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Hoofdstuk 1

Arbeidsbemiddelings-
organisaties

Leerdoelen:

– Je weet welke organisaties zich bezighouden met arbeidsbemiddeling.

– Je weet welke vormen van dienstverlening deze organisaties leveren.

– Je weet in grote lijnen wat deze verschillende vormen van dienstverlening

inhouden.

1.1 Inleiding

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met arbeidsbemiddeling. Hierbij
wordt onderscheid gemaakt tussen commerciële en niet-commerciële organisaties.
De commerciële organisaties worden betaald door de opdrachtgever. Dat is meestal een
organisatie met een vacature die men niet zelf kan of wil vervullen. De niet-commerciële
organisaties worden betaald door de overheid.

Commerciële organisaties zijn:
– uitzendbureaus;
– detacheringsbureaus;
– werving- en selectiebureaus;
– re-integratiebureaus.

Niet-commerciële organisaties zijn:
– UWV WERKbedrijf;
– sociale diensten van gemeenten.

1.2 Praktijk

In de inleiding heb je kunnen lezen dat je – als je met deze opleiding aan het werk gaat in
de richting van arbeidsbemiddeling – kunt gaan werken als intercedent bij een uitzendbu-
reau. Dat betekent dat jouw hoofdtaak zal zijn te bemiddelen tussen werkgevers met een
vacature en werkzoekenden met als doel de vacature te vervullen en de werkzoekende aan
het werk te helpen.



Je zal niet elke werkzoekende, die zich bij jou meldt als uitzendkracht ook daadwerkelijk
gaan inschrijven. Dat komt omdat het uitzendbureau misschien niet de beste oplossing
kan bieden voor de werkzoekende. Dat kan verschillende oorzaken hebben. Hierna staan
een paar voorbeelden:
– De werkzoekende heeft al heel lang niet meer gewerkt en zijn kennis en/of ervaring

is verouderd, hij heeft eerst bijscholing of recente werkervaring nodig.
– De werkzoekende heeft een arbeidshandicap en heeft veel extra ondersteuning nodig

om aan het werk te komen.
– De werkzoekende zoekt werk in een richting waarvoor in de regionale arbeidsmarkt

geen vraag is.
– De werkzoekende spreekt onvoldoende Nederlands om kans te maken op het werk

dat hij zoekt.
– De werkzoekende wil alleen een vaste baan.
– De werkzoekende is niet zo gemotiveerd om te gaan werken.

Er wordt binnen de arbeidsbemiddeling ook wel op de volgende manier onderscheid
gemaakt tussen werkzoekenden:

wel kunnen niet kunnen

wel willen Werkzoekenden met een voldoende oplei-
ding voor en ervaring met het werk dat ze
zoeken, die gemotiveerd zijn om snel aan
het werk te gaan en beschikbaar zijn op de
momenten dat er sprake is van werk.

Werkzoekenden die onvoldoende opgeleid zijn of

een verouderde opleiding hebben en/of geen

ervaring hebben met het werk dat ze willen doen,

maar wel gemotiveerd zijn om te gaan werken.

niet willen Werkzoekenden met een voldoende oplei-

ding voor en ervaring met het werk dat ze

zoeken, maar niet gemotiveerd zijn om te

gaan werken of zich heel beperkt beschik-

baar stellen.

Werkzoekenden die onvoldoende opgeleid zijn of

een verouderde opleiding hebben en/of geen

ervaring hebben met het werk dat ze willen doen

en niet gemotiveerd zijn om te gaan werken of

heel beperkt beschikbaar zijn.

De vette tekst geeft aan op welke doelgroep commerciële bemiddelingsbureaus zich rich-
ten: met name de wel willers en wel kunners. De niet-commerciële arbeidsbemiddelings-
organisaties richten zich op de andere drie doelgroepen.

Voor sommige mensen die zich willen inschrijven als uitzendkracht, zal je als intercedent
dus niet veel kunnen betekenen. Dan zal je moeten uitleggen dat de dienstverlening van
het uitzendbureau onvoldoende mogelijkheden heeft om hen aan het werk te helpen en
dat het verstandig is om zich bij een andere organisatie in te schrijven, die gespecialiseerd
is in het bieden van extra ondersteuning, gericht op de problematiek van deze werkzoe-
kenden. Het is niet eerlijk en ook niet goed voor het imago van het uitzendbureau om
deze krachten wel in te schrijven, terwijl je weet dat je niets voor hen kan betekenen. Het
is dan beter (lees: klantgericht) om hen te verwijzen naar een andere organisatie die dat
wel kan.

Daarom is het belangrijk dat je weet welke organisaties zich bezighouden met arbeidsbe-
middeling, voor welke doelgroepen en welke dienstverlening zij de werkzoekende kunnen
bieden. In dit hoofdstuk krijg je een overzicht van die verschillende organisaties.
 

14



1.3 Commerciële organisaties in de arbeidsbemiddeling

Uitzendbureaus

Uitzendbureaus worden voor hun dienstverlening betaald door werkgevers met (tijdelijke)
vacatures. Het maken van winst is het hoofddoel. Er zijn ook bureaus die zich anders noe-
men, maar dezelfde werkwijze hebben als uitzendbureaus, bijvoorbeeld personeelsdien-
sten.

De dienstverlening van het uitzendbureau ligt hoofdzakelijk op het gebied van arbeidsbe-
middeling. In grote lijnen bestaat het pakket van dienstverlening van de uitzendbureaus
uit de volgende vormen van arbeidsbemiddeling:
– uitzenden;
– detacheren;
– pay rolling;
– herplaatsing;
– in house service.

