch kunnen zijn dat het principe van uitzendarbeid in zijn geheel wordt 

opgegeven. Eerder werd vastgesteld dat deze twee aspecten bij de gebruikers helemaal niet 

als belemmering werden ervaren. 

 

Bij de bedienden zijn de verschillen minder uitgesproken, al valt op dat de prijs daar een 

belangrijke impact heeft. 
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Tabel 108:  Ooit terug inzetten van uitzendbedienden volgens aanleiding om te 
stoppen 

Aanleiding tot stoppen met uitzendarbeid  
Ooit terug inzetten 

Ja nee totaal 

Te duur 51,0% 49,0% 100,0% 

Teveel klachten van het personeel 62,1% 37,9% 100,0% 

Productiepieken worden anders opgevangen 70,2% 29,8% 100,0% 

Geen behoefte meer aan rekrutering 71,1% 28,9% 100,0% 

Geen pieken in de productie meer 71,6% 28,4% 100,0% 

Kwaliteitsproblemen 73,6% 26,4% 100,0% 

Uitzendkrachten zijn nu vast aangeworven 80,0% 20,0% 100,0% 

Geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten 81,5% 18,5% 100,0% 

Herstructurering 93,8% 6,2% 100,0% 

Totaal 76,3% 23,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 100; gewogen op sector en grootte, procenten van bedrijven 

5.10 Marktoverzicht: waar zijn de uitzendkrachten? 

Wanneer de gegevens omtrent de inzetindex en de variatie-indicator worden gecombineerd, 

ontstaat een profiel van de markt van uitzendarbeid. 
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Figuur 10:  Procentuele verdeling van de gebruikers van uitzendarbeiders volgens 
inzetindex en variatie-index 

 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Gegevens van Tabel 27. Alle torentjes samen vertegenwoordigen 100% van de 
gebruikers van uitzendarbeid 

De groep beperkte gebruikers met een kleine variatie is de grootste groep. Dat zijn 

bedrijven die een beperkt maar relatief constant aantal uitzendkrachten in dienst hebben. 

Daarna volgen de bedrijven die veel uitzendkrachten inzetten met een gemiddelde variatie 

in het aantal. De groep intensieve gebruikers (veel uitzendkrachten) die bovendien een 

grote variatie in dat aantal kennen zijn de kleinste groep. 

 

Wanneer deze verdeling gemaakt wordt op basis van de ingezette uitzendkrachten 

(gemiddeld aantal), dan krijgen we een idee welk gebruikersprofiel het meeste 

uitzendkrachten herbergt. 
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Figuur 11:  Procentuele verdeling van de uitzendarbeiders volgens inzetindex en 
variatie-index 

 

Bron: STV Uitzendonderzoek. Gegevens uit Tabel 194 in bijlage op bladzijde LXXV. Alle torentjes samen 
vertegenwoordigen 100% uitzendarbeiders. 

Bijna vier op tien uitzendkrachten is aan het werk in een bedrijf waar er veel 

uitzendkrachten zijn (inzetindex = intensief) maar waar er een beperkte variatie in het 

aantal is. Daar is dus sprake van een min of meer vast contingent uitzendkrachten. 16% van 

de gebruikers vertegenwoordigen dus ruim 38% van de effectief werkende 

uitzendarbeiders. De op een na hoogste toren is die van de uitzendkrachten in bedrijven 

waar er veel uitzendkrachten zijn en waar er ook een zekere variatie in het aantal is. De 

21% bedrijven in deze categorie stellen 34% van de uitzend tewerk. Daarmee is al 73% van 

de uitzendkrachten ‘toegewezen’. De kwantitatief belangrijke groep beperkte gebruikers 

met een min of meer vast aantal uitzendkrachten in dienst staat in voor een zeer klein 

gedeelte van de totale groep uitzendarbeiders, namelijk 5%. Deze verdeling volgt 

vanzelfsprekend de logica van de inzetindex (veel uitzendkrachten aan het werk bij 

bedrijven die er veel inzetten). 

 

Wie zijn nu de bedrijven in de verschillende torentjes? Om dat na te gaan worden een 

aantal kenmerken onderzocht: hun sector, grootte, de hoofdmotieven, het comfortmotief 

‘sociale buffer’, de gemiddelde duur van de uitzendopdrachten en het aantal jaar dat men al 

van uitzendarbeid gebruik maakt. 

 

Wat de sector het aantal werknemers betreft verschillen de categorieën vanzelfsprekend 

van elkaar. De verschillen zijn statistisch zelfs significant (details in Tabel 142 in bijlage op 

bladzijde XXXVII) maar ze zijn niet erg groot. Dat betekent dat elk van de torentjes in de 

grafieken bedrijven bevatten van elke sector en (bijna) elke grootteklasse. Markante 

verschillen: 
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 Intensieve gebruikers met weinig variatie zijn opvallend vaker bedrijven uit de 

klasse 20-49 werknemers uit de overige sectoren en bedrijven met 50-199 

werknemers uit de metaal- en voedingssector; 

 

 Intensieve gebruikers met veel variatie zijn vaker bedrijven van 20 tot 199 

werknemers uit de metaalsector; 

 

 Beperkte gebruikers met een kleine variatie zijn vaker bedrijven met 10 tot 19 

werknemers uit de voedingssector en de overige sectoren, er zitten maar weinig 

bedrijven met meer dan 50 werknemers in;  

 

 Beperkte gebruikers met een medio-variatie lijken qua profiel goed op de beperkte 

gebruiker met kleine variatie, maar bestaat vooral bedrijven uit de overige sectoren 

en een groter aandeel bedrijven uit de klasse 20-49 werknemers 

 

 De overige combinaties laten geen verschil van betekenis zien met het 

populatieprofiel. 

 

Zoals gezegd leveren de parameters sector en grootte geen uitgesproken profielen op, enkel 

een aantal lichte verschuivingen. Hetzelfde geldt voor het belang dat aan het vervangmotief 

en het rekruteringsmotief wordt gehecht binnen de verschillende torentjes: 

 

 Beperkte gebruikers met een kleine variatie vinden vervangen belangrijker dan de 

andere; 

 

 Intensieve gebruikers met een grote variatie hechten relatief minder belang aan et 

vervangingsmotief; 

 

 De bedrijven in de andere combinaties vinden het motief ‘vervangen’ in dezelfde 

mate belangrijk, of niet; 

 

 Beperkte gebruikers met grote variatie hechten minder belang aan rekruteren; 

 

 In alle andere torentjes is het rekruteren even (on-)belangrijk. 

 

Het piekenmotief heeft een belangrijker invloed op de verdeling van de gebruikers over 

onze torentjes: 
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 Bedrijven met een beperkte inzet van uitzendarbeid (de drie torentjes vooraan) 

vinden het piekenmotief in verhouding tot de andere minder vaak belangrijk, 

behalve deze die ook een grote variatie kennen; 

 

 En vice versa vinden de bedrijven met een intensieve inzet pieken vaker belangrijk 

als motief. 

 

Idem voor het comfortmotief ‘sociale buffer’ (zie 5.6.2): 

 

 Bedrijven die belang hechten aan het motief ‘sociale buffer’ zijn vaker intensieve 

gebruikers. 

 

Het verschil op basis van pieken (details in Tabel 195 in bijlage op bladzijde LXXV) en het 

motief ‘sociale buffer’ is met andere woorden terug te brengen tot al dan niet intensief 

gebruik, wat al eerder was vastgesteld.  

 

Tenslotte lijkt ook een verband met de duur van de uitzendopdrachten mogelijk. Wanneer 

voor elk torentje de gemiddelde duur van een uitzendopdracht wordt berekend dan kan 

men vaststellen (details in Tabel 196, bijlage bladzijde LXXVI) dat ook hier de intensieve 

gebruikers doorgaans langere uitzendopdrachten kennen, waarmee de spreiding over de 

torentjes grotendeels is verklaard. 

 

De verdeling van de gebruikers over onze verschillende ‘torentjes’ laat zien hoe de 

uitzendmarkt in elkaar steekt, maar is geen grond voor het vaststellen van types. Ook hier 

moeten we vaststellend dat de verschillende motieven gecombineerd worden. We zien hier 

echter ook dat dit ook voor hun effecten geldt. Hoeveel uitzendkrachten een bedrijf inzet 

en hoeveel variatie er in zit is het gevolg van een reeks parameters die te uitgebreid is en te 

weinig onderlinge consistentie vertoont om tot een eenvoudig setje terug te brengen, al kan 

men wel vaststellen dat de ene parameter zwaarder doorweegt dan de andere. 

 

Onze torentjes illustreren tenslotte de mogelijke typering van bedrijven die men als 

uitzendkantoor zou kunnen15 maken. Bedrijven die een groot en relatief constant 

contingent hebben zullen minder kosten en meer opleveren dan bedrijven die een klein en 

bovendien wisselend contingent uitzendarbeiders vragen. 

                                                 
15  Zou kunnen 
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5.11 Besluit 

In volgorde van belangrijkheid bepalen productiepieken, rekruteringsnood en de 

vervanging van afwezige werknemers de inzet van uitzendarbeid. Uitzendarbeid is binnen 

de ondernemingen het belangrijkste flexibiliteitinstrument en het voornaamste 

rekruteringskanaal. Een aantal comfortmotieven hebben eveneens hun belang. Voor de 

uitzendbedienden is rekrutering het belangrijkste. 

 

Ondanks het belang van uitzendarbeid in het palet van flexibiliteit, is het niet het enige 

instrument. Uitzendarbeid wordt altijd samen met een set andere maatregelen ingezet. Hoe 

handig het ook moge zijn, niet alle flexibiliteitkwesties worden er mee opgelost. Bovendien 

blijkt dat pieken in de productie wel de belangrijkste maar niet de enige oorzaak van 

flexibiliteitnood zijn.  

 

Belemmeringen worden nauwelijks ervaren, echter uit motieven afhakers leren we dat er 

toch een aantal addertjes onder het gras zitten. Bedrijven die afhaken doen dat vooral 

omdat voor hun oorspronkelijke motieven al dan niet tijdelijk oplossingen zijn gevonden 

en slechts zelden omwille van problemen. 
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6. DE UITZENDARBEID IN INTERNATIONAAL 

PERSPECTIEF 

6.1 Inleiding 

De wettelijke regelingen bepalen in sterke mate de ontwikkeling en mogelijkheden voor de 

uitzendsector. In elk land is de regeling verschillend. We geven eerst een beknopt overzicht 

van de belangrijkste parameters. 

 

Vervolgens gaan we dieper in op de situatie in Nederland. De regelgeving is er totaal 

verschillend. Er zijn vandaag in Nederland een reeks mogelijkheden die de uitzendbureaus 

in België of Vlaanderen ook wel zien zitten. We belichten de regelgeving en trekken er een 

aantal conclusies uit voor de situatie bij ons. We bekijken ook beknopt de situatie in 

Frankrijk, die eerder bij die in ons land aansluit. 

 

Het internationaal perspectief zal in de toekomst nog aan belang winnen. Niet alleen zijn de 

gebruikers vaak internationale bedrijven die in de verschillende landen met hetzelfde 

kantoor willen werken, er is ook een beweging waarbij Belgische bedrijven uitzendkrachten 

uit (vooral) Nederland en Frankrijk inhuren. Op die manier kunnen de buitenlandse 

reglementeringen als het ware geïmporteerd worden in ons land. Een voorbeeld hiervan 

zijn de vliegtuigtechnici die vanuit Nederland, waar ze een vast contract hebben met het 

gespecialiseerde uitzendkantoor, in België komen werken. 

6.2 Waar staat België? 

De uitzendsector krijgt door de recente overnamegolf een bij uitstek internationaal 

karakter. Trends die zich in het buitenland aandienen mogen we ook bij ons verwachten. 

Gezien vooral de te verwachten trends het voorwerp zijn van dit onderzoek, en deze soms 

al in het buitenland bestaan, is een studie van de trends in het buitenland vaak de enige 

mogelijkheid om de nieuwe trends gedetailleerder te bekijken. Of ze ook bij ons succesvol 

zullen zijn hangt af van een reeks parameters. Een daarvan is de regulering. In Tabel 109 

wordt een beknopt overzicht gegeven van de regulering, in Tabel 110 wordt de penetratie 

weergeven. De beperking gebeurt aan de hand van beide tabellen. 
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Tabel 109:  Schematisch overzicht van de types van regulering in verschillende 
landen 

Regime Land 

Vrij (weinig beperkingen of beperkingen 

enkel in enkele CAO's) 

Oostenrijk, Denemarken, Finland, Griekenland Ierland, Nederland, 
Zweden, Verenigd Koninkrijk 

Beperkt in tijd Duitsland 

Beperkt in de tijd en beperkt in motief België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Portugal, Spanje 

Beperkt tot sectoren Noorwegen 

Bron: Bakkenist/CIEFF bewerkt door S. Clauwaert, eigen aanpassing 2001 
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Tabel 110:  Marktpenetratie van uitzendarbeid volgens land, uitgedrukt in % 
uitzendkrachten in de Totale tewerkstelling, 1996 en 1999 

Land % uitzendkrachten 

Jaar 1996 1999 

Nederland 3.7% 4.5% 

Verenigd Koninkrijk 3.9% 3,6% 

Frankrijk 1.8% 2,0% 

België 1.4% 1,9% 

Verenigde Staten 1.8% 1,5% 

Luxemburg 1.5% - 

Gemiddelde 13 EU landen 1.4% 1,4%16 

Portugal 0.8% 1,0% 

Zwitserland 0.8% - 

Spanje 0.7% 0,8% 

Finland 0.5% - 

Oostenrijk 0.5% 0,7% 

Duitsland 0.5% 0,7% 

Ierland 0.3% - 

Noorwegen 0.3% 0,6% 

Japan 0.3% 0,5% 

Zweden 0.2% 0,5% 

Denemarken 0.2% 0,2% 

Bron: Bakkenist/CIETT 1997 en CIETT 1999 

                                                 
16  Eigen berekening. Voor de landen waar geen informatie is voor 1999 werd het cijfer van 1996 gebruikt. 
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De penetratie van uitzendarbeid verschilt sterk van land tot land. Nederland is samen met 

het Verenigd Koninkrijk de drijvende kracht. Uitzendarbeid is er weinig gereguleerd en 

sterk verspreid. Deze twee landen nemen samen met Frankrijk en Duitsland meer dan 90% 

van de totale uitzendmarkt voor hun rekening. In deze laatste twee landen is de 

uitzendarbeid sterk gereguleerd. 

 

Enkel in Griekenland is uitzendarbeid verboden. Daar en in de meeste andere zuiderse 

landen is in het algemeen de regelgeving voor contracten van onbepaalde duur erg beperkt 

in restrictieve zin. Men ziet er vaak een beweging waarbij extensief gebruik gemaakt wordt 

van tewerkstellingsmaatregelen om een zekere contractuele flexibiliteit te creëren, door het 

extensief gebruik maken van allerhande tewerkstellingsprogramma's die toelaten personeel 

tijdelijk aan te werven. 

 

In Frankrijk en Portugal is er een vrij uniek systeem waarbij de gebruiker een supplement 

betaalt aan het bureau, wat aan de uitzendkracht wordt uitbetaald wanneer die niet vast in 

dienst wordt genomen door de gebruiker na een bepaalde termijn. Dit is het gevolg van de 

visie op uitzendarbeid als voornamelijk een instapregeling. 

 

In Spanje tenslotte is uitzendarbeid sinds 5 jaar toegelaten. De markt ontwikkelt er zich 

snel en er zijn acties van de overheid om uitzendarbeid te stimuleren. 

 

België bevindt zich precies op het Europees gemiddelde qua penetratie en bevindt zich in 

de op een na grootste groep (op basis van het aantal landen) wat betreft de regulering. 

 

Buiten Europa is Uitzendarbeid vooral in de Angelsaksische wereld populair, meer in het 

bijzonder in de Verenigde Staten. 
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6.3 Evoluties in de flexibiliteit 

Tabel 111: Evolutie van het aantal voltijdse/deeltijdse en vaste/tijdelijke 
loontrekkenden, internationale vergelijking, 1994-1998 

Regio of land Aantal Evolutie in het aantal werknemers per arbeidstijdregime 

Percentage Voltijds Deeltijds Vast Tijdelijk 

Vlaams Gewest x 1.000 -14 +79 +5 +60 

% -0,9 +28,9 +0,3 +68,2 

België x 1.000 -17 +119 +12 +90 

% -0,6 +26,5 +0,4 +57,0 

Duitsland x 1.000 -1.173 +780 -971 +578 

% -4,4 +15,4 -3,4 +17,7 

Frankrijk x 1.000 +323 +683 +312 +694 

% +2,0 +23,7 +1,9 +34,2 

Nederland x 1.000 +215 +428 +450 +193 

% +5,7 +20,1 +8,6 +30,6 

EU3* x 1.000 -635 +1.891 -209 +1.465 

% -14,0 +18,8 -0,4 +24,7 

*EU3= Duitsland, Frankrijk en Nederland 
Bron: NIS, SEB; Eurostat (bewerking Steunpunt WAV) in Vrind 1999 

6.4 Nederland 

De bespreking van Nederland ligt voor de hand, en niet alleen omdat het zo dichtbij is en 

men er dezelfde taal spreekt. De regelgeving in Nederland laat een aantal constructies toe 

die de uitzendbureaus in België ook graag zouden toepassen. 
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6.4.1 Algemene situatie 

Globaal genomen is de regelgeving in Nederland net het omgekeerde van bij ons: 

terbeschikkingstelling is er toegestaan wat een brede waaier aan flexibiliteitmogelijkheden 

toelaat. Daartegenover staat dat het ontslaan van vaste werknemers veel omslachtiger is dan 

bij ons. De Nederlandse uitzendbureaus zijn niet meer aan een licentieplicht onderworpen 

zoals bij ons. De markt is daardoor “geëxplodeerd”.    

 

Ook wat bij ons de beschottenregeling was heeft in Nederland nooit bestaan. Daar is de 

integratie van de verschillende activiteiten altijd toegelaten. In de praktijk blijkt dat de 

verschillende activiteiten inderdaad door dezelfde bedrijven worden uitgevoerd, maar dat 

verschillende merknamen worden toegepast en de eenheden organisatorisch (en vaak ook 

juridisch) gescheiden zijn. 

 

De markt voor het uitzenden in Nederland is minder gunstig dan bij ons. De grootste 

uitzenders verliezen er marktaandeel, de middelgrote generalisten en de kleine 

gespecialiseerde kleine kantoren kennen daarentegen wel nog een groei. De markt lijkt er 

verzadigd. De uitzendkantoren suggereren zelf dat de prijsconcurrentie is ‘uitgespeeld’. De 

groeicijfers van 16 tot 31% in de periode 1996-1998 zijn gekrompen tot 2% in 2000 (zie 

ook Tabel 112 verder). De krapte op de arbeidsmarkt, die nog sterker is dan in België, zit 

daar zeker voor iets tussen. Overigens is Nederland het enige land in Europa waar de 

nauwe band tussen economische groei en groei in de uitzendmarkt is verbroken. 17 

6.4.2 De wet 'flex en zekerheid' 

De uitzendarbeid wordt in Nederland geregeld door de wet ‘flexibiliteit en zekerheid’18, 

meestal aangeduid als ‘flexwet’. De wet is in 1999 ingevoerd. De idee achter de wet was dat 

er een verbetering nodig was van de situatie van de flexwerker, gecombineerd met een 

versoepeling van de regelgeving omtrent de vaste tewerkstelling. 

 

De wet geeft de uitzendkrachten in principe dezelfde rechten als de gewone werknemers 

met twee uitzonderingen: de uitzendopdracht kan automatisch eindigen als de gebruiker de 

opdracht beëindigt en de uitzendbureaus mogen gedurende een zekere periode onbeperkt 

tijdelijke contracten afsluiten. Andere werkgevers mogen dat slechts drie keer. Daarna is 

automatisch sprake van een vast dienstverband, net zoals in België. De uitzonderingen 

gelden enkel voor de eerste 26 weken waarin de uitzendkracht werkt. In de wet is bepaald 

dat sociale partners bij CAO mogen afspreken om deze periode te verlengen. De CAO 

voor Uitzendkrachten 1999-2003 heeft hiervan gebruik gemaakt.  

