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Gemeenten zijn klaar voor de uitvoering van de Participa-
tiewet op 1 januari, stelt Welman. “Al kan ik natuurlijk 
niet in de keuken van iedere gemeente kijken. Maar er is 
veel tijd en energie in gestoken.”

Uitdagingen zijn er nog wel aan de ‘vooravond’. Vooral om een gelijk 
speelveld te creëren tussen enerzijds gemeenten en uwv anderzijds. 
“Zij hebben verschillende voorzieningen, zoals de no-riskpolis en 
andere compensatiemogelijkheden voor de lagere loonwaarde voor 
mensen met een arbeidsbeperking. Daardoor kan uwv-aanbod nu 
aantrekkelijker zijn voor werkgevers. Dat is vreemd en niet goed 
voor werkgevers en de doelgroep. Dat is in de Werkkamer aan de orde 
gesteld en afgestemd met staatssecretaris Klijnsma. Er zijn gesprek-
ken gaande over uniformering en ik ben hoopvol gestemd dat daar 
iets goeds uit komt.”
Ook voor de loonwaardebepaling is uniformiteit gewenst. “Elke 
arbeidsmarktregio moet één methodiek hanteren. Er vindt momen-
teel een onderzoek plaats en ik hoop dat dit eind dit jaar één ‘gouden 
standaard’ oplevert.”

R o l  i n t e r m e d i a i r s
Bij de uitvoering van de Participatiewet en invulling van de Banen-
afspraak ziet Welman een duidelijke rol voor private intermediairs 
zoals uitzendorganisaties. 
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“Eerlijker speelveld en flex-
vriendelijker uitkeringen”

Voorzitter Werkkamer over uitdagingen Banenafspraak:

Mariëtte Hamer: 

“Ik zal altijd 
zoeken naar 
wat partijen 
verbindt”
“Er is een gezamenlijk belang om Nederland en de 
economie vooruit te helpen. Want economische 
vooruitgang brengt welvaart, en daar hebben 
werkgevers én werknemers baat bij.” Bruggen 
bouwen, dat is het doel van de nieuwe ser-voorzit-
ter, Mariëtte Hamer. “Juist in deze dynamische 
tijd is er een intrinsieke noodzaak voor samenwer-
king. Niemand kan het meer alleen. De samenle-
ving is zo complex geworden dat je elkaar nodig 
hebt.”

Voor werkgevers en werknemers ligt er volgens Hamer 
ook een taak de arbeidsmarkt van de toekomst vorm 
te geven. “Het is een gegeven dat flexibili teit daar een 
onderdeel van is. Werkgevers 
heb ben in toenemende mate 
behoefte aan flexibilisering. 
En ook werknemers maken 
vaker de keus om flexibel 
of als zelfstandige te willen 
werken. We zullen echter 
wel goed moeten kijken 
onder welke condities 
mensen werken en 
welke zekerheden 
worden geboden.”

Lees het hele 
interview met 
Hamer op 
pagina 6 >
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Uitvoering van de Participatiewet en de 
Banenafspraak vragen om een eerlijk 
speelveld tussen gemeenten en uwv. 
Dat zegt Patrick Welman, wethouder 
in Enschede en voorzitter van de 
Werkkamer, waar het regionale arbeids-
marktbeleid wordt afgestemd tussen 
gemeenten en sociale partners. Uitzend-
organisaties kunnen gemeenten volgens 
Welman goed helpen bij hun uitdagingen. 

“Het zou goed zijn als iedere arbeidsmarktregio 
dezelfde methodiek hanteert.”
Patrick Welman, wethouder in Enschede en voorzitter van de Werkkamer

onderdeel van is. Werkgevers 
heb ben in toenemende mate 
behoefte aan flexibilisering. 
En ook werknemers maken 
vaker de keus om flexibel 
of als zelfstandige te willen 
werken. We zullen echter 
wel goed moeten kijken 
onder welke condities 

André Timmermans neemt afscheid als directeur uwv werkbedrijf 

“Kracht van uitzendsector blijvend benutten”

Zijn hele carrière staat al in het teken van ‘de 
arbeidsmarkt’. Zo ook zijn volgende stap: 
per 1 januari 2015 wordt hij directeur van de 
stichting Samenwerking Beroepsonderwijs 

Bedrijfsleven (sbb). “Mijn passie ligt bij de arbeids-
markt,” legt hij uit. “Werk is enorm belangrijk in het 
leven van mensen, zowel qua zingeving als inkomen. 

We gaan de kennis en kunde van de 17 kenniscentra en 
het huidige sbb samenbrengen in een organisatie met 
maar één doel: de aansluiting tussen beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven steeds verder te verbeteren. Dat is in 
het belang van leerlingen en van werkgevers.”

