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Aan de uitzendbranche de schone taak
mee te werken aan herstel van de gespannen arbeidsmarkt. En iets te doen
aan de blijvende mismatch.

Platforms groeiden als kool. Toen kwam
de coronacrisis, die branches waarin
veel platforms actief zijn, van de ene op
de andere dag platlegde. Een kans of
juist een bedreiging?

Maak je vacatures beter vindbaar voor
jouw doelgroep. Vijf tips van specialist
arbeidsmarktcommunicatie Nicol
Tadema.
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voorwoord

Als een paperclip
Het tweede kwartaal is geworden wat we er sinds maart van verwachtten en vreesden: heftige maanden met bizarre krimp. In de flexbranche, op de arbeidsmarkt, in de economie, in Nederland, in de rest
van Europa en in de hele wereld. Een economische krimp van ruim 9 procent ten opzichte van het jaar
daarvoor. Dat is wat je met recht 'historisch' mag noemen. In maart en ook in de rest van het voorjaar
gingen we nog uit van een V-herstel. Maar een zomer wijzer en wat virusonderdrukkingsillusies armer,
zetten we nu in op een 'swoosh-herstel' – een herstel in de vorm van het Nike-logo. Niet supersnel, zeker wel herstel, maar nog niet alles volledig compenserend in de tweede helft van 2020. Daar hebben
we waarschijnlijk nog een jaartje of anderhalf tot twee extra voor nodig. Op zich niks mis mee, want
ook in 2016-2017, toen de economie net zo groot was als nu, hadden we het goed.
Zijn we dan volgend jaar of wat later weer terug waar we in 2019 waren gebleven? Ja dus. En nee. Absoluut zeker: nee. Al jaren hoor ik de Rotterdamse schenen schoppende professor Jan Rotmans zeggen dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. 'Veel mensen voelen chaos en onbehagen, volgens mij heeft dat te maken met de overgang naar een nieuw
tijdperk', heb ik hem eind 2018 - toen er nog veel hard voor de wind ging - horen zeggen. Zelf gaf ik
toen al een poosje lezingen met titels als ‘Flex in transformatie: afdalen en dan afslaan’. Zaken gaan
fundamenteel veranderen. Bedrijven, businessmodellen, banen en beroepen gaan vanaf nu in een hoger tempo verdwijnen, veranderen en verschijnen. Nieuwe kennis en andere competenties worden belangrijker.
‘Slowly, slowly, and then suddenly’, was het antwoord van Ernest Hemingway op de vraag hoe het na
al zijn succesboeken toch zo slecht kon gaan met zijn financiële situatie. Corona zet de turbo op een
nieuwe toekomst, zie de dit voorjaar ineens versnelde digitalisering van processen en de introductie
van duurzaamheid als criterium voor wel of geen overheidssteun. We trekken nu niet aan een elastiek
dat z’n oorspronkelijke vorm weer aanneemt als we loslaten. We verbuigen nu een paperclip. En die
veert niet terug als we loslaten. Met een mooi woord heet dat hysteresis. Rotmans’ Verandering van
Tijdperk.
De Canadese historica Margaret MacMillan sprak begin mei in The Economist over een 'juncture where the river of history changes direction'.
Een knooppunt waar de rivier van de geschiedenis haar koers verlegt, ik vind dat een prachtige beeldspraak. Deze stelling durf ik
dan ook wel aan: het jaar 2020 zal later worden gezien als het
jaar waarin een tijdperk is afgesloten, en de Vierde Industriële Revolutie is begonnen. Hoogste tijd dus voor creative destruction. Wat gaat er verdwijnen, wat gaat er veranderen en
wat gaat er verschijnen. Wat betekent dat voor onze doelgroepen, ons businessmodel en onze manier van werken.
Of heeft u nog steeds een elastiekje voor ogen?

Wim Davidse
Hoofdredacteur Flexmarkt
flexmarkt@vakmedianet.nl
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Crisis leidt tot recordverlies uitzendbanen
De coronacrisis treft de uitzendbranche hard. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 130.000 van het eerste op het
tweede kwartaal, een daling van 17 procent. Zo’n grote daling is nooit eerder voorgekomen.

Dat stelt het CBS op basis van haar meest recente cijfers. Tot het
begin van dit jaar nam het aantal banen nog toe, daalde de werkloosheid en waren er een recordaantal vacatures. Maar door de
door de coronacrisis is de arbeidsmarkt volledig omgeslagen.
In het tweede kwartaal waren er 322.000 banen minder dan een
kwartaal eerder, een afname van 3 procent. Circa 40 procent
daarvan komt voor rekening van de uitzendbranche. Het aantal banen bij de uitzendbureaus daalde met 130.000 van het eerste op het tweede kwartaal, een daling van 17 procent. Zo’n grote daling is nooit eerder voorgekomen, meldt het CBS.
Eerder meldde het CBS dat in het eerste kwartaal, waarin slechts
een halve maand coronacrisis zit, het aantal banen bij uitzendbureaus ook al daalde met 27.000 ten opzichte van het kwartaal
daarvoor.

Minder flexkrachten
Terwijl het aantal werknemers met een vast contract in het tweede kwartaal is blijven groeien ten opzichte van dezelfde periode
vorig jaar, is het aantal flexkrachten juist fors afgenomen. In het
tweede kwartaal van dit jaar hadden 1,7 miljoen werkenden een
flexcontract. Dat zijn er 272.000 minder dan in dezelfde periode
vorig jaar.
Van het eerste op het tweede kwartaal daalde het aantal flexwerknemers met 119.000. Deze daling betrof grotendeels flexkrachten
die minder dan een half jaar in dienst waren. Gekeken naar het
aantal uitzendkrachten, dan nam dat aantal relatief veel af vergeleken met vorig jaar, namelijk met 74.000. Waren er in het tweede
kwartaal van 2019 nog 274.000 uitzendkrachten, in het tweede
kwartaal van dit jaar is hun aantal gekrompen tot 200.000.
Eerder meldde het CBS dat in het eerste kwartaal van 2020 ons
land 231.000 uitzendkrachten telde. Dat waren er toen 39.000
minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook het aantal oproepen invalkrachten is fors gedaald (-50.000). In het tweede kwartaal
vorig jaar waren er nog 547.000 oproep- en invalkrachten, in het
afgelopen kwartaal daalde hun aantal naar 497.000.

Arbeidsmarkt is ondanks crisis nog steeds krap
De arbeidsmarktcijfers van het tweede kwartaal 2020 tonen
weliswaar een verslechtering, maar de arbeidsmarkt is nog
steeds krap. Talent is schaars en lastig te werven.
Dat blijkt uit de tweedekwartaalcijfers van het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) en uit de Arbeidsmarktupdate van Intelligence Group samen met Jobdigger en OnRecruit.
Sinds het begin van de coronacrisis zijn er 28 procent minder vacatures, waarbij de sterkste daling in vacatures uit het bedrijfsleven kwam (-37 procent). Bij het bedrijfsleven is de laatste weken
wel sprake van een zeer licht herstel, terwijl bij bureaus en bemiddelaars – die te maken hebben gehad met een kleinere vraaguitval (-23 procent) – dit herstel in vacatures nog niet zichtbaar is.

Aanboddaling
Naast de vraagdaling is er sprake van een aanboddaling. De gemiddelde arbeidsmarktactiviteit in het tweede kwartaal van 2020
kwam uit op 11,5 procent. Dat betekent dat er 49.000 minder actieve baanzoekers op de arbeidsmarkt waren dan het kwartaal
daarvoor. Deze daling in het aanbod, in samenhang met de daling in de vraag en de al bestaande grote tekorten op de arbeidsmarkt, zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt nog zeer krap blijft.
Vooral veel jongeren, bijbaners en flexwerkers verloren direct na
het uitbreken van de coronacrisis hun baan. Het goede nieuws is
dat een groot deel van deze jongeren ook weer snel nieuw werk
vond in het tweede kwartaal.
De samenstelling en het gedrag van actieve baanzoekers is sterk
veranderd. Minder mensen zijn aan het zoeken, maar ze solliciteren gemiddeld twee tot drie keer zo snel. Ook is de groep die
vanuit loondienst solliciteert sterk afgenomen.

Schaarste én vraaguitval
Geert-Jan Waasdorp, directeur Intelligence Group, ziet in de arbeidsmarktcijfers over het tweede kwartaal een ‘gemixt signaal’.
“De krapte en schaarste blijft groot, tijdelijke en flexcontracten worden nog steeds omgezet naar vaste contracten als gevolg van de
Wab en de sourcingsdruk is historisch hoog. Tegelijkertijd is in grote
delen van de arbeidsmarkt vraaguitval, dreigt ontslag en zijn werknemers gestopt met bewegen. De objectieve cijfers laten een goede arbeidsmarkt zien. De trends en signalen daarentegen bewegen
allemaal in sneltreinvaart richting een sombere nieuwe realiteit.
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Grote uitzenders verliezen
in Nederland veel omzet
De grote uitzendconcerns hebben in Nederland veel omzet verloren, zo blijkt
bij de presentatie van hun kwartaalcijfers.
Randstad, de mondiale nummer een van de flexwereld, zag in Nederland in het tweede
kwartaal de omzet dalen met 24 procent. De omzetkrimp van ManpowerGroup bedroeg
in Nederland 26 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder (constant currency, dus gecorrigeerd voor wisselkoersverschillen euro-dollar). In het eerste kwartaal van 2020 was de omzet van ManpowerGroup in Nederland al met 17
procent gekrompen ten opzichte van 2019. In 2019 viel de omzet in Nederland
21 procent lager uit.

In zwaar weer
Adecco Group Nederland doet het beduidend slechter dan concurrenten Randstad Nederland en Manpower Nederland. De omzet van Adecco Group Nederland is met 34 procent gekrompen
in het tweede kwartaal. Dit komt volgens Adecco vooral door de
weggevallen vraag in productie, automotive en logistieke sector.
Ook voor de coronacrisis begaf Adecco Nederland zich al in zwaar weer. Adecco Group
Nederland boekte in 2019 een omzet van € 525,8 miljoen. Dat is een omzetdaling van
14 procent (Bron: Flexmarkt Omzetranglijst Top 100 2020).

QUOTE

'WE PLEGEN HEEL BEWUST KANNIBALISME’
Zegt ceo Jochem Kentgens van Quoratio Groep verderop in Flexmarkt op pagina 37

Detacheerders zien omzet dalen met zes procent
De Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) ziet
de omzet als gevolg van de coronacrisis in het tweede
kwartaal met 6 procent dalen ten opzichte van een kwartaal eerder.

Dat blijkt uit de eerste MarktMonitor die de branchevereniging
voor detacheringsorganisaties heeft gepubliceerd. De VvDN-leden
die hebben mee gedaan aan het onderzoek, vertegenwoordigen
een omzet van ongeveer 30 procent van de markt. De markt van
detacheerders wordt volgens onderzoek uit 2018 geschat op een
omzet van 6,2 miljard euro.
“Niemand ontkomt in deze tijd aan een krimpende markt”, zegt vice-voorzitter Marcel van den Bekerom in een toelichting op de
uitkomsten. “Wat we hebben gezien is dat als organisaties ingrijpen in een recessie, de uitzendkrachten en zzp’ers het als eerste
merken en voelen. Detacheringsorganisaties werken over het algemeen aan specialistische projecten, die een langere doorlooptijd hebben.”
Van den Bekerom vervolgt: “Maar ook deze projecten eindigen
op enig moment en in deze periode soms eerder dan verwacht.
Het contract met de gedetacheerde medewerkers loopt ook dan
door waardoor de inzetbaarheid van medewerkers onder druk
komt te staan, de zogenaamde 'leegloop'. Wat dat betreft zal
het komend kwartaal spannend worden". Zien we nog een naijleffect of weet de gedetacheerde zijn functie te behouden? "De
leegloop is het afgelopen kwartaal wel gestegen en dat is uiteindelijk niet de bedoeling. Het percentage leegloop is van 6,6 procent in het eerste kwartaal naar 7,5 procent in het tweede kwartaal gestegen", aldus de vice-voorzitter.
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KORT
Een snel herstel van de
flexbranche is zeker mogelijk. ‘De flexbranche kan in
2021 weer terug zijn op het
pre-coronaniveau van eind
2019’. Dat concludeert ING
op basis van haar eigen analyse van de flexbranche. ING
verwacht dat het volume van
de flexbranche dit jaar met
maar liefst 20 procent daalt.

Impact coronacrisis op inhuur
verschilt sterk per sector
De gevolgen van de coronacrisis voor
de externe inhuur van personeel verschillen sterk per sector. De dienstverlenende sector en overheden voorzien
een snel herstel na de zomer, maar in de
industrie verwacht ruim de helft van de
opdrachtgevers dat de flexschil structureel kleiner zal worden.
Verder verwacht in de technologiesector de
helft van de opdrachtgevers dat de tarieven
voor externe inhuur zullen dalen. Dit blijkt uit
een navraag die HeadFirst Group heeft gedaan bij ruim 200 opdrachtgevers uit diverse
sectoren over hun verwachtingen en visie op
de inhuurmarkt na de zomer van 2020.
In de steekproef vroeg HeadFirst Group opdrachtgevers onder meer naar hun verwachting van de omvang van hun flexibele schil
van professionals. Opvallend is dat opdrachtgevers in de industrie een structurele daling van hun flexibele schil verwachten: maar
liefst 55 procent van de opdrachtgevers verwacht een afname tot 20 procent. De techindustrie verwacht geen structurele daling,
maar denkt wel een langere hersteltijd nodig
te hebben. Zij verwachten in 2021 weer terug
te zijn op het oude niveau wat betreft de inhuur van personeel. De dienstverlenende sector en overheden voorzien een snel herstel.
De meeste opdrachtgevers in beide sectoren

verwachten direct na de zomer weer terug te
zijn op het oude niveau. Hoewel 10 procent
van de opdrachtgevers bij de overheid wel
een structurele krimp van de flexschil (tot 20
procent) verwacht.

Inhuurtarieven
Ook relevant zijn de verwachtingen over de
inhuurtarieven voor na de zomer. De technologiesector en overheden denken na de zomer goedkoper externe professionals in te
kunnen huren. Opdrachtgevers in deze sectoren verwachten gelijkblijvende of dalende tarieven. De dienstverlenende sector verwacht
juist dat er schaarste op de arbeidsmarkt blijft

De industrie verwacht een
structurele daling van de
flexibele schil

Ondanks de coronacrisis is
er volop werk in de zorg,
het onderwijs, de techniek
en in de ICT. Dat stelt het
UWV, dat een lijst heeft gepubliceerd met kansrijke en
(door de coronacrisis) minder kansrijke beroepen. Mechelien van der Aalst, arbeidsmarktadviseur bij UWV,
zegt in een toelichting op de
lijst: “We zien een duidelijke
omslag op de arbeidsmarkt,
waarbij het aantal kansrijke beroepen afneemt en een
flink aantal beroepen duidelijk minder goede kansen
biedt dan voor de coronacrisis.”
Het gratis ontwikkeltraject als onderdeel van de
tweede NOW-regeling staat
ook open voor flexwerkers. Werkenden en werkzoekers kunnen een gratis ontwikkeltraject volgen
bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit hoort bij
het crisisprogramma NL
Leert Door, onderdeel van de
tweede tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Het
programma is 1 augustus ingegaan. Onderdeel van het
crisisprogramma is een gratis persoonlijk ontwikkeladvies.

en dat de tarieven voor externe professionals gelijk blijven of zelfs stijgen. De industriesector is verdeeld: een meerderheid van de
opdrachtgevers verwacht gelijkblijvende tarieven, 20 procent van de ondervraagden verwacht een stijging en een andere 20 procent
verwacht juist een daling van tarieven.
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Flex-Fix
Oprichters: Cas Steenmeijer (rechts)
en Rijk Groenveld
Ervaring in de branche: Geen.
Steenmeijer en Groenveld hebben
wel zelf als uitzendkracht gewerkt in
de horeca en op festivals.
Gestart: November 2018
Personeel in dienst: Geen

‘Onze jonge leeftijd was
zeker een gunfactor maar
dat is nu wel voorbij’
x

starter

Bijbanen fiksen voor
leeftijdsgenoten
VWO-scholieren Cas Steenmeijer (18) en Rijk Groenveld
(19) zijn in 2018 als zeventienjarigen het uitzendbureau
Flex-Fix gestart. De twee jonge ondernemers zetten met
succes hun leeftijdsgenoten in als uitzendkracht.
Frans Tilstra

teenmeijer en Groenveld startten
Flex-Fix naast hun schoolcarrière
en zijn van plan hun business uit
te bouwen naast hun studie,
waaraan ze dit jaar allebei beginnen. “We
zijn er ingerold, vertelt Groenveld. “Mijn
vader heeft een eigen copywriting-bureau, waar een hoop klusjes bleven liggen
die hij niet door zijn vaste medewerkers
wilde laten doen. Denk aan het invoeren
van klantgegevens in Excell, Googlen
naar nieuwe klanten en een muurtje verven. Dat ben ik toen gaan doen en Cas
hielp mee.”
Toen alle klusjes gedaan waren, richtten Steenmeijer en Groenveld zich op de
klanten van het copywriting-bureau. Die
bleken ook veel werk te hebben dat bleef
liggen. “Dat was het sein om dingen professioneel aan te pakken”, zegt Steenmeijer. “We verzonnen een naam, schreven ons in bij de KvK en lanceerden onze
website.” Na ongeveer drie maanden
hadden ze vervolgens ook alle klussen
gedaan bij de klanten van het bureau van
pa Groenveld.