Uitzenden
Uitzenden betekent dat het uitzendbureau voor een opdrachtgever de werving en selectie
doet van krachten, die dan in dienst van het uitzendbureau ingeleend worden door de
opdrachtgever. De uitzendkracht heeft een uitzendovereenkomst met het uitzendbureau en
krijgt zijn salaris van het uitzendbureau, gebaseerd op ingeleverde werkbriefjes. Dit zijn
meestal digitale overzichten van het aantal gewerkte uren per week, gespecificeerd per
dag en op de werktijd. De werkgever tekent de ingevulde werkbriefjes. Hierop staat dus
hoeveel uur de uitzendkracht die week heeft gewerkt. Op basis hiervan krijgt de uitzend-
kracht zijn salaris en de inlenende opdrachtgever een rekening voor de kosten van uit-
zendkracht, vermeerderd met een percentage (= marge) voor de dienstverlening van het
uitzendbureau. Dit percentage is de betaling van de inlenende opdrachtgever voor de
diensten (werving, selectie en administratie) van het uitzendbureau:

rekening = salaris uitzendkracht + werving, selectie, administratie (marge).

Hoe langer een uitzendkracht voor een opdrachtgever werkt, hoe groter de omzet en dus
ook de winst voor het uitzendbureau.

Het voordeel van het werken met een uitzendbureau is voor de opdrachtgever dat hij geen
moeite hoeft te doen voor de werving, selectie en administratie, dat uitzendkrachten nau-
welijks een opzegtermijn hebben en dat zij onder de Ziektewet vallen omdat zij in dienst
zijn van het uitzendbureau. Er is dus nauwelijks risico’s dus voor de inlenende opdracht-
gever, in elk geval zolang de ingeleende kracht werkt op uitzendbasis. Dat kan maximaal
achttien maanden lang.
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‘Flex grote rol in toekomst werk’

6 juli 2012 (www.Flex-
markt.nl)
 
De vaste baan is er straks
alleen nog voor sleutelrol-
len in organisaties. Voor
het uitzendbureau ligt er
een rol als partner in stra-
tegische oplossingen. Dat
voorziet sectorbankier
Han Mesters van ABN
AMRO.
 
Werkgevers concentreren
zich meer op kernactivi-
teiten, organisatiestructu-
ren worden losser en
bedrijven moeten sneller
anticiperen op verande-
ringen in de markt. Flexi-
biliteit wordt om die rede-
nen een strategische
keuze van bedrijven en

uitzendbureaus kunnen
daarin een belangrijke rol
spelen. Om dat te berei-
ken moet aandacht uit-
gaan naar ‘verwevenheid
met de opdrachtgevers,
inzicht in markten en sec-
toren en meetbare toege-
voegde waarde’.
 
De toekomstige mede-
werker gaat niet meer
zozeer voor geld, maar
hecht waarde aan tijd
voor privéleven en zoekt
plezier en voldoening in
het werk. Vooral de
hogeropgeleide jongere
wenst een flexibele invul-
ling van de loopbaan.
 

Het moet niet meer gaan
over de traditionele ‘piek
en ziek’ rol van uitzen-
den. De essentie van
‘nieuwe flexibilisering’ is
volgens de bankier het
gesprek over strategische
personeelsplanning en de
rol die flexibiliteit daarin
speelt.
 
De uitzendbureaus heb-
ben de afspraak dat als
een opdrachtgever een
uitzendkracht zelf in
dienst wil nemen, deze
kracht eerst minimaal
drie maanden als uitzend-
kracht bij de opdrachtge-
ver moet hebben gewerkt.
Dan zijn de kosten voor
de dienstverlening van
het uitzendbureau eruit.

Detacheren
Detacheren betekent dat een werknemer gedurende bepaalde tijd in dienst is van het uit-
zendbureau en wordt uitgeleend aan een opdrachtgever. In dit geval is de feitelijke werk-
gever weer het uitzendbureau. Het grote verschil tussen uitzenden en detacheren is dat
de opdrachtgever en het uitzendbureau een zekere tijd afspreken. De uitzendkracht krijgt
dan een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het uitzendbureau. Er is dus geen
sprake van een uitzendovereenkomst, maar van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
met het uitzendbureau.

Dat geeft meer risico’s voor het uitzendbureau, het uitzendbureau heeft dan namelijk een
loondoorbetalingsverplichting. Als de opdrachtgever toch geen werk meer heeft, moet de
kracht wel zijn salaris krijgen, want hij heeft een arbeidsovereenkomst voor een afgespro-
ken periode met het uitzendbureau. Dat betekent een hogere marge voor de opdrachtge-
ver, omdat het risico voor het uitzendbureau groter is.

Voor de uitzendkracht zelf betekent dit meer zekerheid. Deze heeft nu immers geen uit-
zendovereenkomst meer met het uitzendbureau, maar een arbeidsovereenkomst voor
bepaalde tijd. Dat betekent dat hij zeker weet dat hij gedurende de afgesproken tijd
inkomsten en werk heeft. Detacheren mag maximaal twee jaar. In die twee jaar mogen er
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door (hetzelfde) uitzendbureau maximaal acht arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd
worden afgesproken met de kracht met een tussenperiode van minder dan drie maanden.