 

                                                 
17  Zie ook Ab Barneveld en Frank Roosen, Temporary Staffing. In: Fortis Bank Sector Notes. Brussel, Fortis 

Bank, 16 februari 2001. 
18  Voor een overzicht zie onder meer www.abu.nl, tevens de bron voor de regelgeving in dit rapport. 

http://www.abu.nl/
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Er zijn drie verschillende soorten uitzendovereenkomsten: voor de duur van de opdracht, 

voor bepaalde tijd (een tijdelijk contract) of voor onbepaalde tijd (een vast contract). Het 

uitzendbureau bepaalt onder welk type een uitzendkracht zal werken, op basis van zijn 

arbeidsverleden voor zover het om een eerste opdracht gaat. Vanaf dan gelden de regels 

van de flexwet. 

 

De regels van de flexwet en de CAO voorzien in een opbouw van rechten naarmate men 

langer als uitzendkracht werkt, het fasensysteem. Daarnaast is er ook een periode- en 

ketensysteem. Dat verloopt in vier fasen. 

Het fasensysteem 

 

Fase 1 

 

Fase 1 heeft betrekking op de eerste 26 weken als uitzendkracht voor hetzelfde 

uitzendbureau. Elke week waarin gewerkt wordt, ook al is het maar één uur of voor 

verschillende gebruikers, telt mee. Pas wanneer een uitzendkracht een jaar lang niet als 

uitzendkracht werkt begint de telling terug opnieuw. Op het ei de van fase 1 stapt men 

automatisch over naar fase 2. 

 

Fase 2 

 

Deze fase duurt 6 kalendermaanden, ongeacht het aantal gewerkte uren of het verschillend 

aantal gebruikers maar wel bij hetzelfde uitzendbureau. Pas bij een onderbreking die langer 

dan 3 maand duurt begint de telling terug van nul, na een onderbreking van een jaar begint 

men terug aan fase 1. 

 

In deze fase is er een gesprek met de uitzendkracht over mogelijke scholing en begint de 

uitzendkracht pensioenrechten op te bouwen. 

 

Op het einde van fase 2 gaat de uitzendkracht over naar fase 3, tot een jaar na het 

beëindigen van fase 2. 

 

Fase 3 

 

Fase 3 duurt 24 maand. In die periode moeten er uitzendopdrachten uitgevoerd worden die 

minstens drie maand duren, mogelijk bij verschillende gebruikers. Als de gebruiker voor het 

einde van die drie maand geen nieuwe opdracht voor de uitzendkracht heeft, moet het 

uitzendbureau een andere opdracht zoeken of gedurende die 24 maand doorbetalen. Ziekte 

wordt in deze fase vanaf de tweede dag volledig betaald. 
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Voor de opbouw van de 24 maanden die deze periode duurt, tellen onderbrekingen van 

maximaal drie maanden mee. Een onderbreking van langer dan drie maanden brengen de 

uitzendkracht naar het begin van fase 3, een onderbreking van een jaar of langer naar het 

begin van fase 1. 

 

Fase 4 

 

Een uitzendkracht die binnen drie maand het na het beëindigen van fase 3 opnieuw een 

uitzendopdracht uitvoert krijgt automatisch een contrac van onbepaalde duur bij het 

uitzendbureau. 

 

Dat contract kan verbroken worden door het uitzendbureau (hiervoor heeft het bureau 

eerst een ontslagvergunning nodig van de Regionaal Directeur voor de 

Arbeidsvoorziening), door de kantonrechter, door de uitzendkracht zelf en in onderlinge 

overeenstemming tussen het uitzendbureau en de uitzendkracht. 

 

De korte weg naar fase 4 

 

Een uitzendkracht die minstens 18 maand voor dezelfde gebruiker werkt via hetzelfde 

uitzendkantoor komt automatisch in fase 4 terecht. 

Het periode- en ketensysteem 

Het fasensysteem is ontwikkeld voor uitzendbureaus. Maar daarnaast bestaat er voor alle 

werkgevers, en dus ook voor uitzendbureaus, het periode- en ketensysteem. Het woord 

‘keten’ slaat hierbij op de mogelijkheid om een ‘keten’ van tijdelijke contracten af te sluiten.  

 

Een werkgever (ook maar niet alleen uitzendbureaus) kan maximaal drie 

arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluiten binnen maximaal drie 

jaar. Onderbrekingen van drie maanden of korter tellen mee voor de berekening van die 

periode. Na drie jaar of bij het vierde contract krijgt de werknemer een contact van 

onbepaalde duur. Dit geldt niet wanneer het contract van bepaalde duur langer duurt dan 3 

jaar. In dat geval kan er nog een extra contract voor bepaalde duur van maximum 3 maand 

afgesloten worden. 

Interactie tussen de twee systemen 

Uitzendbureaus kunnen kiezen of ze het fasensysteem of het periode- en ketensysteem 

willen hanteren. Ze kunnen ook, tot en met het einde van fase 1, overstappen van 

fasensysteem naar periode- en ketensysteem, in welk geval de contracten uit fase 1 niet 

meetellen. Omgekeerd kan niet, tenzij er een onderbreking van minstens drie maand is. 
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Achtergrond en principe 

Het fasensysteem is ontwikkeld met de heersende praktijk in het achterhoofd. 

Uitzendkrachten die het ‘uithouden’ tot fase 3 of fase 4 zijn sowieso uitzendkrachten die de 

uitzendbureaus niet graag kwijt willen. De fasenlogica komt er op neer dat men na verloop 

van tijd een contract van bepaalde duur krijgt en daarna een van onbepaalde duur. Men wil 

zo uitzendkrachten beschermen die voor een te lange tijd in het systeem meedraaien. 

 

De flexwet is er gekomen als een resultaat van onderhandelingen tussen werknemer en 

werkgevers. Vanuit ons perspectief lijkt het in de eerste plaats een niet zo zinvolle 

bescherming van de uitzendkracht. Zo wordt dat in Nederland niet aangevoeld. De 

uitzendsector zelf was vragende partij voor deze regeling. De vrees dat de uitzendbureaus 

de uitzendkrachten zouden ontslaan net voor ze naar een (volgende) fase zouden gaan 

blijkt in de praktijk ongegrond.  

 

De wet werd van kracht begin 1999. Er is voor dat jaar een overgangsperiode voorzien 

waarbij men uitging van de situatie vanaf midden 1998. Vanaf begin 1999 konden er zich 

dus uitzendkrachten in de fasen 3 en/of 4 bevinden. 

Tabel 112:  Ontwikkeling van de omzet en het aantal uitzenduren in de fase 1+2 en 
3+4 voor de ganse sector, Nederland, 1998 - 2000 

Jaar 1998 1999 2000 

Kwartaal 3 4 1 2 3 4 1 2 

Omzet 1 188 176 182 178 190 193 177 187 

Uren fasen 1 + 2   74,5 80,3 88,4 81,1 67,7 68,7 

Uren fasen 3 + 4   13,1 14,0 15,5 17,7 18,4 21,6 

Totaal uren 103,9 95,1 87,6 94,3 103,9 98,8 86,1 90,3 

% Fase 3 + 4   15% 15% 15% 18% 21% 23% 

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (NL), www.cbs.nl en eigen berekeningen; 1 Index, 1995  = 100 

Terwijl de uitzendmarkt in Nederland in het geheel stagneert, neemt het aandeel 

uitzendkrachten in de fases 3 en 4 toe. Nu is bijna een kwart van de uitzendkrachten in een 

van de twee laatste fases aangekomen. 
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In de veronderstelling dat de gegevens over het aantal gepresteerde uren kan 

geëxtrapoleerd worden naar aantal uitzendkrachten, komt dit cijfer redelijk dicht in de 

buurt van het aandeel ‘professionele uitzendkrachten’ bij ons (zie 3.6.4 en Tabel 9 op 

bladzijde 49). 

 

De uitzendmarkt in Nederland is al enkele jaren gesatureerd (zie Tabel 112). Ook hier 

trachten de uitzendbureaus door overnames en het opstellen van een internationaal profiel 

hun marktpositie te verstevigen. 

6.4.3 Werken met de vaste uitzendkrachten 

Vooraleer een uitzendbureau overgaat tot vaste aanwerving zal er gewoonlijk een 

‘employability check’ gebeuren waarbij onderzocht wordt of de uitzendkracht voldoende 

inzetbaar is op langere termijn. De volgende aspecten horen daar bij: 

 Is hij bereid om verschillende soorten werk aan te pakken? 

 Heeft hij goed gefunctioneerd in het verleden? 

 Is hij niet teveel ziek? 

 Wanneer wil hij werken, welke uurregelingen zijn er mogelijk? 

 Hoe zit het met de arbeidsmarkt voor de functies die hij aankan? 

 Is er een bereidheid tot om- of bijscholing? 

 

Daarnaast wordt ook gekeken of aan de gebruikerskant er een minimum aan zekerheid is 

over de plaatsbaarheid van de ‘vaste’ uitzendkracht. Bij de inwerkingstelling van het 

fasenplan werdfen de meeste uitzendkrachten aan een dergelijke screening onderworpen. 

Daarbij zijn er ettelijke duizenden uit de boot gevallen. Ze kregen geen nieuwe opdracht 

meer zodat ze niet voor de stap naar een fase 3 of 4 in aanmerking kwamen. 

 

Uit deze screening leerden een aantal uitzendkantoren alvast dat er zich een aantal 

problemen stelden met ziekteverzuim en andere vormen van absenteïsme en dat daar geen 

beleid tegenover stond. Dat is nu veranderd. Het leidde de uitzendkantoren tot het besef 

dat ze nu meer dan vroeger moeten handelen en denken als een werkgever, waar ze tot nu 

toe voornamelijk dachten als een intermediair. Anderzijds moet de uitzendkracht ook meer 

denken als een werknemer, wat onder meer een grotere betrokkenheid vergt. Er is dus 

duidelijk sprake van een cultuurverschil, of toch de nood er aan. 

 

Deze aanpak is overigens geen garantie op succes. Nu en dan moeten groepen 

uitzendkrachten toch ontslagen worden. 
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De uitzendkantoren in Nederland stellen 25% van de uitzendkrachten in vast 

dienstverband (fase 3 en 4) voorop als een economisch gezond aandeel, te differentiëren 

naar 15% bij de algemene uitzendkrachten en 50% bij de gespecialiseerde diensten. Dat is 

minder dan wat de vakbonden hadden verwacht. De uitzendkantoren blijken nu dit 

objectief min of meer bereikt te hebben (zie Tabel 112, voor zover de uren kunnen 

geëxtrapoleerd worden naar aantal uitzendkrachten).  

 

Het is duidelijk dat op basis van een dergelijke profielschets slechts een bepaald deel van de 

uitzendkrachten in fase drie of vier zal terecht komen. De uitzendkantoren geven dat ook 

zelf toe. In Nederland ontstond daardoor na de invoering van de flexwet enige beroering 

omtrent dit fenomeen. De uitzendkantoren hebben daarop zelf een onderzoek gedaan over 

de effecten van de flexwet op de flex-arbeid in het algemeen. Daaruit zou moeten blijken 

dat het beroep op uitzendarbeid is toegenomen terwijl het beroep op oproepcontracten en 

tijdelijke contracten is afgenomen. 

6.4.4 Een agent voor de werknemer 

De uitzendkantoren streven er ook naar om voor de werknemers een soort agent te 

worden, die hen begeleidt bij hun loopbaan. Het hoeft geen betoog dat het hier 

voornamelijk om de top van de arbeidsmarkt zal gaan, mensen met verhandelbare 

vaardigheden. Voor deze activiteiten worden aparte eenheden opgericht, vaak met een 

andere nam die niet verwijst naar de uitzendactiviteiten. 

 

Een nadeel voor de ondernemingen die uitzendkrachten inzetten die in vaste dienst zijn bij 

het uitzendkantoor is dat de kans dat ze terug vertrekken groter is. De een-tot-een 

verhouding tussen werkgever en werknemer zonder een intermediair ertussen krijgt daarom 

ook bij de werkgevers vaak nog de voorkeur. Het zal er voor de uitzendkantoren op 

aankomen ook de werknemers er van te overtuigen dat een ‘agent’ een aantal voordelen 

heeft. De uitzendkantoren werken daarom voordelen uit die enkel gelden voor de via hen 

geplaatste werknemers, zoals vervoersplannen, kinderopvang (die in Nederland veel 

problematischer is dan bij ons), enzovoort. Men gaat dus concurreren met de reguliere 

werkgevers. 

 

Het idee van een agent voor de werknemer past ook in het maatschappelijke discussie die 

er is ontstaan omtrent employability, de tendens om niet al te lang in één job te blijven, 

waarbij werd uitgegaan van een krappe arbeidsmarkt waar de nieuwe werknemer meer de 

mogelijkheid had zelf zijn positie te bepalen dan vroeger. Die nieuwe werknemer maakt 

deel uit van een tweeverdienersgezin, is hooggeschoold en weerbaar. In hoeverre deze 

nieuwe werknemer in een voldoende aantal voorkomt om er een businessmodel op te 

enten zal de toekomst moeten uitwijzen. 
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6.4.5 Een partner voor de personeelsdienst 

Ook in Nederland bieden de (grootste) uitzendkantoren steeds meer diensten aan. De 

beschottenregeling zoals die bij ons bestond is er in Nederland nooit geweest19. Bij de 

gespecialiseerde kantoren is er duidelijk een evolutie merkbaar naar een mengvorm tussen 

uitzenden en onderaannemen. Voor bepaalde activiteiten, vooral deze die arbeidsintensief 

zijn, wordt behalve het plaatsen van personeel ook de logistiek verzorgd. Een typisch 

voorbeeld zijn de postkamers en de call-centra. Activiteiten die met een 

resultaatsverbintenis zijn uit te drukken komen in principe in aanmerking. Sommige 

uitzendkantoren volgen deze piste echter niet, ze gaan er dan van uit dat het uitzenden op 

zichzelf de kernactiviteit is en moet blijven, waarbij eventueel het uitzenden wordt 

uitgebreid tot ‘staffing’ in het algemeen. 

 

De diensten die de uitzendkantoren in Nederland aanbieden zijn bovendien veel 

uitgebreider dan bij ons. Men doet er aan wat men noemt ‘loopbaaninterventie’, een 

combinatie van outplacement, loopbaanbegeleiding binnen het bedrijf, mobiliteit tussen 

vestigingen enzovoort. Diensten zoals juridische ondersteuning, uitbouwen van 

salarisstructuren en vormen van consultancy zijn vooral gericht op de kleinere bedrijven 

(MKB). 

 

Om het hoofd te bieden aan de vrees van de inleners dat bij het opstarten van bijvoorbeeld 

een in-house kantoor de belangen van de onderneming en die van het uitzendkantoor niet 

teveel “uit elkaar groeien”, worden er soms joint-ventures afgesloten met de inlener. Dat 

moet er voor zorgen dat het belang van de inlener en dat van het uitzendkantoor 

gemeenschappelijk wordt gemaakt en ‘verankerd’ wordt. 

 

De inleners (zoals de gebruikers in Nederland worden genoemd) gaan steeds meer 

‘shoppen’. Ze zoeken voor verschillende producten de beste aanbieding, wat per vestiging 

kan verschillen.  

 

Deze gevorderde toepassingen van uitzendarbeid of terbeschikkingstelling is niet per 

definitie succesvol. In het recente verleden hebben de marktleiders terrein moeten 

prijsgeven en hebben ze vaste uitzendkrachten moeten ontslaan. 

                                                 
19  Desondanks is de integratie van onder meer recrutering & selectie de laatste jaren sterker geworden. En van de 

gevolgen daarvan is dat er nu tot 6 maand na de start van een uitzendopdracht een factuur voor ‘recrutering’ 
wordt gemaakt door het uitzendkantoor wanneer de inlener een uitzendkracht zelf in vaste dienst neemt. 
Vroeger was dat tot 3 maand. 
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6.4.6 Opleiding 

In de CAO die onder meer het fasenplan regelt is ook de verplichting opgenomen voor de 

uitzendkantoren om 0,7% van de brutoloonsom te besteden aan opleiding. De 

scholingsnood wordt met de uitzendkrachten besproken in de loop van fase 2. De meeste 

uitzendkantoren besteden de opleidingen zelf volledig uit. Het gaat om kortcyclische 

opleidingen waarbij de opgeleide uitzendkracht meteen inzetbaar is .Volgens de 

uitzendkantoren zijn de opleidingen daardoor economisch rendabel. 

 

Ondanks de 0,7% procent die de uitzendbureaus besteden betalen soms ook de klanten de 

opleiding, en in sommige gevallen zelfs de uitzendkrachten. Dat is bijvoorbeeld het geval 

bij herintreders. De kost van de opleiding wordt gedurende een tijd van hun loon 

afgetrokken, tot ze volledig is betaald. Het is een manier om de opgeleide uitzendkracht te 

binden aan het kantoor. 

6.4.7 Sociaal profiel 

In de Nederlandse context zijn de projecten gericht op het aantrekken van de meest 

kanslozen op de arbeidsmarkt bijna een evidentie geworden. Ze halen er zelfs de pers niet 

meer. Men spreekt er van het arbeidsmarktgeschikt maken van de ‘derde keus’, gezien de 

enorme krapte. Anderzijds verklaren de uitzendkantoren dat dergelijke inspanningen 

gewoon bij het ondernemen horen, men neemt daarmee zijn maatschappelijke 

verantwoordelijkheid op. Net zoals bij ons worden er projecten uitgewerkt met andere 

partners, aldaar de ‘uitkeringsverstrekkers’ genoemd. De projecten voorzien in begeleiding 

van de (potentiële) uitzendkrachten gedurende soms wel 2 jaar. Deze projecten worden in 

aparte onderdelen van de uitzendkantoren ondergebracht. 

 

Hoewel voor de grootste uitzendkantoren soms tot 31% van hun uitzendkrachten uit de 

bedoelde “doelgroepen” afkomstig is, zijn deze sociale projecten economisch niet rendabel. 

6.4.8 Pools 

Het idee van pools zoals dat bij ons wordt ontwikkeld is in Nederland al in gebruik. Ook 

voor de invoering van het fasenplan waren er al uitzendkrachten in vaste dienst die in 

verschillende bedrijven aan de slag gingen. 
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De ervaring in Nederland leert dat bedrijven die onderling een pool willen beheren na 

verloop van tijd toch overstappen naar een uitzendkantoor om de coördinatie waar te 

nemen. Men heeft blijkbaar behoefte aan een derde die onafhankelijk is van de 

ondernemingen. Het nadeel daarvan is dat bedrijven soms een te grote afhankelijkheid 

ervaren ten opzichte van het uitzendkantoor. De intermediairen zouden dan wel eens een 

monopoliepositie kunnen verwerven. Dit stemt overeen met wat bij ons leidt tot de 

‘argusogen’ waarmee de sectorfederaties de ontwikkelingen gadeslaan (zie 3.5.4). 

 

Binnen de werknemers in de pools ontstat er een opdeling die doet denken aan de klassieke 

opdeling kernwerknemers versus perifere werknemers. In de pools is er een kern van 

werknemers met daarrond naargelang de nood een aanvulling met ‘gewone’ 

uitzendkrachten of uitzendkrachten in opleiding. 

6.4.9 Besluit 

De situatie in Nederland is qua regelgeving volledig anders dan bij ons. Dit maakt een 

aantal producten en diensten mogelijk waar de uitzendkantoren in ons land wel brood in 

zien. Vooral de terbeschikkingstelling en alles wat daar een afgeleide van kan hen 

enthousiasmeren. De uitzendkantoren in Nederland zijn ondertussen aan de limieten van 

deze mogelijkheden aanbeland. 
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7. ALGEMEEN BESLUIT 

Uitzendarbeid is de belangrijkste flexibiliteitmaatregel geworden en een van de 

voornaamste rekruteringskanalen voor arbeiders. Het is doorgedrongen op de werkvloeren 

van bijna alle bedrijven in de Vlaamse Industrie. 

 

Deze sterke performantie speelt zich af tegen een achtergrond waar de sector een 

prijsconcurrentie voert die nu stilaan op een eindpunt zit en waar de krapte op de 

arbeidsmarkt zich ook voor de uitzendkantoren laat voelen. 