S

Foto: Peter Arno Broer

Gunfactor
“Vanaf dat moment zijn we serieus acquisitie gaan doen”, zegt Groenveld. “Door
bedrijven in de omgeving te bellen. Vrijwel
elk bedrijf in Arnhem dat we benaderden,
wilde wel met ons werken. Zelfs bedrijven
die al een contract hadden met een ander
uitzendbureau. Onze jonge leeftijd was
zeker een gunfactor, maar dat is inmiddels voorbij. Klanten verwachten serieuze kwaliteit. Doordat we die leveren, kunnen we groeien.”
Dat Flex-Fix zijn best doet om de voordeligste te zijn in de markt, helpt ook. Het
bureau heeft een flink kleinere omrekenfactor dan de meeste uitzendbureaus,
vooral voor eenvoudige klussen. Voor
specialistisch werk zoals programmeerwerk vraagt het bureau een hoger tarief.
“Al onze klanten en kandidaten proberen

we een persoonlijke aanpak te bieden”,
zegt Steenmeijer. “Mensen kunnen ons
op elk moment van de dag appen, bellen
of mailen. Ook tijdens de opdracht houden we nauw contact.”
Flex-Fix heeft een divers klantenbestand:
van een strandtent en groothandel tot
een techbedrijf en accountancy-kantoor. Deze bedrijven lenen ‘denkkracht
of spierkracht’ voor korte klussen. “Onze
kandidaten werken aan leuke opdrachten bij interessante mkb-bedrijven, die ze
in veel gevallen op hun cv kunnen zetten.
Zo maken scholieren kennis met het bedrijfsleven terwijl ze nog op school zitten.”

Runner-up
Een hoogtepunt in de korte bedrijfsgeschiedenis van Flex-Fix is een nominatie
voor de wedstrijd ‘Beste jonge ondernemers van 2020’ van vaktitel Sprout. FlexFix werd runner-up voor de publieksprijs.
“Toen we net begonnen namen veel mensen ons niet echt serieus”, zegt Steenmeijer. “Nu wel. Die prijs heeft daarbij zeker geholpen. We halen er veel leads en
PR uit.” Sinds de start in 2018 heeft FlexFix ongeveer 50 scholieren en studenten
geplaatst bij 25 opdrachtgevers. “Vrienden vragen wel eens: wat schuift dat nou,
zo’n eigen bedrijf? Maar daar gaat het
ons niet om”, zegt Groenveld. “Wij vinden het gewoon leuk om leeftijdsgenoten
te helpen aan interessante bijbanen. Vanaf september gaan we dat ook doen vanuit Amsterdam en Utrecht, waar we gaan
studeren. Of we dan tijd hebben om ons
in het studentenleven te storten? Zeker
wel. Studenten kunnen uitzendkrachten
zijn. En hun ouders opdrachtgevers.”

Elk jaar starten meer dan duizend
nieuwe flexbureaus. In de rubriek
Starter portretteert Flexmarkt elke
keer een nieuwkomer.
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Flex en het corona-kwartaal
Van half juni tot half juli daalde het aantal uren in de ABU MarktMonitor met een forse 20
procent ten opzichte van een jaar eerder. Een bizarre ontwikkeling. Maar het ging alweer
iets beter dan in het kwartaal ervoor, toen de uren met een daling van 23 procent nog
harder terugliepen.
Wim Davidse

et ging in juli dus alweer iets beter dan in het ‘corona-kwartaal’.
Een kanttekening bij deze cijfers
is dat de ABU MarktMonitor de
gecombineerde ontwikkelingen van zo’n
30 ABU-leden toont, elke 4 weken, binnen een maand na afloop van de 4 weken-periode. De monitor zit dus heel dicht
op de actualiteit. De qua volume belangrijkste deelnemers zijn de uitzenders van
de internationale staffing corporates:
Randstad, Tempo-Team, Start, Unique,
Manpower en Adecco. Daarnaast natuurlijk ook andere grote Nederlandse uitzenders en een aantal middelgrote en kleinere bureaus.

H

Ongehoord
Die samenstelling is daarom niet representatief voor de totale Nederlandse flexbranche met zo’n 15.000 flexbureaus.
Die ook door het CBS wordt gemeten –
4 keer per jaar, op basis van steekproeven, met een vertraging van 6 tot 9 weken. De ABU MarktMonitor en het CBS
geven dus niet helemaal dezelfde, maar
wel elkaar aanvullende inzichten. Volgens
het CBS daalde het aantal gewerkte uren
door werknemers van flexbureaus, waaronder dus vooral uitzendkrachten, met
18 procent in het tweede kwartaal. Omdat uitzendkrachten die aan de slag konden blijven in die periode wat meer uren
per persoon gingen werken, daalde hun
aantal met maar liefst 27 procent. Het totale aantal werkenden in Nederland daalde met iets meer dan 2 procent. Samen
werkten zij ruim 7 procent minder uren.
Ook dat zijn overigens ongehoorde
krimpcijfers: de sterkste krimp in de toch
ook buitengewoon nare Grote Recessie van 2009-2010 was iets minder dan 2
procent in het eerste kwartaal van 2010.
In termen van omzetontwikkeling waren
de krimpcijfers van de ABU min 15 procent in periode 7 en min 18 procent in

het corona-kwartaal. Zet dat af tegen de
omzetkrimp in de wereldhandel-gevoelige en dus volatiele industrie (min 17 procent). Dan wordt nog eens extra duidelijk
wat het bestaansrecht van onze branche
is: het bieden van wendbaarheid en veerkracht. De Nederlandse omzetten van
de Randstad-groep, ManpowerGroup en
Adecco Group zijn met respectievelijk 24,
26 en 34 procent gekrompen. Brunel Nederland, de grootste zelfstandige detacheerder in Nederland, maakte in haar
kwartaalpublicatie een omzetdaling van
11 procent bekend.

Cyclisch
De economische groei piekte in het tweede kwartaal van 2018 (3 procent), om in
het laatste kwartaal van 2019 uit te komen op een groei van 1,6 procent. De
krapte op de arbeidsmarkt was in het
voorjaar van 2018 begonnen: de werkloosheid zakte toen door de kraptegrens
van 4 procent. Vanaf die tijd gaven werkgevers steeds meer vaste contracten,

wat elk kwartaal resulteerde in een groei
van 3 tot 4 procent. Al ruim voor de coronacrisis uitbrak, daalden de uren in de
ABU MarktMonitor: in het vierde kwartaal
van 2018 is daar de krimp begonnen. De
totale urenkrimp in 2019 bedroeg volgens
de ABU 7 procent, en de omzetkrimp
4 procent. Dat de Nederlandse afdelingen van de staffing corporates in de loop
van 2019 steeds sterkere omzetkrimpcijfers lieten zien, weerspiegelt dat beeld.
Het CBS meldde een urenkrimp vanaf het
derde kwartaal van 2019, maar nog geen
omzetkrimp.
Iets dergelijks is ook in 1999 gebeurd, en
in 2007. En nu dus voor de derde keer
deze eeuw een periode van economische
groei, het begin van een krappe arbeidsmarkt, krimpende staffing corporates
maar nog florerende regionale kampioenen en specialisten – en dan een recessie. Nu is het corona die de economie
naar een historische krimp van 9,3 procent heeft gevoerd. Twee keer zo veel als
de bijzondere krimp van 4,6 procent in
het tweede kwartaal van 2009.

Herstel
Dankzij de NOW-regelingen steeg het
werkloosheidspercentage in ons land tot
nog toe nog maar weinig, naar 3,8 procent in het tweede kwartaal en verder
naar 4,5 procent in juli. De aanvankelijk
verwachte V-dip gaat niet meer lukken.
Maar in hun kwartaalrapportages zeiden
Randstad, ManpowerGroup en Adecco
Group toch een langzame verbetering van
de situatie in dit derde kwartaal ten opzichte van het tweede te zien. De ABU liet
dus alweer iets minder krimp zien. En de
economische verwachtingen van flexondernemers, maandelijks opgetekend door
het CBS en een sterke voorspeller van de
ontwikkeling van de flexomzet, kwamen
na een diepe val in het voorjaar in juli terug op 0.

De verwachte V-dip gaat niet meer lukken
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De dans om
de latente
doelgroep
We weten beter dan ooit van kandidaten wat ze doen
en denken. Maar hoe masseer je de schaarse profielen
richting jouw bureau? Hoe spreek je ze aan en wanneer?
Moderne toolings als recruitment automation en growth
hacking maken het verschil.
Annet Maseland

e juiste kandidaten vinden is
makkelijker én moeilijker dan
ooit. Makkelijker, omdat iedereen overal online kruimelsporen
achterlaat. Van iedereen onder de zestig
jaar is zo’n beetje bekend welk werk hij
doet, waarnaar hij op zoek is, en veel
meer dan dat. Vervolgens komt het erop
aan de juiste leads op het juiste moment
te verleiden. Maar dat is moeilijk: kandidaten zijn namelijk ongrijpbaarder dan
ooit. Op dat moment komt marketing automation om de hoek kijken.

D

Marketing automation
Werving gaat nu nog vaak op de postand-pray manier, zoals vacatures posten op jobboards, zegt recruitmentexpert
Hans Scheers van Experts in Flex. Maar
intermediairs die weinig meer zijn dan een
verzameling vacatures of kandidaten redden het niet meer tussen het geweld van
vacaturesites en zoekmachines. Zeker bij
schaarse functies als IT’ers is maar een
klein deel actief op banenjacht. Je wil juist
die grote groep latente kandidaten bereiken. “Zij kijken niet op jobboards. Die
moet je pro-actief targeten.”
Dat targeten gebeurt door middel van recruitment marketing automation. Geert
Jan Waasdorp van de Intelligence Group
noemde dat in een interview met Werfen.nl de ‘reuzendoder en succesformule
voor recruitment in de toekomst’. De echte innovatie zit volgens hem in vergroting
van de conversie en verbetering van het

12 /

/ September 2020

proces. Nóg meer mensen bereiken heeft
geen enkele zin als je die vervolgens niet
kunt verleiden.
Voor hun arbeidsmarktcommunicatie mogen flexbureaus van Scheers wat meer
de kunst afkijken van sales en consumentenmarketing. “Marketing automation, de
truc die de grote consumentenplatforms
als Bol.com en Amazon gebruiken om
hun sales te verbeteren, werkt ook voor
kandidaten of klanten. De processen zijn
gelijk.”
Scheers legt uit: “Je volgt leads door alle
mogelijke kanalen,van Instagram tot LinkedIn tot vacaturesites, en kent ze leadscores toe voor hun digitale activiteiten.
Daarmee verrijk je een profiel van een potentiële kandidaat. Die kun je vervolgens
verleiden met gepersonaliseerde advertenties.” Een tech-recruitmentpartij als
Wonderkind maakt heel gerichte advertenties. Die verspreidt vacatures in die kanalen waar de doelgroep zich ophoudt,
ook via sociale media en Google. Door
te testen weet het bureau precies welke plaatjes en filmpjes scoren bij de doelgroep.

Permanent volgen
Flexbureaus zijn nu nog vaak gericht op
ad hoc werving, vindt Scheers. Na de sollicitatie stokt het gesprek. Bij marketing
automation is verleiden een ongoing proces. “Je bent constant in gesprek met de
doelgroep, voor de sollicitatie, maar ook
tijdens en daarna.”

arbeidsmarktcommunicatie
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De grootste winst valt voor flexbureaus
volgens Scheers te behalen uit hun bestaande database. “Als een kandidaat
niet perfect past in het gevraagde profiel,
ontvangt deze doorgaans een geautomatiseerd afwijzingsbericht. Daarna niets
meer. Veel bureaus beschikken over een
ongelooflijke pool van kandidaten die ooit
over hun drempel zijn gegaan en contact hebben gezocht. Vaak wordt daar
niets mee gedaan, vanuit de gedachte dat deze groep waarschijnlijk toch niet
meer beschikbaar is. Dat is oud denken.
De kracht van recruitment automatisering
is dat je kandidaten permanent volgt. Zo
krijg je potentiële baanwisselaars vroegtijdig in het vizier.”
Scheers noemt Velox, detacheerder in de
bouw, een prachtig voorbeeld. “Zij hebben durven investeren in hun bestand.”
Om de relatie met alle technische professionals warm te houden, heeft Velox samen met Up in Business recruitment automation opgetuigd. De kandidaten
krijgen voortdurend informatie over relevante projecten. Op basis van klik-, leesen zoekgedrag scoren zij punten voor geschiktheid en beschikbaarheid. Op het
moment dat de opdrachtgever belt, is het
belangrijkste voorwerk al gedaan”, aldus
Scheers.

Content marketing
“Iedereen danst om de schaarse latente
doelgroep”, zegt employer branding-expert Martijn Hemminga. Hemminga richtte samen met Geert-Jan Waasdorp de
Academie voor Arbeidscommunicatie
op. Branding is anno 2020 niet meer wat
het geweest is, constateert Waasdorp in
een artikel op het eerder genoemde platform Werf-en.nl. “Met campagnes aan je
merk werken en zichtbaarheidsstrategieen, dat werkt niet meer. In een tijd waarin alles snel, flexibel, transparant en social is - en waar de kandidaat niet alleen
de regie voert, maar ook ongrijpbaar is en

‘De kracht van recruitment
automatisering is dat je
kandidaten permanent volgt’
slechts versnipperd te bereiken is - is het
oude employer brand niet meer te realiseren”, schrijft hij.
Kandidaten gedragen zich vluchtiger dan
ooit, zegt Hemminga. “Dat maakt een
naam opbouwen lastig. En voor een flexbureau geldt dat nog sterker dan voor
corporates. Een flexbureau is toch bovenal een doorgeefluik. Werkzoekenden
hebben een week later vaak al geen benul meer waar ze hebben gesolliciteerd.
Laat staan dat ze weten via welk bureau dat geweest is. Je bent zo goed als
de klussen of opdrachtgevers die je in
de aanbieding hebt. Als je na deze opdracht niks gaafs meer kunt aanbieden,
is de liefde snel bekoeld. Employer branding betekent voor een flexbureau dus
vooral waarmaken wat je belooft. De hygiënefactoren zijn voor een intermediair
belangrijk, zoals goede betaling en een
gebruiksvriendelijke app. Zorg dat de processen goed verlopen, zoals de vacatureintake en de sollicitatieprocedure.”