In vaste dienst van het uitzendbureau
Als een kracht achttien maanden uitzendkracht is geweest en daarna nog twee jaar of acht
overeenkomsten voor bepaalde tijd (maar twee jaar blijft het maximum) als detakracht
(=kracht met een detacheringsovereenkomst) heeft gewerkt en nog steeds via datzelfde
uitzendbureau aan het werk kan, moet het uitzendbureau deze kracht in vaste dienst
nemen of afscheid nemen. Als deze kracht in dienst blijft van het uitzendbureau heeft deze
werknemer recht op een vaste aanstelling (=arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd) bij het
uitzendbureau, maar kan werken bij verschillende opdrachtgevers. Dit komt niet vaak voor,
want juist de snelheid waarmee een opdrachtgever èn het uitzendbureau afscheid kunnen
nemen van de kracht is de aantrekkingskracht van de dienstverlening van een uitzendbu-
reau. Het uitzendbureau heeft alleen mensen in vaste dienst, die een beroep uitoefenen
waarvan eigenlijk 100% zeker is dat er altijd werk voor is. Dat komt dus niet vaak voor.
Het risico voor het uitzendbureau is te groot. Als het werk bij een opdrachtgever is afgelo-
pen, heeft het uitzendbureau die loondoorbetalingsverplichting. Het moet dus snel voor
een nieuwe baan zorgen, want als de uitzendkracht geen werk heeft, is er ook geen
opdrachtgever die het uitzendbureau betaalt. De uitzendkracht valt dan onder het ontslag-
recht en heeft recht op een opzegtermijn.

Werving en selectie
Een werkgever met een vacature kan ook alleen de werving en/of selectie uitbesteden aan
het uitzendbureau. Hij neemt de geschikte kandidaat dan zelf in dienst. Hiervoor wordt
meestal van tevoren een vast bedrag afgesproken als beloning voor de dienstverlening
van het uitzendbureau.

Pay rolling
Pay rolling betekent dat een werkgever zelf de werving en selectie heeft gedaan voor een
medewerker die hij via het uitzendbureau wil laten werken. Dan betaalt de werkgever een
lagere marge, omdat het uitzendbureau alleen de administratie doet. De voordelen voor
de opdrachtgever zijn: geen administratieve rompslomp en geen juridische verplichtingen
naar de medewerker.
 
 

Payroll branche krimpt

17 augustus 2012
(www.flexmarkt.nl)

In de eerste zes maanden
van dit jaar is de omzet
van de payrollbranche
met zes procent gedaald
ten opzichte van dezelfde
periode in 2011.
 

Dit blijkt uit de marktmo-
nitor van de Vereniging
Payroll Ondernemingen.
‘De daling binnen de pay-
rollbranche past binnen
het algemene beeld van
het economische klimaat
in Nederland’, aldus de
VPO in een persbericht.
Eerder dit jaar verwachtte
de brancheorganisatie

van payrollers echter nog
een groei van twintig pro-
cent voor dit jaar. VPO
gaat er nu van uit dat het
aantal flexwerkers dit jaar
rond de 150.000 zal blij-
ven schommelen.
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Payrollers werken het
meest in de horeca, bij de
overheid en in het onder-
wijs. Volgens de VPO-
woordvoerder is op dit
moment een afname te

zien in de horeca, maar
lijkt de situatie bij de
overheid en in het onder-
wijs redelijk stabiel. Ver-
der wordt in het vervoer,
de ICT-sector, de tuin-

bouw en in de dienstver-
lening ook behoorlijk
vaak met payrollbedrijven
gewerkt.

Herplaatsing
In sommige gevallen heeft een werkgever te weinig werk voor zijn vaste medewerkers.
Om te voorkomen dat hij ze zou moeten ontslaan, kan die werkgever het uitzendbureau opdra-
gen om een andere werkplek voor deze medewerkers te zoeken. Dat is een zaak van goed
werkgeverschap en is ook goed voor het imago van de werkgever. Het uitzendbureau
rekent hiervoor over het algemeen een vast bedrag per herplaatste medewerker. Deze
komt dan in dienst van een nieuwe werkgever en niet in dienst van het uitzendbureau.

Vrijwel alle uitzendbureaus hebben deze vormen van dienstverlening in hun pakket. Als je
daar dus als intercedent werkzaam bent, kun je met al die soorten van dienstverlening te
maken krijgen. Dat betekent: verschillende contracten, verschillende afspraken met de uit-
zendkrachten en met de opdrachtgevers. Let dus goed op!!!!

Inschrijven bij een uitzendbureau kan on line, maar op dit moment lopen mensen die
zich willen inschrijven als uitzendkracht ook nog gewoon naar binnen. Ze krijgen dan
eerst een kennismakingsgesprek om te onderzoeken of inschrijven zin heeft. Daarna volgt
het intakegesprek. Als er een vacature is waarbij de uitzendkracht zou kunnen passen,
volgt er een selectiegesprek op het uitzendbureau, een selectiegesprek bij de opdrachtge-
ver en daarna beslist de opdrachtgever of hij de uitzendkracht wil inlenen. De verwachting
is dat in de nabije toekomst deze werkzaamheden allemaal digitaal kunnen gaan gebeu-
ren.

Bij bureaus met de benaming personeelsdienst is het gebruikelijk dat de mensen die zich
in willen schrijven, eerst een afspraak maken.

In house service
Er zijn ook uitzendbureaus, die binnen één bedrijf werkzaam zijn en daar dus ook hun
werkplek hebben. Dat heet een in house service. Veel grote uitzendorganisaties hebben
zowel een ‘gewone’ vorm – een eigen pand – maar bieden ook de mogelijkheid om in
house te werken. Het gaat dan om heel grote opdrachtgevers, want er werken dan een of
meer intercedenten op de locatie van die opdrachtgever en ze werven en selecteren dan
ook alleen voor die opdrachtgever.