 

Dat stelt de sector voor belangrijke uitdagingen, waar ze op reageren door een strategie van 

enerzijds zoeken naar meer toegevoegde waarde en anderzijds het verruimen van de 

actieradius, zowel wat de rekrutering van uitzendkrachten betreft als markt van gebruikers 

 

In volgorde van belangrijkheid zijn de motieven het opvangen van pieken, rekruteren en 

vervangen. Daarnaast zijn er een aantal afgeleide comfortmotieven die een belangrijke rol 

spelen. Uitzendarbeid is een sterk ‘product’, waar de gebruikers weinig beperkingen voor 

zien. Het is een oplossing voor een aantal problemen tegelijk. 

 

Maar andere vormen van flexibiliteit zijn dat waarschijnlijk ook. Ook bedrijven zonder 

pieken zetten een reeks flexibiliteitmaatregelen in. Uitzendarbeid is dus geen vervanger van 

andere flexibiliteit. 
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I. 

8. BIJLAGEN 

8.1 Methodologie 

8.1.1 Survey met volledig gesloten vragenlijst 

De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld aan de hand van een telefonische enquête. 

De contactpersoon was de personeelsverantwoordelijke. Aan het telefonisch contact ging 

een schrijven vooraf waarbij de onderneming werd gemeld dat ze zouden gecontacteerd 

worden voor een telefonische enquête, waarover die zou gaan en er werden een aantal 

vragen ingesloten die mogelijk wat opzoekwerk zouden vergen. De vragenlijst werd sterk 

gestroomlijnd en uitvoerig getest in samenwerking met Significant, zowel mondeling als aan 

de telefoon. De interviews duurden gemiddeld 20 minuten. Het trekken van de steekproef 

en het afnemen van de interviews met behulp van een CATI-installatie werden uitgevoerd 

door Significant. De interviews werden afgenomen in de lente van 2000. 

 

De vragenlijst is als bijlage te vinden achteraan dit dossier. 

8.1.2 Populatie en steekproef 

De gegevens van dit onderzoek hebben betrekking op bedrijven met minstens 10 

werknemers in de Vlaamse Industrie. De sectorclusters werden gedefinieerd zoals 

beschreven in Tabel 113.  

Tabel 113:  Beschrijving van de sectoren zoals gegroepeerd volgens NACE-codes (2 
digits) 

Sectorcluster NACE-codes (op 2 digits) 

Metaal 27 t/m 35 

Voeding 15 & 16 

Overige 17 & 18, 20 t/m 26 & 36 t/m 37 
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De sectorindeling is gebeurd op basis van de 2 grootste gebruikerssectoren en een cluster 

met daarin de overige sectoren. De bedoeling hiervan is om de twee grootste sectoren 

afzonderlijk te kunnen bestuderen. De overige sectoren zijn in een soort controlegroep 

toegevoegd, om via weging ook representatieve resultaten voor de ganse industriële sector 

te kunnen geven. 

 

Dit levert een onderzoekspopulatie op met de volgende kenmerken: 

Tabel 114:  Onderzoekspopulatie 

Sectorcluster Grootte Totaal 

10-19 20-49 50-199 200+ 

Metaal 680 718 358 133 1889 

Voeding 452 328 211 61 1052 

Overige 1160 1110 648 199 3117 

Totaal 2292 2156 1217 393 6058 

Bron: RSZ, juni 1998 

8.1.3 Steekproefontwerp 

De steekproef werd als volgt ontworpen, rekening houdende met de wens om voor 2 

sectoren aparte cijfers te kunnen geven en voor de ganse industrie een algemeen beeld te 

kunnen geven. 

 

Er werd gestreefd naar 50 bruikbare antwoorden in elke cel van de populatietabel voor de 2 

onderscheiden sectoren en 100 per cel voor de controlegroep. 

Tabel 115:  Steekproefontwerp 

Sector Grootte Totaal 

10 tot 20 20 tot 50 50 tot 200 200 + 

Voeding 50 50 50 50 200 

Metaal 50 50 50 50 200 

Overige 100 100 100 100 400 

Totaal 200 200 200 200 800 
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8.1.4 Respons 

Via Eurodb werd een adressenbestand aangekocht van 4281 adressen. Deze werden 

opgebruikt in 3 golven. Een eerste golf omvatte alle bedrijven van meer dan 200 

werknemers, omdat deze zelfs bij een zeer gunstige respons numeriek te beperkt zijn om de 

vooropgestelde antwoorden te halen, en een steekproef van bedrijven uit de andere cellen. 

In een tweede en derde golf werden de adressen ingebracht van cellen waar nog respons te 

kort was en waar nog adressen beschikbaar waren. 1900 adressen bleven onaangeroerd, 287 

adressen werden geselecteerd maar niet verder gebruikt. In Tabel 116 vindt u een 

gedetailleerd overzicht van het gebruik van deze 4281 adressen. Tabel 117 geeft een 

overzicht van de verhouding tussen contacten waar een weigering was, hetzij bij aanvang 

van het gesprek, hetzij in de loop van het gesprek, ten opzichte van de met succes 

afgeronde interviews. Op deze basis berekenen we de respons. Alle andere ‘uitval’ is het 

gevolg van ‘technische omstandigheden’ en vallen in onze visie niet binnen de non-respons, 

maar wel bij de uitval. Hierbij mag een afwezigheid van verband met de onderzochte 

problematiek verondersteld worden.  

 

Tabel 118 en Tabel 119 geven de respons weer volgens sector en grootte van de 

ondernemingen, respectievelijk in absolute aantallen en percentages20. Uit Tabel 118 blijkt 

dat niet alle cellen met de beoogde 50 antwoorden zijn gevuld geraakt. Bij de bedrijven met 

meer dan 200 werknemers zijn slechts 93 van de beoogde 200 antwoorden verzameld. Dit 

was enigszins te verwachten gezien de beperkte populatie in deze cellen. Ook voor de 

bedrijven met 50 tot 199 werknemers in de voedingssector is de cel niet volledig opgevuld. 

 

Zoals blijkt uit Tabel 119 ligt de respons wat lager in de categorie bedrijven met 50 tot 199 

werknemers, een fenomeen wat ook in de TOA enquête21 te zien was maar verder 

statistisch weinig relevantie heeft. Opvallend is verder dat de respons bij de kleinste 

ondernemingen (10 tot 19 werknemers) niet speciaal lager ligt dan bij de andere 

grootteklassen. Vaak wordt bij deze ondernemingen een zeer lage respons verwacht. 

 

Globaal ligt de respons op 40% of 688 bruikbare records. Het “kritisch niveau” ligt 

daarmee op 7,5%. Verschillen vanaf 7,5% zijn statistisch relevant. Deze respons is 

voldoende en binnen de marges van wat men mag verwachten van een telefonische 

enquête. Ze is echter lager dan verhoopt op basis van het succes van het TOA onderzoek, 

dat op precies dezelfde wijze werd uitgevoerd bij dezelfde populatie en respondenten en in 

dezelfde periode van het jaar. Daarom wordt in de volgende paragraaf een 

nonresponsanalyse voorgesteld op basis van externe gegevens. 

                                                 
20  Meer gedetailleerde gegevens voor de sector en grootte vindt u in de bijlage in tabellen ** en **. 
21  DELAGRANGE, Hendrik. Bedrijfs- en arbeidsorganisatorische innovaties in de Vlaamse Industrie. SERV/STV, 1999. 
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Tabel 116:  gedetailleerde responscodes 

Code n % 

adres niet gebruikt 287 6,7% 

foute adresgegevens 125 2,9% 

geen antwoord - antwoordapparaat - altijd bezet 14 ,3% 

weigering bij begin 993 23,2% 

weigering in de loop van gesprek 38 ,9% 

onjuist bestandselement 27 ,6% 

afspraak gemaakt 107 2,5% 

foute taal 5 ,1% 

reeds ondervraagd - dubbel 31 ,7% 

quotaprobleem 1 ,0% 

succes 688 16,1% 

geen succes, antwoorden geschreven 62 1,4% 

computerfout 3 ,1% 

niet meer nodig 1900 44,4% 

Totaal 4281 100,0% 

Tabel 117:  Berekende respons (weigeringen t.o.v. toestemming) 

Code n % 

weigering bij begin 993 57,8% 

weigering in de loop van het gesprek 38 2,2% 

succes 688 40,0% 

Totaal 1719 100,0% 
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Tabel 118:  Respons volgens grootte en sector, overzicht, absolute aantallen 

Sector Grootte Totaal 

10-19 20-49 50-199 200+ 

Metaal 50 50 50 39 189 

Voeding 50 50 45 13 158 

Overige 100 100 100 41 341 

Totaal 200 200 195 93 688 

 

Tabel 119:  Respons volgens grootte en sector, overzicht, percentages 

Sector Grootte Totaal 

10-19 20-49 50-199 200+ 

Metaal 43,1% 34,0% 43,1% 52,7% 41,7% 

Voeding 34,2% 36,5% 40,2% 30,2% 36,1% 

Overige 42,4% 39,2% 44,1% 37,3% 41,2% 

Totaal 40,2% 37,1% 42,9% 41,0% 40,0% 
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8.1.5 Beschrijving van sector & grootte 

Tabel 120:  Sector volgens grootte, ongewogen 

Sector Grootte Totaal 

10 - 19 20 - 49 50 - 199 200+ 

Metaal 25,7% 26,7% 26,7% 20,9% 100,0% 

24,2% 25,0% 25,6% 41,9% 27,3% 

Voeding 31,6% 31,6% 28,5% 8,2% 100,0% 

25,3% 25,0% 23,1% 14,0% 23,0% 

Overige 29,3% 29,3% 29,3% 12,0% 100,0% 

50,5% 50,0% 51,3% 44,1% 49,7% 

Totaal 28,9% 29,2% 28,4% 13,6% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 686 ongewogen X² ** 

Tabel 121:  Sector volgens grootte, gewogen  

Sector Grootte Totaal 

10 - 19 20 - 49 50 - 199 200+ 

Metaal 36,9% 38,8% 18,2% 6,1% 100,0% 

29,7% 33,3% 29,5% 33,3% 31,2% 

Voeding 44,4% 31,6% 18,8% 5,1% 100,0% 

19,5% 14,9% 16,7% 15,4% 17,1% 

Overige 38,0% 36,3% 20,0% 5,6% 100,0% 

50,8% 51,8% 53,8% 51,3% 51,7% 

Totaal 38,8% 36,3% 19,2% 5,7% 100,0% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 686; gewogen 
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8.1.6 Nonresponsanalyse 

8.1.6.1 Werkwijze 

Een analyse van de non-respons moet per definitie gebeuren op basis van externe 

gegevens. Met dit doel werden bij de adressen ook de BTW-nummers aangekocht. Via het 

BTW-nummer kunnen de balansen, inclusief de sociale balans, teruggevonden worden. Op 

deze wijze kunnen een aantal kerngegevens van de ondernemingen vergeleken worden. 

 

Gezien het hier om een verkenning gaat van de populatie van bedrijven die we hebben 

gecontacteerd en onze analyse zich uitsluitend richt op de vraag of er een verband is tussen 

het al dan niet weigeren mee te werken en onder meer de inzet van uitzendarbeid volstaat 

het een steekproef te nemen van bedrijven die hebben geantwoord en bedrijven die niet 

hebben geantwoord. Er werd een toevalssteekproef genomen van telkens 100 bedrijven uit 

de respondenten en de non-respondenten. De koppeling slaagde voor 199 van de 200 

bedrijven. Dit levert een kritisch niveau van 13,9%. De gegevens hebben betrekking op de 

toestand zoals neergelegd in november 1998, de recentst beschikbare gegevens op het 

moment van uitvoering. 

8.1.6.2 Waarom verschillen de gegevens van de nonresponsanalyse van 

het eigenlijke onderzoek? 

In de tabellen die volgen zal de aandachtige lezer merken dat een aantal gegevens zijn 

opgenomen die ook in het verdere onderzoek terugkomen. De waarden kunnen echter 

nogal verschillen. Dit is het gevolg van de nogal complexe wijze waarop de gegevens van 

de balans en sociale balans worden opgesteld. De bruikbaarheid van deze gegevens is 

daarom voorlopig beperkt. In een te verschijnen onderzoek van het Steunpunt WAV wordt 

een analyse gemaakt van de bruikbaarheid van de gegevens van de sociale balans voor 

wetenschappelijk onderzoek. 

 

Verder zijn deze gegevens gebaseerd op een steekproef die volstaat voor het verzamelen 

van ruwe indicaties, maar niet ontworpen is om representatief te zijn voor de 

oorspronkelijke populatie. Dat betekent dat er grote variaties kunnen voorkomen in de 

gegevens zelf, zonder dat deze een statistische betekenis hebben. 
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8.1.6.3 Non-respons en grootte en sector 

Uit het responsverslag is reeds gebleken dat er geen verband van betekenis bestaat tussen 

de grootte van de onderneming en het al dan niet meewerken. Dit wordt nogmaals 

bevestigd in Tabel 122. Wat de sectoren betreft is er een enigszins lagere respons in de 

voedingsnijverheid. Dit wordt echter niet bevestigd in Tabel 123, waar geen enkel effect 

kan teruggevonden worden. Het is onduidelijk of dit enig verband houdt met ons 

onderzoeksvoorwerp. 

Tabel 122:  Non-respons volgens het grootte  

Grootte Respons Totaal 

Geweigerd succes 

10-19 wn 40,6% 59,4% 100,0% 

20-49 wn 55,6% 44,4% 100,0% 

50-199 wn 55,3% 44,7% 100,0% 

+200 wn 50,0% 50,0% 100,0% 

Totaal 50,0% 50,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; X²: p = 0,313 

Tabel 123:  Non-respons volgens sector 

Sector Respons Totaal 

Geweigerd succes 

Metaal 50,0% 50,0% 100,0% 

Voeding 50,8% 49,2% 100,0% 

Overige 49,4% 50,6% 100,0% 

Totaal 50,0% 50,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; X² p = 0,986 

8.1.6.4 Non-respons en inzet van uitzendarbeid 

Het belangrijkste gegeven in de kwestie van de non-respons is de vraag of de inzet van 

uitzendarbeid verschilt tussen bedrijven die wel of niet meewerkten aan het onderzoek. Het 

al dan niet inzetten van uitzendarbeid werd geïndiceerd door het aangeven van minstens 

één uitzendkracht in de sociale balans. 
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Tabel 124:  Non-respons en de inzet van uitzendarbeid  

Respons Uitzendkrachten Totaal 

Nee ja 

Geweigerd 56,0% 44,0% 100,0% 

Succes 61,0% 39,0% 100,0% 

Totaal 58,5% 41,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199 (steekproef uit respons en non-respons) X² p = ,473 

Aldus geïndiceerd blijkt dat er geen verschil van betekenis bestaat tussen het wel of niet 

inzetten van uitzendkrachten tussen de bedrijven die meewerkten en de bedrijven die niet 

meewerkten. 

Tabel 125:  Non-respons en het gemiddeld aantal uitzendkrachten en gemiddeld 
aantal gepresteerde uitzenduren 

Respons Gemiddeld… 

Aantal uitzendkrachten Aantal gepresteerde uitzenduren 

Geweigerd 8,4 16700 

Succes 3,5 6699 

Totaal 5,9 11725 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; Anova: p = ,103 voor aantal uitzendkrachten en p = ,091 voor aantal 
gepresteerde uren.  

Wat de intensiteit van de inzet van uitzendarbeid betreft worden weliswaar verschillen 

vastgesteld maar deze zijn statistisch niet relevant. Gegeven de kleine steekproef kunnen 

een beperkt aantal bedrijven met extreme waarden voor een verschil zorgen, vooral omdat 

het hier enkel gaat om bedrijven war uitzendkrachten zijn. De p-waarde van de Anova laat 

er geen twijfel over bestaan dat wat betreft het gemiddeld aantal uitzendkrachten er geen 

verschil van betekenis is tussen de bedrijven die wilden meewerken en deze die weigerden. 

Wat betreft het gemiddeld aantal gepresteerde uitzenduren is er een groter verschil dat 

echter ook de statistische test niet doorstaat. 

 

De hypothese dat de non-respons te maken heeft met het niet inzetten van uitzendarbeid 

en derhalve geen interesse hebben in het onderzoek wordt door deze analyse alvast niet 

bevestigd. 
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8.1.6.5 Non-respons en economische performantie 

Een gangbaar vermoeden omtrent non-respons bij ondernemingen is dat ondernemingen 

waar het niet goed gaat niet tot openheid zijn geneigd of ‘iets anders aan hun hoofd 

hebben’. Om hier een idee van te krijgen bekijken we de evolutie in de toegevoegde waarde 

van de ondernemingen in kwestie. We vergelijken het laatst gekende jaar met het jaar 

daarvoor. De gepresteerde toegevoegde waarde kan in die periode gestegen zijn of gedaald. 

In geen enkele onderneming was ze dezelfde. 

Tabel 126:  Non-respons en evolutie in de toegevoegde waarde 

Respons Toegevoegde waarde in vergelijking met 1 
jaar voorheen… 

Totaal 

Daalt Stijgt 

Geweigerd 31,0% 69,0% 100,0% 

Succes 35,7% 64,3% 100,0% 

Totaal 33,3% 66,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; X²: p = ,482 

Er blijkt geen enkel verband te zijn tussen de evolutie van de toegevoegde waarde en de 

respons. Dezelfde oefening kan gemaakt worden met het resultaat. 

Tabel 127:  Non-respons en de evolutie in het resultaat  

Respons Resultaat in vergelijking met 1 jaar 
voorheen… 

Totaal 

Daalt Stijgt 

Geweigerd 47,0% 53,0% 100,0% 

Succes 42,9% 57,1% 100,0% 

Totaal 44,9% 55,1% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; X²:  p = ,558 

Ook hier is er geen enkel verschil waar te nemen tussen al dan niet meegewerkt hebben en 

de stijgende of dalende trend in het resultaat van de onderneming. 

 

Op basis van deze beide verkennende indicatoren kan ook de hypothese dat de bedrijven in 

de non-respons voornamelijk bestaan uit bedrijven waar economische moeilijkheden zijn 

niet bevestigd worden. 
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8.1.6.6 Non-respons en werkgelegenheidsstructuur 

De werkgelegenheidsstructuur zou een invloed kunnen hebben op de inzet van 

uitzendarbeid. De enige min of meer betrouwbare indicator is het aantal arbeiders, 

bedienden en kaderleden uitgedrukt in voltijdsequivalenten zoals we dit in de sociale balans 

terugvinden. Het gemiddeld percentage arbeiders wordt afgezet tegen de respons in de 

volgende tabel. 

Tabel 128:  Non-respons volgens percentage arbeiders  

Respons Gemiddeld percentage arbeiders 

Geweigerd 73,9% 

Succes 69,6% 

Totaal 71,8% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; Anova: p = 0,211 

Het verschil in percentage arbeiders is klein en statistisch zonder betekenis. 

8.1.6.7 Non-respons en flexibiliteit 

Hoewel de inzet van uitzendarbeid geen verband lijkt te houden met het al dan niet 

deelnemen, zou dit voor andere flexibiliteitinstrumenten misschien wel het geval kunnen 

zijn. De sociale balans geeft ons een idee van het deeltijdwerk, de tijdelijke contracten en 

het aantal werknemers dat ter beschikking is gesteld van de bedoelde onderneming. 

Tabel 129:  Non-respons volgens percentage deeltijds, percentage tijdelijke 
contracten en percentage ter beschikking gestelde werknemers 

Respons Gemiddeld… 

Percentage deeltijds 
ingeschreven werknemers 

Percentage tijdelijke 
contracten 

Aantal ter beschikking 
gestelde werknemers *** 

pct??? 

Geweigerd 9,21% 1,62% ,6400 

Succes 11,26% 1,65% ,2525 

Totaal 10,23% 1,64% ,4472 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199 / 199 / 199; Anova: p  = ,344 / ,962 / ,432 
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Van de drie bedoelde flexibiliteitinstrumenten is er geen enkele die een verschil van 

betekenis laat noteren. Er is blijkbaar geen enkel verband tussen deze mogelijkheden en het 

al dan niet meewerken aan onze enquête. Dat blijkt ook uit Tabel 130 waar een berekening 

wordt gemaakt, analoog aan deze voor het verloop, van het aantal instroom- en 

uitstroombewegingen. Men zou kunnen veronderstellen dat in ondernemingen waar veel 

in- en uitstroom is (of in het geval van de gegevens die we voor de betrokken berekening 

hebben aangewend, veranderingen van contractsituatie) de ‘personeelskwestie’ als dusdanig 

meer aan de orde is wat zijn invloed zou kunnen hebben op de inzet van uitzendarbeid. Dit 

blijkt echter niet het geval. 