Allergisch voor reclame
Je moet van goeden huize komen, wil
een kandidaat met jou als intermediair
een binding voelen. Toch zijn er bureaus
die dat klaarspelen. Hemminga noemt
Young Capital als een speler die zich als
een sterk merk in de markt heeft gezet.
“Ze kiezen voor jongeren, voor selfservice. Daarbij hebben ze een heel duidelijke tone of voice. Die spreekt niet iedereen
aan, maar dat is juist goed. Het betekent
dat ze een duidelijke koers varen. Jonge-

ren voelen zich bij hen thuis.”
De belangrijkste manier om mee te kunnen in deze markt is investeren in marketing automation, denkt ook Hemminga. Wie dat nu doet, gaat daar straks de
vruchten van plukken. Hemminga gelooft
vooral in content marketing: “Je wil kandidaten benaderen op het moment dat zij
er klaar voor zijn. Mensen zijn allergisch
voor reclame en voelen zich al snel online gestalkt. Als je niet op zoek bent, wil je
geen opdringerige vacatures. Het is belangrijk om mensen te bedienen met interessante content. Mooie visuals, grappige filmpjes, vakinformatie die ertoe doet
- dat is moderne arbeidscommunicatie.
Aan de hand van online gedragingen zie
je vervolgens precies wanneer iemand in
beweging komt.”

Vakkundige video’s
Een goed voorbeeld van content marketing vindt hij de intermediair Vnom. “Die is
daar heel ver in. De content van de website verandert mee met de informatiebehoefte van de bezoeker.” Een andere
voorloper op het gebied van moderne arbeidsmarktcommunicatie is Personato,
een recruitmentbureau dat actief is in Gelderland, Brabant en Limburg. “Het pakt
de werving heel eigentijds aan. Er is een
professioneel videoproductieteam in huis,
inclusief eigen videostream ‘Personato
tv’.” Op YouTube presenteert het bureau
zichzelf in een reeks van korte filmpjes als
fris en ambitieus. Dat doen ze professioneel, met een vrolijke, lichte toets. Voor

INTERCEDENTEN ALS GROWTH HACKERS
Hoe haal je de schaarse talenten uit de markt? Niet door
de afdeling marketing extra op te tuigen, maar door eigen
intercedenten om te scholen tot growth hackers. USG
People had in 2018 de primeur voor de uitzendbranche. USG
People schoolde een klas van vijftien intercedenten in twee
maanden om tot growth hacking. Dat is marketing, maar dan
in een snelkookpan. De cursisten leerden de fijne kneepjes
van het online marketingvak: social media, personalisering,
marketing automation, search advertising, lead scoring, lead
nurturing en data-analyse. “Maar ze krijgen vooral een mindset
aangemeten”, zegt Marleen Smith, manager Marketing,
Brand & Communications. “De gewone marketeer werkt aan
lange-termijndoelen en doorloopt stapsgewijs de klassieke
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marketingfunnel van awareness tot action. De growth hacker
denkt over alle fases in de funnel tegelijk na. Alles draait om het
verzamelen van snelle learnings via kleinschalige experimenten.”
Dat werpt z’n vruchten af, concludeert Marleen Smith.
Zorgpersoneel is al een tijdlang schaars. Maar tijdens corona
werd het bar en boos. “We hebben toen growth hacking ingezet
om snel nieuwe kanalen aan te boren. Toen bekend was op waar
geneeskundestudenten zich online begeven en na experimenten
met verschillende campagnes hadden we er binnen een week
250 aan boord. Meer in het algemeen maakt deze manier
van werken onze organisatie wendbaar en succesvol. Je kunt
heel snel testen welke kant je op wil, zonder de koers gelijk al
helemaal te verleggen.”

arbeidsmarktcommunicatie

FULLTIME GROWTH HACKER BIJ USG
Een van de intercedenten van USG People die nu werkt als
growth hacker is Wouter Schils. Het vakgebied heeft hem zo
gegrepen dat hij zich er fulltime mee bezighoudt binnen USG
People. Een van zijn opdrachten was social advertising binnen
de werkmaatschappij Unique Finance te optimaliseren. “Er was
een grote vraag naar financieel administratief medewerkers.
We haalden er onvoldoende binnen via onze reguliere kanalen.
Door vacatures te posten op jobboards moet je immers maar
afwachten of de geschikte kandidaat langs komt.” De growth
hacker stak zijn voelsprieten uit in de doelgroep. Hij begaf zich
tussen kandidaten op de socials, stelde persona’s op, ging met
kandidaten in gesprek. Voor deze doelgroep is kennisdeling heel
belangrijk, concludeerde hij. Er wordt nu scherper ingezet op
vakinhoudelijke artikelen, op bijeenkomsten.
De meest onverwachte en creatieve ideeën krijgen we terug, zegt
Marleen Smith van USG People. “We zochten kandidaten voor
technische BBL-trajecten. Dan kun je gewoon een advertentie

openstellen, maar wij wilden breder werven op skills en potentiële
geschiktheid. Die kennis haalde de growth hacker op bij onze
eigen technische flexwerkers. Uitzendkrachten vinden het over
het algemeen heel leuk om ons daarbij te helpen. Zo kwamen
we op een profiel: je vindt het leuk om in het weekend aan de
scooter te klussen of zelf lampen te vervangen. Tien van dit soort
vragen werden in een spelletje gegoten, dat werd geadverteerd
op Facebook. Bij acht van de tien vragen goed konden
kandidaten doorklikken.”
Smith: “Elke vrijdag is het Growth Hack Friday, dan delen we
onze ervaringen. Het is de bedoeling dat hun mindset zich als een
olievlek over de organisatie verspreidt.” Tussen de intercedenten
werken inmiddels ook een afgeleide daarvan: talent hackers. Dat
zijn intercedenten die een verkorte growth hacking opleidinghebben gevolgd. Data analytics, keyword analyse, personalisering
en marketing automation; als het aan UGS People ligt zouden dat
in de nabije toekomst basistools van elke intercedent moeten zijn.

Neem de tijd

hun opdrachtgevers verzorgt het bureau
vakkundig gemaakte recruitmentvideo’s.
Zo boosten ze hun employer branding.
Tegelijkertijd liften de recruiters heel slim
mee op de goede naam van hun werkgevers. “Het is authentiek”, zegt Hemminga.
“In de filmpjes komen echte medewerkers aan het woord, die in onvervalst Brabants en Limburgs over hun werk praten.
Dat overtuigt.”

Recruitment automation gaat nog verder. Helemaal aan het begin van de
wervingsprocedure valt er bij
de vacature-intake nog een
wereld te winnen, zegt recruitment-expert Ronald van Driel. Hij vertelt hoe dat nu vaak
gaat. Een mailtje
ploft in de inbox:
er is een callcentermedewerker
vertrokken, er
moet een nieuwe komen. De
recruiter of de
intercedent begint vaak gelijk
te hollen zonder
de juiste vragen
te stellen.
“Een vacaturetekst
schrijven is geen raketwetenschap”, zegt
Van Driel. “Maar wel
een ambacht. Alle puzzelstukjes moeten kloppen.
Om een voorbeeld te geven.
De elementen die er echt toe doen
voor die specifieke doelgroep, de zogeheten pullfactoren, moeten erin staan. In
de eerste regels, die je zien krijgt, als je in
Google of Indeed zoekt, moet staan wat
de vacature gaaf maakt. En zo zijn er nog
pakweg tien regels waaraan een goede
vacaturetekst moet voldoen”, legt hij uit.
Veel intakers beheersen dat ambacht niet
of nemen de tijd er niet voor.
Van Driel gooit het op onervarenheid.
“Het is een ervaringsvak. Intercedenten
en recruiters werken vaak ergens te kort
om het in de vingers krijgen.”

Hij ziet ongeïnspireerde tot ronduit belabberde vacatureteksten aan zich voorbijtrekken. Soms wordt de tekst van een hiring manager integraal inclusief alle jargon
en gek geplaatste komma’s overgenomen. Bestaande slechte teksten worden
keer op keer geknipt en geplakt. Zonde,
want wat gebeurt er? “Zonder de goede
trefwoorden wordt de vacature niet gevonden. Of hij wordt wel gevonden, maar
de doelgroep vindt hem niet interessant.
In dat gat zijn we gesprongen.”

Snoepwinkel
Samen met oudgediende vakgenoten Peer
Goudsmit en Geert-Jan Waasdorp ontwikkelde Van Driel een app, de Online Vacature
Intake. Daarin worden alle belangrijke vragen gesteld. Met de antwoorden gaat een
professionele tekstschrijver aan de slag.
Waarna er een vacaturetekst uitrolt volgens
de regelen der kunst. Tot slot volgt nog een
wervingsadvies. Met behulp van een andere tool, het DoelgroepenDashboard, wordt
gekeken of de werving haalbaar is en welke
media het beste resultaat opleveren.
Het doelgroependashboard en de recruitment accelerator: Scheers kent ze en
noemt ze interessant. “DoelgroepenDashboard en Jobdigger, die arbeidsmarktinformatie levert waarmee je efficiënter kunt
werven: dat zijn interessante toolings.
Maar er zijn zo ongelooflijk veel nuttige
tools op de markt. Het is net een snoepwinkel. Het probleem is dat bureaus in
hun enthousiasme het hele ATS volhangen met tools en ze vervolgens ongebruikt laten. Intercedenten en recruiters
worden onvoldoende in het gebruik getraind. Automation is alleen maar efficiënt
als er een kundige intercedent aan de
knoppen zit.”
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Frank van Gool

Eigen bevolking eerst
Een paar jaar geleden hoorde je nog wel eens dat ‘die Polen’ onze banen zouden inpikken.
Inmiddels is dat geluid verstomd. Het besef wordt breed gedragen dat wij de ruim 500.000
arbeidsmigranten in ons land hard nodig hebben om onze economie op peil te houden. Dat
blijkt ook uit een onderzoek dat wij dit voorjaar hebben laten verrichten door Peil.nl.
Ruim 59 procent van de Nederlanders vindt dat arbeidsmigranten noodzakelijk zijn. De pijn
zit tegenwoordig niet in het werk, maar in de woning. Arbeidsmigranten pikken niet onze banen in, maar wel onze huizen. Die reactie horen wij in elk geval veelvuldig als wij het initiatief
nemen om nieuwe woonlocaties voor arbeidsmigranten te realiseren. Men snapt best dat wij
voor arbeidsmigranten grootschalige verblijfsvoorzieningen willen realiseren, maar waarom
zijn er niet genoeg woningen voor onze kinderen? Dat steekt!
Een van de oorzaken van het snel stijgende woningtekort, is dat veel reguliere woningen worden gebruikt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Om een idee te krijgen om wat voor
aantallen het gaat, heb ik enkele cijfers opgevraagd bij de Stichting Normering Flexwonen
(SNF). De stichting certificeert de huisvestingsaccommodaties van arbeidsmigranten. Inmiddels zijn de woningen van zo’n 100.000 arbeidsmigranten gecertificeerd. 53 Procent van alle
door de SNF gecertificeerde bedden is te vinden in reguliere woningen. Het gaat in totaal om
7.924 woningen die dus worden onttrokken aan het regulier woningaanbod. Voor de goede
orde, die 7.924 woningen komen uit de cijfers van de 100.000 gecertificeerde bedden. Als
we dat cijfer doorrekenen naar de 500.000 arbeidsmigranten in ons land, zou het dus om het
vijfvoudige gaan. Ruim 40.000 reguliere woningen in ons land worden gebruikt voor de huisvesting van arbeidsmigranten.
Maar hoe erg is het dat arbeidsmigranten in reguliere huizen wonen? Als ze hier werken moeten ze toch ook wonen. Ik ben het daar van harte mee eens, maar met één kanttekening: de
ene arbeidsmigrant is de andere niet. Arbeidsmigranten die voor het eerst in ons land komen
of voor een bepaalde periode komen werken, hebben een heel andere woonbehoefte dan arbeidsmigranten die hier al langere tijd werken en zich willen settelen. Deze laatste groep wil in
ons land blijven, leert de taal, past zich graag aan en assimileert in onze samenleving. Zij passen prima in een reguliere woonomgeving.
De eerste groep daarentegen is hier slechts voor korte tijd. Ze is gericht op werken. Dat noemen we ‘short stay’: ze zijn hier tijdelijk om te werken en niet om te blijven. Deze groep is veel
beter af in meer grootschalige woonaccommodaties met een logiesfunctie. En precies dat
soort accommodaties bouwen wij nu zelf, omdat niemand het doet. En tegen mensen die
roepen dat ‘die arbeidsmigranten onze huizen inpikken’ zeggen wij steeds: juist daarom bouwen wij onze woonlocaties. Hoe meer wij bouwen hoe minder het beslag op reguliere woningen is.
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interim management
Hoe ga je als flexbedrijf om met de coronacrisis? En hoe zorg je ervoor dat je weer goed uit die crisis
komt? In Flexmarkt doen vier flexondernemers hun verhaal.

Even geen grote besluiten
Detacheerder STONE is vorig jaar flink gegroeid. Directeur Peter Caljé over ondernemen
in crisistijd. “Je hoeft geen perfecte wedstrijd te hockeyen om te winnen, je hoeft alleen
maar beter te zijn dan je tegenstander.”

Arthur Lubbers

eter Caljé, algemeen directeur bij STONE, staat samen
met mede-eigenaren Alfons Pietersen en Edwin Ibrisimovic aan het roer van het bedrijf. Gevraagd naar het
geheim van het succes, antwoordt Caljé dat ondernemen ook ‘gewoon proberen’ is en ‘vallen en opstaan’. “Je moet
je nek uitsteken en hard werken.” Op die manier is STONE er afgelopen jaar in geslaagd een nieuwe poot aan de organisatie toe
te voegen: vanuit een nieuw kantoor in Best bedient zij nu toeleveranciers van de hightech-industrie en sinds begin dit jaar zijn al
42 man op detavast-basis aan de slag. “We zijn vorig jaar gestart
met vijf of zes plannen, waarvan deze uiteindelijk echt is geslaagd”, legt Caljé uit. “Ondernemen is ook op het juiste moment
de goede keuzes maken.”

P

Als een vriendenkring
Hij heeft ervaring opgebouwd in de uitzendbranche als intercedent bij Tempo-Team, later directeur bij YER geworden. Ook is hij
peletonscommandant geweest in het leger en hij was actief in de
gemeentepolitiek (D66). Met de instelling van ‘verbinder’ is hij zes
jaar geleden aan de slag gegaan bij STONE. “Het is een bedrijf
met een sterk eigen karakter.” Een deel van het succes verklaart
Caljé dan ook door de sterke branding van STONE. “Je moet je

STONE
STONE is een bemiddelaar van zzp’ers en interim
professionals (in loondienst) in finance, IT, HR en technologie.
Het Rotterdamse bedrijf heeft vestigingen in Capelle aan den
IJssel en sinds dit jaar een kantoor in Best. STONE behaalde
in 2019 een omzet van 14,5 miljoen euro, wat neerkomt op
een omzetgroei van ruim 20 procent ten opzichte van het jaar
daarvoor (Flexmarkt Omzetranglijst Top 100 2020).
in deze flexmarkt onderscheiden als sterk merk. De Why is binnen ons bedrijf heel belangrijk. Wij maken vrienden en doen toevallig aan bemiddeling. Eigenlijk zijn wij een familiebedrijf en dat
uit zich ook in de persoonlijke communicatie naar kandidaten en
opdrachtgevers. Wij steken daarnaast veel tijd en geld in datagestuurd werken – hoe bewegen onze klanten en kandidaten zich,
maar wij blijven het zien als een vriendenkring.”
STONE heeft bij het uitbreken van de coronacrisis dan ook direct
beloofd het team van 36 medewerkers in stand te houden. Net
als iedereen vreesde Caljé in het begin dat de gevolgen ‘rampzalig’ zouden zijn. “Je gaat op zoek naar antwoorden, maar die
zijn er niet. Dus was dit ook niet het moment om grote beslissingen te nemen. Van de 160 man die we aan de slag hadden, hebben we er 30 tot 40 teruggestuurd. Dat waren weliswaar zzp’ers,
maar wij waren natuurlijk wel direct die marge kwijt.” En voor de
NOW-regeling vist STONE waarschijnlijk achter het net omdat
het als groeibedrijf daar minder snel voor in aanmerking komt.