Naast de dienstverlening op het gebied van arbeidsbemiddeling kunnen uitzendbureaus
ook adviseren op het gebied van praktisch uitvoerend personeelswerk. Het gaat dan bij-
voorbeeld om adviezen over het oplossen van problemen, verzuimbegeleiding, arbeids-
voorwaarden en beoordelen.
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Detacheringsbureaus

Een detacheringsbureau heeft medewerkers in dienst. Dezen hebben dus een arbeidsover-
eenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd met het detacheringsbureau en worden inge-
leend door opdrachtgevers. Een detacheringsbureau werkt dus niet met de uitzendfor-
mule. Dat betekent dat de werknemers meer zekerheid hebben dan uitzendkrachten. Vaak
zijn ze in vaste dienst. Dat kan omdat detacheringsbureaus afspraken hebben met bedrij-
ven voor langere periodes. Ook gaat het om werknemers, die beroepen uitoefenen waar
veel vraag naar is en waar weinig aanbod voor is. Het gaat vaak om technische en ICT-
functies. Detacheringsbureaus bieden hun krachten meer begeleiding dan uitzendbu-
reaus, bijvoorbeeld in de vorm van bijscholing. Dit is ook nodig, want ze bieden gespecia-
liseerde en gekwalificeerde krachten aan en die moeten bijblijven. Zij leiden op voor de
vraag van de markt. De medewerkers moeten daarin mee.

Het detacheringsbureau wordt betaald door de opdrachtgever op dezelfde manier als bij
de uitzendbureaus. Elke maand krijgt de opdrachtgever een rekening voor de salariskos-
ten van de gewerkte uren plus de marge. Die rekening is over het algemeen constant,
omdat de medewerker een arbeidsovereenkomst heeft voor een vast aantal uren per
week.

Bij een detacheringsbureau loopt men over het algemeen niet zonder afspraak binnen om
zich in te schrijven. Nieuwe medewerkers melden zich aan via de website met een cv en
een sollicitatiebrief. Afhankelijk van de vraag op de arbeidsmarkt worden ze uitgenodigd
voor een sollicitatiegesprek. Voor detacheringsbureaus geldt sterker dan voor een uit-
zendbureau dat de medewerker moet passen bij het bureau. Ook daarop wordt dus gese-
lecteerd.

Het bureau maakt afspraken met de opdrachtgevers en met de medewerkers over het in
dienst treden van de medewerker bij de opdrachtgever. Deze afspraken lijken sterk op een
concurrentiebeding. Over het algemeen houdt zo’n afspraak in dat de opdrachtgever de
medewerker niet in vaste dienst neemt binnen een bepaalde termijn nadat dedetache-
ringsovereenkomst is afgelopen, op straffe van een flinke afkoopsom. Daarmee wordt
voorkomen dat de opdrachtgever zonder de kosten van werving, selectie en scholing de
medewerker zelf in dienst neemt en het detacheringsbureau een goede kracht kwijtraakt.

Werving- en selectiebureaus

Een werving- en selectiebureau voert de werving en selectie uit voor bedrijven die dat zelf
niet kunnen of willen doen. Redenen daarvoor zijn dat de vacature moeilijk te vervullen is,
dat de kennis omtrent de functie bij het bedrijf/afdeling P&O onvoldoende is om een
goede selectie te kunnen maken of omdat de afdeling P&O onvoldoende capaciteit heeft
voor de procedure. Het gaat hier dus meestal om het zwaardere werk.

Een werving- en selectiebureau heeft geen bestand met werkzoekenden. Als ze een vaca-
ture krijgen, gaan ze eerst op bezoek bij het bedrijf van de opdrachtgever. Er wordt dan
intensief bekeken wat voor soort bedrijf het is, welke organisatiecultuur er heerst, welke
verwachtingen men heeft van de nieuwe medewerker en welke primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden men de nieuwe medewerker wil bieden. Ook daarin adviseert het
bureau. Op basis daarvan wordt een functiebeschrijving gemaakt met harde en zachte
eisen. Dan gaat het bureau in overleg met de opdrachtgever werven op een bij de vacature
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passende manier. Dat kan zijn via internet, via de krant of vakbladen, maar ook via net-
werken van professionals. De werving- en selectieprocedure van een werving- en selectie-
bureau lijkt dus op die van een afdeling P&O. Het gaat om zware (en dus ook duurdere)
functies voor langere of onbepaalde tijd, waarbij de opdrachtgever de werkgever gaat wor-
den en dus juridisch verplichtingen krijgt ten aanzien van de werknemer, die dan ook
onder het ontslagrecht gaat vallen. De nieuwe medewerker moet ook passen bij de aard
en de cultuur van de organisatie en de afdeling waar hij gaat werken, want het is de
bedoeling dat hij daar in vaste dienst komt. Dat maakt een zorgvuldiger procedure
belangrijk.

Als het bureau sollicitanten heeft geworven, voert men ook de eerste selectiegesprekken.
Daar blijven dan de twee, drie of vier beste kandidaten over, die worden voorgedragen aan
de opdrachtgever. Die houdt met hen de volgende ronde(n) selectiegesprekken en neemt
de uiteindelijke beslissing. Als er gebruikgemaakt moet worden van andere selectie-instru-
menten dan het selectiegesprek, bijvoorbeeld een psychologische test of assessment, dan
adviseert het bureau hierin ook en desgevraagd regelen zij dit ook voor de opdrachtgever.

Werving- en selectiebureaus kunnen werven zonder of met vernoeming van de naam van
de opdrachtgever in de wervingscampagne. Sommige opdrachtgevers willen niet dat
bekend wordt dat er een vacature bij hen is, omdat ze niet gebeld willen worden door sol-
licitanten of andere bureaus. Ze willen de procedure echt helemaal uitbesteden. Ook kan
het zijn dat de opdrachtgever een organisatie is waar niet iedereen zo spontaan aan het
werk wil, bijvoorbeeld een milieuonvriendelijk bedrijf. Dan houden ze hun naam vaak ook
liever uit de wervingsprocedure.