Tabel 130:  Non-respons volgens "dynamiek" 

Respons “dynamiek” 

Geweigerd 26,20 

Succes 34,55 

Totaal 30,36 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 199; Anova: p = ,277 ; dynamiek = instroombewegingen + 
uitstroombewegingen / 2 x aantal werknemers) * 100 

8.1.6.8 Conclusie 

Gen enkel van de onderzochte kenmerken van ondernemingen waarvan een invloed op de 

inzet van uitzendarbeid kan verondersteld worden geeft een statistisch relevant verschil 

weer. Dat betekent dat de oorzaken van de non-respons niet te vinden zijn bij de door ons 

onderzochte elementen en dat ze dus ook geen verband houden met ons 

onderzoeksonderwerp. Er is dus geen correctie van de interpretatie van onze gegevens 

nodig.  

 

Wat heeft dan wel de non--respons veroorzaakt? Enerzijds ligt het onderwerp dichter bij 

klassiek marktonderzoek dan de TOA-enquête, die hier als referentie diende. De 

uitzendkantoren zijn zeer zichtbaar, onder meer dankzij hun publiciteit. Bovendien zijn ze 

zeer actief op de markt. Een vraag om mee te werken aan onderzoek in verband met 

uitzendarbeid is derhalve misschien gevoeliger voor non respons als gevolg van 

enquêtevermoeidheid dan een onderzoeksonderwerp wat geen enkele commerciële bijklank 

heeft. 
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Uit onderzoek van Geert Loosveldt aan de KU Leuven blijkt dat de introductie die door de 

interviewer wordt gebruikt van kapitaal belang is voor de respons. Uit hetzelfde onderzoek 

bleek echter ook dat een enquêteur doorgaans sterk is in ofwel het voeren van een goede 

introductie, ofwel sterk in het strikt volgen van de instructies bij een vragenlijst. Misschien 

is er een verschil in profiel van de enquêteurs tussen de twee onderzoeksbureaus die de 

enquêtes hebben afgenomen voor het TOA onderzoek en dit onderzoek? 

8.1.7 Statistische toelichting 

Bij elke tabel wordt voor zover toepasselijk de volgende informatie weergegeven: 

 

 Gewogen of niet gewogen: wanneer de gegevens in de tabel gewogen zijn betekent 

dit dat de verhouding tussen de verschillende categorieën op basis van aantal 

werknemers en sectorcluster hersteld zijn zodat ze een afspiegeling zijn van de 

werkelijkheid. Wanneer de gegevens niet gewogen zijn – meestal wanneer er een 

kruising wordt gemaakt met sector en/of aantal werknemers – zijn de gegevens een 

weergave van het databestand. In het laatste geval drukt de tabel eerder de verhouding 

uit tussen de beschreven kenmerken dan de exacte weerspiegeling van de werkelijke 

situatie; 

 

 P: onder deze noemer wordt het resultaat gegeven van de voor deze tabel relevante 

significantietest; voor kruisingen op basis van percentages is dat doorgaans de Chi-

kwadraat test volgens de formule van Pearson, wanneer het om een vergelijking van 

gemiddelden gaat is dit doorgaans de Anova-test. En P waarde die lager ligt dan ,05 

duidt op een significante relatie, wat er op neer komt dat de verschillen die uit de tabel 

blijken niet aan het toeval te wijten zijn; 

 

 CV: deze waarde geeft de Cramer’s’ V weer, die een aanduiding geeft van de sterkte van 

een relatie. Een relatie kan significant zijn maar niet sterk, dan zijn de gevonden 

verschillen statistisch niet waardevol. Een CV-waarde wordt als sterk beschouwd vanaf 

,19 en zeer sterk eens ze de ,22 overschrijdt. Wanneer een relatie niet significant is heeft 

het geen zin een CV te berekenen ze wordt dan niet weergegeven. Voor gegevens op 

basis van gemiddeldes kan de CV niet berekend worden. 
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 Anova en Eta: deze waarden worden gebruikt bij het vergelijken van gemiddeldes. De 

Anova geeft aan hoe groot de kans is dat een berekend verschil tussen de 

gepresenteerde gemiddeldes per toeval kan voorkomen. Deze kans moet laag genoeg 

zijn om van een significant verschil te kunnen spreken. Ook hier wordt standaard 

uitgegaan van een maximum p-waarde van 0,05 om van en significant verschil te 

kunnen spreken. De Eta drukt uit hoe sterk de verschillen in gemiddeldes zijn. De 

waarde varieert tussen minimaal 0 en Groot 1. Vanaf 0,2 kan men spreken van een 

belangrijk verschil. 

8.1.8 Vragenlijst 

Hieronder volgt de exacte kopie van de vragenlijst zoals die werd uitgevoerd. De vragen 

werden opgenomen in een CATI-programma. 

 

Items die in het adressenbestand zijn opgenomen: 

 Naam bedrijf 

 Adres 

 Telefoonnummer 

 Naam contactpersoon 

 Functie van contactpersoon 

 

Enquêteur: Is dit een geldig telefoonnummer? 

 

1: Ja  Ga door 

2: Geen aansluiting op dit nummer 

3: rechtstreeks contact met Fax toestel 

4: rechtstreeks contact met antwoordapparaat  Bel later terug 

5: Eerst gewone beltoon, later fax  Bel later terug 

 

Introductie: 

Goedendag, u spreekt met ……. van het onderzoeksinstituut Significant in 

Leuven. Wij doen momenteel een onderzoek in opdracht van de SERV, de 

Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen. 

 

Het onderzoek gaat over uitzendarbeid. Veel bedrijven passen uitzendarbeid toe 

voor uiteenlopende redenen, andere bedrijven doen dat niet. In het onderzoek 

willen de sociale partners in de SERV een idee krijgen van de organisatorische 

omstandigheden in een onderneming die er toe leiden dat men wel of niet 

uitzendarbeid inzet. 
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Er zijn uiteraard vragen over de inzet van uitzendkrachten, maar ook een aantal 

meer algemene vragen over hoe het bedrijf is georganiseerd, over rekrutering en 

flexibiliteitoplossingen. 

 

Het duurt ongeveer een kwartier en als u deelneemt zal u een samenvatting van de 

belangrijkste resultaten op uw naam toegestuurd krijgen.  

 

Zou ik even enkele vragen kunnen stellen aan heer / mevrouw …… of aan de 
personeelsverantwoordelijke ? 
 

1: Ja, juiste persoon is aan de lijn  ga naar vraag 1. 

2: Ja, u wordt doorgeschakeld   herhaal introductie en ga naar vraag 1. 

3: Nee, de persoon is niet aanwezig, later terug bellen  Maak een afspraak 

4: Nee, weigering 

5: Nee, weigering, we werken niet met uitzendkrachten 

6: Nee, de persoon werkt niet op het bedrijf (fout in bestand) 

Heeft u de introductiebrief gekregen die deze telefoon aankondigt? 

 Ja 

 Nee -> Ga naar mededeling 

 

Mededeling 

 STV-Innovatie & Arbeid, een onderzoekscel van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 

(SERV) voert momenteel een wetenschappelijk onderzoek uit naar “Ontwikkelingen in de industriële 

uitzendarbeid”. 

 

 Uitzendarbeid zit vandaag sterk in de lift. De motieven om uitzendarbeid in te zetten nemen toe, 

en de uitzendkantoren zitten ondertussen ook niet stil. De centrale vraag in dit onderzoek is hoe 

ondernemingen met uitzendarbeid omgaan. Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn vooraleer een 

onderneming overgaat tot het inzetten van uitzendkrachten? Wat is de logica achter de beslissing om wel - 

OF NIET - met uitzendkrachten te werken? Het antwoord op deze vraag moet STV in staat stellen de 

nieuwe ontwikkelingen beter in te schatten. 

 

 STV wil hiervoor een beperkt aantal gegevens verzamelen over de wijze waarop bedrijven 

uitzendarbeid inzetten, naast een aantal achtergrondgegevens. Uw bedrijf is een van de 800 die bij toeval 

werd uitgekozen om deel te nemen aan dit onderzoek.  

 

 Wij zouden u graag een aantal vragen stellen over de samenstelling van uw personeelsbestand, de 

inzet van uitzendkrachten, de toepassing van flexibiliteitmogelijkheden, een aantal kenmerken van uw 

productie en uw mening omtrent een aantal stellingen. Het zijn allemaal meerkeuzevragen. Het gesprek zal 

niet langer dan een kwartier duren. 
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2. Past het u dat we u deze vragen nu stellen of zal ik later terug bellen. 

1: Ja, nu afnemen  Ga verder 

2: Nee, later,  Maak afspraak 

3: Nee, weigering. 

3. Is deze onderneming… (meerdere antwoorden mogelijk) 

 1. Een hoofdzetel van een groep 

 2. Een vestiging van een groep 

 3. Een zelfstandige onderneming zonder andere vestigingen -> ga door 

naar vraag 5 

[indien 3. 1: Hoofdzetel of 2: Vestiging van een groep] 

MEDEDELING 

Vooraf wil ik nog even zeggen dat we het in deze enquête zullen steeds zullen hebben over deze vestiging.  

Voor ons is een vestiging een “organisatorisch geheel”. Dit hoeft niet met een of meerde juridische eenheden 

samen te vallen. Voor alle vragen die volgen verwijzen we steeds naar deze eenheid. 

De eerste vragen gaan over een aantal algemene kenmerken van uw 

onderneming en het personeel. 

4. [Indien vraag 3: 1 of 2 groep] Zijn er andere vestigingen van uw 

onderneming waar de productie vergelijkbaar is met die van uw vestigingen 

én die dichtbij liggen (enkele kilometers)? 

 Ja 

 Nee 

5. Welk van de volgende omschrijvingen is volgens u het best van toepassing 

op de markt waarin uw bedrijf zich bevindt? Is dat een … 

 Sterk groeiende markt 

 Groeiende markt 

 Stabiele markt 

 Krimpende markt 

 Sterk krimpende markt 

6. Hoeveel procent van uw omzet van vorig jaar is gepresteerd op basis van 

nieuwe of verbeterde producten? 

___ % 

7. Hoeveel arbeiders, bedienden en kaders werken er in uw onderneming? 

___ Arbeiders 

___ Bedienden 

___ Kaders 

___ Totaal (CATI: BEREKENEN EN VERNOEMEN TER CONTROLE) 
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7b. U heeft dus in totaal … werknemers in uw onderneming 

1: Ja  Ga verder 

2: Nee  keer terug naar vraag 7 

8. Deze vraag gaat over de inloopperiode van uw arbeiders. We hebben de 

mogelijke duur van een inloopperiode in vier categorieën gegoten. Kan u uw 

arbeiders procentueel verdelen over de volgende categorieën: (CATI: stoppen 

als 100% bereikt of overschreden wordt bij invullen) 

___ % inlooptijd tot twee dagen 

___ % inlooptijd twee dagen tot een week 

___ % inlooptijd een week tot een maand 

___ % inlooptijd langer dan een maand 

9. Kan u dezelfde verdeling geven voor uw bedienden? 

___ % inlooptijd tot twee dagen 

___ % inlooptijd twee dagen tot een week 
___ % inlooptijd een week tot een maand 

___ % inlooptijd langer dan een maand 

(CATI: ook hier stoppen bij 100%) 

10. Heeft uw onderneming een ISO-certificaat? 

  Ja, Certificaat 

 Nee 

11. Is er in uw onderneming een procedure lopende om een certificaat te 

verwerven? 

 Ja, procedure 

 Nee 

12. Heeft u andere kwaliteitscertificaten? 

 Ja 

 Nee 

13. Beschouwt u wat op de werkvloer gebeurt als bedrijfsgeheim? U kan 

antwoorden met: 

 Ja 

 Ja, op sommige plaatsen 

 Nee 
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De volgende vragen gaan over de mate waarin u van uitzendarbeid gebruik maakt - 

of net niet. Eventuele jobstudenten die via een uitzendkantoor zijn aangeworven 

tellen we niet mee. Daar komen we later nog even op terug. We hebben het eerst 

over de arbeiders. 

 

--- Begin gefilterde blokken --- 

Arbeiders 

14. Maakt u gebruik van uitzendkrachten voor arbeiders? Er zijn drie 

antwoordmogelijkheden: 

 Ja 

 Nee, nog nooit -> Ga door naar vraag 29 

 Nee, niet meer -> Ga door naar vraag 23 

15. Sinds welk jaar maakt u gebruik van uitzendkrachten bij arbeiders? 

ENQ: Vul laatste 2 cijfers van het jaar in, Voor dit jaar vul 00 in.  

1: Weet niet  

 19___ of 20___ 

16. Wat is het gemiddeld aantal uitzendkrachten dat vorig jaar gelijktijdig in uw 

onderneming werkte als arbeider? 

___ uitzendkrachten gemiddeld in een jaar 

17. Wat was het grootste aantal uitzendkrachten als arbeider vorig jaar? 

___ uitzendkrachten maximaal in een jaar 

18. En wat was het kleinste aantal uitzendkrachten als arbeider vorig jaar  

___ uitzendkrachten minimaal in een jaar 

19.  Hoeveel dagen duurt een uitzendopdracht voor een arbeider gemiddeld? 

Gemiddeld ___ dagen 

20. Heeft u al arbeiders-uitzendkrachten ingezet die door het uitzendkantoor 

waren opgeleid? 

 Ja 

 Nee -> Ga doornaar vraag 22 

21. Hoeveel waren er dat vorig jaar? 

 ___ opgeleide uitzendkrachten arbeiders 
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22. Deze vraag gaat over de inlooptijd van de arbeiders-uitzendkrachten. We 

gebruiken terug de categorieën van daarnet. Kan u uw uitzendkrachten 

verdelen over deze categorieën: 

___ % inlooptijd tot twee dagen 

___ % inlooptijd twee dagen tot een week 

___ % inlooptijd een week tot een maand 

___ % inlooptijd langer dan een maand 

-> Ga door naar vraag 30 

Arbeiders - niet meer 

23. In welk jaar heeft u voor het laatst uitzendkrachten als arbeider ingezet? 

___ jaar 

24. Wat was het gemiddeld aantal uitzendkrachten dat u inzette dat laatste jaar? 

___ uitzendkrachten 

25. Wat was het minimum aantal uitzendkrachten dat u inzette in dat laatste 

jaar? 

___ uitzendkrachten 

26. Wat was het maximaal aantal uitzendkrachten dat u inzette in dat laatste 

jaar? 

___ uitzendkrachten 

27. Waarom bent u gestopt met het inzetten van uitzendkrachten? We zullen u 

een aantal mogelijke redenen voorlezen, kan u zeggen of deze wel of niet 

voor u van toepassing waren? (CATI: meerdere antwoorden mogelijk) 

 We hebben geen behoefte meer aan rekrutering 

 Er zijn geen pieken in de productie meer 

 Pieken in de productie worden nu anders opgevangen 

 Het personeel had teveel klachten over het werken met uitzendkrachten 

 Er waren kwaliteitsproblemen 

 Er is een herstructurering geweest  

 De uitzendkrachten zijn vast aangeworven 

 Het werd te duur 

 Er zijn geen geschikte kandidaten meer 

28. Zou u ooit nog uitzendkrachten inzetten bij de arbeiders? 

 Ja 

 Nee 

Ga door naar vraag 30 

Arbeiders - nog nooit 
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29. Heeft u ooit al overwogen om met uitzendkrachten te werken voor wat uw 

arbeiders betreft? 

 Ja 

 Nee 

Bedienden 

Nu herhalen we de vragen over uitzendarbeid, maar dan gericht op de bedienden.  

30. Maakt u gebruik van uitzendkrachten voor bedienden? Er zijn drie 

antwoordmogelijkheden: 

 Ja 

 Nee, nog nooit -> Ga door naar vraag 44 

 Nee, niet meer -> Ga door naar vraag 38 

31. Maakt u al langer dan vier jaar gebruik van uitzendkrachten bij bedienden? 

 Ja 

 Nee 

 Weet niet (niet voorlezen; enkel wanneer respondent nog niet lang genoeg 

in de onderneming is om dat te weten) 

32. Wat is het gemiddeld aantal uitzendkrachten dat vorig jaar in uw 

onderneming werkte als bediende? 

___ uitzendkrachten gemiddeld vorig jaar 

33. Wat was het grootste aantal uitzendkrachten als bediende vorig jaar? 

___ uitzendkrachten maximaal vorig jaar 

34. En wat was het kleinste aantal uitzendkrachten als bediende vorig jaar  

___ uitzendkrachten minimaal vorig jaar 

35. Hoeveel dagen duurt een uitzendopdracht voor een bediende gemiddeld? 

Gemiddeld ___ dagen 

36. Heeft u al bedienden-uitzendkrachten ingezet die door het uitzendkantoor 

waren opgeleid? 

 Ja 

 Nee 

37. Hoeveel waren er dat vorig jaar? 

 ___ opgeleide uitzendkrachten bedienden 

-> Ga door naar vraag 45 

Bedienden - niet meer 

38. In welk jaar heeft u voor het laatst uitzendkrachten als bediende ingezet? 

___ jaar 
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39. Wat was het gemiddeld aantal uitzendkrachten dat u inzette dat laatste jaar? 

___ uitzendkrachten 

40. Wat was het minimum aantal uitzendkrachten dat u inzette in dat laatste 

jaar? 

___ uitzendkrachten 

41. Wat was het maximaal aantal uitzendkrachten dat u inzette in dat laatste 

jaar? 

___ uitzendkrachten 

42. Waarom bent u gestopt met het inzetten van uitzendkrachten? 

 We hebben geen behoefte meer aan rekrutering 

 Er zijn geen pieken in de productie meer 

 Pieken in de productie worden nu anders opgevangen 

 Het personeel had teveel klachten over het werken met uitzendkrachten 

 Er waren kwaliteitsproblemen 

 Er is een herstructurering geweest  

 De uitzendkrachten zijn vast aangeworven 

 Het werd te duur 

 Er zijn geen geschikte kandidaten meer 

43. Overweegt u om ooit terug bij bedienden uitzendkrachten in te zetten? 

 Ja 

 Nee 

Ga door naar vraag 45 

Bedienden - nog nooit 

44. Heeft u ooit al overwogen om met uitzendkrachten te werken voor wat uw 

bedienden betreft? 

 Ja 

 Nee 

--- Einde gefilterde blokken --- 

45. In bepaalde omstandigheden bent u als werkgever wettelijk genoodzaakt de 

vakbond om een toelating voor het inzetten van uitzendkrachten te vragen. 

Was of is dit voor uw onderneming het geval? Antwoordmogelijkheden zijn: 

 Ja, we hebben al zo'n toelating moeten vragen 

 Ja, de procedure loopt nog -> Ga door naar vraag 47 

 Nee, we hebben die toestemming nog niet nodig gehad -> Ga door naar 

vraag 47 
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46. We zullen enkele mogelijke syndicale antwoorden opnoemen. Kan u zeggen 

of deze op uw situatie van toepassing zijn? U kan antwoorden met ja en nee. 

 Geen toestemming voor uitzendkrachten -> Ga meteen door naar vraag 47 

 Toestemming maar met een beperking qua  functies 

        aantal uitzendkrachten 

        afdelingen 

        tijd 

 Geen beperking 

 

Met de volgende vragen trachten we een idee te krijgen van de pieken die in uw 

bedrijf al dan niet voorkomen. 

47. Kent uw onderneming pieken in de productie? 

 Ja 

 Nee 

48. Kan u met enige zekerheid voorspellen hoe hoog een piek in de productie 

zal zijn? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 50 

49. Om hoeveel procent productiestijging gaat het dan meestal? 

___ % productiestijging 

50. Kan u met enige zekerheid voorspellen wanneer er een piek in de productie 

zal zijn? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 52 

51. Kennen uw pieken een min of meer terugkerend patroon? En zo ja, is er een 

patroon op basis van een week, een maand, de seizoenen, een jaar of 

meerdere jaren? (Meerdere antwoorden mogelijk) 

 Nee 

 Ja, week 

 Ja, maand 

 Ja, seizoen 

 Ja, jaar 

 Ja, meerdere jaren 

52. Kan u met enige zekerheid voorspellen hoe lang een piek in de productie  zal 

duren? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 54 
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53. Hoeveel dagen duurt zo'n piek dan gemiddeld? 