Digitaal georganiseerd

foto MalouEversFotografie

Toch heeft deze crisis het bedrijf ook veel gebracht. “We zijn half
maart in één weekend helemaal digitaal georganiseerd. In plaats
van vergaderingen die uitlopen omdat mensen nog in de file
staan, heb ik nu tussen 8.15 uur en 9.15 uur het hele bedrijf al
aan de lijn gehad.” In de eerste twee maanden hebben we ruim
750 klanten aan de telefoon gehad om te kijken hoe het gaat en
om in kaart te brengen in welke behoefte wij hen nu en later kunnen voorzien, vertelt Caljé. “Daarop hebben we ons werk ingericht en zijn we nu druk bezig met de opvolging.”
Caljé: “De kunst is de leercurve van een crisis te verkorten en
zo snel mogelijk te begrijpen wat er speelt. Ik denk dat wij op dit
moment ten opzichte van de concurrenten aan momentum winnen.” Want als je ondanks de tegenslag het beter doet dan anderen, is dat ook goed, zo redeneert Caljé. “Je hoeft niet een
perfecte wedstrijd te hockeyen om te winnen, je hoeft alleen
maar beter te zijn dan je tegenstander.”
Peter Caljé
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Scholing is (enige) oplossing
Aan de uitzendbranche de schone taak mee te werken aan herstel van de gespannen
arbeidsmarkt en iets te doen aan de blijvende mismatch. Veel om-, her- en bijscholing is
nodig, stelt Randstad-directeur Dominique Hermans. En een andere benadering door
recruiters, vindt Jeroen van Rossum, manager recruitment bij Olympia.
Arthur Lubbers

e verhitte arbeidsmarkt had zo
ongeveer het kookpunt bereikt
begin dit jaar. Toen kwam de coronacrisis. In veel sectoren viel
het werk grotendeels stil. De NOW-regeling heeft de klap enigszins verzacht,
maar nu zien we dagelijks berichten over
massa-ontslagen voorbijkomen. Slecht
nieuws, maar het zou in ieder geval verlichting op de overspannen arbeidsmarkt
bieden. Toch niet, stelt ABN AMRO. Op
basis van het in juni gepubliceerde rapport met haar eigen arbeidsmarktindica-

D

18 /

/ September 2020

tor (zie afbeelding) concludeert de bank
dat ondanks de coronacrisis de mismatch
op de arbeidsmarkt aanwezig blijft. De
oorzaak? Het werk dat de werkzoekende
wil of kan doen, wijkt grotendeels af van
welke banen in diens zoekgebied aanwezig zijn.
De oplossing: scholing. “Flexibiliteit op de
arbeidsmarkt is cruciaal, zeker voor mensen die werkzaam zijn in de sectoren die
het hardst worden geraakt en waar de
komende tijd naar verwachting minder
werkgelegenheid is. Om ervoor te zorgen

dat werknemers gemakkelijker naar andere sectoren kunnen overstappen, moeten de vraag naar en aanbod van vaardigheden op regionaal niveau beter op
elkaar aansluiten”, zegt Sonny Duijn, sectoreconoom bij ABN AMRO in een begeleidende toelichting op het rapport. “Gelukkig heeft de overheid veel aandacht
voor het flexibiliseren van de arbeidsmarkt
door bedrijven die van de NOW-regeling
gebruikmaken, te verplichten om werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing
te doen (zie kader). Maar ook grover ge-

scholing

voor herstel arbeidsmarkt
schut, zoals de inzet van opleidings- en
ontwikkelfondsen die traditioneel gekoppeld zijn aan sectoren, kan wellicht hiervoor worden ingezet. Structurele aandacht voor omscholing is essentieel.”

Van werk naar werk
Dat ABN AMRO grote sectorale verschuivingen in werkgelegenheid voorziet door
de coronacrisis, moet de uitzendsector
juist kansen bieden. Werk aan de winkel.
Want uitzendbureaus hebben een belangrijke rol bij het van werk naar werk begeleiden. Tienduizenden mensen moeten
van sectoren waar de vraag naar arbeidskrachten is weggevallen (horeca, detailhandel) worden bemiddeld naar sectoren
waar wel veel werk is (zorg, bouw, ICT,
verkoop).
Maar dat gaat niet vanzelf. “Omscholing naar de juiste beroepen is nu belangrijker dan ooit. Dit is cruciaal voor herstel van de arbeidsmarkt”, zei Dominique
Hermans, algemeen directeur Randstad
Nederland, bij de publicatie van de uitkomsten van een eigen analyse van de
vacaturemarkt begin juni. “We moeten
gezamenlijk de handschoen oppakken en
investeren in scholing en omscholing. Alleen dan kunnen we de arbeidsmarkt herstellen. Aan de ene kant om aanhoudende schaarste te helpen oplossen. Aan de
andere kant om de groep die nu door corona zonder werk is komen te zitten, snel
weer aan het werk te helpen.”
In gesprek met Flexmarkt vertelt Hermans
wat Randstad sinds het uitbreken van
de crisis daar zelf aan heeft gedaan. “We
hadden al de ambitie om op elk werkgerelateerd moment van belang te zijn voor
onze mensen. Die strategie hebben we
aangescherpt. Dat betekent dat we meer
doen dan alleen matchen voor die ene
baan. Want die baan van vandaag, kan

er morgen weer anders uitzien. Wij willen ook dat uitzendkrachten gelukkig blijven in hun baan. En hen helpen hun skills
te verbeteren om zich te kunnen aanpassen aan de veranderingen in hun werk en
op de arbeidsmarkt.”
Direct na het uitbreken van de coronacrisis heeft Randstad het eigen opleidingsprogramma met extra kracht ingezet.
Vorig jaar heeft Randstad haar opleidingsaanbod – leer/werktrajecten in schaarsteberoepen, online cursussen en coaching
– samengebracht onder de vlag Randstad Boost, bedoeld om de boodschap
‘voor opleidingen moet je bij ons zijn’ aan
de doelgroep over te brengen. “Door de
coronacrisis is een acute noodzaak ontstaan om meer te doen aan om- en bijscholing”, zegt Hermans. Vorig jaar hadden al 20.000 mensen gebruik gemaakt
van dit opleidingsaanbod, dit jaar zullen
dat er nog veel meer zijn. “Eind maart zaten 18.000 van onze mensen, die de dag
daarvoor nog aan de slag waren voor
Randstad, opeens zonder werk. We hebben hen allemaal een individueel ontwikkelgesprek aangeboden.”

Praktische omscholing
Inmiddels heeft Randstad met 14.000
flexkrachten gesproken om samen met
hen te kijken naar hun opleidingsmogelijkheden. De helft gaf aan een opleiding te
willen volgen. Tot nu toe zijn dit jaar 4.000
flexkrachten met een opleiding gestart.
Er is dus praktische omscholing nodig
naar sectoren waar momenteel de meeste vacatures zijn, zoals de bouw, ICT,
zorg en verkoop. Daarbij moeten uitzenders en werkgevers ook met een brede
blik naar vacatures en kandidaten kijken.
Zo heeft Randstad zelf onderzoek gedaan
naar de gevraagde skills bij vacatures.
Hieruit blijkt dat vooral aan bepaalde ge-

nerieke soft skills waarde wordt gehecht.
Hermans: “Als je daarop inzoomt, kun je
de mensen ook op die soft skills en vaardigheden bijscholen.” En dus beter begeleiden naar werk in een andere sector.
“In de horeca zijn klantvriendelijkheid en
flexibiliteit belangrijke skills. Door die vaardigheden verder te ontwikkelen, maak je
de horecamedewerker die nu door corona thuis zit ook geschikt voor werk in een
klantcontactcenter of de logistiek.”

Opleiden voor een ander?
Bang dat Randstad de zelf opgeleide uitzendkrachten verliest aan een concurrenten of dat een goed getrainde kandidaat in dienst gaat bij een opdrachtgever,
is Hermans niet. “Natuurlijk kijken wij naar
het rendement op investeringen, maar je
moet breder kijken. Als een uitzendkracht
bij een van onze relaties in dienst gaat en
zij daar beiden happy mee zijn, is dat prima. Wij weten dan dat zij weer terug kunnen keren bij ons, omdat ze tevreden zijn.
Je moet niet puur transactioneel maar
meer naar de emotionele binding kijken.
Nogmaals, wij willen niet alleen de kandidaat de eerste baan bieden, maar ook
betrokken zijn bij een tweede en volgende baan. We willen bij onze uitzendkrachten op elk relevant moment in zijn of haar
loopbaan aanwezig blijven.”
Ook Olympia wil in deze coronacrisis zijn
verantwoordelijkheid nemen om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk
te helpen. Eind april heeft Olympia besloten om duizend werkzoekenden een gratis online training aan te bieden om hen
op te leiden voor functies waar een tekort aan is, zoals klantcontactfuncties. Alleen al voor de verschillende opdrachten
die voortkomen uit de coronacrisis had
Olympia al honderden flexkrachten nodig. Denk aan de overheid die te maken
heeft met een overload aan vragen met
betrekking tot uitkeringen, de NOW-regeling en alles rondom de inrichting van de
anderhalvemeter-economie. Jeroen van
Rossum, manager recruitment bij Olympia, over dit initiatief. “Als je je baan verliest als uitzendkracht in de horeca is het
zonde dat je thuis zit te verpieteren. Je
kunt je beter in korte tijd laten omscholen.
Dan houd je in ieder geval werk.” En ook
voor Olympia’s opdrachtgevers is dat interessant. “Als wij die uitzendkracht kunnen trainen in kennis van logistieke processen, scheelt dat die opdrachtgever in
de logistiek veel inwerktijd.”
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‘We willen bij onze uitzendo elk relevant moment
krachten op
in de loopbaan
loop
aanwezig blijven’

Monteur 2.0
Olympia wil met het omscholingstraject
het overstappen van de ene naar de andere sector voor uitzendkrachten laagdrempeliger maken. Hierbij wordt uitdrukkelijk gekeken naar de mogelijkheden van
een kandidaat, in plaats van uitsluitend te
focussen op opleiding en werkervaring.
En dat is precies wat volgens Van Rossum binnen de recruitment sowieso meer
moet gebeuren. “We moeten afscheid nemen van het cv als startpunt, zodat je niet
wordt verleid om meteen naar iemands
verleden te kijken. Werkervaring en opleiding zijn niet altijd goede voorspellers
van de toekomst. Je moet diploma’s niet
verwarren met denkniveau.” Van Rossum wijst erop dat er kandidaten zijn die
een prachtig cv hebben, maar in de praktijk niet mee kunnen komen. Terwijl er ook
kandidaten zonder universitaire studie op
sleutelposities werken, waar WO-werken denkniveau is vereist.

“Het afvinken van
n werkervaring en opleiding
g zie ik zelfs
vandaag de dag nog gebeuren in de recruitm
mentbranche”, zegt Van Ro
ossum. Maar
daarmee krijg je volgens hem
al lang niet meer de ju
uiste match.
Probleem is dat het ond
derwijssysteem niet meegaat met z’n tijd. En
dat terwijl de coronacrisiss het werk
nog sneller verandert, digita
aliseert en robotiseert. “Er gaat nog meerr online en
skills als servicegerichtheid worden
w
nog
belangrijker. Dat vraagt om e
belangrijker
een ander
type werknemer. Ook bijvoorbeeld operators moeten zich aanpassen. Ze zullen
meer moeten gaan samenwerken met robots.” En wat te denken van een monteur zonnepanelen, schetst Van Rossum.
“De monteur 2.0 moet naast kennis van
de techniek ook sociale skills hebben om
klanten goed te adviseren. Daar is geen
diploma voor, maar dat kun je kandidaten met de juiste skills wel via korte opleidingstrajecten leren.”

Duurzame inzetbaarheid
Volgens Van Rossum kan de recruiter beter de selectieprocedure starten met een
capaciteiten- en persoonlijkheidsvragenlijst. “Vraag de kandidaat waar hij blij van
wordt, wat hij als kind wilde doen en wat
hij zou doen met een miljoen. Dan start je
het gesprek heel anders. Je ontvangt intiemere informatie en dat dwingt je om
veel meer naar de persoon te kijken die
voor je zit. Op een volgend level kun je de
kandidaat een assessment laten doen om
de skills in kaart te brengen. Kan hij bijvoorbeeld goed multitasken, dan is dat

NL LEERT DOOR
Werkgevers die gebruik maken van de NOW 2.0-regeling hebben de
inspanningsverplichting hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing
te doen. Werknemers kunnen daarvoor bestaande regelingen gebruiken. Zoals
de fiscale studieaftrek of het opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) voor
hun branche of bedrijfstak. Maar het kabinet heeft daarnaast 50 miljoen euro extra
uitgetrokken voor het crisisprogramma NL Leert Door. Deze subsidieregeling is
bedoeld voor gratis ontwikkeladvies van een loopbaanadviseur en gratis (online)
scholing van werknemers, flexkrachten en werkzoekenden.
Meer informatie is te vinden op www.hoewerktnederland.nl en rijksoverheid.nl (zoeken
op Nederland Leert Door).
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een goede voorspeller van succes in een
klantcontactberoep.”
Als recruiter heb je dan al veel informatie voordat je een gesprek voert en naar
het cv kijkt. Van Rossum betrekt het op
zijn eigen ervaring. “Een jaar of vijftien geleden ben ik ook het recruitersvak ingestapt zonder ervaring en opleiding. Maar
ik vond bij Olympia een partij die past bij
mijn drijfveren en overtuiging.” Die goede
match wenst hij ook voor de kandidaten.
“Het is belangrijk voor mij dat ik een rol
kan vervullen in het vinden van werk voor
mensen. Dat ik uitzendkrachten vooruit kan helpen en kan bijdragen aan hun
duurzame inzetbaarheid.”

Grote uitdaging
Volgens Van Rossum is Olympia er vooralsnog goed in geslaagd de verschuiving
van werk in de door corona getroffen sectoren als horeca en detailhandel naar bijvoorbeeld de logistiek en klantcontactberoepen goed op te vangen. “We zitten
qua aantal uitzendkrachten alweer op
hetzelfde niveau als voor de coronacrisis.
Dit bewijst de belangrijke, flexibele rol van
uitzendbranche als grootste werkgever
van Nederland tijdens deze crisis.”
Dominique Hermans ziet ook dat op lange termijn de schaarste aan personeel
niet op te lossen is zonder goede (om-)
scholing. Dat moet volgens haar een gezamenlijke inspanning zijn. “Wij staan
in Nederland met z’n allen voor de grote uitdaging om de mismatch op de arbeidsmarkt aan te pakken. We zien voor
onszelf als Randstad een belangrijk rol
daarin, maar wij kunnen dit nooit alleen.
De politiek moet daaraan bijdragen. Ook
de Commissie Borstlap en minister Koolmees [Sociale Zaken en Werkgelegenheid, red] hebben aangegeven dat scholing de oplossing is voor veel problemen
op de arbeidsmarkt.” Het besef is er, de
(politieke) wil ook, en uitzenders kunnen
het goede voorbeeld geven dat de rest
doet volgen.
Zie ook het artikel www.flexmarkt.nl/
arbeidsmarkt/meeste-personeel-gevraagd-in-zorg-onderwijs-technieken-ict/ over kansrijke beroepen en de
noodzaak van omscholing.