Aan de andere kant kunnen opdrachtgevers ervoor kiezen om juist wel hun naam direct
bekend te maken. Dan zien ze dit ook als reclame of ze willen graag dat de sollicitanten
een bewuste keuze maken om bij hen te komen werken. Soms willen ze ook graag zelf
informatie geven over hun organisatie, omdat zij vinden dat ze dat beter kunnen dan het
werving- en selectiebureau. Overal valt wat voor te zeggen. De opdrachtgever bespreekt
dit met het bureau en het bureau geeft hierover ook advies.

Een werving- en selectiebureau voert dus bijna de hele procedure van werven en selecte-
ren voor de opdrachtgever uit. Het bureau adviseert over de manier waarop het beste
geworven kan worden, over de inzet van andere selectie-instrumenten en over de arbeids-
voorwaarden. Vervolgens stuurt het bureau de rekening en komt de nieuwe medewerker
in dienst van de opdrachtgever.

Werving- en selectiebureaus kunnen zich op twee manieren laten betalen:
– in rekening brengen van de gemaakte kosten en uren (inspanningsverlichting);
– op basis van no cure no pay (resultaatverplichting).

In het laatste geval stuurt het bureau alleen een rekening voor de gemaakte uren als er
daadwerkelijk een geschikte kandidaat (resultaat) is gevonden. Het risico ligt dan bij het
bureau; daardoor is de rekening ook hoger dan wanneer er per uur wordt betaald. Voor-
deel voor de opdrachtgever is dat als er geen geschikte kandidaat gevonden wordt, er
geen gepeperde rekening komt. Ook zal het bureau zal zijn uiterste best doen om een
goed resultaat te leveren.
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Re-integratiebureaus

Een re-integratiebureau richt zich op het weer aan het werk krijgen van mensen die dat op
eigen kracht naar verwachting niet kunnen. Je kan hierbij denken aan
– langdurig zieken die een functie zoeken om weer terug te kunnen komen bij hun

oude werkgever of bij een nieuwe werkgever binnen de eerste twee jaar van hun ziek
zijn, waarin de werkgever medeverantwoordelijk is voor hun re-integratie (Wet Poort-
wachter);

– mensen met een arbeidshandicap die in de Ziektewetuitkering of een WGA-uitkering
hebben;

– mensen die al heel lang werkloos zijn, een verouderde werkervaring of opleiding heb-
ben of die niet meer gemotiveerd zijn om te werken;

– mensen die een beroep hebben uitgeoefend waarvoor geen werkgelegenheid meer is
en die nu helemaal opnieuw moeten beginnen.

Re-integratiebureaus helpen deze werkzoekenden door middel van een re-integratietraject
op weg naar werk. Het uiteindelijke doel is dat de mensen terugkeren (= re-integreren) op
de arbeidsmarkt. In zo’n re-integratietraject wordt gekeken naar de kwaliteiten die de
werkzoekenden hebben en hun mogelijkheden en hun wensen, maar ook naar de moge-
lijkheden op de arbeidsmarkt. Er zijn veel verschillende instrumenten waarvan gebruikge-
maakt kan worden in zo’n traject, zoals opleiding, werkervaring, vrijwilligerswerk, sollicita-
tietraining, et cetera. Dit wordt behandeld in hoofdstuk 8.

Re-integratiebureaus kunnen worden ingehuurd door werkgevers, die hun zieke medewer-
ker weer aan het werk willen helpen binnen het kader van de Wet Poortwachter, door soci-
ale diensten van gemeenten binnen het kader van de WWB, maar ook door de werkzoe-
kende zelf. Werkzoekenden met een WW-uitkering kunnen hiervoor dan van het UWV een
IRO krijgen. Dat is een individuele re-integratieovereenkomst met een budget, dat de
werkzoekenden naar eigen inzicht in overleg met het UWV kunnen inzetten om weer aan
het werk te komen. Deze IRO is helaas wel aan het verdwijnen. Ook het UWV zelf maakt
gebruik van re-integratiebureaus.

1.4 Niet-commerciële organisaties in de arbeidsbemiddeling

UWV WERKbedrijf

UWV WERKbedrijf werkt waar mogelijk samen met de sociale diensten van gemeenten en
is een onderdeel van het UWV (Uitvoeringsorganisatie voor Werknemersverzekeringen).
Werkzoekenden, die gebruik willen maken van een uitkering, zijn verplicht zich te melden
bij UWV WERKbedrijf. De medewerkers hebben verschillende functies die te maken heb-
ben met het bemiddelen naar werk en/of met het toetsen van uitkeringsrechten (sociale
zekerheid). Werkzoekenden die met behulp van UWV WERKbedrijf aan het werk komen,
komen in dienst van de werkgever.

UWV WERKbedrijf is per 1 januari 2009 een onderdeel van het UWV. Vroeger was dit het
CWI (Centrum voor Werk en Inkomen, toen nog een zelfstandig bestuursorgaan). UWV
WERKbedrijf voert het landelijke arbeidsmarktbeleid uit. Dit arbeidsmarktbeleid komt van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Per regio vult men dit beleid uit,
gericht op de kenmerkende arbeidsmarktsituatie binnen de regio. Dat kan als gevolg heb-
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ben dat de verschillende WERKbedrijven bijv. in verschillende mate aandacht besteden
aan verschillende doelgroepen of verschillende instrumenten inzetten om werkzoekenden
aan het werk te helpen.

De fysieke plek waar de sociale dienst van gemeenten en UWV WERKbedrijf samenwer-
ken, is het werkplein. Hier kunnen werkcoaches van WERKbedrijf en medewerkers van de
sociale dienst samenwerken om uitkeringsgerechtigden te coachen naar werk. De mede-
werkers van de verschillende organisaties kunnen zo gebruikmaken van elkaars expertise.
Maar ook sluit UWV WERKbedrijf regionaal samenwerkingsovereenkomsten af met de
grote uitzendorganisaties. Afspraken bestaan daaruit dat UWV WERKbedrijf, als er een
vacature gemeld wordt, binnen 72 uur de werkgever op de hoogte stelt van de acties die
ondernomen worden om de vacature te vervullen. Een van die acties kan zijn dat de vaca-
ture wordt doorgespeeld naar een uitzendbureau om zo de werkgever sneller van dienst
te kunnen zijn.