Met plezier en trots kijkt hij terug op de afgelopen zes 

jaar bij uwv werkbedrijf. Ook al werd die periode 
gekenschetst door lastige economische omstandig-
heden, stijgende werkloosheid en een halvering van 
het uwv-budget, waardoor de organisatie grotendeels 
moest overschakelen op digitale dienstverlening. 

Vervolg op pagina 3 >

Vervolg op pagina 2 >

Met directeur André Timmermans 
aan het roer van uwv werkbedrijf 
verdiepte de publiek-private 
samenwerking op de arbeidsmarkt 
zich de afgelopen jaren aanzienlijk. 
“Wij hebben als publieke organisatie 
de opdracht om zoveel mogelijk 
mensen aan de slag te helpen. 
Nederland kent een grote, serieuze 
uitzendmarkt. Het zou volstrekt 
contraproductief zijn om niet samen 
te werken,” stelt Timmermans. Na 
zes jaar neemt hij afscheid en blikt 
hij in Uitzendwerk terug en vooruit. 
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De 89.000 flexmigranten die abu-leden jaarlijks bemiddelen, leveren 
door het hele land een onmiskenbare bijdrage aan de Nederlandse 
economie. Zij werken in sectoren waar niet tot nauwelijks Nederlandse 
arbeidskrachten voor zijn te vinden. Zo helpen ze de Nederlandse produc-
tiviteit en export te behouden en vergroten. De cijfers uit het onderzoek 
laten zien dat flexmigranten duurzaam verbonden raken aan de Neder-
landse samenleving. Daarbij heeft de Nederlandse economie alleen maar 
te winnen. 

abuFlexmigrantenonderzoek

Arbeidsmigranten steeds meer  
verbonden met regionale arbeidsmarkt

IN WELKE SECTOREN WERKEN FLEX 
MIGRANTEN:  DE TOP 5

Logistiek  30%
Voedingsindustrie  25%
Tuinbouw  21%
Landbouw   9%
Metaalindustrie   7%

LAND VAN HERKOMST: DE TOP 5

Polen  87,4%
Slowakije  2,3%
Duitsland  1,9%
Litouwen  1,9%
Tsjechië  1,6%

WAAR WERKEN  FLEXMIGRANTEN   
IN NEDERLAND?

DE DUUR VAN EEN  ONONDERBROKEN 
VERBLIJF IN NEDERLAND

4% 9%

24%

15%

15%
15%

18%

■ < 6 weken
■ 6    8 weken
■ 9    12 weken
■ 13    16 weken
■ 17    26 weken
■ 26    52 weken
■ > 52 weken

VERDELING FLEXMIGRANTEN NAAR  
UITZENDFASE

24%

71%

■ Fase A
■ Fase B
■ Fase C

5%

De belangrijkste uitkomsten uit het onderzoek:

Om de bijdrage van flexmigranten verder te ondersteunen en faciliteren, is een warm welkom, een 
gelijk arbeidsvoorwaardelijk speelveld en een goede huisvesting van groot belang. Daarom pleit de 
abu voor:
•  Geen belemmerende administratieve lasten bij de registratie van nieuwkomers in de gba of de rni.
•  Meer ruimte binnen gemeenten voor huisvesting voor deze onmisbare groep flexibele arbeids-

krachten.
•  Een sluitende aanpak van arbeidsmarktfraude door meer publiek-private samenwerking.
•  Inachtneming van het snf-huisvestingscertificaat bij het gemeentelijk huisvestingsbeleid.

WIJZE WAAROP ABULEDEN DE HUISVESTING  
VOOR HUN FLEXMIGRANTEN VERZORGEN  

Inhuur
woonbemiddelaar

Huisvesting
in eigendom

Huisvesting bij
de opdrachtgever

Overig

26%
15%

82%

47%

LEEFTIJD VAN DE FLEXMIGRANT 

13%
24%

22%

41%

■ < 24 jaar
■ 24    30 jaar
■ 31    40 jaar
■ > 40 jaar

OPLEIDINGSNIVEAU VAN DE FLEXMIGRANT

Hoger   9%
Middelbaar  17%
Lager  27%
Ongeschoold  6%

Van iets meer dan 41% 
van de flexmigranten 
is het onderwijsniveau 
niet bekend.

FACILITEREN VAN DE HUISVESTING  
VAN FLEXMIGRANTEN DOOR  
ABULEDEN NAAR AANTAL WEKEN

■ 1    16 weken
■ 17    26 weken
■ 27    52 weken
■ 53    78 weken
■    > 78

19%

30%

7%

25%

19%

42 WEKEN DUURT HET GEMIDDELDE 
DIENSTVERBAND VAN DE FLEXMIGRANT

89.168
flexmigranten worden jaarlijks door abu-leden bemiddeld
> Tot juni 2015 zal dit aantal naar verwachting met 4,3% toenemen

 

62.016
flexmigranten (69,5% van het totaal aantal flexmigranten) 
worden door abu-leden gefaciliteerd in huisvesting, 
30,5% regelt het zelf.

 