Foto: Shutterstock
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‘We geven uitzendkrachten de regie’
USG People, de gemeente Almere en DOORZAAM hebben de handen ineengeslagen. Met ‘Alles-in-1 voor Uitzendkrachten’ willen ze de duurzame inzetbaarheid van
de uitzendkrachten van USG vergroten.
uurzame inzetbaarheid was in de afgelopen jaren al
een hot topic op de arbeidsmarkt. De coronacrisis lijkt
dat alleen maar te hebben versterkt, ook in de flexbranche. Veel flexkrachten dreigen hun baan te verliezen, waardoor de behoefte aan ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid groter is. USG People, de gemeente Almere en
DOORZAAM - de stichting die duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten wil stimuleren - werken nauw samen om duurzame inzetbaarheid mogelijk te maken voor uitzendkrachten van
de merken van USG People. “Denk daarbij aan uitzendkrachten
die door de crisis geen zicht hebben op nieuw werk,” vertelt
Chantal Huinder, Manager Duurzame Inzetbaarheid van DOORZAAM. “Of bijvoorbeeld logistiek medewerkers die zien dat veel
van hun werkzaamheden worden geautomatiseerd.”

D

PERSPECTIEF BIEDEN
Met ‘Alles-in-1 voor Uitzendkrachten’ wil DOORZAAM die
groep uitzendkrachten perspectief bieden. Het traject is beschikbaar voor alle uitzendbureaus. USG People maakt er enthousiast gebruik van. Huinder: “USG People heeft eerst aan
alle uitzendkrachten in de gemeente Almere een mailing gestuurd met de uitnodiging om mee te doen aan dit traject.” Geinteresseerden worden vervolgens aangemeld bij DOORZAAM,
waarna een uitgebreid gesprek met een coach volgt. “Wij werken daarvoor samen met USG Restart, de coachingstak van

USG. Zij nemen bij de uitzendkracht ook onze scan af.” Die
geeft inzicht in de duurzame inzetbaarheid van een uitzendkracht. “We geloven in een integrale aanpak. Gezondheid en financiële fitheid zijn daarbij in onze ogen de basis. Stel dat iemand met zwaar overgewicht en schulden een bbl-traject
ingaat, dan is de kans groot dat diegene na een tijdje uitvalt.”
Uit de scan volgen aandachtsgebieden van de uitzendkracht
waarmee hij gericht aan de slag kan. “Iemand die geldzorgen
blijkt te hebben, kunnen we naar een budgetcoach verwijzen.
Iemand die bang is dat zijn werk geautomatiseerd wordt, kan
een opleiding krijgen. Al die mogelijke interventies bespreken
de uitzendkracht en coach ook met de intercedent. Die is immers een belangrijke spil in het netwerk van de uitzendkracht.”

AANTREKKELIJK BINDMIDDEL
Het is nog wat vroeg om iets te zeggen over de resultaten. “Meestal loopt ons Alles-in-1-traject enorm goed”, zegt
Huinder. “Omdat het uitzendkrachten regie geeft over hun eigen toekomst. En omdat het voor uitzendorganisaties een aantrekkelijk middel is om uitzendkrachten aan zich te binden.” Om
die reden is Huinder enthousiast over de samenwerking met
USG People. “It’s people that matter is hun slogan. Ze doen er
alles aan om die uitzendkracht te bereiken, te binden en te helpen. Het Alles-in-1-traject, dat USG toch tijd en energie kost, is
een mooi voorbeeld daarvan.”
(PP)
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Kosten sociale zekerheid

Vijf inzichten in een
onzekere periode
Het zijn onzekere tijden in uitzendland. Behalve bij de ontwikkeling van de markt staan
er ook veel vraagtekens bij de kosten van sociale zekerheid. Allerminst prettig voor
een bedrijfstak die grip op verzuim als een van de grootste margedrijvers heeft, caowijzigingen heeft doorgevoerd en sectorverloning zag verdwijnen. Vijf inzichten om je
vooruit te helpen in deze onzekere tijden.
Annabelle Hagoort

e gebruikelijke bronnen van inzicht zijn de WGA-instroomcijfers grote werkgevers 2019 en
de juninota 2020 van UWV.
Doorgaans geven die een goede eerste
indruk van de premieontwikkelingen en
kostenramingen voor het lopende en komende jaar. Vooral de juninota houdt ditmaal forse slagen om de arm. Zo benadrukt UWV dat de calculatiepremies voor
de Werkhervattingskas (Whk) door de uitzonderlijke omstandigheden hoogstens
indicatief zijn. Bij de WW geeft de uitkeringsinstantie zelfs aan dat betrouwbaar
ramen nu vrijwel onmogelijk is. Hierbij zijn
(zeer) forse schadelastverschuivingen in
het spel. Zo ging de WW-raming van
€ 5,4 miljard naar € 7,6 miljard toen het
CPB medio juni overschakelde naar een
negatiever economisch scenario voor
2021. Enkele inzichten die helpen in deze
onzekere tijden.

D

De meeste
premies stijgen

1

Bij zoveel onzekerheid kun je je
maar beter niet te snel rijk rekenen als ergens een (voorlopige) premiedaling te noteren valt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de
WAO-component in de premie voor het
Arbeidsongeschiktheidsfonds (van 6,77%
in 2020 naar 5,55% in 2021). Daarnaast
moet worden opgemerkt dat de meeste
indicatieve cijfers in de juninota nu al stij-
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gingen zijn. Daling van de WW-premie lijkt
uitgesloten. Verder gaat de WGA-component in de Whk-premie volgens UWV van
0,76% naar 0,77%, en de Ziektewet-flex
component van 0,52% naar 0,54%. Bij
elkaar opgeteld komt dit neer op een stijging van de voorlopige rekenpremie Whk
van 1,28% naar 1,31%.

2

Ziektewetschade
loopt fors op

Werpen we een blik op de ontwikkelingen achter deze cijfers, dan is
duidelijk dat die voor de uitzendsector zonder uitzondering negatief uitpakken. De WGA-instroom vanuit sector 52
steeg verder door van 0,39% (2018) naar
0,42% (2019).
Bij de Ziektewet verwacht UWV voor uitzendkrachten een sterke stijging van de
publieke schadelast: van € 131,24 miljoen
in 2019 naar € 155,00 miljoen in 2020 en
€ 162,9 miljoen in 2021.
Bij eindedienstverbanders gaat het om
€ 416,34 miljoen, € 429,22 miljoen en
€ 445,53 miljoen. De oorzaken? Net als
eerder Acture constateert ook UWV dat
de coronacrisis zorgt voor een groter beroep op de Ziektewet. Daarnaast noemt
de juninota stijgende verzuimkosten door
een verschuiving van eindedienstverbanders naar uitzendkrachten.

3

Cijfers bevestigen
coronapiek

4

Uitzenders
maken andere
contractkeuzes

De Ziektewetschade die UWV
noemt, is goed terug te zien in twee grafieken gebaseerd op eigen data van Acture. Hieruit blijkt dat verzuim door kortdurende klachten (verkoudheid, griep, en
dergelijke) tot week 11 gemiddeld 5 dagen duurde, vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanaf week 11 schoot dit met
wel 50% tot 70% omhoog naar gemiddeld 7,5 dagen. De oproep van het kabinet om bij milde verkoudheidklachten thuis te blijven leidde in deze weken
ook tot een verdubbeling van dit type
verzuimmeldingen. Dankzij actief nabellen zette na week 13 een daling in en lagen de aantallen rond week 20 weer op
het normale niveau. UWV moest in deze
periode alle zeilen bijzetten om de NOW
uit te voeren. We mogen daarom aannemen dat de curves bij publieke uitvoering
op zijn best vergelijkbaar en mogelijk nog
aanzienlijk negatiever verliepen.

De ziekmeldingen die Acture ontvangt,
bevestigen ook de constatering van UWV
dat uitzenders andere contractkeuzes zijn
gaan maken. Uit deze data blijken opvallende verschillen tussen de eerste helft
van 2020 en de eerste helft van 2019:

expert

• Kwam in 2019 zo’n 31% van de ziekmeldingen van fase-A-uitzendkrachten
voort uit contracten met uitzendbeding,
in 2020 was dit 42%.
• Het aandeel van fase-A-contracten
zonder uitzendbeding daalde juist van
34% naar 19%.
• Het aandeel fase-A-contracten zonder uitzendbeding met uitsluiting van
loondoorbetaling liet een groei zien van
16% naar 22%.
• De aandelen van fase B en fase-C-contracten bleven vrijwel stabiel: fase B
ging van 17% naar 16% en fase C ging
van 1% in 2019 naar 2% in 2020.
Er lijkt hiermee een verschuiving plaats
te vinden in contractvorm naar flexibeler contracteren. De opvallendste beweging die in de cijfers van Acture is terug te
zien, is een afname van frequent verzuim
(vaker dan 2 keer ziek in een half jaar) ten
opzichte van de periode dat er sprake
was van meer contractanten.

5. Belang grip en regie
neemt verder toe
Op welke extra verzuimkosten je bij publieke verzekering precies moet rekenen,
weten we helaas niet. Maar de fors oplopende publieke schadelast in de juninota
wekt allerminst de indruk dat dit gunstig
uitpakt. En één ding is wel zeker: waar
de schade zo hard oploopt, mag duidelijk
zijn dat voor het belang van grip hetzelfde geldt. Zorg dat je de regie houdt: bij
verzuim én bij de kostenrisico’s die ermee
samenhangen.

De juninota voorspelt stijgende
verzuimkosten door een
verschuiving van eindedienstverbanders naar uitzendkrachten

Annabelle
Hagoort,
managing
director
Acture Groep

Dit artikel is tot stand gekomen in
samenwerking met Acture Goep.
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Hendarin Mouselli is advocaat flexibele arbeid bij VRF
Advocaten, promovenda aan de Universiteit Utrecht en lid
van de Raad van de Orde Zeeland-West-Brabant. Daarnaast
is zij spreker en schrijver over allerlei onderwerpen in de flexbranche. hendarin@vrfadvocaten.nl

Hendarin Mouselli

De wipwap
De wipwap als speeltoestel kennen we allemaal. Wie heeft er als kind niet op gezeten! Maar
de wipwap associeert niet altijd met die leuke kindertijd. Zo werd het apparaat in de middeleeuwen gebruikt om kruimeldieven te bestraffen. De dief werd kaalgeschoren en moest als
straf op een wip lopen die opgesteld stond aan de kant van een rivier. Vervolgens kantelde
de wip en belandde de kruimeldief in het water. Onder de hoon en spot van alle stadsgenoten moest de kruimeldief uit het water proberen te komen.
In arbeidsrechtland hebben we er sinds kort ook een wipwap bij. Op 30 juli is de Herziene
detacheringsrichtlijn geïmplementeerd in Nederland. De Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (hierna ‘Implementatiewet’) is per die datum in werking getreden. Ondanks alle
coronatoestanden is het de wetgever gelukt om alles op tijd in de wet te verankeren.
Door de Implementatiewet wijzigt een aantal regels voor ondernemers die vanuit een ander
land werknemers tijdelijk detacheren naar Nederland. Nu zal menigeen denken ‘zolang er corona is, zal er weinig van internationale detachering terecht komen’. Dat neemt niet weg dat
juist als de één vanuit de angst voor corona in stilstand geraakt, de ander juist kansen ziet op
de (Europese) arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld in de nieuwe regels.
Eén van de wijzigingen is dat gedetacheerde werknemers per 30 juli na een detacheringsduur van 12 dan wel 18 maanden, recht hebben op zogenoemde ‘aanvullende arbeidsvoorwaarden -en omstandigheden’. Hiervoor wordt gekeken naar de duur van de dienst en niet
zozeer naar de duur van de detachering van individuele werknemers.
Als werkgevers denken de voornoemde nieuwe regel te slim af te zijn door de ene werknemer te laten vervangen door de andere die op dezelfde plaats hetzelfde werk uitvoert, vliegen
ze zo van deze ‘wipwap’ af. Dit wordt immers als één detachering gezien. Hoppa, een enkele reis rechtstreeks in de schoot van onder meer de Inspectie SZW, vakbonden, werknemers
of een eventuele cao-politie.
Maar hoe zit het dan als de werknemer bij verschillende buitenlandse werkgevers in dienst
treedt en opeenvolgend op dezelfde plaats in Nederland hetzelfde werk verricht? Wordt hiermee dan wel die 12 of 18 maanden doorbroken? De Herziene detacheringsrichtlijn noch de
Implementatiewet ondervangt deze situatie. Er wordt namelijk bij de beoordeling of er sprake is van 12 of 18 maanden gekeken naar de duur van de dienstverrichting. Dat twee werkgevers opeenvolgend de werknemer detacheren, brengt niet met zich mee dat die detacheringen bij die verschillende werkgevers bij elkaar moeten worden opgeteld. Dit betekent dat
je hiermee dus kunt wipwappen. Let wel, ga niet te snel, want je vliegt er ook hier zo vanaf.
Je moet immers wel substantiële activiteiten verrichten in het land van waaruit wordt gedetacheerd. En de detachering dient ‘tijdelijk’ te zijn (even afgezien van de vraag wat dat dan zou
moeten zijn). Een postbusfirma gaat dus niet werken.
Pas dus op en wipwap er niet zomaar op los. Voor je het weet spartel je kaalgeschoren in de
rivier.
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payroll
Hoe ga je als flexbedrijf om met de coronacrisis? En hoe zorg je ervoor dat je weer goed uit die crisis
komt? In Flexmarkt doen vier flexondernemers hun verhaal.

‘Mkb’ers moeten in een
crisis schaalbaar blijven’
Repay HRM is in 15 jaar tijd uitgegroeid van een puur payrollbedrijf naar een landelijke
HRM-dienstverlener. Hobbels als de Wab en de coronacrisis remmen directeur en mede-eigenaar Hans Vlugt niet in zijn ambities. “We willen binnen vijf jaar naar een omzet
van 250 miljoen euro.”
Arthur Lubbers

020 begon natuurlijk met de voor de flexbranche ingrijpende invoering van de Wab. “We hebben dag en nacht
gewerkt om alle aanpassingen door te voeren”, zegt
Hans Vlugt. Repay HRM richt zich vooral op het mkb,
waar de impact van de nieuwe wetgeving groot is. “Om klanten
niet te belasten, werken we met één, transparant tarief.”
Daarvoor moest intern veel gebeuren. “We hebben meer mensen
in vaste dienst genomen, ook vanwege de hoge sectorpremie
voor flex. En we moesten meer verplichte vaste uren aanbieden.
Toen al dat werk gedaan was, dachten we dat we het ergste wel
achter de rug hadden.”