De missie van UWV WERKbedrijf is:
‘Steeds meer mensen aan het werk krijgen door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op
de arbeidsmarkt.’

Deze missie betekent:
– werk gaat voor uitkering;
– iedere werkzoekende moet zo snel mogelijk aan de slag;
– iedereen die kan werken moet voor werkgevers bereikbaar worden gemaakt.

De doelstellingen zijn:
– werkzoekenden ondersteunen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan;
– een schakel vormen tussen werkgevers, overheid en particuliere partijen op lokaal,

regionaal en landelijk niveau;
– uitvoeren van wettelijke taken.

Veel werkzaamheden van het WERKbedrijf gebeuren digitaal. UWV WERKbedrijf heeft een
heel goede website (www.werk.nl) vol informatie voor werkgevers en werkzoekenden,
maar ook voor studenten van de opleiding Personeel & Arbeid. Hier kan je alles vinden
dat je moet weten over de dienstverlening van het WERKbedrijf, maar ook over beroepen
en opleiding, testen, solliciteren en arbeidsmarktontwikkelingen.

UWV WERKbedrijf geeft dienstverlening gericht op werkgevers en op werkzoekenden.

Dienstverlening aan werkgevers
De taak van het WERKbedrijf is om de vraag af te stemmen op de dienstverlening richting
de werkgever. De match die gemaakt wordt, moet passend zijn voor de werknemer en de
werkgever. De vraag van de werkgevers is richtinggevend voor de dienstverlening aan
werkzoekende. Het werkbedrijf maakt onderscheid tussen de volgende vier soorten
dienstverlening.

Transparantie bieden
Het WERKbedrijf ondersteunt waar nodig werkgevers die weinig moeite hebben om werk-
nemers te vinden, bijvoorbeeld omdat ze zelf hun werving en selectie goed organiseren,
een aantrekkelijk imago hebben of niet veel eisen stellen aan hun kandidaten.
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Vraag verruimen en aanbod versterken
Het WERKbedrijf biedt door middel van zijn ervaring en netwerk ondersteuning aan werk-
gevers die zelf goed in staat zijn om hun werving en selectie te organiseren, maar een
deel van hun vacatures niet kunnen vervullen vanwege een gebrek aan gekwalificeerde
kandidaten. Het werkbedrijf geeft inzicht in het aanbod van werkzoekenden; hierbij kan
een proefplaatsing drempelverlagend werken. Daarnaast brengt het werkbedrijf (scho-
ling)arrangementen of subsidiemaatregelen onder de aandacht en adviseert het hierover.
Ook leerwerkbanen (BBL), brancheservicepunten en zij-instroomtrajecten horen tot de
diensten die het werkbedrijf kan aanbieden.

De weg wijzen
Voor een werkgever die hulp nodig heeft bij de werving en selectie van personeel adviseert
het WERKbedrijf hoe hij dat kan verbeteren. De werkgever wordt verwezen naar specifieke
plekken waar hij kandidaten kan vinden, zoals de CV-bak op werk.nl, en waar hij zijn vaca-
ture kenbaar kan maken, zoals uitzendbureaus en via de vacaturebank op werk.nl en
andere vacaturesites. Tijdens brancheweken, Wajong-werkmarkten of speeddates kan hij
zich aan werkzoekende presenteren.

Perspectief bieden
Werkgevers die op zoek zijn naar personeel dat lastig te vinden is en ook geen tot weinig
kennis hebben over werving en selectie hechten veel waarde aan de deskundigheid van
het werkbedrijf. Vooral het midden- en kleinbedrijf hecht grote waarde aan het WERKbe-
drijf; ze bestrijken een groot gedeelte van de arbeidsmarkt. Hierop speelt het WERKbedrijf
in.

Dienstverlening aan werkzoekenden
De dienstverlening van het WERKbedrijf aan werkzoekenden is onder te verdelen in cate-
gorieën, naar de inschatting van de werkloosheidsduur.

Basisdienstverlening
Iedereen die bij het WERKbedrijf binnenkomt, kan gebruikmaken van de basisdienstverle-
ning. Klanten kunnen via werk.nl hun cv plaatsen, vacatures matchen, online solliciteren,
sollicitatietips krijgen, verschillende tests doen, gebruikmaken van de competentieatlas en
de kansverkenner. Ook kan iedere klant deelnemen aan speciaal georganiseerde evene-
menten, zoals de banenmarkt, speeddates (met uitzendbureaus), sollicitatietrainingen en
verschillende groepssessies. Op de beursvloer kan de klant vacatures bekijken en kan hij
gebruikmaken van de wegwijzer naar werk en ander foldermateriaal. Via de servicedesk
van het WERKplein kunnen klanten al hun vragen stellen.