___ dagen gemiddelde duur pieken 

54. Wanneer er pieken in de productie optreden, heeft u dan nood aan 

(meerdere antwoorden mogelijk): 

  (1)Meer personeel  

 Meer technische productiecapaciteit 

 Een andere verdeling van het werk 

(CATI: Indien NIET (1); ga door naar vraag 59) 

55. Wanneer er een piek is heeft u nood aan meer personeel. Gaat het dan onder 

meer om arbeiders? 

 Ja 

 Nee 

56. Zoekt u dan arbeiders met een specifieke scholing of ervaring? 

 Ja 

 Nee 

57. Heeft u in geval van een piek [ook/dan] (formulering aanpassen op basis 

van antwoord op vraag 55) nood aan meer bedienden? 

 Ja 

 Nee 

58. [Indien vraag 60. 1: Ja] Heeft u dan nood aan bedienden met een specifieke 

scholing of ervaring? 

 Ja 

 Nee 

59. In welke mate heeft u behoefte aan de volgende categorieën van personeel 

voor vaste aanwerving; u kan antwoorden met nooit - sporadisch - 

regelmatig - permanent 

Nooit - sporadisch - regelmatig - permanent  

Arbeiders zonder specifieke scholing of ervaring 1 2 3 4 

Arbeiders met specifieke scholing of ervaring 1 2 3 4 

Bedienden zonder specifieke scholing of ervaring 1 2 3 4 

Bedienden met specifieke scholing of ervaring 1 2 3 4 

60. Hoeveel arbeiders heeft u vorig jaar aangeworven? 

___ arbeiders aangeworven (CATI: Indien geen, ga door naar vraag 63) 

61. [Indien 16. 1: JA, of 16. 3: Niet meer en 25. 1998:, 1999: of 2000:] Hoeveel van 

de aangeworven arbeiders werkten er eerst bij u als uitzendkracht?? 

___ aantal arbeiders die eerst uitzendkracht waren 
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62. Hoeveel van de aangeworven arbeiders heeft u geselecteerd via een 

rekruteringsbureau? 

___ aantal arbeiders via rekruteringsbureau 

63. Hoeveel bedienden heeft u vorig jaar aangeworven? 

___ bedienden aangeworven (CATI: indien geen, ga door naar 66) 

64. [Indien 32. 1: JA, of 32. 3: Niet meer en 41. 1998:, 1999: of 2000:]Hoeveel 

daarvan werkten er eerst bij u als uitzendkracht? 

___ aantal bedienden die eerst uitzendkracht waren 

65. Hoeveel van de aangeworven bedienden heeft u geselecteerd via een 

rekruteringsbureau? 

___ aantal beidenden via rekruteringsbureau 

66. [Indien 16. 1: JA of 32. 1: JA, of 16. 3: Niet meer en 25. 1998:, 1999: of 2000:] 

De motieven voor het inzetten van uitzendkrachten kan men grosso modo 

indelen in het vervangen van afwezige werknemers, het inzetten van extra 

werkkrachten in piekmomenten en het inzetten met de bedoeling te 

rekruteren. We zijn op zoek naar het belang van deze motieven ten opzichte 

van elkaar.  

 

Kan u voor wat de arbeiders betreft zeggen of het motief vervangen van 

afwezige werknemers voor u: 

 Het enige motief is  

 Het belangrijkste motief is 

 Een bijkomstig motief is 

 Geen belang heeft 

67. [Indien 32. 3: Niet meer en 41. 1998:, 1999: of 2000:] … het motief vervangen 

van afwezige werknemers  voor wat betreft de bedienden 

 Het enige motief is  

 Het belangrijkste motief is 

 Een bijkomstig motief is 

 Geen belang heeft 

68. [Indien 16. 1: JA of 32. 1: JA, of 16. 3: Niet meer en 25. 1998:, 1999: of 2000:] … 

het motief pieken opvangen voor wat betreft de arbeiders 

 Het enige motief is  

 Het belangrijkste motief is 

 Een bijkomstig motief is 

 Geen belang heeft 
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69. [Indien 32. 3: Niet meer en 41. 1998:, 1999: of 2000:] … het motief pieken 

opvangen voor wat betreft de bedienden 

 Het enige motief is  

 Het belangrijkste motief is 

 Een bijkomstig motief is 

 Geen belang heeft 

70. [Indien 16. 1: JA of 32. 1: JA, of 16. 3: Niet meer en 25. 1998:, 1999: of 2000:] … 

het motief recruteren voor wat betreft de arbeiders 

 Het enige motief is  

 Het belangrijkste motief is 

 Een bijkomstig motief is 

 Geen belang heeft 

71. [Indien 32. 3: Niet meer en 41. 1998:, 1999: of 2000:]… het motief recruteren 

voor wat betreft de bedienden 

 Het enige motief is  

 Het belangrijkste motief is 

 Een bijkomstig motief is 

 Geen belang heeft 

 

De volgende vragen gaan over de systemen voor flexibiliteit die u mogelijk 

zou kunnen toepassen . 

72. Hoeveel arbeiders in een tijdelijk contract zijn er vandaag in uw vestiging 

aan het werk? 

___ arbeiders in TC vandaag -> Indien GEEN, ga door naar vraag 74 

73. Is het werken met tijdelijke contracten met arbeiders een toevallige 

gebeurtenis of is het een permanent gebeuren? 

 Toevallig 

 Permanent 

74. Hoeveel bedienden in een tijdelijk contract zijn er vandaag in uw vestiging 

aan het werk? 

___ bedienden in TC vandaag -> Indien GEEN, ga door naar vraag 76 

75. Is het werken met tijdelijke contracten met bedienden een toevallige of is het 

een permanente situatie? 

 Toevallig 

 Permanent 
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76. Is er in uw onderneming een systeem van tijdelijke werkloosheid? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 79 

77. Hoeveel dagen tijdelijke werkloosheid kende uw onderneming in 1999? 

___ dagen tijdelijke werkloosheid 

78. Voor hoeveel arbeiders gold deze tijdelijke werkloosheid? 

___ arbeiders in tijdelijke werkloosheid? 

79. Hoeveel jobstudenten heeft u vorig jaar tewerkgesteld? 

___ jobstudenten vorig jaar -> Indien GEEN, ga door naar vraag 82 

80. Hoeveel dagen is de gemiddelde duur van een contract van jobstudenten, 

uitgedrukt in dagen? 

___ gemiddeld aantal dagen contract jobstudenten 

81. Hoeveel % van deze jobstudenten werden via een uitzendkantoor 

aangeworven? 

___ % via een uitzendkantoor 

82. Hoeveel % van uw arbeiders wordt effectief polyvalent ingezet (voert op 

regelmatige basis minstens 2 functies uit)?  

___ % arbeiders 

83. Hoeveel % van uw bedienden wordt effectief polyvalent ingezet (voert op 

regelmatige basis minstens 2 functies uit 

___ % bedienden 

84. Maakt u gebruik van taakroulatie, hetzij voor arbeiders, hetzij voor 

bedienden? 

 Ja 

 Nee 

85. [Indien vraag 87. JA] Hoeveel procent van uw arbeiders is in deze 

taakroulatie betrokken? 

___ % arbeiders in taakroulatie 

86. [Indien vraag 87. JA] En hoeveel % van uw bedienden? 

___ % bedienden in taakroulatie 
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87. [Enkel indien vraag 3: 1 of 2, hoofdzetel of vestiging van een groep] Is er bij 

uw onderneming een pool of ploeg die van de ene naar de andere vestiging 

reist om bepaalde werkzaamheden uit te voeren? 

 Ja 

 Nee  Ga naar 90 

88. [Enkel indien vraag 3: 1 of 2, hoofdzetel of vestiging van een groep] Gaat dat 

om arbeiders, bedienden of beide? 

 Arbeiders 

 Bedienden 

 Beide  

89. [Enkel indien vraag 3: 1 of 2, hoofdzetel of vestiging van een groep] Gaat het 

in de eerste plaats om specifieke opdrachten of in de eerste plaats om 

"mankracht'"? 

 specifieke opdracht 

 mankracht 

90. Is er in uw onderneming een systeem van variabele uurroosters voor 

arbeiders? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 92 

91. Hoeveel procent van uw arbeiders werken in dat variabel uurrooster? 

___ % arbeiders in variabel uurrooster 

92. Is er in uw onderneming een systeem van variabele uurroosters voor 

bedienden? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 94 

93. Hoeveel procent van uw bedienden werkt in dat variabel uurrooster? 

___ % bedienden in variabel uurrooster 

94. Past u bij piekperiodes de verlofregeling voor arbeiders aan? 

 Ja 

 Nee 

95. Past u bij piekperiodes de verlofregeling voor bedienden aan? 

 Ja 

 Nee 

96. Besteedt u sommige tussenstappen van de productie wel eens uit? 

 Ja 
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 Nee -> Ga door naar vraag 98 

97. Is dat dan geheel of gedeeltelijk? 

 Geheel 

 Gedeeltelijk 

98. Besteedt u de eindafwerking van de productie wel eens uit? 

 Ja 

 Nee -> Ga door naar vraag 101 tenzij ook op vraag 96 ja is geantwoord, ga 

dan naar vraag 100 

99. Is dat dan geheel of gedeeltelijk? 

 Geheel 

 Gedeeltelijk 

100. Laat u de beslissing om activiteiten uit te besteden afhangen van de 

schommelingen of pieken in de productie? 

 Ja 

 Onder andere  

 Nee 

101. Werkt u met zelfstandigen of freelancers? 

 Ja 

 Nee 

102. Werkt u met een ploegensysteem? En zo ja, is dat dan het hele jaar door? 

 Ja, altijd 

 Ja, maar niet het hele jaar door 

 Nee 

103. Hoeveel % van uw arbeiders werkt deeltijds? 

___ % arbeiders deeltijds 

104. Hoeveel % van uw bedienden werkt deeltijds? 

___ % bedienden deeltijds 

105. Lijkt het u zinvol een soort 'pool' te vormen waarbij werknemers in vaste 

dienst zijn maar in verschillende bedrijven kunnen ingezet worden? 

 Ja 

 Ja, maar onder bepaalde voorwaarden 

 Nee -> Ga door naar vraag 111 

106. [Indien 105, 1: JA ] Geldt dit dan voor arbeiders of bedienden? 

 Arbeiders 
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 Bedienden 

 Beide 

107. Wie kan zo'n pool het beste beheren? meerdere antwoorden mogelijk 

 Een uitzendkantoor 

 De deelnemende bedrijven 

 Een andere partner 

 

We zijn bijna aan het einde van de vragenlijst. Om af te ronden willen we u nog een 

aantal uitspraken voorleggen. 
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108. Kan u zeggen of u met die uitspraken volledig akkoord bent, akkoord, er 

neutraal tegenover staat, niet akkoord bent of helemaal niet akkoord? 

(CATI: Uitspraken met een  NIET voorleggen wanneer op vraag 14 EN op 

vraag 30 met 'nee, nog nooit' of 'nee, niet meer' is geantwoord.) 

a. Uitzendarbeid kan enkel voor eenvoudige functies 1 2 3 4 5 

b. Het voordeel van uitzendkrachten ten opzichte van onderaannemers is 

dat men ze beter kan sturen 

1 2 3 4 5 

c. Teveel uitzendkrachten is niet goed voor de sfeer in het bedrijf 1 2 3 4 5 

d. Een belangrijk gedeelte van de activiteiten binnen de 

personeelsdiensten kan evengoed uitbesteed worden 

1 2 3 4 5 

e. Het inzetten van uitzendkrachten bemoeilijkt de planning en de 

coördinatie van de werkverdeling 

1 2 3 4 5 

f. Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing 1 2 3 4 5 

g. Het is handig om altijd een minimum aan uitzendkrachten in huis te 

hebben 

1 2 3 4 5 

h. Dat uitzendarbeid nauwelijks extra-werk voor de 

personeelsverantwoordelijken oplevert is een belangrijk voordeel 

1 2 3 4 5 

i.  We zetten nu uitzendkrachten in op functies waar we dat enkele 

jaren geleden niet zouden gedaan hebben 

1 2 3 4 5 

j.  Of we willen of niet, uitzendkrachten zijn de enige kandidaten die 

we nog kunnen vinden 

1 2 3 4 5 

k. Uitzendkantoren zijn de meest geschikte partners voor onze 

personeelsbehoeftes 

1 2 3 4 5 

l. Uitzendkrachten worden ingezet voor taken die zodanig 

weinig,voorkomen dat het de moeite niet is om er iemand vast voor in 

dienst te nemen 

1 2 3 4 5 

m.  Door het inzetten van uitzendkrachten kunnen we het aantal 

overuren beperken 

1 2 3 4 5 

n. Alles bij elkaar beschouwd is de prijs van uitzendarbeid gunstig 1 2 3 4 5 

o.  Werken met uitzendkrachten stelt ons in staat om het aantal vaste 

personeelsleden beperkt te houden en eventuele noden aan te vullen 

met uitzendkrachten. 

1 2 3 4 5 

p. Het verlengen van de proefperiode wanneer men via uitzendarbeid 

aanwerft is geen doorslaggevend element  

1 2 3 4 5 

q. Uitzendarbeid stelt ons in staat om een buffer op te bouwen voor als 

het economisch bergaf zou gaan 

1 2 3 4 5 

r. Uitzendarbeid passen we toe bij het opstarten van een afdeling, dienst 

of productielijn waarbij er meer volk nodig is bij de start dan wanneer 

alles definitief in werking is 

1 2 3 4 5 

 

Dit was de laatste vraag, 
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[Indien andere persoon dan contactpersoon] 

Mag ik uw naam en uw functie in het bedrijf? 

Dank u voor uw medewerking  

8.2 Detailtabellen 

Tabel 131:  Gemiddeld aantal uitzendarbeiders vorig jaar (4 categoriën) 

Aantal % bedrijven 

2 of minder 45,60% 

3 tot 5 24,70% 

6 tot 10 16,50% 

meer dan 11 13,10% 

Totaal 100 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 414, bedrijven met uitzendkrachten bij de arbeiders die een gemiddelde 
kunnen opgeven; gewogen opsector en grootte 

Tabel 132:  Minimum aantal uitzendarbeiders vorig jaar (4 categoriën) 

Aantal % bedrijven 

geen enkele 51,1% 

1 tot 2 32,7% 

3 tot 10 13,1% 

meer dan 10 3,1% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 424, bedrijven met uitzendarbeiders die een minimum aantal kunnen 
opgeven; gewogen op sector en grootte 
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Tabel 133:  Maximum aantal uitzendarbeiders (4 categorieën)  

Aantal % bedrijven 

minder dan 3 37,4% 

4 tot 10 35,3% 

11 tot 20 12,8% 

meer dan 21 14,5% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 419, bedrijven die uitzendarbeiders in dienst hebben en een maximumaantal 
kunnen geven; gewogen op sector en grootte 

Tabel 134:  Gemiddeld versus maximum aantal uitzendarbeiders (4 categoriën)  

Gemiddeld aantal 

uitzendarbeiders 

Maximum aantal uitzendarbeiders Totaal 

- 3 4 - 10 11 - 20 21 + 

- 2 35,7% 11,0% 0,8%  47,4% 

3 - 5  20,7% 1,5% 0,5% 22,7% 

6 - 10  4,8% 8,9% 3,1% 16,8% 

11 +  0,3% 2,3% 10,5% 13,0% 

Totaal 35,7% 36,7%% 13,5% 14,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 392; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,683; grijs = onmogelijke combinatie; 
gewogen op sector en grootte. 

Tabel 135:  Gemiddeld versus minimum aantal uitzendarbeiders (4 categoriën)   

Gemiddeld aantal 

uitzendarbeiders 

Minimum aantal uitzendarbeiders Totaal 

0 1 - 2 3 - 10 11 + 

- 2 31,7% 14,0% ,2%  45,9% 

3 - 5 11,3% 12,5% 1,2%  25,1% 

6 - 10 3,9% 5,2% 7,1%  16,2% 

11 + 3,4% 1,7% 4,7% 2,9% 12,8% 

Totaal 50,4% 33,4% 13,3% 2,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 407; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,426; gewogen op sector en grootte 
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Tabel 136:  Maximum aantal uitzendarbeiders volgens grootte (4 categoriën)  

 Maximum aantal uitzendarbeiders (4 cat.) Totaal 

3 of minder 4 tot 10 11 tot 20 21 of meer 

Sector      

Metaal 23,2% 31,2% 20,8% 24,8% 100,0% 

Voeding 27,2% 35,9% 12,6% 24,3% 100,0% 

Overige 39,3% 34,0% 12,6% 14,1% 100,0% 

Totaal 31,8% 33,6% 15,0% 19,6% 100,0% 

Grootte      

10 - 19 56,3% 29,2% 5,2% 9,4% 100,0% 

20 - 49 36,1% 44,4% 12,0% 7,5% 100,0% 

50 - 199 23,5% 30,2% 21,5% 24,8% 100,0% 

200+ 1,8% 25,0% 21,4% 51,8% 100,0% 

Totaal 31,8% 33,6% 15,0% 19,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 434 / 434; X²: p = ,007 / ,000; Cramer’s V = ,143 / ,283; niet gewogen 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

XXXIV. 

Tabel 137:  Minimum aantal uitzendarbeiders volgens grootte (4 categoriën)  

 Minimum aantal uitzendarbeiders (4 cat.) Totaal 

Geen enkele 1 of 2 3 tot 10 11 of meer 

Sector      

Metaal 50,4% 31,2% 12,0% 6,4% 100,0% 

Voeding 51,5% 25,2% 21,4% 1,9% 100,0% 

Overige 50,2% 30,1% 15,3% 4,3% 100,0% 

Totaal 50,6% 29,3% 15,8% 4,3% 100,0% 

Grootte      

10 - 19 60,4% 31,3% 6,3% 2,1% 100,0% 

20 - 49 48,2% 38,0% 13,1% 0,7% 100,0% 

50 - 199 47,6% 26,5% 20,4% 5,4% 100,0% 

200+ 47,4% 12,3% 26,3% 14,0% 100,0% 

Totaal 50,6% 29,3% 15,8% 4,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 437 / 437; X²: p = ,362 / ,000; Cramer’s V = - / ,179; niet gewogen 

Tabel 138: Variatie-indicator volgens gemiddeld aantal uitzendarbeiders 

Gemiddeld aantal 

uitzendarbeiders 

Variatie-indicator Totaal 

Klein 
1 tot 1,49 

Klein 
1 tot 1,49 

Klein 
1 tot 1,49 

 

 - 2 50,8% 27,3% 21,9% 100,0% 

3 - 5 28,3% 51,5% 20,2% 100,0% 

6 - 10 31,3% 43,3% 25,4% 100,0% 

11 + 48,1% 32,7% 19,2% 100,0% 

Totaal 41,6% 36,7% 21,7% 100,0% 

N= 401; X²: p = ,001; Cramer’s V = ,166 
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XXXV. 

Tabel 139:  Gemiddeld aantal uitzendarbeiders (gemiddeld, maximum & minimum) 
volgens aantal jaren inzet 

Aantal jaar  Gemiddeld aantal uitzendarbeiders 

Gemiddeld Maximum Minumum 

minder dan 5 jaar 3,8 6,0 1,2 

5 tot 10 jaar 8,0 13,5 2,0 

11 jaar of langer 8,5 17,1 2,0 

Totaal 7,0 12,2 1,8 

Anova: p =  ,122 ,152 ,086 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 433 

Tabel 140: Spreidingsindicatoren van het aantal uitzendbedienden 

 Aantal uitzendbedienden vorig jaar 

Gemiddeld Maximum Minimum 

N 228 225 225 

Gemiddelde 3,69 3,11 ,52 

Decielen (schijven van telkens 10 % bedrijven in opklimmende volgorde): 

10% 0 0 0 

20% 0 0 0 

30% 1 1 0 

40% 1 1 0 

50% 1 1 0 

60% 1 2 0 

70% 2 3 0 

80% 3 4 1 

90% 4 5 2 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 228 / 225 / 225; Gewogen op sector en grootte 

maximum aantal dat ze ooit in huis hebben gehad (zie Tabel 141 op bladzijde XXXVI)  
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XXXVI. 