2

Coronacrisis
Maar toen kwam de coronacrisis. “Het factureren aan klanten
in de horeca en retail stopte in één keer. Het wegvallen van dat
werk heeft ons miljoenen gekost. Toch hebben we meteen na het
bekendmaken van de coronamaatregelen het besluit genomen
om zoveel mogelijk mensen in dienst te houden en gebruik gemaakt van de NOW-regeling”, vertelt Vlugt. “Ten eerste omdat ik
vind dat je juist in deze tijd goed werkgeverschap moet tonen. En
ten tweede omdat we verwachten dat onze klanten na de crisis
onze uitzendkrachten weer hard nodig hebben.”
En dat blijkt ook wel. Repay HRM – actief voor mkb-klanten in
veel verschillende branches (met zo’n 150 CAO’s), van zakelij-

Repay HRM
Hans Vlugt startte 15 jaar geleden zijn payrollbedrijf in
Gilze. Gaandeweg is het bedrijf meer en meer een HRMdienstverlener geworden en biedt het naast payroll, ook
uitzenden, ondersteuning in werving en selectie, backoffice
dienstverlening en hr-advies aan. Vanuit het hoofdkantoor in
Tilburg heeft Repay HRM meerdere kantoren in het land.

ke dienstverlening tot transport – ziet weer herstel. “Er zijn weer
meer terugplaatsingen. De aanvragen via de site nemen toe en
ons verkoopteam van 13 accountmanagers is dagelijks op pad
om klanten te bedienen”, zegt Vlugt begin juli. “Waar grote bedrijven reorganisaties moeten doorvoeren, hebben mkb-ondernemingen al snel weer mensen nodig.”
Het gaat zelfs zo goed dat Repay HRM geen beroep hoeft te
doen op de NOW 2.0. Vlugt ziet dan ook snel, blijvend herstel
voor zijn bedrijf. “De behoefte aan flex neemt na een crisis altijd toe, dat zagen we ook na de crisis in 2008.” En het mag dan
vanuit de politiek onder vuur liggen, in de mkb-markt is de behoefte hieraan groot. Voor deze bedrijven is het belangrijk dat zij
in tijden van crisis schaalbaar blijven. En vooral kleinere mkb’ers
zijn er blij mee dat wij hen op het gebied van professioneel werkgeverschap kunnen ontzorgen. En werkgeversrisico’s als doorbetaling bij ziekte en dergelijke kunnen wij nu eenmaal beter dragen dan de bakker of de slager om de hoek. ”

Groeien is noodzaak
Vlugt heeft ambitieuze groeiplannen. “We zijn afgelopen jaar autonoom gegroeid naar een jaaromzet van 104,2 miljoen euro.
Ik wil binnen vijf jaar naar een omzet van 250 miljoen euro.” Dat
moet onder meer gebeuren door acquisities. “We hebben recent
twee kleinere bedrijven overgenomen en zijn op zoek naar nieuwe overnamekandidaten.”
Groei in de flexbranche is ook een noodzaak, legt Vlugt uit. “Je
hebt volume nodig, schaalgrootte, en een constante groei om
onder aan de streep voldoende over te houden. Dan kan je door
automatisering en continu sleutelen aan het optimaliseren van
processen echt lean and mean worden, goede kwaliteit blijven leveren én marge overhouden. Ook de coronacrisis toont
de noodzaak om groot te zijn – en dus risico’s te kunnen spreiden.”
Hans Vlugt
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Platforms in tijden
van corona
Platforms groeiden als kool. Toen kwam de coronacrisis, die branches waarin veel
platforms actief zijn, van de ene op de andere dag platlegde. Dat biedt digitale platforms
juist kansen, zou je denken. Of toch niet?
Fons van Lier

risis? Welke crisis? Oké, zo
stellig zijn Martijn den Besten
en Pieter Leenman, respectievelijk directeur en oprichter/ceo
van Maqqie, nou ook weer niet. Maar het
tweetal was erg tevreden over het tweede
kwartaal. “We hebben even op een min
van 20 procent gezeten, maar over heel
april zaten we op een krimp van slechts
een paar procent. En in mei en juni trokken we alweer steil omhoog.”
Wat helpt, is dat Maqqie nauwelijks in de
horeca actief is, waar medio maart de
omzet in één klap terugviel naar bijna nul.
Ze speelden dat klaar door snel nieuwe
klanten te werven. “Steeds meer bedrijven weten ons te vinden. Tijdens de coronacrisis misschien nog wel meer dan
anders, omdat het een ontzettend makkelijke manier van flex is: binnen een paar
minuten heb je alles geregeld. Juist in een
crisis wil je als bedrijf super flexibel zijn.”

C

Zure vruchten
Ook bij YoungOnes, de platformpoot van
YoungCapital, was het even alle hens aan
dek. “We zijn direct gaan kijken waar bedrijven juist nu extra mensen nodig hebben,” vertelt commercieel directeur Margot Roubos. “We zagen dat het aanbod
snel enorm veranderde: was een jaar geleden nog 40 procent van onze klussen in
de horeca, op het dieptepunt van de crisis zaten we op 75 procent logistiek. Dat
is ondertussen alweer meer in balans gekomen tot 45 procent. We zien ook dat
schoonmaakwerk de afgelopen tijd sterk
is gegroeid – denk aan de schoonmaak
van vakantieparken en kantoren. Vorig jaar werd dit soort werk helemaal niet
aangeboden op ons platform.”
Als er iets is wat ze bij YoungOnes in de
afgelopen periode hebben geleerd, is het
dat je nooit op één paard moet wedden.
Een platform als Temper, dat zich volledig richt op de horeca, plukt daar nu de
zure vruchten van (het bedrijf is benaderd,
maar heeft niet gereageerd).
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“Wij hebben gelukkig kunnen bijsturen,
want ook wij waren sterk afhankelijk van
de horeca en evenementensector”, zegt
Roubos.
Wat verklaart het succes van platforms,
ook tijdens de coronacrisis? Flexibiliteit,
zegt ook Roubos. “Ze zijn namelijk echt
niet altijd goedkoper dan bijvoorbeeld uitzendbureaus. We horen het ook van onze
opdrachtgevers: platforms geven gewoon
de meeste ruimte en zijn ontzettend snel.
Gisteravond bijvoorbeeld is om vijf voor
twaalf een klus opengezet voor twee
mensen, die vandaag om twaalf uur ’s
middags moesten beginnen. Op die klus
is zojuist om vijf over twaalf gereageerd
door twee freelancers en die zijn nu aan
het werk. Prachtig toch?”

Even slikken
Ook Jobner, een nieuw platform dat flink
aan de weg timmert, ziet de enorme flexibiliteit als belangrijkste troef. Al hakte de
crisis er de afgelopen maanden wel in,
zeggen oprichters Angelo Visser en Pe-

ter Roelfsema. “We zagen dat het aanbod aan klussen in de horeca en retail,
voor ons de twee belangrijkste sectoren,
in één klap wegvielen. Dat was wel even
slikken.”
Nu, eind juli, zien Visser en Roelfsema
de markt weer voorzichtig aantrekken.
Al verwachten ze van de rest van de zomer weinig. “De horeca blijft heel moeilijk.
Pas aan het einde van het jaar komt daar
misschien weer wat beweging in. Maar
voor sectoren waarin veel op projectbasis wordt gewerkt, zoals de logistiek, callcenters en promotie, staan komend najaar veel klussen op de planning. En ook
aan alles wat vakantiegerelateerd is nu
meer behoefte.”
Net als YoungOnes wil Jobner niet meer
sterk afhankelijk zijn van één sector, zegt
Visser. “We waren voor 60 tot 70 procent
afhankelijk van horeca en hospitality, zoals
hotels. Dat willen we in de toekomst anders. Ons streven voor die sector is nu 30
procent. Voor de rest willen we een ronde verdeling.”

PLATFORMS MAKEN
UITZENDERS ZENUWACHTIG
Maqqie timmert behoorlijk aan de weg. Zo kondigde uitzender Flexfamily, dat met
name groot is in het oosten van Nederland, begin juli aan een minderheidsbelang in
het platform te nemen. Met als doel het bedrijf te helpen uitrollen als ‘toonaangevend
platform’. “We zijn al actief in het hele land,” zegt Pieter Leenman, de oprichter
en ceo van Maqqie. “Maar het is lastig om op eigen kracht overal klandizie op
te bouwen en snel tot volume te komen. Dus haken wij aan bij meer traditionele
arbeidsbemiddelaars. Waarom zij met ons in zee gaan? Ze willen samenwerken, want
binnen tien jaar is hun huidige businessmodel toch grotendeels voorbij. En voor die
partijen is het een behoorlijke opgave om zelf zo’n platform op te bouwen.”
Maqqie is ook in gesprek met andere arbeidsbemiddelaars die sterk zijn in de
rest van Nederland. “Onze ambitie is één open en transparant werkplatform voor
Nederland, van flexibele tot vaste arbeidsrelaties.”
De sterke opkomst van platforms maakt steeds meer traditionele uitzenders en
detacheerders zenuwachtig. Maar uitzenders zitten ook niet stil. YoungOnes is de
platformpoot van YoungCapital, Randstad heeft een eigen platform in de vorm van
Randstad Go.

platforms

Beperkte keuze
Een platform dat zich op een heel andere
markt begeeft dan de overige platforms in
dit artikel, is HelloMaaS: de nog jonge onderneming koppelt bedrijven aan de tien
procent beste marketeers van Nederland
– en sinds kort ook in het buitenland. “Je
ziet toch dat bij meer traditionele bureaus,
bedrijven niet goed weten wat ze nou eigenlijk voor hun geld krijgen en ook maar
een beperkte keuze hebben qua mensen,”
zegt Louise Doorn, oprichter en ceo. “Bij
ons koop je een pakket in voor een vaste
prijs. Daarnaast hebben we een groot bestand aan vakmensen, die we door middel
van algoritmen koppelen aan klanten.”
Maar ja, marketing is vaak een van de
eerste kostenposten waar bedrijven bij
crisis in snijden. En dat was afgelopen
maanden niet anders. Doorn: “Overal
zie je dat nu freelancers worden weggestuurd. Tegelijkertijd zijn er ook bedrijven
die denken: we moeten juist nu blijven

communiceren met onze klanten, maar
we gaan nu geen mensen aannemen.
Dan is daar ruimte voor een platform als
dat van ons.”
In een tijd waarin bedrijven veel meer dan
voorheen op de kleintjes moeten letten,
is de transparante structuur van een platform als HelloMaaS een groot voordeel,
zegt Doorn. “Wij hopen dat deze trend
in ons voordeel blijft spelen. Ik ben optimistisch, maar ook voorzichtig. We moeten scherp blijven en blijven bouwen aan
nieuwe diensten. Tijdens de hoogconjunctuur kon het niet op. We staan nu aan
het begin van een fase waarin het kaf van
het koren wordt gescheiden.”

Wildwest
De unique selling points van grote transparantie en flexibiliteit spreken voor zich.
Tegelijkertijd maakt de Wet arbeidsmarkt
in balans (Wab) andere vormen van flex
veel minder interessant. Maqqie zag dat

veel klanten al voor de crisis payrollers
en uitzenders inruilden voor zijn platform.
Voor Jobner geldt hetzelfde, zeggen Visser en Roelfsema. “Het doel achter de
Wab is mooi, maar het heeft de meer traditionele vormen van flex veel minder
flexibel en duurder gemaakt. Op de langere termijn zien we de toekomst van
platforms daarom zonnig in.”
Wel moeten platformen iets doen aan het
wildwest van arbeidsvoorwaarden, menen zowel Jobner en Maqqie. Martijn
den Besten van Maqqie: “Je hebt de afgelopen tijd in de media een aantal platforms voorbij zien komen waarbij gedoe
was over slechte voorwaarden en dergelijke. Willen we als sector ook op langere termijn een toekomst hebben, dan
moet je minimaal betalen conform de
cao, mensen een vangnet bieden, enzovoort. Doen we dat niet, dan worden we
net zoals payroll kapotgereguleerd en is
het klaar.”
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Advertorial

Inzichtelijk en efficiënt

Zo digitaliseer je het flexproces
Snel de juiste flexwerkers vinden. Daarmee onderscheid je je als uitzender. Digivotion helpt door het flexproces te digitaliseren. Je boort nieuwe online bronnen
aan om geschikte krachten te vinden, maakt matchen makkelijker en sneller, verkort de inwerktijd en sluit de frontoffice naadloos aan op software voor planning
en verloning. Hierdoor wordt het complete proces inzichtelijk en veel efficiënter.

D

e vraag naar flexkrachten neemt straks snel weer toe.
Bedrijven waarvoor de economie weer gaat draaien
zullen uit voorzorg eerst kiezen voor tijdelijke en flexibele krachten. Het snel binnenhalen van de juiste kandidaten is dus van groot belang. Met meer dan 10.000 flexbureaus
in Nederland is het de kunst in de juiste vijver te vissen én snel
een perfecte selectie te realiseren voor inleners. Gespecialiseerde digitalisering geeft u daarin een enorme voorsprong.

Veel groter bereik
Wil je als flexbureau meer kandidaten vinden, die beter matchen met vacatures? Ook buiten de landsgrenzen? Dan is digitaliseren een must.
“Het online verspreiden (multi-posting) brengt vacatures onder
de aandacht van werkzoekenden, in welk Europees land dan

Voordelen van digitaliseren met Digivotion
• Groter bereik binnen heel Europa voor werving van
flexwerkers
• Meer en geschiktere kandidaten
• Sneller selecteren en inwerken
• Eenvoudig inzicht in hele proces
• Goede koppelingen met alle backoffice-software
• Maatwerk, digitalisering en software passend bij úw situatie
• Meer dan 10 jaar ervaring, gespecialiseerd in mkb
flexbranche

ook. Door dat in de juiste taal – onder meer Pools en Roemeens
- en op het juiste moment te doen, maak je reageren zo eenvoudig mogelijk. Dit levert meer geschikte flexkrachten op, die online ingewerkt kunnen worden en dan snel aan de slag kunnen”, zegt Don van Hal, directeur van Digivotion.

Vele stappen zijn te digitaliseren
Door het automatisch verspreiden van vacatures via online jobboards en social media wordt werven van kandidaten makkelijker. Digivotion maakt tevens websites geschikter om solliciteren in eigen taal simpeler te maken. Vervolgens wordt het
profiel of cv van sollicitanten efficiënt verwerkt (in het ATSdeel van de software) wat de recruiter veel tijd scheelt.
Na het matchen en selecteren kan de intake gelijk starten en
kunnen flexwerkers online ingewerkt worden. Zo veel sneller
en nauwkeuriger dan handmatige uitvoering.
Van Hal: “Van elk onderdeel van het proces zijn bovendien eenvoudig overzichten te krijgen, bijvoorbeeld van waar kandidaten online vandaan komen, doorlooptijd, compleetheid van
data. Kwestie van een paar drukken op de knop.”

Echte specialist in de flexbranche
Digivotion is het enige digitaliseringsbedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het mkb in de flexbranche. “Dankzij meer dan
tien jaar ervaring weten we als geen ander wat directie, recruiters en marketeers in deze branche verwachten en nodig hebben. We helpen met het optimaliseren van de frontoffice, leveren gebruiksvriendelijke en flexibele software, met goede
koppelingen naar de backoffice en blijven de klant begeleiden
tijdens verdere digitalisering. Daarmee versnellen we het complete proces en maken het inzichtelijk.”
Meer info: www.digivotion.com.
Don van Hal van Digivotion: “Digitaliseren is een must.”
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flexvraag

In de rubriek Flexvraag beantwoorden Chris van der Laan en Henk Geurtsen van Experts in Flex vragen over
onderwerpen in de flexbranche. Ook een vraag? Stuur een mail naar info@expertsinflex.nl

8 vragen over…
loonkostenvoordelen
Wat zijn loonkostenvoordelen?
Loonkostenvoordelen maken deel uit van een belastingmaatregel, die is ingevoerd per 1 januari 2018. De
maatregel is bedoeld om de arbeidsparticipatie aan
de onderkant van de arbeidsmarkt te stimuleren. Werkgevers
krijgen een tegemoetkoming als zij mensen in een kwetsbare positie in dienst nemen, zoals ouderen en arbeidsgehandicapten.

1

Welke doelgroepen zijn er?
Er zijn vier doelgroepen: oudere werknemers (56+),
de doelgroep ‘banenafspraak en scholingsbelemmerden’, arbeidsgehandicapte werknemers en de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers.

2
3

Hoe ziet die tegemoetkoming eruit?
Het subsidiebedrag voor de oudere werknemer en de
arbeidsgehandicapte werknemer bedraagt 3,05 euro
per verloond uur met een maximum van 6000 euro
per jaar per werknemer, gedurende maximaal drie jaar. Voor
de herplaatste arbeidsgehandicapte werknemer geldt dezelfde tegemoetkoming, alleen kan deze maximaal een jaar worden toegepast. De subsidie voor de doelgroep ‘banenafspraak en scholingsbelemmerden’ bedraagt 1,01 euro per
verloond uur met een maximum van 2000 euro per jaar, ge-

durende maximaal 3 jaar. De maximumbedragen zijn op basis van een 38-urige werkweek en worden naar rato van het
aantal uren toegekend. Uitbetaling van de subsidie vindt in het
volgende kalenderjaar plaats.
Aan welke voorwaarden moet worden voldaan
om er gebruik van te maken?
Een werknemer moet uit een uitkeringssituatie komen. Per doelgroep zijn dit verschillende soorten uitkeringen. Bij de doelgroep ‘oudere werknemer’ moet de
werknemer bij indiensttreding bovendien ouder zijn dan 56
jaar. Tot slot moet voor iedere werknemer binnen drie maanden na indiensttreding een doelgroepverklaring worden aangevraagd bij het UWV.