Van WERK naar WERK (binnen drie maanden weer aan het werk)
De van WERK naar WERK-aanpak is gericht op werkzoekenden die werkloos dreigen te
worden en diegenen die kort werkloos zijn. Via werk.nl en hun persoonlijke WERKm@p
kunnen de klanten alle informatie vinden die ze nodig hebben, van beschikbare vacatures
tot informatie over de arbeidsmarkt en rechten en plichten die bij hun WW-uitkering
horen. Werkcoaches stimuleren deze klanten tot het plaatsen van hun cv op WERK.nl en
zorgen dat ze via hun e-mail passende vacatures ontvangen. Op de beursvloer kan deze
groep werkzoekenden gebruikmaken van vacaturebemiddeling, banenmarkten, work-
shops en competentietesten. De ondersteuning is vooral gericht op het matchen van
vraag en aanbod, dus werkzoekende en werkgevers.
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WERKfit blijven (drie tot twaalf maanden werkloos)
Ondanks de inzet van de WERK naar WERK-bemiddeling, zal een deel van de werkzoeken-
den werkloos blijven. Deze doelgroep beschikt wel over de nodige capaciteiten om met
beperkte ondersteuning aan het werk te komen, maar ze hebben onvoldoende instroom-
mogelijkheden. De dienstverlening voor deze doelgroep is gericht op het verbeteren van
de arbeidsmarktpositie door inzicht gevende instrumenten, zoals CTC (Competentie Test
Centrum), informatie over opleidingen/beroepen en het verwijzen naar stage- en oplei-
dingsmogelijkheden. Ook met behulp van opleidingen en trainingen die het werkbedrijf
zelf organiseert, zoals sollicitatieworkshops, kunnen werkzoekenden WERKfit blijven. De
klant houdt zelf het initiatief bij het vinden van werk. Het WERKbedrijf ondersteunt door
middel van e-diensten.

WERKfit worden (potentieel langer dan negen maanden werkloos)
Werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt (vanwege persoonlijke proble-
matiek, taalproblemen, een ziekteverleden, een handicap of langdurige werkloosheid) vin-
den hun weg naar de arbeidsmarkt vaak niet zonder hulp. Werkcoaches ondersteunen
deze groep vaak met intensieve persoonlijke hulp. Dit gebeurt met inzicht vergrotende
instrumenten (competentietest), informatie over de arbeidsmarkt, aanbieden van oplei-
dingen en cursussen. Voor het aanbieden van opleidingen en cursussen is momenteel
vanuit de WW geen budget. Daarnaast kan het WERKbedrijf de zelfredzaamheid vergroten
via trainingen of via introducties bij werkgevers, proefplaatsingen en empowerment.

Wettelijke taken van UWV WERKbedrijf

Registratie van werkzoekenden
Elke werkzoekende die gebruik wil maken van een uitkering, moet zich eerst inschrijven.
Dit gebeurt als het kan digitaal. Tegelijkertijd kan de werkzoekende een uitkering aanvra-
gen. De uitkeringsaanvraag voor een WW-uitkering wordt in principe digitaal afgedaan.
Voor een aanvraag voor een WWB-uitkering moet een werkzoekende zich persoonlijk mel-
den bij de GSD. Als iemand geen pc heeft, kan hij zich met behulp van de computer van
op de beursvloer inschrijven en ook hulp krijgen bij de inschrijving. Als de inschrijving
voor werk binnen is, krijgt de werkzoekende een bewijs van inschrijving toegestuurd, dat
geldig blijft zolang de werkzoekende een uitkering heeft. Als een werkzoekende een WW-
uitkering aanvraagt, volgt er geen intakegesprek op het WERKbedrijf zelf.

Door de registratie van het aantal werkzoekenden heeft het Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid inzicht in het aanbod van werkzoekenden op de landelijke en regio-
nale arbeidsmarkt. Op grond daarvan kan men, rekening houdend met de vraag van werk-
gevers naar nieuwe medewerkers, maatregelen nemen om de kansen van werkzoekenden
op werk te vergroten.

Werkzoekenden met een WWB-uitkering worden door de GSD begeleid. De GSD heeft
eigen re-integratiecoaches die, waar mogelijk en noodzakelijk, samen kunnen werken met
de e-coaches en werkcoaches (die zich richten op kansarme werkzoekenden). De re-inte-
gratiecoaches van de GSD kunnen ook gebruikmaken van het Werkgevers Servicepunt.
De manier waarop en de mate van samenwerking verschillen per gemeente.
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Registratie van vacatures
Binnen sommige cao’s is het voor de werkgevers verplicht vacatures te melden bij UWV
WERKbedrijf. Veel werkgevers doen dit uit zichzelf, zeker omdat er geen bemiddelingskos-
ten worden gevraagd. De vacatures worden – als de werkgever dit wil – gepubliceerd op
werk.nl, zodat werkzoekenden direct kunnen kijken of er een geschikte vacature voor hen
bij zit. Op verzoek van werkgevers verwijzen de medewerkers van het Werkgevers Service-
punt (marktteams) werkzoekenden die geschikt zijn voor de vacatures naar de werkgever.
Deze kan de kandidaten oproepen of de kandidaten zich zelf laten melden; de werkgever
kan dan zelf een keuze maken voor de meest geschikte kandidaat.

Alle vacatures die bij het UWV WERKbedrijf worden gemeld, worden vastgelegd. Per
maand, per kwartaal en per jaar kan men zo inzicht krijgen in aantallen, soort organisa-
ties, gebieden waar werk is en wat voor soort werk gevraagd wordt. Daardoor komt er
overzicht (en inzicht) in de situatie op de arbeidsmarkt wat betreft de werkgelegenheid in
heel Nederland en ook regionaal. Op grond daarvan kan het ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid maatregelen nemen om de werkgelegenheid te bevorderen en de
kansen van werknemers op werk te vergroten.

Bijhouden van de website
Op www.werk.nl staan alle bij het WERKbedrijf gemelde vacatures van Nederland. Zo kan
iedereen thuis zien waar werk is, bij wie en hoe te solliciteren. Het is belangrijk dat ver-
vulde vacatures snel van de site worden gehaald en nieuwe vacatures er snel op komen te
staan. De site moet up-to-date blijven om functioneel te zijn. Dat geldt natuurlijk ook voor
alle andere informatie die op werk.nl te vinden is. Werk.nl is dan ook regelmatig uit de
lucht (vaak op zaterdag) wanneer er weer zaken moeten worden aangepast.