Tabel 141:  Maximum aantal uitzendkrachten in 4 categorieën, bij gebruikers en ex-
gebruikers van uitzendarbeiders  

Maximum aantal 

uitzendkrachten 

Gebruikers Afhakers Totaal 

minder dan 3 36,8% 81,3% 45,9% 

4 tot 10 35,6% 5,6% 29,4% 

11 tot 20 13,0% ,9% 10,5% 

meer dan 21 14,7% 12,1% 14,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 523; X² = ,000; Cramer’s V = ,392; gewogen op sector en grootte; het 
maximum voor de niet-meer gebruikers heeft betrekking op het laatste jaar van gebruik, voor de gebruikers op vorig 
jaar. 

Aan de gebruikers van uitzendarbeid werden de drie hoofdmotieven voorgelegd. Men kon 

op een vierpuntenschaal het belang van dat motief aangeven, zowel voor arbeiders als voor 

bedienden. 
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XXXVII. 

Tabel 142:  Combinatie van variatie-index en inzetindex voor uitzendarbeiders 
volgens sector en grootte 

Combinatie van variatie-

index en inzetindex 

Aantal 

werknemers 

Sector Total p van X² 

Metaal Voeding Overige 

klein - beperkt 10 - 19 8,89 8,89 22,22 40,00 0,001333 

20 - 49 8,89 3,33 14,44 26,67 

50 - 199 5,56 1,11 21,11 27,78 

200+ 1,11  4,44 5,56 

Total 24,44 13,33 62,22 100,00 

klein - intensief 10 - 19 4,29 10,00 4,29 18,57 0,000542 

20 - 49 8,57 7,14 18,57 34,29 

50 - 199 14,29 14,29 10,00 38,57 

200+ 1,43 1,43 5,71 8,57 

Totaal 28,57 32,86 38,57 100,00 

medio - beperkt 10 - 19 7,81 1,56 15,63 25,00 0,039202 

20 - 49 3,13 9,38 17,19 29,69 

50 - 199 6,25 4,69 17,19 28,13 

200+ 6,25 1,56 9,38 17,19 

 23,44 17,19 59,38 100,00 

medio - intensief 10 - 19 7,61 1,09 4,35 13,04 0,018111 

20 - 49 8,70 15,22 13,04 36,96 

50 - 199 9,78 9,78 18,48 38,04 

200+ 5,43 2,17 4,35 11,96 

 31,52 28,26 40,22 100,00 

Tabel vervolgt op volgende bladzijde 
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XXXVIII. 

Vervolg van Tabel 142 

groot - beperkt 10 - 19 5,00 3,33 5,00 13,33 0,003365 

20 - 49 6,67 6,67 16,67 30,00 

50 - 199 6,67 6,67 15,00 28,33 

200+ 15,00 5,00 8,33 28,33 

 33,33 21,67 45,00 100,00 

groot - intensief 10 - 19 2,50 2,50 7,50 12,50 0,000333 

20 - 49 10,00 10,00 7,50 27,50 

50 - 199 20,00 15,00 15,00 50,00 

200+ 7,50 2,50  10,00 

 40,00 30,00 30,00 100,00 

Populatie 10 - 19 5,9 4,9 10,2 21,0  

20 - 49 7,4 8,1 14,2 29,7 

50 - 199 9,5 8,5 15,7 33,7 

200+ 6,8 2,1 6,8 15,7 

 29,7 23,5 46,8 100,0 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 395 (gebruikers van uitzendarbeiders die op alle benodigde vragen konden 
antwoorden) 
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XXXIX. 

Tabel 143: Hoofdmotieven voor de inzet van uitzendarbeiders en 
uitzendbedienden, detailoverzicht 

Motief is … 
Vervangen van afwezige Pieken opvangen Rekruteren 

arbeiders bedienden arbeiders bedienden arbeiders bedienden 

Het enige 5,9% 10,5% 9,3% 3,2% 6,2% 8,0% 

Het belangrijkste 34,3% 32,2% 52,1% 15,6% 40,9% 42,8% 

Bijkomstig  33,2% 31,1% 19,2% 27,8% 26,6% 25,4% 

Zonder belang 26,6% 26,2% 19,4% 53,4% 26,4% 23,8% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 509 / 268 / 501 / 262 / 497 / 265; Gewogen op sector en grootte 

De optie die in de antwoordmogelijkheden zat verwerkt om een duidelijk onderscheid te 

maken tussen een exclusief motief en een bijkomstig motief werd niet gebruikt. De scores 

op ‘enig motief zijn opvallend laag en deze op ‘belangrijkste’ zijn te hoog. De vlag dekt dus 

de lading niet22. 

 

Daaruit kan afgeleid worden dat de gebruikers hun motieven niet helder uit elkaar houden. 

Ze zijn niet als dusdanig gedefinieerd. De meest voor de hand liggende conclusie is dan dat 

de motieven voor de gebruikers door elkaar lopen. Dit is een belangrijke vaststelling omdat 

ze aangeeft dat de logica achter de beslissing enerzijds niet door één motief wordt 

gedomineerd en anderzijds dat de logica zelf allicht niet gekristalliseerd is. 

 

In wat volgt zal gezien de scores enkel verder worden gewerkt met tot een tweedeling 

herleide antwoorden. 

                                                 
22  Oorspronkelijk was de idee om per motief te vragen op welk aandeel van hun uitzendkrachten dit betrekking 

had . Uit de proefenquêtes bleek dat de respondenten daar niet konden op antwoorden. De huidige formulering 
bleek in de proefenquêtes bevredigend, maar het finale resultaat laat dan toch zien dat ook deze afgezwakte 
opdelingsvraag problemen stelt. 
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XL. 

Tabel 144:  Rekruteringsbehoefte aan arbeiders of bedienden, met of zonder 
specifieke ervaring of scholing   

Nood Profiel 

Arbeiders Bedienden 

Zonder 
specifieke scholing 

of ervaring 

Met 
specifieke scholing 

of ervaring 

Zonder 
specifieke scholing 

of ervaring 

Met 
specifieke scholing 

of ervaring 

nooit 37,6% 15,8% 80,5% 25,9% 

sporadisch 30,5% 29,4% 14,8% 32,9% 

regelmatig 19,7% 29,8% 3,4% 19,6% 

permanent 12,1% 25,0% 1,2% 21,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

N= 674 / 671 / 669 / 668; gewogen op sector en grootte. Voor de details van deze gegevens volgens sector en 
grootte zie bijlage Tabel *** tabelnummer koppelen op blz. *** blz koppelen 
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XLI. 

Tabel 145:  Aard van de rekruteringsnood volgens sector en grootte   

 Aard van de rekruteringsnood Totaal 

nooit of sporadisch regelmatig of permanent 

Sector    

 Arbeiders zonder specifieke scholing of ervaring 

Metaal 65,9% 34,1% 100,0% 

Voeding 57,1% 42,9% 100,0% 

Overige 68,7% 31,3% 100,0% 

Totaal 65,2% 34,8% 100,0% 

 Arbeiders met specifieke scholing of ervaring 

Metaal 34,4% 65,6% 100,0% 

Voeding 46,2% 53,8% 100,0% 

Overige 47,3% 52,7% 100,0% 

Totaal 43,5% 56,5% 100,0% 

Grootte    

 Arbeiders zonder specifieke scholing of ervaring 

10 - 19 73,2% 26,8% 100,0% 

20 - 49 68,9% 31,1% 100,0% 

50 - 199 53,4% 46,6% 100,0% 

200+ 65,2% 34,8% 100,0% 

Totaal 65,2% 34,8% 100,0% 

 Arbeiders met specifieke scholing of ervaring 

10 - 19 54,7% 45,3% 100,0% 

20 - 49 40,8% 59,2% 100,0% 

50 - 199 43,5% 56,5% 100,0% 

200+ 26,1% 73,9% 100,0% 

Totaal 43,5% 56,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 671 / 671 / 673 / 673; X²: p = ,041 / ,000 / ,014 / ,000; niet gewogen 
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XLII. 

Tabel 146:  Aandeel via uitzendarbeid aangeworven arbeidersaandeel via 
uitzendarbeid aangeworven bedienden  

Aandeel via 

uitzendarbeid 

aangeworven… 

Bedienden 

Totaal 

arbeiders geen enkele minder dan de 
helft 

meer dan de 
helft 

allemaal 

geen enkele 11,3% 2,8% 0,0% 3,5% 17,6% 

minder dan de helft 6,3% 6,3% 4,2% 1,4% 18,3% 

meer dan de helft 10,6% 11,3% 6,3% 1,4% 29,6% 

allemaal 7,7% 2,8% 6,3% 17,6% 34,5% 

Totaal 35,9% 23,2% 16,9% 23,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 142 ,000 ,338. Correlatiecoëfficiënt gecontroleerd voor grootte =  ,3417, p = 
,000. 

Tabel 147:  Gemiddeld percentage aanwervingen via andere kanalen volgens sector 
en grootte  

 Gemiddeld percentage aanwervingen via andere kanalen 

Arbeiders bedienden 

Grootte   

10 – 19 1,98% 1,05% 

20 – 49 1,95% 1,04% 

50 – 199 3,91% 2,47% 

200+ 17,15% 9,02% 

Sector   

Metaal 4,58% 3,31% 

Voeding 3,64% 3,54% 

Overige 5,35% 3,73% 

Totaal 4,74% 3,58% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 241 / 369 Anova: p = ,555 / ,957; niet gewogen 
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XLIII. 

Tabel 148:  Pieken in de productie volgens sector en grootte  

 Pieken in de productie Totaal 

Ja Nee 

Sector 

Metaal 73,9% 26,1% 100,0% 

Voeding 82,7% 17,3% 100,0% 

Overige 75,4% 24,6% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 81,1% 18,9% 100,0% 

20 – 49 wn 76,3% 23,7% 100,0% 

50 – 199 wn 77,2% 22,8% 100,0% 

200+ wn 66,7% 33,3% 100,0% 

Totaal 76,7% 23,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 677 / 677; X²: p = ,119 / ,064 

Tabel 149:  Hoofdmotieven volgens pieken in de productie  

Pieken in de productie Motief … is belangrijk 

Vervangen van afwezige Pieken opvangen rekruteren 

arbeiders bedienden arbeiders bedienden arbeiders bedienden 

Ja 38,90% 42,60% 68,70% 19,40% 45,10% 47,70% 

Nee 48,50% 43,30% 30,10% 16,10% 52,60% 61,70% 

Totaal 40,80% 42,70% 61,40% 18,70% 46,50% 51,00% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = ***, enkel bedrijven die van uitzendarbeid gebruik maken; gewogen op 
sector en grootte 
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Tabel 150:  Aard van het patroon in de productiepieken 

Patroon % antwoorden % bedrijven 

Geen terugkerend patroon 2,1% 2,3% 

Wekelijks 2,7% 2,9% 

Maandelijks 16,5% 18,1% 

Seizoen 59,4% 65,1% 

Jaarlijks 18,1% 19,8% 

Meerjaarlijks 1,2% 1,3% 

Totaal 100,0% 109,5% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 316, bedrijven met pieken die enigszins voorspelbaar zijn qua moment, 
meerdere antwoorden mogelijk, gewogen op sector en grootte 

Tabel 151:  Hoogte van de piek (percentage productiestijging)  

Productiestijging Procent bedrijven 

minder dan 25% 37,3% 

25 tot 75% 46,9% 

meer dan 75% 15,7% 

Totaal 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 143, bedrijven die pieken kennen en 
een min of meer voorspelbare productiestijging; gewogen op sector en grootte 
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XLV. 

Tabel 152: Procentuele productiestijging bij een piek volgens inzetindex 
uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Procent productiestijging Totaal 

minder dan 25% 25 tot 75% meer dan 75% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 10,1% 9,4% 5,1% 24,6% 

Beperkt 18,1% 21,0% 5,1% 44,2% 

Intensief 9,4% 16,7% 5,1% 31,2% 

Totaal 37,7% 47,1% 15,2% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 12,4% 15,5% 6,2% 34,0% 

Medio 16,5% 18,6% 5,2% 40,2% 

Groot 9,3% 13,4% 3,1% 25,8% 

Totaal 38,1% 47,4% 14,4% 100,0% 

Bron: STV Onderzoek Uitzendarbeid 2000; N = 138 / 97, enkel bedrijven met pieken en die de hoogte ervan kunnen 
voorspellen; X²: p = ,541 / ,940; gewogen op sector en grootte 

Tabel 153: Nood aan meer personeel bij pieken volgens inzetindex 
uitzendarbeiders  

Inzetindex 

uitzendarbeiders 

Bij piek nood aan meer personeel Totaal 

Nee Ja 

Geen 57,8% 42,2% 100,0% 

Beperkt 26,2% 73,8% 100,0% 

Intensief 9,9% 90,1% 100,0% 

Totaal 31,6% 68,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 525, bedrijven met productiepieken, X²: p = ,000; Cramer’s V = ,408; 
gewogen op sector en grootte 
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Tabel 154:  Aard van de personeelsbehoefte bij productiepieken 

Aard van de personeelsbehoefte bij productiepieken % bedrijven 

Bedienden met specifieke scholing en/of ervaring 2,2% 

Bedienden zonder specifieke scholing of ervaring 8,8% 

Arbeiders met specifieke scholing of ervaring 49,6% 

Arbeiders zonder specifieke scholing of ervaring 48,8% 

Totaal 109,4% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 359, bedrijven met pieken in de 
productie, die (onder meer) nood hebben aan extra personeel; meerdere antwoorden mogelijk, gewogen op sector 
en grootte 
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XLVII. 

Tabel 155:  Uitspraken omtrent Uitzendarbeid, overzicht 5 puntenschaal 

Uitspraak 

helemaal 

niet 

akkoord 

niet 

akkoord neutraal akkoord 

volledig 

akkoord 

Uitzendarbeid kan enkel voor eenvoudige functies 7,8% 53,7% 8,6% 23,7 6,2 

Het voordeel van uitzendkrachten ten opzichte van 

onderaannemers is dat men ze beter kan sturen 
1,3% 29,8% 19,2% 44,2 5,6 

Teveel uitzendkrachten is niet goed voor de sfeer in het bedrijf 2,3% 32,9% 14,4% 41,1 9,2 

Een belangrijk gedeelte van de activiteiten binnen de 

personeelsdiensten kan evengoed uitbesteed worden 
3,4% 43,6% 10% 39,9 3 

Het inzetten van uitzendkrachten bemoeilijkt de planning en de 

coördinatie van de werkverdeling 
4,7% 56,5% 10,6% 22,9 5,2 

Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing 1,1% 22,5% 5% 62,7 8,7% 

Het is handig om altijd een minimum aan uitzendkrachten in huis 

te hebben 
4,4% 50,9% 15,3% 26,5 2,9% 

Dat Uitzendarbeid nauwelijks extra-werk voor de 

personeelsverantwoordelijken oplevert is een belangrijk voordeel 
4,4% 32,3% 12,3% 46% 5% 

We zetten nu uitzendkrachten in op functies waar we dat enkele 

jaren geleden niet zouden gedaan hebben 
4,9% 55,2% 11% 25,9% 3,1% 

Of we willen of niet, uitzendkrachten zijn de enige kandidaten die 

we nog kunnen vinden 
4,8% 49,5% 10,4% 31,7% 3,6% 

Uitzendkantoren zijn de meest geschikte partners voor onze 

personeelsbehoeftes 
4,1% 30,8% 19,9% 41,5% 3,7% 

Uitzendkrachten worden ingezet voor taken die zodanig 

weinig,voorkomen dat het de moeite niet is om er iemand vast 

voor in dienst te nemen 

8% 63,7% 8,1% 18,9% 1,3% 

Door het inzetten van uitzendkrachten kunnen we het aantal 

overuren beperken 
2,4% 30,2% 10,9% 52,3% 4,2% 

Alles bij elkaar beschouwd is de prijs van Uitzendarbeid gunstig 2,5% 22,7% 22,8% 49,6% 2,4% 

Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel uitzendkrachten 

ingezet 
2% 38% 12,7% 41% 6,3% 

Het verlengen van de proefperiode wanneer men via 

Uitzendarbeid aanwerft is geen doorslaggevend element 
1,7% 29% 15,6% 50,9% 2,8% 

Uitzendarbeid stelt ons in staat om een buffer op te bouwen voor 

als het economisch bergaf zou gaan 
2,2% 45,7% 15,3% 33,6% 3,1% 

Uitzendarbeid passen we toe bij het opstarten van een afdeling, 

dienst of productielijn waInzetindex uitzendarbeidersij er meer 

volk nodig is bij de start dan wanneer alles definitief in werking is 

4% 48% 15,5% 31% 1,5% 
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XLVIII. 

Tabel 156:  Correlaties tussen de uitspraken  

Partiële correlatie gecontroleerd op grootte 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R  

A  Uitzendarbeid kan enkel voor eenvoudige functies   0,17    0,24     0,21       A 

B  Het voordeel van uitzendkrachten ten opzichte van 
onderaannemers is dat men ze beter kan sturen           0,19        B 

C  
Teveel uitzendkrachten is niet goed voor de sfeer in het 
bedrijf 0,17    0,18 0,19             C 

D  Een belangrijk gedeelte van de activiteiten binnen de 
personeelsdiensten kan evengoed uitbesteed worden                   D 

E  
Het inzetten van uitzendkrachten bemoeilijkt de planning en 
de coördinatie van de werkverdeling   0,18                E 

F  Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing   0,19                F 

G  
Het is handig om altijd een minimum aan uitzendkrachten in 
huis te hebben 0,24                0,27  G 

H  
Dat Uitzendarbeid nauwelijks extra-werk voor de 
personeelsverantwoordelijken oplevert is een belangrijk 
voordeel 

          0,26  0,2  0,18  0,18  H 

I  We zetten nu uitzendkrachten in op functies waar we dat 
enkele jaren geleden niet zouden gedaan hebben                   I 

J  Of we willen of niet, uitzendkrachten zijn de enige kandidaten 
die we nog kunnen vinden 

          0,29        J 

K  Uitzendkantoren zijn de meest geschikte partners voor onze 
personeelsbehoeftes  0,19      0,26  0,29    0,19    0,18 K 

L  
Uitzendkrachten worden ingezet voor taken die zodanig 
weinig, voorkomen dat het de moeite niet is om er iemand 
vast voor in dienst te nemen 

0,21                  L 

M  Door het inzetten van uitzendkrachten kunnen we het aantal 
overuren beperken        0,2       0,28  0,27 0,17 M 

N  Alles bij elkaar beschouwd is de prijs van Uitzendarbeid 
gunstig 

          0,19        N 

O  Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel 
uitzendkrachten ingezet        0,18     0,28    0,34  O 

P  Het verlengen van de proefperiode wanneer men via 
Uitzendarbeid aanwerft is geen doorslaggevend element 

                  P 

Q  Uitzendarbeid stelt ons in staat om een buffer op te bouwen 
voor als het economisch bergaf zou gaan       0,27 0,18     0,27  0,34   0,26 Q 

R  
Uitzendarbeid passen we toe bij het opstarten van een 
afdeling, dienst of productielijn wanneer er meer volk nodig is 
bij de start dan wanneer alles definitief in werking is 

          0,18  0,17    0,26  R 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R  
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Tabel 157: Correlaties tussen uitspraken, sector, grootte, inzetindex uitzendarbeiders, inzetindex bedienden en Variatie-indicator 

Uitspraak          effect met… (vaker “akkoord”) 
sector grootte arbindex Bedindex variatie 

Uitzendarbeid kan enkel voor eenvoudige functies A        -   

Het voordeel van uitzendkrachten ten opzichte van onderaannemers is dat men ze beter kan sturen 
B           

Teveel uitzendkrachten is niet goed voor de sfeer in het bedrijf 
C           

Een belangrijk gedeelte van de activiteiten binnen de personeelsdiensten kan evengoed uitbesteed worden 
D  +         

Het inzetten van uitzendkrachten bemoeilijkt de planning en de coördinatie van de werkverdeling 
E           

Uitzendarbeid is per definitie een tijdelijke oplossing 
F     (+) (+)   

Het is handig om altijd een minimum aan uitzendkrachten in huis te hebben 
G + + ++   (+) 

Dat uitzendarbeid nauwelijks extra-werk voor de personeelsverantwoordelijken oplevert is een belangrijk voordeel 
H   +   (+)   

We zetten nu uitzendkrachten in op functies waar we dat enkele jaren geleden niet zouden gedaan hebben 
I       (+)   

Of we willen of niet, uitzendkrachten zijn de enige kandidaten die we nog kunnen vinden 
J    +       

Uitzendkantoren zijn de meest geschikte partners voor onze personeelsbehoeftes 
K     (+)     

Uitzendkrachten worden ingezet voor taken die zodanig weinig,voorkomen dat het de moeite niet is om er iemand vast voor in dienst te nemen 
L    + (+)     

Door het inzetten van uitzendkrachten kunnen we het aantal overuren beperken 
M          

Alles bij elkaar beschouwd is de prijs van uitzendarbeid gunstig 
N +         

Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel uitzendkrachten ingezet 
O   + (+)     

Het verlengen van de proefperiode wanneer men via uitzendarbeid aanwerft is geen doorslaggevend element 
P   +       

Uitzendarbeid stelt ons in staat om een buffer op te bouwen voor als het economisch bergaf zou gaan 
Q     ++     

Uitzendarbeid passen we toe bij het opstarten van een afdeling, dienst of productielijn waarbij er meer volk nodig is bij de start dan wanneer alles 
definitief in werking is R           

Etamax ,103 Etamax ,137 
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L. 