4

Binnen drie maanden na indiensttreding. Is dat
niet erg kort?
Met het ingaan van de loonkostenvoordelen is tevens
deze voorwaarde geïntroduceerd. Gelukkig is vanwege de coronacrisis besloten om de aanvraagtermijn voor
dienstverbanden, die zijn gestart tussen 1 januari en 1 juni
2020, te verlengen naar zes maanden.

5

En wat zijn premiekortingen?
Tot eind 2017 was er een andere regeling: premiekortingen. Voor die regeling is het nog mogelijk om nietgenoten kortingen over de jaren 2015, 2016 en 2017
te ontvangen.

6
7
8

Hoe werkt dat?
De premiekortingen konden direct worden toegepast
als korting op de afdracht sociale premies in de periode dat de premiekorting van toepassing was. Dit mag
tot vijf jaar terug worden gecorrigeerd. Daardoor kan nu nog
de premiekorting tot over 2015 worden aangevraagd.
Kun je op elk moment starten?
Ja. Wel is het van belang om het proces voor het benutten van de loonkostenvoordelen goed in te regelen. Zo kan de backoffice ook zijn steentje bijdragen
aan de marge per verloond uur. En 3,05 euro per uur aan extra marge is in deze tijden zeer welkom. Het is verstandig om
de aanvraag premiekortingen in ieder geval dit jaar te regelen.
Vanaf volgend jaar is het niet meer mogelijk om bedragen uit
2015 te ontvangen.
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Vijf tips voor beter
vindbare vacatureteksten
Hoe maak je jouw vacature optimaal vindbaar voor jouw doelgroep? Vijf tips van Nicol
Tadema, specialist arbeidsmarktcommunicatie en oprichter van tekstbureau Voor Tekst.
e wilt natuurlijk dat kandidaten
jouw vacaturetekst gemakkelijk
weten te vinden. Hier zorg je voor
door in jouw vacaturetekst rekening te houden met SEO, in het Nederlands: zoekmachineoptimalisatie. Als je
SEO goed toepast, zijn vacatureteksten
beter vindbaar in zoekmachines als Indeed en Google. Hieronder vijf tips waarmee je SEO direct in je vacatureteksten
kunt toepassen.

J

Schrijf een inhoudelijk
goede tekst
Verreweg de beste manier om hoog
te scoren in de zoekresultaten van Google, is het schrijven van een inhoudelijk goede tekst: geef per tekst één boodschap mee en schrijf voor je doelgroep.
De techniek van Google is zo ver doorontwikkeld dat de zoekmachine daadwerkelijk de kwaliteit van de tekst kan beoordelen. Sterker nog, je hoeft niet eens per
se het zoekwoord te gebruiken om erop
gevonden te worden.
Neem dit voorbeeld: Deze openstaande
functie is beschikbaar in een supermarkt.
Je neemt plaats achter de kassa en scant
de producten. Vervolgens reken je af met
de klanten. Interesse? Solliciteer nu.
Wat denk jij? Om welke vacature gaat
het? Google weet in elk geval dat het
gaat om een vacature als kassamedewerker. Zo snapt Google ook dat als jij schrijft
over een baan waarin degene zich bezighoudt met technische (3D-)tekeningen en
AutoCAD, dat dit hoofdwaarschijnlijk een
baan als CAD-tekenaar betreft. En heb
je het over een salesfunctie, dan scoor je
naar alle waarschijnlijkheid Google-punten als je woorden als acquisitie, relatiebeheer, sales, targets, commercie in je
tekst verwerkt.

1

Gebruik de
juiste functienaam
Als kandidaten hun zoektocht naar
een nieuwe baan starten, zoeken ze op
functienaam. De juiste functienaam wordt
door Google for Jobs genoemd als één
van de belangrijkste manieren om een vacaturetekst te ranken.
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Stel jezelf dan ook de vraag: op welke
functienaam zoekt mijn droomkandidaat?
Vraag je ook af of de functienaam die jij
nu bovenaan de vacaturetekst hebt staan
wel gangbaar is voor de doelgroep. Zo
kan jij de functienaam sales medewerker
gebruiken, maar noemt jouw droomkandidaat zichzelf accountmanager.
Een handige, gratis tool die je helpt bij het
snel bepalen van de juiste functienaam is
Google Trends. Daar zie je hoe populair
de functienaam is op Google en of er veel
op deze naam wordt gezocht. Je voert
alle mogelijke functienamen in en Google
Trends laat je zien welke zoektermen het
meest populair zijn. Let op: kies voor een
relevant resultaat bovenaan voor de filteroptie ‘vacatures’.
Dan nog even een laatste, misschien onnodig, advies als het om een vindbare
functienaam gaat: vermijd de ‘cute jobtitles’. Je hebt geen Google Trends nodig
om te bedenken dat een salarisadministrateur niet zoekt op de term ‘verloningskoning’. En je snapt ook dat maar bar
weinig werkzoekenden een functienaam
als ‘recruiting ninja’ of ‘social samoerai’
intypt in de zoekbalk.
Richt je op de
juiste zoekwoorden
Zoekwoorden zijn de woorden die
je doelgroep intikt in de zoekbalk van een
zoekmachine. Dit kan één woord (short

3

tail) zijn, zoals de functienaam. Maar bij
vacatures is het vaker een combinatie van
meerdere zoekwoorden (long tail): veelal gaat het dan om de functienaam en de
plaatsnaam, soms gecombineerd met het
woord ‘vacature’. Denk bijvoorbeeld aan
‘vacature cameraman Hilversum’ of ‘vacature logistiek manager Eindhoven’. Ook
het woord ‘parttime’ is een zoekwoord
dat door de doelgroep die graag in deeltijd wil werken veelvuldig wordt gebruikt.
Hoe vaak laat je de zoekwoorden in je
tekst terugkomen? Sowieso niet te vaak.
Zodra je zoekwoorden overmatig gebruikt
(het zogeheten keyword stuffing), heeft
het een negatieve invloed op de leesbaarheid. De lezer haakt daardoor al snel
af en dat wil je niet. Ook heeft de zoekmachine je trucje door. In het ergste geval geeft Google je een straf, bijvoorbeeld
door je vacaturepagina niet meer in de
Google-zoekresultaten te tonen, of deze
een veel lagere positie te geven.
Verdeel de juiste
zoekwoorden(combinatie)
Zodra je weet wat de zoekwoorden
zijn waarop jij je wil richten om de doelgroep te bereiken, is het aan te raden om
die zoekwoorden direct in de eerste regels van de tekst te noemen. Zo bevestig
je aan de lezer dat jouw vacature aansluit
bij zijn zoekopdracht. En dat wordt door
Google weer met pluspunten beloond.

4

JUISTE ZOEKWOORDEN
Om de juiste zoekwoorden te bepalen, is het essentieel om te weten op welk
zoekwoord of met welke zoekwoordcombinatie je gevonden wilt worden. Zo
achterhaal je en verifieer je welke woorden jouw ideale kandidaat intypt in de zoekbalk
van de zoekmachine(s):
- Ga in gesprek met je doelgroep. Vraag bijvoorbeeld aan een collega die nu
binnen jouw bedrijf de functie uitoefent wat zij zouden intypen op het moment dat
ze een nieuwe baan zoeken.
- Gebruik data en analyses zoals Google Trends, www.google.nl/trends of de
Google Zoekwoordenplanner. Ook kan je gunstige, gerelateerde zoekwoorden
vinden via de gratis tool Ubersuggest of Keyword Finder.
- Kijk op google.nl wat je concurrenten doen en wat de semantische suggesties
zijn.
- Laat een zoekwoordenonderzoek verrichten door een SEO-specialist.

arbeidsmarktcommunicatie

Nadat je in het begin jouw zoekwoorden hebt gebruikt, plaats je deze ook
nog eens middenin en in het laatste deel
van de tekst. Voor zoekmachine Google
gaat het er niet (meer) om hoe vaak je de
zoekwoorden(combinatie) gebruikt, maar
om de juiste verdeling ervan.
Maak je vacature leesbaar
voor zoekmachines
Last but not least: wil je dat Google en Indeed je vacature tonen, dan moet
je zorgen dat de vacature wordt gevonden. Daarvoor is het in de eerste plaats
nodig dat je vacature voor de zoekmachines herkenbaar is als vacature en dat het
leesbaar is. Klinkt als een inkopper, maar
toch zijn er nog veel ‘werken-bij’- en re-

5

WEES REËEL
Wees reëel: wil je organisch hoog scoren met een ‘vacature IT’? Met meer dan 15
miljoen concurrerende Google-resultaten moet je dan wel van heel goede huize
komen. Wil je een toppositie in de organische zoekresultaten van Indeed met
het zoekwoord ‘developer’? Dan moet je de strijd aangaan met vele duizenden
soortgelijke vacatures op een vacaturezoekmachine als Indeed. Verwacht niet dat je
uit het niets een plek verovert hoog in de organische zoekresultaten, zeker niet als
de concurrentie groot is. Pas in zo’n geval je verwachtingen aan, schakel een SEOspecialist in en/of maak budget vrij voor betaalde advertenties.

cruitmentsites waarop vacatures als een
pdf-document zijn geüpload. Zeker in de
zorg en het onderwijs komt dit nog geregeld voor. Los van het gegeven dat dit

hopeloos ouderwets overkomt op de arbeidsmarktdoelgroep, kunnen die pdf-documenten niet door zoekmachines worden gelezen. Een gemiste kans dus!
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column
Franziska Szabó (1962) is voormalig internationaal personal
assistant. In 2000 richtte zij PA Online op, recruiter van zeer
ervaren, meertalige personal assistants en topsecretaresses.
franzisca@paonline.nl

Franziska Szabó

Echt wennen doet het niet
We zijn met z’n allen inmiddels nog meer gewend aan onze online presence, waarbij meetings en bijeenkomsten steeds vaker digitaal plaats hebben. In de werving vind ik het online
interviewen van kandidaten nog wel een dingetje. Echt wennen doet het nog steeds niet. Ik
mis het persoonlijke contact en het écht kunnen interviewen van en een gesprek hebben met
een kandidaat. Bovendien probeer ik kandidaten juist altijd op hun gemak te stellen en het intakegesprek wat gezelliger te maken door af te spreken in een strandpaviljoen of een andere
gelegenheid die minder zakelijk aandoet. Ik merk dat kandidaten zich daardoor meestal meer
op hun gemak voelen.
Toch moet ik er voorlopig aan wennen dat intakegesprekken niet altijd meer face-to-face
kunnen plaatshebben. En hoewel het werkt, kan ik mij niet altijd aan de indruk onttrekken dat
ik de kandidaat niet helemaal ken. Dit ondanks het feit dat wanneer je nu iemand spreekt, je
ook een stukje van een (huis)kamer met inrichting te zien krijgt.
Al jaren werk ik online via Office365. De boekhouding is online. Het bloggen gaat online en interactie via mail, de site en LinkedIn. We hebben online Personal Assitants (PA’s). Telefoongesprekken zijn geen probleem. Waarom heb ik dan zo’n moeite met videobellen? Om dezelfde
reden dat ik moeite heb met een persoonlijk gesprek met familie of vrienden via de telefoon:
het voelt gewoon anders. Het is een prettig hulpmiddel ‘voor erbij’, maar het is het net niet.
Er is wel één voordeel wat betreft mijn gesprekken met kandidaten tijdens videobellen: de
meeste PA’s hebben net zoveel moeite met videobellen als ik. Dus wanneer het mogelijk is,
houd ik face-to-face intakegesprekken op een niet-zakelijke locatie en op gepaste afstand,
waardoor een echt gesprek ontstaat. Ik wil weten wie je bent, wie achter dat cv zit.
Natuurlijk doe ik mee aan de online maatschappij, maar sommige zaken vragen om een persoonlijke benadering.
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uitzenden
Hoe ga je als flexbedrijf om met de coronacrisis? En hoe zorg je ervoor dat je weer goed uit die crisis
komt? In Flexmarkt doen vier flexondernemers hun verhaal.

Groningse Select gaat
voor landelijke dekking
Ondanks de coronacrisis willen ondernemers Martijn Poppinga en Ruben Boer hun
uitzendbureau Select laten groeien naar een landelijke dekking. “De technische sector is zeer toekomstbestendig, de man op de vloer blijft altijd nodig.”

Arthur Lubbers

artijn Poppinga en Ruben Boer leerden elkaar kennen
als collega’s bij een uitzendbureau voor technisch
personeel. Samen speelden zij met het idee om een
eigen uitzendbureau op te zetten. “We zagen om ons
heen hoe het in de uitzendwereld ging en dachten ‘dat kan anders, beter’. Er zijn veel cowboys in de markt, daar willen wij niet
bij horen. Onze filosofie is ‘als de uitzendkracht en de opdrachtgever blij zijn, zijn wij dat ook’”, zegt Boer.

M

Landelijke dekking
Dus startten de compagnons in 2014 vanuit Groningen hun eigen uitzendorganisatie Select. Ze hebben een duidelijk doel. “We
zijn nu nog voornamelijk in het Noorden actief, met één vestiging
in het midden van het land, maar we willen wij doorgroeien naar
een landelijke dekking”, licht Poppinga toe. Dat verklaart ook de
recente overnames die zijn gedaan (zie kader). En op dit moment
is Select bezig nog een overname af te ronden. De focus bij de
uitbreiding van het bedrijf ligt op de techniek, bouw, metaalindustrie, productie, schoonmaak en logistiek. “De technische sector is zeer toekomstbestendig, de man op de vloer blijft altijd nodig”, stelt Boer.

Select
Uitzendorganisatie Select bestaat door overnames inmiddels
uit meerdere bedrijven: SelectPro (schilders, timmermannen,
metselaars), A&E Personeelsdiensten in Nieuwegein, HeBusynergy in Groningen (techniek, vervoer) en OU-diensten in
Select heeft de omzet de afgelopen jaren flink zien groeien.
Boekte het bedrijf in 2018 nog een omzet van 3,5 miljoen
euro, vorig jaar bedroeg de jaaromzet al 6,6 miljoen euro. En
de prognose voor 2020 is ondanks de crisis 13 miljoen euro.

Maar de coronacrisis heeft ook Select geraakt. “Daar hebben
we in het begin wel last van gehad, bijvoorbeeld in de horecabevoorrading. Die jongens zijn thuis komen te zitten”, vertelt Poppinga. Select maakt gebruik van de NOW-regeling, maar Boer is
hier wel kritisch over. “Het is een goede regeling, maar je merkt
dat ze snel in elkaar is gezet. Als je zoals wij te maken hebt met
verschillende BV’s is het lastig. Het is nog onduidelijk hoe dit voor
ons uitpakt. Je bent afhankelijk van wat het UWV beslist en dat is
niet een positie waar je als ondernemer graag in zit.” Maar hoewel de onzekerheid voorlopig blijft, verwacht Boer niet dat de impact van de coronacrisis blijvend zal zijn. “Wij spreken niet van
het nieuwe normaal, maar van het tijdelijke normaal.” Voor de
rest van het jaar zijn zij dan ook optimistisch. “Je ziet al herstel,
de markt is volop in beweging. Vooral in het Noorden, waar men
minder last heeft van corona, neemt het aantal aanvragen alweer
toe.”

Ondernemersbloed
Door de coronacrisis heeft Select de ambities enigszins moeten
temperen. De geprognotiseerde omzet van 16 miljoen euro voor
dit jaar wordt niet gehaald en is bijgesteld naar 13 miljoen euro.
Dat is nog altijd een verdubbeling van de omzet ten opzichte
van 2019. Groei is belangrijk in de uitzendsector, stelt Poppinga.
“Je hebt een bepaalde kritische omvang nodig, als je iets groter
bent heb je ook iets meer budget en kun je voordeel halen uit kostenefficiency. Dat willen we in de loop het jaar vooral doen, consolideren en ons bedrijf toekomstproof maken.”
Maar de drang om te groeien zit de beide flexondernemers ook
gewoon in het bloed. “Wij willen niet jarenlang hetzelfde doen.
Wij kunnen ook niet stilzitten en hebben nieuwe uitdagingen nodig. Klein blijven past niet bij ons”, zegt Boer. “Dus wij blijven het
bedrijf gewoon verder uitbouwen. In die visie is geen ruimte voor
corona.”
Ruben Boer (rechtsvoor) en Martijn Poppinga
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Ik werk
aan mijn toekomst
én aan die van jou
MONDKAPJES MET EEN VERHAAL

LAPATELIER.NL

EEN INITIATIEF VAN FIER EN A HOUSE OF HAPPINESS

jurisprudentie

Wie een kuil graaft
voor een ander...
Foto: Diederik van der Laan

Als een inlener een uitzendkracht kwijt wil, biedt de
wet de uitzendwerkgever de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst direct te beëindigen. Maar dat
kan niet onbeperkt.

