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In februari steeg de werkloosheid opnieuw flink. Je zou met al die somberheid haast denken dat er geen 

dynamiek meer op de arbeidsmarkt is. Dat is gelukkig niet zo. Als we bijvoorbeeld kijken naar het aantal 

beëindigde WW-uitkeringen in de eerste twee maanden van dit jaar, dan zien we dat bijna 40.000 mensen weer 

werk hebben gevonden. 

  

In de dynamiek op de arbeidsmarkt speelt de uitzendbranche een belangrijke rol. Volgens het CBS werkt nog 

geen 5% van de werknemers in Nederland via een uitzendbureau. Daar tegenover staat dat circa 20% van de bij 

UWV geregistreerde werkzoekenden afkomstig is uit de uitzendbranche. En dat maar liefst eenderde van de 

werkzoekenden die het werk hervatten, dit doen via een uitzendbureau.  

  

Om deze dynamiek beter te begrijpen is het belangrijk om te weten of mensen die via een tijdelijk of 

uitzendcontract aan het werk gaan vervolgens voor een langere periode aan het werk zijn en niet terugvallen in 

een uitkering. UWV heeft recentelijk onderzoek gedaan (gepubliceerd in het UWV Kennisverslag 2013-1) naar de 

mensen die in het eerste crisisjaar (2009) weer werk vonden vanuit werkloosheid. Daarbij is onder meer gekeken 

naar hoe het hen na één jaar (in 2010) en twee jaar later (in 2011) is vergaan. In welke mate zijn de mensen, die 

vanuit een tijdelijk contract, een uitzendovereenkomst of vast dienstverband het werk hervatten, nog steeds aan 

het werk. Maakt het bijvoorbeeld veel uit of iemand vanuit werkloosheid via een uitzendbureau of in een regulier 

tijdelijk contract zijn gaan werken? 

  

De belangrijkste resultaten zijn: 

• 74% Van de mensen die in 2009 werk vond vanuit werkloosheid, ging in loondienst aan de slag op 

tijdelijke basis; 45% van hen kreeg een regulier tijdelijk contract, 29% een uitzendcontract.  

• 15% Van de werkzoekenden die als uitzendkracht aan de slag ging, werkte twee jaar later in een vast 

dienstverband. Voor werkzoekenden die in een regulier tijdelijk contract gingen werken, was na twee 

jaar het percentage “vast”: 18%.  

• 76% Van de ‘baanvinders’ was na één jaar werkhervatting nog in loondienst en bijna 71% zelfs nog na 

twee jaar. 

• Van de mensen die na werkloosheid in een regulier tijdelijk contract aan de slag zijn gegaan, was 73% 

een jaar later nog in loondienst aan de slag en na 2 jaar 69%. 

• Van de mensen die na werkloosheid via een uitzendbureau aan het werk gingen, werkte 72% een jaar 

later nog steeds in loondienst en 67% na 2 jaar. 

• Van de personen die na werkloosheid in een vast dienstverband gingen werken, werkte 83% nog na één 

jaar en 79% na twee jaar nog steeds in loondienst. 

• Gemiddeld werd bijna 19 van de 24 maanden gewerkt. Het verschil tussen uitzend en regulier is slechts 

iets meer een maand.  

Conclusies:  

Het percentage personen, dat na werkloosheid aan de slag gaat via een uitzendbureau en na twee jaar nog in 

loondienst werkt, is bijna gelijk aan het percentage personen dat in een regulier tijdelijk contract aan het werk 

gingen (69 resp. 67%). Ook het aantal maanden dat een uitzendkracht in deze twee jaar gemiddeld aan de slag 

was, ligt slechts een fractie lager ten opzichte van een regulier tijdelijk contract.  



  

Invloed andere factoren: 

In het onderzoek is apart gekeken naar de invloed van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werkloosheidsduur en 

beroepsgroep op de kans dat men vanuit werkloosheid na twee jaar nog werkt in loondienst. 

  

Deze kans is voor: 

• vrouwen iets hoger dan voor mannen; 

• 55-plussers veel lager dan voor de leeftijdsgroep 25-35 jaar; dit verschil wordt deels verklaard door 

pensionering; 

• ongeschoolden veel lager dan MBO-gediplomeerden; 

• mensen die langer dan een jaar werkloos zijn veel lager dan voor degenen die minder dan zes maanden 

zonder werk zijn; 

• uitzendkrachten en andere tijdelijke contractanten veel lager dan voor de mensen die meteen in vaste 

dienst treden; 

• mensen die bijvoorbeeld zijn gaan werken in een (para)medisch beroep veel hoger dan voor hen die aan 

de slag zijn gegaan in een economisch-administratieve functie.  

Dit bevestigt nog eens de geringe kans op ‘werkzekerheid’ voor langdurig werkzoekenden, laag opgeleiden en/of 
55-plussers. 
 