Tabel 158: Bedrijfstype en nabijheid van vestigingen met gelijkaardig 
productieproces 

Bedrijfstype  
    

Zelfstandig 62,9% 
    

Hoofdzetel 19,0% 
  Vestiging dichtbij met gelijkaardig productieproces  

Vestiging 16,8% 
  

Ja 24,6% 

Combinatie 1,3% 
  

Nee 75,4% 

Totaal 100,0% 
  

Totaal 100,0% 

N= 686; Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 244 (subtabel); gewogen op Sector & grootte 

Tabel 159: Bedrijfstype volgens index inzet uitzendarbeiders  

Index inzet 

uitzendarbeiders 

Bedrijfstype Totaal 

Zelfstandig Hoofdzetel Vestiging Combi 

Geen 40,0% 29,8% 24,3% 11,1% 35,1% 

Beperkt 35,6% 38,9% 38,3% 55,6% 37,0% 

Intensief 24,3% 31,3% 37,4% 33,3% 27,9% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 687; X²: p = ,001; Cramer’s V = ,127; gewogen op sector en grootte 

Sterk verband tussen grootte en bedrijfstype (X²: p = ,000; Cramer’s V = ,651) suggereert 

dat het verband vooral het effect is van de intermediering van grootte. 

Tabel 160: Bedrijfstype volgens index inzet uitzendbedienden  

Index inzet 

uitzendbedienden 

Bedrijfstype Totaal 

Zelfstandig Hoofdzetel Vestiging Combi 

Geen 75,4% 54,2% 36,5% 62,5% 64,7% 

Beperkt 22,3% 40,5% 62,6% 37,5% 32,7% 

Intensief 2,3% 5,3% ,9%  2,6% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 685; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,238; gewogen op sector en grootte 
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LI. 

Tabel 161: Nabijheid vergelijkbare productie volgens index inzet uitzendarbeiders  

Inzetindex 

uitzendarbeiders 

Nabijgelegen gelijkaardige productievestiging Totaal 

Ja Nee 

Geen 26,7% 27,7% 27,5% 

Beperkt 36,7% 39,1% 38,5% 

Intensief 36,7% 33,2% 34,0% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 244; X²: p = ,882; gewogen op sector en grootte 

Tabel 162: Nabijheid vergelijkbare productie volgens inzet uitzendbedienden  

Inzetindex 

uitzendbedienden 

Nabijgelegen gelijkaardige productievestiging Totaal 

Ja nee 

Geen 43,3% 47,0% 46,1% 

Beperkt 55,0% 49,2% 50,6% 

Intensief 1,7% 3,8% 3,3% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 291; X²: p  ,605; gewogen op sector en grootte 

Duur en factor geen verschil 

Tabel 163: Nabijheid vergelijkbare productie volgens idee pool  

Nabijgelegen 

gelijkaardige 

productievestiging 

Pool zinvol Totaal 

Ja Ja, 
maar onder bepaalde 

voorwaarden 

Nee 

Ja 15,3% 20,3% 64,4% 100,0% 

Nee 10,2% 11,4% 78,4% 100,0% 

Totaal 11,5% 13,6% 74,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 235; X²: p = ,093; Cramer’s V = ,142 
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LII. 

Tabel 164: Zin van een pool volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Pool(2) zinvol? Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Ja 11,7% 7,4% 8,0% 9,0% 

Ja, maar(1) 9,5% 10,7% 19,7% 12,9% 

Nee 78,8% 81,8% 72,3% 78,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. (1) onder bepaalde voorwaarden; (2) definitie zie Tabel 81; N = 652; X²: p = ,045, 
Cramer’s V = ,102 

Tabel 165: Zin van een pool volgens inzetindex uitzendbedienden  

Pool(2) zinvol? Inzetindex uitzendbedienden Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Ja 8,1% 13,2% 13,3% 10,2% 

Ja, maar(1) 11,0% 17,4% 13,3% 13,6% 

Nee 80,8% 69,4% 73,3% 76,1% 

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. (1) onder bepaalde voorwaarden; (2) definitie zie Tabel 81; N = 652; X²: p = ,024, 
Cramer’s V = ,098 

Tabel 166: Tijdelijke contracten arbeiders volgens Inzetindex uitzendarbeiders 

Tijdelijke 

contracten 

arbeiders 

Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

Geen Beperkt Intensief 

Nee 42,2% 35,4% 22,4% 100,0% 

Ja 17,9% 41,5% 40,6% 100,0% 

Totaal 33,7% 37,5% 28,8% 100,0% 
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LIII. 

Tabel 167: Tijdelijke contracten arbeiders: toevallig of permanent volgens 
inzetindex uitzendarbeiders  

Tijdelijke contracten 

arbeiders 

inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

1  Geen 2  Beperkt 3  Intensief 

Toevallig 8,4% 25,7% 13,5% 47,7% 

Permanent 9,3% 16,9% 26,2% 52,3% 

Totaal 17,7% 42,6% 39,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 287, enkel bedrijven met tijdelijke contracten voor arbeiders 

Tabel 168: Percentage tijdelijke contracten op aantal arbeiders volgens Inzetindex 
uitzendarbeiders  

Percentage tijdelijke 

contracten op aantal 

arbeiders 

Inzetindex uitzendarbeiders Totaal 

1  Geen 2  Beperkt 3  Intensief 

5% of minder 5,3% 18,4% 10,5% 34,2% 

5,01 tot 10% 6,6% 12,7% 11,4% 30,7% 

10,01% of meer 5,7% 10,5% 18,9% 35,1% 

Totaal 17,5% 41,7% 40,8% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 228, enkel bedrijven met tijdelijke contracten voor arbeiders 

Tabel 169: Percentage tijdelijke contracten op aantal arbeiders volgens Variatie-
indicator  

Percentage tijdelijke 

contracten op aantal 

arbeiders 

Variatie-indicator Totaal 

klein - 1 tot 1,49 medio - 1,50 - 2 groot - 2 of meer 

5% of minder 11,0% 12,1% 11,6% 34,7% 

5,01 tot 10% 15,6% 8,7% 5,8% 30,1% 

10,01% of meer 11,6% 16,2% 7,5% 35,3% 

Totaal 38,2% 37,0% 24,9% 100,0% 

173, enkel bedrijven met tijdelijke contracten voor arbeiders 
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LIV. 

Tabel 170: Tijdelijke contracten arbeiders volgens Variatie-indicator 

Tijdelijke contracten 

arbeiders 

Variatie-indicator Totaal 

Klein 
1 tot 1,49 

Medio 
1,50 - 2 

Groot 
2 of meer 

ja 37,7% 37,1% 25,1% 100,0% 

nee 44,8% 35,7% 19,5% 100,0% 

Totaal 41,7% 36,4% 22,0% 100,0% 

 



Bijlagen 

 
 

 

LV. 

Tabel 171: Inzetindex tijdelijke contracten uitzendarbeiders volgens sector, grootte, 
inzetindex uitzendarbeiders en Variatie-indicator   

 Inzetindex Tijdelijke contracten arbeiders Totaal 

geen Beperkt 
7 % of minder 

Intensief 
meer dan 7% 

Sector 

Metaal 54,2% 22,6% 23,2% 100,0% 

Voeding 57,2% 19,1% 23,7% 100,0% 

Overige 60,0% 24,1% 15,9% 100,0% 

Grootte 

10 - 19 75,7% 5,3% 19,0% 100,0% 

20 - 49 70,3% 14,9% 14,9% 100,0% 

50 - 199 43,7% 31,7% 24,6% 100,0% 

200+ 15,6% 62,3% 22,1% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 81,7% 9,1% 9,1% 100,0% 

Beperkt 61,2% 23,3% 15,5% 100,0% 

Intensief 50,5% 17,0% 32,4% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 60,4% 15,9% 23,8% 100,0% 

Medio 55,2% 21,0% 23,8% 100,0% 

Groot 50,0% 27,9% 22,1% 100,0% 

Totaal 65,0% 16,8% 18,2% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 644 / 644 / 644 / 407; X²: p = ,167 / ,000 / ,000 / ,217; Cramer’s V = - / ,332 / 
,223 / -; gewogen op sector en grootte behalve voor de kruisingen met sector en grootte zelf. 
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LVI. 

Tabel 172: Tijdelijke werkloosheid volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Tijdelijke werkloosheid Totaal 

geen Beperkt 
50% of minder van 

de arbeiders 

Intensief 
meer dan 50% van 

de arbeiders 

Sector 

Metaal 58,9% 25,0% 16,1% 100,0% 

Voeding 63,7% 15,8% 20,5% 100,0% 

Overige 53,8% 23,4% 22,8% 100,0%  

Grootte 

10 – 19 wn 57,3% 19,3% 23,4% 100,0% 

20 – 49 wn 58,1% 21,8% 20,1% 100,0% 

50 – 199 wn 56,2% 24,2% 19,7% 100,0% 

200+ wn 60,5% 23,7% 15,8% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 55,6% 20,4% 24,1% 100,0% 

Beperkt 57,7% 20,5% 21,9% 100,0% 

Intensief 59,2% 25,9% 14,9% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 54,1% 23,6% 22,3% 100,0% 

Medio 62,9% 20,5% 16,7% 100,0% 

Groot 59,2% 22,4% 18,4% 100,0% 

Totaal 57,4% 22,0% 20,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 604 / 604 / 604 / 373; X²: p = ,107 / ,830 / ,428 / ,844; de kruisingen met 
sector en grootte zijn niet gewogen, de overige kruisingen en het algemeen totaal zijn gewogen op sector en grootte. 
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LVII. 

Tabel 173: Aanpassen verlofregelingen van arbeiders bij pieken volgens sector, 
grootte, inzetindex uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Aanpassen verlofregeling arbeiders bij pieken Totaal 

ja Nee 

Sector 

Metaal 30,4% 69,6% 100,0% 

Voeding 37,3% 62,7% 100,0% 

Overige 28,6% 71,4% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 28,0% 72,0% 100,0% 

20 – 49 wn 28,5% 71,5% 100,0% 

50 – 199 wn 33,0% 67,0% 100,0% 

200+ wn 39,5% 60,5% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 27,0% 73,0% 100,0% 

Beperkt 27,6% 72,4% 100,0% 

Intensief 33,3% 66,7% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 27,7% 72,3% 100,0% 

Medio 28,1% 71,9% 100,0% 

Groot 34,5% 65,5% 100,0% 

Totaal 29,3% 70,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 649 / 649 / 649 / 409 / 649; X²: p = ,159 / ,206 / ,140 / ,542 / ,138; de kruising 
met sector en grootte is niet gewogen, het algemeen totaal en de overige variabelen zijn gewogen op sector en 
grootte. Ook ondernemingen die geen pieken kennen zijn hierin opgenomen. Selectie op het voorkomen van pieken 
geeft geen verschil van betekenis. 
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LVIII. 

Tabel 174: Aanpassen verlofregelingen van bedienden bij pieken volgens sector, 
grootte, inzetindex uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Aanpassen verlofregeling bedienden bij pieken Totaal 

ja nee 

Sector 

Metaal 24,0% 76,0% 100,0% 

Voeding 28,5% 71,5% 100,0% 

Overige 24,5% 75,5% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 23,3% 76,7% 100,0% 

20 – 49 wn 23,0% 77,0% 100,0% 

50 – 199 wn 23,7% 76,3% 100,0% 

200+ wn 37,1% 62,9% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 21,1% 78,9% 100,0% 

Beperkt 28,1% 71,9% 100,0% 

Intensief    

Totaal 76,5% 23,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 646 / 646 / 646; X²: p = ,594 / ,053 / ,036; Cramer’s V = - / ,109 / ,083; de 
kruising met sector en grootte is niet gewogen, het algemeen totaal en de overige variabelen zijn gewogen op sector 
en grootte. Ook ondernemingen die geen pieken kennen zijn hierin opgenomen. Selectie op het voorkomen van 
pieken geeft geen verschil van betekenis. 
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LIX. 

Tabel 175:  Deeltijds werk arbeiders volgens sector, grootte en inzetindex 
uitzendarbeiders  

 Deeltijds werk bij arbeiders Totaal 

Geen Beperkt (-10%) Intensief (10%+) 

Sector 

Metaal 57,3% 35,4% 7,3% 100,0% 

Voeding 47,4% 34,9% 17,8% 100,0% 

Overige 53,2% 37,9% 8,9% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 65,9% 20,5% 13,5% 100,0% 

20 – 49 wn 60,6% 32,6% 6,7% 100,0% 

50 – 199 wn 45,7% 45,7% 8,6% 100,0% 

200+ wn 21,3% 61,3% 17,5% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 66,4% 23,0% 10,6% 100,0% 

Beperkt 51,6% 39,4% 8,9% 100,0% 

Intensief 58,1% 32,8% 9,1% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 58,2% 30,9% 10,9% 100,0% 

Medio 53,1% 37,9% 9,0% 100,0% 

Maximum 56,0% 36,9% 7,1% 100,0% 

Totaal 55,8% 34,8% 9,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 644 / 644 / 644 / 406; X²: p = ,018 / ,000 / ,015 / ,686; Cramer’s V = ,096 / 
,225 / ,098 / -; de kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, deze met de inzetindex uitzendarbeiders en het 
algemeen totaal zijn gewogen op sector en grootte. 
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LX. 

Tabel 176:  Werken met zelfstandigen en/of freelancers volgens sector, grootte, 
inzetindex uitzendarbeiders en uitzendbedienden  

 Zelfstandigen of freelancers Totaal 

Ja Nee 

Sector 

Metaal 39,6% 60,4% 100,0% 

Voeding 26,0% 74,0% 100,0% 

Overige 39,9% 60,1% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 35,6% 64,4% 100,0% 

20 – 49 wn 32,8% 67,2% 100,0% 

50 – 199 wn 39,0% 61,0% 100,0% 

200+ wn 42,4% 57,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 36,9% 63,1% 100,0% 

Beperkt 37,3% 62,7% 100,0% 

Intensief 35,4% 64,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 35,7% 64,3% 100,0% 

Beperkt 39,6% 60,4% 100,0% 

Totaal 36,6% 63,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 665 / 665 / 665 / 665; X²: p = ,008 / ,380 / ,920 / ,272; Cramer’s V = ,120 /  - / 
- / - ; de kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, deze met de inzetindexen en het algemeen totaal zijn 
gewogen op sector en grootte. 
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LXI. 

Tabel 177:  Deeltijds werk bedienden volgens sector, grootte en inzetindex 
uitzendbedienden  

 Deeltijds werk bij bedienden Totaal 

Geen Beperkt (-10%) Intensief (10%+) 

Sector 

Metaal 46,1% 40,0% 13,9% 100,0% 

Voeding 39,3% 34,0% 26,7% 100,0% 

Overige 45,7% 34,5% 19,8% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 59,5% 17,8% 22,7% 100,0% 

20 – 49 wn 51,3% 25,1% 23,6% 100,0% 

50 – 199 wn 35,1% 47,9% 17,0% 100,0% 

200+ wn 13,9% 75,9% 10,1% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 58,7% 20,3% 21,0% 100,0% 

Beperkt 31,6% 48,1% 20,3% 100,0% 

Totaal 49,8% 29,4% 20,8% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 643 / 643 / 643; X²: p = ,060 / ,000 / ,000; Cramer’s V = ,084 / ,285 / ,338; de 
kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, deze met de inzetindex bedienden en het algemeen totaal zijn 
gewogen op sector en grootte. 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

LXII. 

Tabel 178:  Variabele uurroosters voor arbeiders volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Variabele uurroosters voor arbeiders Totaal 

geen minder dan 55% meer dan 55% 

Sector 

Metaal 82,1% 9,5% 8,4% 100,0% 

Voeding 65,4% 14,4% 20,3% 100,0% 

Overige 80,4% 10,8% 8,9% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 78,4% 11,1% 10,5% 100,0% 

20 - 49 71,7% 15,2% 13,1% 100,0% 

50 - 199 82,9% 7,2% 9,9% 100,0% 

200+ 75,6% 11,6% 12,8% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 82,1% 9,2% 8,7% 100,0% 

Beperkt 75,0% 12,3% 12,7% 100,0% 

Intensief 75,5% 14,4% 10,1% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 78,5% 11,7% 9,8% 100,0% 

Medio 72,2% 18,1% 9,7% 100,0% 

Groot 70,2% 11,9% 17,9% 100,0% 

Totaal 74,4% 14,1% 11,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 648 / 648 / 648 / 404; X²: p = ,001 / ,242 / ,957 / ,624; Cramer’s V = ,122 / - / 
- / - ; de kruising met sector en die met grootte is niet gewogen, de overige zijn gewogen op sector en grootte, 
evenals het tabeltotaal. 
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LXIII. 

Tabel 179:  Variabele uurroosters voor bedienden volgens sector, grootte en 
inzetindex bedienden  

 Variabele uurroosters bij bedienden Totaal 

geen een gedeelte allemaal 

Sector 

Metaal 82,5% 10,4% 7,1% 100,0% 

Voeding 74,2% 13,2% 12,6% 100,0% 

Overige 83,0% 9,3% 7,7% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 86,2% 4,3% 9,6% 100,0% 

20 – 49 wn 84,6% 7,7% 7,7% 100,0% 

50 – 199 wn 79,8% 13,8% 6,4% 100,0% 

200+ wn 63,2% 23,0% 13,8% 100,0% 

Inzetindex bedienden 

Geen 88,6% 4,8% 6,6% 100,0% 

Beperkt 74,1% 15,5% 10,5% 100,0% 

Totaal 83,8% 8,3% 7,9% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 658 / 658 / 658; X²: p = ,186 / ,000 / ,000; Cramer’s V =  - / ,156 / ,207 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

LXIV. 

Tabel 180: Taakroulatie voor arbeiders volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Taakroulatie voor arbeiders Totaal 

geen Beperkt 
minder dan 1/2 

Intensief 
meer dan 1/2 

Sector 

Metaal 74,2% 14,6% 11,2% 100,0% 

Voeding 69,0% 14,5% 16,6% 100,0% 

Overige 75,5% 15,4% 9,1% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 71,3% 12,2% 16,5% 100,0% 

20 – 49 wn 77,4% 11,6% 11,1% 100,0% 

50 – 199 wn 79,0% 16,0% 5,0% 100,0% 

200+ wn 58,5% 26,8% 14,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 78,2% 9,4% 12,4% 100,0% 

Beperkt 72,5% 15,0% 12,4% 100,0% 

Intensief 73,6% 16,3% 10,1% 100,0% 

Variatie-indicator 

Minimal 76,4% 15,3% 8,3% 100,0% 

Medio 69,8% 18,0% 12,2% 100,0% 

Groot 67,9% 16,7% 15,5% 100,0% 

Totaal 72,1% 16,6% 11,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 641 / 641 / 641 / 392; X²: p = ,240 / ,000 / , 147 / ,385 /; Cramer’s V = - / ,141 
/ - / -; de kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, de andere en het algemeen totaal zijn gewogen op 
sector en grootte. 
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LXV. 