Advocaat Jan
Harmen Baljet van
Abeln Advocaten in
Amsterdam verzorgt de
rubriek Jurisprudentie.
JB@abeln.nl

De feiten

DE CONSEQUENTIE:

Een juriste, in dienst van een detacheringsbureau,
werd door dat bureau bijna drie jaar achtereen op
basis van tijdelijke arbeidsovereenkomsten uitgeleend aan een bank. Zij besloot in februari 2020
haar arbeidsovereenkomst met het detacheringsbureau per 1 april 2020 op te zeggen. Ze nam keurig een maand opzegtermijn in acht. Reden voor
de opzegging wat dat ze elders een vaste baan
kon krijgen. En die vaste baan lag bij de bank waar
ze was gedetacheerd niet in het verschiet. De juriste verwachtte haar werk bij de bank tot 1 april te
kunnen afmaken.
Zo ver kwam het niet, dankzij een allesbehalve elegant een-tweetje tussen detacheringsbureau en
bank. Bureau en juriste hadden een arbeidsovereenkomst waarin stond dat die automatisch eindigde als de terbeschikkingstelling van de werkneemster, de juriste, werd ingetrokken. ‘We willen
haar niet meer hebben, ze functioneert niet goed’,
meldde de bank op 19 februari aan het detacheringsbureau, nadat de juriste - die altijd prima had
gefunctioneerd - haar vertrek per 1 april bekend
had gemaakt. Het detacheringsbureau meldde
niettemin onmiddellijk aan de juriste dat haar arbeidsovereenkomst per direct van rechtswege was
afgelopen. Dat bleek een pijnlijke vergissing.
De arbeidsovereenkomst tussen detacheringsbureau en juriste was een uitzendovereenkomst. Volgens de wet kan de uitlener (detacheringsbureau)
in de arbeidsovereenkomst opnemen dat die automatisch eindigt, zodra de inlener (bank) geen prijs
meer stelt op de diensten van de werknemer (juriste). Maar volgens de wet kan dat maximaal een
half jaar en die periode was allang verstreken. Weliswaar kun je die termijn door middel van een cao
oprekken. Dat had het detacheringsbureau ook gedaan. Maar ook dat kan maar tot maximaal anderhalf jaar, en die termijn was eveneens ruimschoots
verstreken.

Hoewel de juriste zelf ontslag had genomen per 1
april, heeft het detacheringsbureau voortijdig per
19 februari een einde gemaakt aan haar dienstverband. Dat was geen juridisch correct automatisch
einde, maar een ongeldig ontslag. Allereerst omdat een ontslagvergunning van het UWV ontbrak.
Het ontslag was bovendien, zoals de wet zegt,
‘onregelmatig’. Dat betekent dat het detacheringsbureau geen enkele opzegtermijn in acht had genomen. De juriste had daardoor recht op een
schadevergoeding gelijk aan het salaris dat ze over
de opzegtermijn, tot 1 april, had kunnen krijgen.
Maar – fijn voor haar, vervelend voor het detacheringsbureau – de wetgever heeft bepaald dat zo’n
schadevergoeding nooit minder dan drie maanden
salaris bedraagt. Dus die claimde ze dan ook.
Daarnaast had ze recht op een transitievergoeding.
Die ze uiteraard niet had gekregen als het bij haar
eigen opzegging per 1 april was gebleven en het
detacheringsbureau niet zo onverstandig was geweest om haar per 19 februari te ontslaan.
Terwijl het detacheringsbureau – grote stappen,
snel thuis- zich 1,3 maandsalaris dacht te besparen, kreeg het bureau een rekening gepresenteerd
van omgerekend ruim 4 maandsalarissen. Dat krijg
je ervan als je niet goed in de wet en je eigen contracten kijkt.
Hoe de zaak is afgelopen? Tot een uitspraak van
de rechter is het niet gekomen: het bureau koos eieren voor zijn geld. Het heeft nog voor de zitting de
schade- en transitievergoeding betaald. Daarop is
de procedure ingetrokken.
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stelling

De branche profiteert als eerste
De werkloosheid loopt steeds verder op en massa-ontslagen zijn aan de orde van de
dag. Maar volgens de ABU Marktmonitor is de daling van uitzenduren en omzet al minder sterk. De uitzendbranche profiteert dan ook als eerste van het herstel na de crisis.

Arjan Elbers

Wim Davidse

Raymond de Wit

Directeur Get.Noticed

Directeur Dzjeng en hoofdredacteur
Flexmarkt

Directeur Wiver

“Flex is altijd de eerste indicator geweest
voor de stand van de economie. Als het
minder gaat, voelen intermediairs dit als
eerste. Als het beter gaat, voelen ze het
dus ook. Mijns inziens komen we in een
heel bijzondere arbeidsmarkt: de hybride
arbeidsmarkt. Mede door corona komen
er weer enkele honderdduizenden mensen de arbeidsmarkt op. Terwijl aan de
andere kant organisaties in zorg, onderwijs, ICT en techniek nog volop bezig zijn
met werving. Naast traditionele instroom
gaan we de komende jaren serieus inzetten op zij-instroom. Kijken naar niveau,
competenties en ambities van mensen in
plaats van kijken naar traditionele cv’s. De
normale werving en zij-instroom samen
noem ik de hybride arbeidsmarkt.
De arbeidsmarkt wordt de komende jaren krapper dan ooit tevoren. Dat heeft
te maken met de uitstroom van de laatste grote hoos babyboomers. Los van de
stand van de economie, komt er een bijzonder krappe arbeidsmarkt en een zware discrepantie tussen vraag en aanbod
van soorten vacatures en kandidaten.
Lang verhaal kort is dat deze hybride arbeidsmarkt zeer grote kansen brengt voor
intermediairs.”

“De werkloosheid zal de komende maanden en kwartalen zeker nog stijgen, om
de huidige enorme overcapaciteit van
personeel op te lossen. De piek van de
werkloosheid zal pas na de zomer van
2021 worden bereikt. In een gematigd
scenario zal de economische groei (jaarop-jaar) alweer in het eerste kwartaal
van 2021 terugkeren. De vraag naar uitzendkrachten reageert meestal nog datzelfde kwartaal op dat economisch herstel (en anders wel het volgende) en loopt
twee tot drie kwartalen voor op de ontwikkeling van de totale werkgelegenheid.
In deze van nature al ingewikkelde cocktail van economie en werk, gaat nu bovendien een interessant en spannend
duel ontstaan tussen twee grote krachten. Enerzijds zal de versterkte wens van
werkgevers naar meer wendbaarheid in
deze ongelofelijk turbulente tijden tot een
veel grotere flexvraag en veel meer uitzendkrachten kunnen leiden. Anderzijds
heeft het dankzij de Wab duurder worden
van flexwerk mogelijk een drukkend effect
op de flexvraag. Toch zet ik mijn fiches op
een versterkte behoefte aan wendbaarheid.”

“Uitzendbureaus regelen de flexibele schil
voor hun klanten. Logisch dat een fors
aantal bureaus in de hoek zit waar de
klappen vallen. En als het dan aantrekt,
merken we dat als branche natuurlijk als
eerste. Ik hoop dat we weer snel naar het
oude normaal kunnen. Corona hakt er wel
heel fors in op veel vlakken. Triest om te
zien hoeveel mensen bang zijn, daar maak
ik me wel zorgen over. En bange mensen
geven weinig uit. Zo trekt de economie natuurlijk niet aan en blijft de groei weg. We
moeten uit die kramp. maar dat valt niet
mee gezien de maatregelen.
Ik hou zelf wel rekening met een tweede
lockdown. Daar wordt te vaak naar gerefereerd om dat signaal te negeren.
De coronatijd is voor ons een mooi moment om de organisatie toekomst-proof te
maken. Dat doen we door te digitaliseren
en te centraliseren. We hebben een eigen
app en portal gebouwd voor dagjeswerk,
hierdoor kunnen we de vestigingen verder
ontlasten met administratieve taken. Daar
gaat onze aandacht nu naar uit.”
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detacheren
Hoe ga je als flexbedrijf om met de coronacrisis? En hoe zorg je ervoor dat je weer goed uit die crisis
komt? In Flexmarkt doen vier flexondernemers hun verhaal.

‘We plegen heel
bewust kannibalisme’
Door de coronacrisis is de strategie van de Quoratio Groep om minder mensen maar
meer seniors te leveren in een stroomversnelling gekomen. “Flexbedrijven die alleen
maar mensen willen blijven leveren, gaan het niet redden”, zegt ceo Jochem Kentgens.
Arthur Lubbers

e Quoratio Groep heeft zich de loop der jaren bewust
ontwikkeld van een werving -en selectiebureau voor salarisadministrateurs naar een detacheerder van professionals in de HR, zorg en financiële administratie. “In
ons streven naar duurzame groei hebben we in 2018 zorgconsultancybureau Zorgon overgenomen. En in 2019 Verhoeve, bureau voor interim financieel personeel”, vertelt ceo Jochem Kentgens. “Door de salarisadministratie en bijvoorbeeld de
zorgadministratie te combineren, verbinden we de processen in
de hele keten. Zo zijn wij een echte kennispartner voor onze
klanten in die domeinen.” Daarnaast heeft uitbreiding van het bedrijf tot doel recessiebestendig te zijn en blijven.

D

Eerste klap
De eerste klap van de coronacrisis heeft de Quoratio Groep dan
ook goed kunnen opvangen. Kentgens: “De eerste vier weken
hebben we heftig crisismanagement moeten voeren. Opeens
moeten enkele honderden professionals vanuit huis gaan werken voor opdrachtgevers. Dat is best lastig, zeker als een junior professional nog moet worden ingewerkt.” Een geluk voor de
Quoratio Groep is volgens Kentgens dat het geen ‘nice to have’projecten zijn, maar dat hun professionals zich bezighouden met
zeer bedrijfs-kritische processen. “De salarissen moeten wor-

Quoratio
In 2001 startte Quoratio vanuit een tot kantoor omgebouwd
woonhuis in Zeist met het opleiden en bemiddelen van enkele
jonge professionals tot salarisadministrateurs. Bijna twintig
jaar later detacheert het bedrijf onder de naam Quoratio
Groep circa 650 professionals in de HR, zorg en financiële
administratie. Jochem Kentgens, van origine advocaat,
bekleedde een directiefunctie bij Raet voordat hij in 2017 ceo
van de Quoratio Groep werd.

den doorbetaald en het crediteurenmanagement moet ook doorgaan.” Een positief effect van de coronacrisis is dat de Quoratio Groep volledig is overgegaan op het digitaal trainen van zijn
mensen. “Dat gebeurt nu vrijwel helemaal online, van vak- en systeemkennis tot persoonlijke ontwikkeling en het versterken van
competenties.”
Een ander direct gevolg van de crisis is dat het actief werven van
nieuwe professionals even stilligt, zegt Kentgens. “De ambitie
was om dit jaar 290 mensen aan te nemen, maar dat plan staat
voorlopig in de ijskast. Alleen voor professionals met veel werkervaring zijn de recruitmentactiviteiten weer opgestart. Het afbouwen van de juniorprofielen ten gunste van de seniorprofielen is
door de coronacrisis in een stroomversnelling gekomen. We hebben van de nood een deugd gemaakt.”
Want de Quoratio Groep ziet de markt duidelijk veranderen en
past haar strategie daarop aan. Aan de ene kant verdwijnt administratief werk steeds meer door robotisering. Niet voor niets
heeft het bedrijf onlangs het failliete Vossius (consultancy en automatisering in zorgadministratie) overgenomen. En aan de andere kant vraagt de steeds complexere wet- en regelgeving meer
vakkennis van specialisten, meer seniors dus.

Zero admin
“Dat is de reden dat we niet langer streven naar zoveel mogelijk
mensen op administratieve functies. Wij willen bijdragen aan het
stroomlijnen van systemen en geoliede processen bij onze klanten. We gaan zelfs een stap verder en noemen het ‘zero admin’,
een toekomst waarin administratie niet aanwezig lijkt. Om dat te
bereiken zijn steeds meer seniors nodig”, zegt Kentgens.
Snijdt de Quoratio Groep daarmee niet in zijn eigen vlees? “Ja, we
plegen heel bewust kannibalisme. Maar partijen die alleen maar
mensen blijven leveren gaan het uiteindelijk niet redden. Je moet een
duidelijk profiel hebben en echt meerwaarde voor jouw klant kunnen
bieden. Eigenlijk is dat een gezond effect van deze crisis.”
Jochem Kentgens
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Zij neemt het stokje over van Ingrid de
Graaf en Maartje Daamen die het recruitmentbureau in 2012 hebben opgericht.
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Ze kan bogen op 13 jaar ervaring bij Tentoo (onderdeel Brisker Group), als Head of
HR en als Manager HR & TentooHR, en bijna twee jaar ervaring
als commercieel directeur voor diverse dienstverleningen als HR,
payrolling, uitzenden en zzp-diensten.

Abonnementenadministratie
klantenservice@vakmedianet.nl, tel. 088-5840888
Abonnementen
Jaarabonnement €385,- per jaar ex btw | 419,65 inc btw. Proefabonnement 2 nummers: 75,- ex btw | 81,75 inc btw. Gratis proefexemplaar op te vragen. Op alle uitgaven van Vakmedianet zijn
de algemene voorwaarden van toepassing. Deze zijn te vinden op
www.vakmedianet.nl
Oplage
Door onafhankelijk accountant gecontroleerde oplage. Zie voor
accountantsverklaring van Grant Thornton: www.vakmedianet.nl
Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige
andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
© Vakmedianet 2020
Publicatievoorwaarden
Op iedere inzending van een bijdrage of informatie zijn de standaardpublicatievoorwaarden van Vakmedianet van toepassing.
Deze zijn te vinden op www.vakmedianet.nl.
Disclaimer
Alle in deze uitgave opgenomen informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. De juistheid en volledigheid kunnen echter niet worden gegarandeerd. Vakmedianet en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden dan ook geen
aansprakelijkheid voor schade die het directe of indirecte gevolg is
van het gebruik van de opgenomen informatie. ISSN 2542-8020

Nieuwe baan?
Mail een korte omschrijving van je oude en nieuwe functie,
liefst voorzien van een digitale kleurenfoto,
naar ﬂexmarkt@vakmedianet.nl.
Zie voor de laatste vacatures www.ﬂexmarkt.nl.
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Ziektewet Deels Verzekerd
Maximale grip op risico & kosten

De nieuwe maatwerkoplossing
voor de ﬂexbranche.
Fors gestegen Whk-premies maken grip op verzuim
onmisbaar. Vanaf nu bepaalt u als eigenrisicodrager
niet alleen hoe u de ziektebegeleiding organiseert.
ert u ook
Met Ziektewet Deels Verzekerd realiseert
maatwerk en gewenste ﬁnanciële zekerheid.
erheid.
Dat geeft maximale grip op het risico & kosten!

Ziektewet Deels Verzekerd
brengt eigenrisicodragen binnen
bereik van álle bedrijven in de
ﬂexbranche. U krijgt de keuze
om 25% of 50% van het risico
zelf te dragen.

Bedacht en uitgevoerd
door Acture

Neem
m nu
contact op en
aar de
vraag naar
kheden
mogelijkheden

www.acture.nl/ziektewet-deelsverzekerd
024 - 890 94 73 | 06 - 114 314 89 | salessupport@acture.nl