Tabel 181: Taakroulatie voor bedienden volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendbedienden  

 Taakroulatie voor bedienden Totaal 

geen beperkt intensief 

Sector 

Metaal 84,7% 10,7% 4,5% 100,0% 

Voeding 80,1% 8,9% 11,0% 100,0% 

Overige 81,9% 11,4% 6,7% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 78,1% 9,1% 12,8% 100,0% 

20 – 49 wn 85,6% 6,9% 7,4% 100,0% 

50 – 199 wn 87,2% 11,1% 1,7% 100,0% 

200+ wn 73,5% 21,7% 4,8% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 85,3% 6,5% 8,2% 100,0% 

Beperkt 77,6% 15,7% 6,7% 100,0% 

Intensief 88,2%  11,8% 100,0% 

Totaal 82,8% 9,4% 7,8% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 641 / 641 / 642; X²: p = ,667 / ,105 / ,002; Cramer’s V = - / - / ,116; de 
kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, de andere wel evenals het algemeen totaal. 

Tabel 182: Taakroulatie voor arbeiders volgens taakroulatie voor bedienden  

Taakroulatie voor 

arbeiders 

Taakroulatie voor bedienden Totaal 

geen beperkt intensief 

geen 72,4% 1,9% 1,4% 75,7% 

beperkt 6,1% 5,2% 1,9% 13,2% 

intensief 4,5% 1,9% 4,7% 11,1% 

Totaal 83,1% 8,9% 8,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 638; X²: p = ,000; Cramer’s V = ,477; gewogen op sector en grootte 
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LXVI. 

Tabel 183: Permanent of tijdelijk ploegenarbeid volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendarbeiders, Variatie-indicator en inzetindex uitzendbedienden  

 Ploegensysteem Totaal 

Ja, altijd Ja, maar niet het 
hele jaar door 

Nee 

Sector 

Metaal 38,0% 8,0% 54,0% 100,0% 

Voeding 47,8% 12,1% 40,1% 100,0% 

Overige 48,5% 8,5% 42,9% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 18,8% 6,6% 74,6% 100,0% 

20 – 49 wn 33,5% 15,5% 51,0% 100,0% 

50 – 199 wn 64,4% 8,8% 26,8% 100,0% 

200+ wn 88,2% 2,2% 9,7% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 21,7% 5,4% 72,9% 100,0% 

Beperkt 39,7% 8,3% 52,0% 100,0% 

Intensief 48,2% 16,6% 35,2% 100,0% 

Variatie-indicator 

Minimal 33,1% 12,2% 54,7% 100,0% 

Medio 45,9% 12,3% 41,8% 100,0% 

Groot  51,7% 11,2% 37,1% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 30,2% 10,6% 59,1% 100,0% 

Beperkt 48,4% 6,7% 44,8% 100,0% 

Intensief 16,7% 22,2% 61,1% 100,0% 

Totaal 35,8% 9,6% 54,5% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 684 / 684 / 685 / 407 / 684; X²: p = ,049 / ,000 / ,000 / ,169 / ,000; Cramer’s 
V = ,084 / ,367 / ,233 / - / ,176; sector en grootte niet gewogen; overige gewogen op sector en grootte. 
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Tabel 184: Uitbesteden van tussenstap en/of eindstap of niet uitbesteden volgens 
sector, grootte, inzetindex uitzendarbeiders, Variatie-indicator en 
inzetindex uitzendbedienden  

 Uitbesteden van…  

tussenstap eindstap beide geen van beide  

Sector 

Metaal 38,5% 7,1% 14,8% 39,6% 100,0% 

Voeding 18,7% 6,5% 7,7% 67,1% 100,0% 

Overige 26,8% 3,6% 18,1% 51,5% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 24,1% 6,2% 15,9% 53,8% 100,0% 

20 – 49 wn 26,2% 3,6% 16,9% 53,3% 100,0% 

50 – 199 wn 30,2% 5,7% 13,0% 51,0% 100,0% 

200+ wn 36,8% 5,7% 11,5% 46,0% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 26,7% 5,2% 15,9% 52,2% 100,0% 

Beperkt 29,3% 5,2% 16,9% 48,6% 100,0% 

Intensief 27,7% 4,3% 16,0% 52,1% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein  23,7% 3,6% 18,3% 54,4% 100,0% 

Medio 31,5% 3,4% 13,7% 51,4% 100,0% 

Groot  33,0% 8,0% 17,0% 42,0% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 29,4% 4,6% 16,6% 49,4% 100,0% 

Beperkt 25,6% 4,7% 15,8% 54,0% 100,0% 

Intensief 22,2% 22,2% 16,7% 38,9% 100,0% 

Totaal 28,0% 5,1% 16,4% 50,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 669 / 669 / 669 / 416 / 672;  X²: p = ;000 / ,523 / ,784 / ,059 / ,226;  Cramer’s 
V = ,162 / - / - / ,121 / -; de kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, de overige kruisingen en het 
algemeen totaal zijn gewogen op sector en grootte; 
De statistische tendens blijft gelijk wanneer de variatie in het uitbesteden beperkt wordt tot de tweedeling wel – niet 
uitbesteden. 
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LXVIII. 

Tabel 185: Polyvalentie bij arbeiders volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendarbeiders en Variatie-indicator  

 Polyvalente arbeiders Totaal 

geen enkele minder dan de helft meer dan de helft 

Sector 

Metaal 22,7% 36,8% 40,5% 100,0% 

Voeding 24,1% 29,1% 46,8% 100,0% 

Overige 25,9% 32,9% 41,2% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 25,0% 26,0% 49,0% 100,0% 

20 – 49 wn 24,0% 30,1% 45,9% 100,0% 

50 – 199 wn 25,7% 41,4% 33,0% 100,0% 

200+ wn 22,8% 37,0% 40,2% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 26,3% 27,7% 46,0% 100,0% 

Beperkt 21,3% 32,4% 46,2% 100,0% 

Intensief 26,6% 35,4% 38,0% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 22,6% 30,4% 47,0% 100,0% 

Medio  25,3% 31,5% 43,2% 100,0% 

Groot  19,8% 45,3% 34,9% 100,0% 

Totaal 23,0% 34,0% 43,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 671 / 671 / 671 / 416; X²: p = ,552 / ,023 / ,364 / ,106; Cramer’s V = - / ,104 / 
- / -; Behalve de kruising met sector en grootte zelf is alles, inclusief het algemeen totaal, gewogen op sector en 
grootte. 
Bij 16% van het algemeen totaal zijn alle arbeiders polyvalent. 
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LXIX. 

Tabel 186: Polyvalente bedienden volgens sector, grootte en inzetindex 
uitzendbedienden  

 Polyvalente bedienden Totaal 

Geen Minder dan de helft Meer dan de helft 

Sector 

Metaal 41,2% 23,0% 35,8% 100,0% 

Voeding 36,1% 21,3% 42,6% 100,0% 

Overige 38,3% 23,4% 38,3% 100,0% 

Grootte 

10 - 19 38,1% 13,2% 48,7% 100,0% 

20 - 49 41,8% 14,8% 43,4% 100,0% 

50 - 199 37,3% 35,8% 26,9% 100,0% 

200+ 35,5% 32,3% 32,3% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 41,1% 13,1% 45,8% 100,0% 

Beperkt 36,0% 31,6% 32,4% 100,0% 

Totaal 39,4% 19,3% 41,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 671 / 671 / 671; X²: p = ,772 / ,000 / ,000; Cramer’s V = - / ,185 / ,212; 
kruisingen met sector en grootte niet gewogen, kruising met inzetindex bedienden en algemeen totaal gewogen op 
sector en grootte. 
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Tabel 187: Inzetindex jobstudenten volgens sector, grootte, inzetindex 
uitzendarbeiders en inzetindex uitzendbedienden  

 Inzetindex jobstudenten Totaal 

Geen Kort 
contracten < 4 weken 

Lang 
contracten > 4 weken 

Sector 

Metaal 42,2% 32,2% 25,6% 100,0% 

Voeding 36,7% 27,3% 36,0% 100,0% 

Overige 49,5% 27,8% 22,6% 100,0% 

Grootte 

10 – 19 wn 65,8% 15,0% 19,3% 100,0% 

20 – 49 wn 46,9% 25,0% 28,1% 100,0% 

50 – 199 wn 32,8% 37,6% 29,6% 100,0% 

200+ wn 18,8% 49,4% 31,8% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 64,7% 15,9% 19,4% 100,0% 

Beperkt 50,0% 23,3% 26,7% 100,0% 

Intensief 33,9% 38,7% 27,4% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 53,6% 25,3% 21,1% 100,0% 

Medio 39,2% 30,1% 30,8% 100,0% 

Groot 30,2% 40,7% 29,1% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 57,9% 21,5% 20,6% 100,0% 

Beperkt 32,7% 34,6% 32,7% 100,0% 

Intensief 88,2%  11,8% 100,0% 

Totaal 50,5% 25,2% 24,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 657 / 657 / 657 / 409 / 657; X²: p = ,017 / ,000 / ,000 / ,024 / ,000; Cramer’s 
V = ,096 / ,237 / ,183 / ,117,209 
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Tabel 188: Tijdelijke contracten bedienden volgens inzetindex bedienden 

Tijdelijke contracten 

bedienden 

Inzetindex bedienden Totaal 

Geen Beperkt  

,00 *** 74,2% 25,8% 100,0% 

1,00 28,2% 71,8% 100,0% 

Totaal 67,0% 33,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = ***; X²: p = ; gewogen op sector en grootte 

Tabel 189:  Uitspraak “Inzet bij opstart” volgens inzetindex uitzendarbeiders en 
inzetindex uitzendbedienden  

 Uitzendarbeid passen we toe bij het opstarten van een afdeling, 
dienst of productielijn wanneer er meer volk nodig is bij de 

start dan wanneer alles definitief in werking is 

Totaal 

niet akkoord neutraal akkoord 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 49,0% 18,7% 32,3% 100,0% 

Beperkt 56,8% 14,5% 28,6% 100,0% 

Intensief 48,9% 13,4% 37,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 51,6% 16,0% 32,4% 100,0% 

Beperkt 51,9% 14,8% 33,3% 100,0% 

Intensief 66,7% 13,3% 20,0% 100,0% 

Totaal 52,1% 15,5% 32,4% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek. N = 688 / 688; X²: p = ,076 / ,919; Cramer’s V = ,082 / -; gewogen op sector en grootte 
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Tabel 190:  Uitspraak “Uitzendkrachten voor zeldzame taken” volgens inzetindex 
uitzendarbeiders en inzetindex uitzendbedienden  

 Uitzendkrachten worden ingezet voor taken die zodanig 
weinig,voorkomen dat het de moeite niet is om er iemand vast 

voor in dienst te nemen  

Totaal 

niet akkoord neutraal akkoord 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 56,9% 13,3% 29,9% 100,0% 

Beperkt 77,1% 5,6% 17,3% 100,0% 

Intensief 81,2% 5,2% 13,6% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 69,2% 8,4% 22,4% 100,0% 

Beperkt 78,1% 7,3% 14,6% 100,0% 

Intensief 52,9% 5,9% 41,2% 100,0% 

Totaal 71,7% 8,0% 20,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 658 / 658; X²: p = ,000 / ,000; Cramer’s V = ,216 / ,089; gewogen op sector 
en grootte 

Tabel 191: Gemiddeld percentage vernieuwde of verbeterde producten volgens 
beschrijving marktsituatie  

Marktsituatie Gemiddeld percentage van de omzet gebaseerd op 
nieuwe of verbeterde producten 

Sterk groeiende markt 39,17 

Groeiende markt 18,75 

Stabiele markt 15,57 

Krimpende markt 15,62 

Sterk krimpende markt 30,51 

Totaal 18,96 

Bron: STV Uitzendonderzoek; N = 332 (bedrijven die op beide vragen konden antwoorden); Eta: ,266 
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Tabel 192: Uitspraak “eigenlijk teveel” volgens inzetindex uitzendarbeiders  

Inzetindex 

uitzendarbeiders 

Eigenlijk worden er in onze onderneming teveel 
uitzendkrachten ingezet 

Totaal 

Niet akkoord Neutraal Akkoord 

Geen 45,3% 10,9% 43,8% 100,0% 

Beperkt 44,3% 16,3% 39,4% 100,0% 

Intensief 32,8% 8,9% 58,3% 100,0% 

Totaal 40,0% 12,7% 47,2% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 525, bedrijven die op de vraag konden antwoorden; X²: p = ,003; Cramer’s V 
= ,125 
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Tabel 193:  Fabrieksgeheim volgens sector, grootte, inzetindex uitzendarbeiders, 
Variatie-indicator en inzetindex uitzendbedienden  

 Fabrieksgeheim Totaal 

Ja Ja, op sommige 
plaatsen 

Nee 

Grootte     

10 - 19 26,5% 38,8% 34,7% 100,0% 

20 - 49 30,7% 39,2% 30,2% 100,0% 

50 - 199 29,4% 47,9% 22,7% 100,0% 

200+ 23,7% 60,2% 16,1% 100,0% 

Sector     

Metaal 28,1% 43,2% 28,6% 100,0% 

Voeding 29,1% 43,7% 27,2% 100,0% 

Overige 27,7% 45,4% 26,8% 100,0% 

Inzetindex uitzendarbeiders 

Geen 28,9% 35,1% 36,0% 100,0% 

Beperkt 29,5% 44,2% 26,3% 100,0% 

Intensief 24,7% 46,8% 28,4% 100,0% 

Variatie-indicator 

Klein 25,7% 45,0% 29,2% 100,0% 

Medio 30,1% 50,0% 19,9% 100,0% 

Groot 22,7% 39,8% 37,5% 100,0% 

Inzetindex uitzendbedienden 

Geen 29,8% 38,9% 31,4% 100,0% 

Beperkt 25,4% 49,6% 25,0% 100,0% 

Intensief 17,6% 11,8% 70,6% 100,0% 

Totaal 27,9% 41,8% 30,3% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 682 / 682 / 401 / 682; X²: p = ,003 / ,985 /; Cramer’s V = ,121 / -; Voor de 
kruisingen met inzetindexen en variatie-indicator geldt in de volgorde van de tabel: Partiële correlatie gecontroleerd 
op grootte: -,019 / ,041 / -,051 met p = ,617 / ,552 / ,184; kruisingen met sector en grootte zijn niet gewogen, deze 
met de inzetindexen en de variatie-indicator zijn gewogen op sector en grootte 
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Tabel 194: Procentuele verdeling van de uitzendarbeiders volgens variatie-index en 
grootte 

Variatie-index Inzetindex uitzendarbeiders Totaal  

Beperkt Intensief 

minimaal - 0 tot 1,49 5,0% 38,2% 43,2% 

medio - 1,50 - 2 6,3% 34,4% 40,7% 

maximaal - 2 of meer 6,1% 10,0% 16,1% 

Totaal 17,4% 82,6% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. De percentages drukken de verdeling uit van de uitzendkrachten aan het werk 
bij de gebruikers, op basis van het opgegeven gemiddeld aantal uitzendarbeiders. Gewogen op sector en grootte. 

Tabel 195: Combinatie van Variatie-indicator en inzetindex uitzendarbeiders 
volgens belang motief pieken opvangen 

Inzetindex Variatie-indicator Motief pieken opvangen Totaal 

belangrijk niet belangrijk 

Beperkt Klein 45,5% 54,5% 100,0% 

Beperkt Medio 50,0% 50,0% 100,0% 

Beperkt Groot 71,2% 28,8% 100,0% 

Intensief Klein 76,1% 23,9% 100,0% 

Intensief Medio 65,9% 34,1% 100,0% 

Intensief Groot 72,2% 27,8% 100,0% 

Totaal 61,3% 38,7% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 402; bedrijven die uitzendarbeiders inzetten en op alle betrokken vragen 
konden antwoorden; X²: p = ,000; gewogen op sector en grootte 
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Tabel 196: Gemiddelde duur van een uitzendopdracht voor arbeiders in werkdagen 
volgens de combinatie van Variatie-indicator en inzetindex 
uitzendarbeiders  

Inzetindex Variatie-indicator Gemiddelde duur van een uitzendopdracht voor arbeiders in 
werkdagen 

Beperkt Klein 51,5 werkdagen 

Beperkt Medio 39,4 werkdagen 

Beperkt Groot 30,3 werkdagen 

Intensief Klein 54,9 werkdagen 

Intensief Medio 59,1 werkdagen 

Intensief Groot 54,4 werkdagen 

Totaal 48,9 werkdagen 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 344, gebruikers van uitzendarbeid die op alle betrokken vragen konden 
antwoorden; Anova: p = ,005 
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LXXVII. 

Tabel 197:  Motieven waarom bedrijven zijn gestopt met uitzendarbeid voor 
arbeiders of bedienden, percentages van de antwoorden  

Aanleiding tot stoppen met uitzendarbeid  
Procent antwoorden 

arbeiders bedienden 

Productiepieken worden anders opgevangen 16,3% 14,3% 

Geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten 15,9% 8,4% 

Geen behoefte meer aan rekrutering 15,2% 22,2% 

Geen pieken in de productie meer 11,9% 11,8% 

Uitzendkrachten zijn nu vast aangeworven 11,1% 24,1% 

Kwaliteitsproblemen 11,1% 7,4% 

Te duur 8,1% 4,4% 

Herstructurering 7,0% 3,0% 

Teveel klachten van het personeel 3,3% 4,4% 

Totaal 100,0% 100,0%% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 107 voor de arbeiders, 110 voor de bedienden, bedrijven die niet meer met 
uitzendarbeid werken voor een van beide categorieën; gewogen op sector en grootte 



Uitzendarbeid in de Vlaamse industrie 

 
 

 

LXXVIII. 

Tabel 198:  Motieven waarom bedrijven zijn gestopt met uitzendarbeid voor 
arbeiders of volgens grootte  

Aanleiding tot stoppen met uitzendarbeid  Sector Totaal 

Metaal Voeding Overige 

Geen behoefte meer aan rekrutering 50,0% 47,4% 43,4% 45,6% 

Geen pieken in de productie meer 21,1% 57,9% 32,1% 35,2% 

Productiepieken worden anders opgevangen 52,6% 61,1% 43,4% 48,9% 

Teveel klachten van het personeel 16,7% 16,7% 5,7% 10,1% 

Kwaliteitsproblemen 38,9% 27,8% 34,0% 33,7% 

Herstructurering 21,1% 26,3% 18,9% 20,9% 

Uitzendkrachten zijn nu vast aangeworven 27,8% 47,4% 30,8% 33,7% 

Te duur 11,1% 16,7% 33,3% 25,3% 

Geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten 57,9% 52,6% 41,5% 47,3% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 107 voor de arbeiders,  
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Tabel 199: Motieven waarom bedrijven zijn gestopt met uitzendarbeid voor 
arbeiders of volgens grootte  

Aanleiding tot stoppen met uitzendarbeid  grootte Totaal 

10 – 19 20 – 49 50 – 199 200+  

Geen behoefte meer aan rekrutering 43,2% 50,0% 50,0% 25,0% 46,1% 

Geen pieken in de productie meer 40,5% 31,3% 31,3% 50,0% 36,0% 

Productiepieken worden anders opgevangen 40,5% 53,1% 68,8% 25,0% 49,4% 

Teveel klachten van het personeel 13,5% 6,3% 12,5% ,0% 10,1% 

Kwaliteitsproblemen 40,5% 34,4% 25,0% ,0% 33,7% 

Herstructurering 16,2% 25,0% 31,3% ,0% 21,3% 

Uitzendkrachten zijn nu vast aangeworven 27,0% 37,5% 43,8% 25,0% 33,7% 

Te duur 27,0% 28,1% 18,8% ,0% 24,7% 

Geen geschikte kandidaat-uitzendkrachten 54,1% 43,8% 50,0% 25,0% 48,3% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 89; gewogen op sector en grootte. 

Tabel 200: Overwegen om terug uitzendarbeiders of -bedienden in te zetten  

Overwegen om terug in te zetten Procent bedrijven 

arbeiders bedienden 

Ja 72,7% 73,3% 

Nee 27,3% 26,7% 

Totaal 100,0% 100,0% 

Bron: STV Uitzendonderzoek 2001. N = 102 / 109, bedrijven die geen uitzendkrachten meer inzetten; gewogen op 
sector en grootte 
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