Bottom-up beleidsadviezen
Vanuit de ervaring met de praktijk geeft het WERKbedrijf adviezen ten aanzien van veran-
deringen in het te voeren beleid aan het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Men kan toetsen of het beleid inderdaad oplevert wat men ervan verwacht.

Alle gegevens van het WERKbedrijf worden centraal verzameld en verwerkt tot landelijk
verspreide informatie over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, zoals het werkloos-
heidscijfer, aantallen vacatures, enzovoort. Zo weet iedereen die daarin geïnteresseerd is,
hoe de stand van zaken is. Ook deze informatie is te vinden op werk.nl.

Wil je meer weten over het WERKbedrijf: www.werk.nl.

De sociale diensten van gemeenten

Zoals je eerder in dit hoofdstuk hebt gelezen, houden de sociale diensten van gemeenten
(GSD) zich ook bezig met arbeidsbemiddeling. Sinds de invoering van de Wet Werk en
Bijstand is de verantwoordelijkheid voor het aan het werk helpen van werkzoekenden met
een WWB-uitkering bij die dienst komen te liggen. De GSD kan zelf beslissen in hoeverre
hij de uitvoering zelf doet of uitbesteedt aan een re-integratiebureau. De uiteindelijke ver-
antwoordelijkheid blijft bij de gemeente. Ook de verantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) ligt bij de sociale diensten. De uitvoering van
de WSW gebeurt in de praktijk door het Werkvoorzieningschap voor de gemeenten, die
daarbij zijn aangesloten. De nieuwe naam voor het Werkvoorzieningschap is Arbeidsont-
wikkelbedrijf. Hier krijgen de werkzoekenden die onder de WSW vallen intensieve begelei-
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ding bij het vinden van werk, liefst bij een reguliere werkgever. Hebben ze die mogelijk-
heid niet, dan kan er begeleid worden of beschut werk aangeboden worden.

Hoofdstuk 8 geeft uitleg over de werkwijze van UWV WERKbedrijf en de sociale diensten
van gemeenten.

1.5 Samenvatting

Arbeidsbemiddeling is het leggen van contact tussen werkgevers met vacatures en werk-
zoekenden met als doelstelling de vacatures te vervullen en de werkzoekenden aan werk
te helpen.

Binnen het werkveld van arbeidsbemiddeling zijn zowel commerciële als niet-commerci-
ele organisaties betrokken. De meest bekende commerciële organisaties zijn:
– uitzendbureaus;
– detacheringsbureaus;
– werving- en selectiebureaus;
– re-integratiebureaus.

Niet-commerciële organisaties zijn:
– UWV WERKbedrijf;
– sociale diensten van gemeenten.

Uitzendbureaus richten zich op het vervullen van (meestal tijdelijke) vacatures bij
opdrachtgevers. Hun dienstverlening bestaat uit uitzenden, detacheren, pay rolling, her-
plaatsing en werving en selectie.

Detacheringsbureaus hebben medewerkers in dienst voor bepaalde of onbepaalde tijd.
Deze lenen zij uit aan opdrachtgevers met vacatures voor een meestal langere, tijdelijke
periode.

Werving- en selectiebureaus verzorgen de werving en selectie voor organisaties met
(meestal) vacatures voor onbepaalde tijd; zij geven adviezen voor de arbeidsvoorwaarden.

Re-integratiebureaus ontwikkelen trajecten voor bepaalde doelgroepen van werkzoekenden
en/of mensen met een arbeidshandicap, die naar verwachting niet op eigen kracht weer
aan het werk kunnen komen en begeleiden deze mensen in de uitvoering van het re-inte-
gratietraject.

UWV WERKbedrijf registreert werkzoekenden en ondersteunt hen bij het vinden van werk.
Het ondersteunt ook werkgevers bij het vinden van kandidaten voor vacatures. Daarnaast
geeft het WERKbedrijf informatie over alle zaken die met werk te maken hebben.

UWV WERKBEDRIJF heeft de volgende taken:
– het registreren van werkzoekenden via de digitale werkintake en de WW-uitkerings-

intake;
– het bepalen van de arbeidsmarktwaarde van werkzoekenden;
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– het adviseren en controleren van werkzoekenden inzake hoe zij aan het werk komen
als verwacht wordt dat zij dit zonder hulp kunnen;

– het begeleiden van werkzoekenden die in aanmerking kunnen komen voor re-integra-
tie;-

– het registreren van vacatures;
– het bemiddelen van werkzoekenden op vacatures;
– het adviseren van werkgevers op het gebied van arbeidsrechtelijke zaken;
– het informeren van werkzoekenden over werk en uitkering.

De sociale diensten van gemeenten ondersteunen mensen met een WWB-uitkering bij het
vinden van werk, soms met hulp van re-integratiebureaus, maar steeds meer komt deze
taak te liggen bij de consulenten werk en inkomen. Ook is de sociale dienst van een
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de WSW.

Zo zie je dat ook binnen het kader van de sociale zekerheid arbeidsbemiddeling een
steeds belangrijker plaats gaat innemen.

Kernbegrippen

Arbeidsbemiddeling
Activiteiten die erop gericht zijn contact te leggen tussen werkgevers met
vacatures en werkzoekenden. Doel is dat de vacatures vervuld worden en
de werkzoekenden aan het werk komen.

Arbeidsmarktbeleid
De manier waarop en de middelen waarmee de overheid de arbeidsmarkt
positief wil beïnvloeden.

Arbeidsovereenkomst
Overeenkomst tussen twee partijen waarbij de ene partij – de werknemer –
zich verplicht om in dienst van de andere partij – de werkgever – gedurende
zekere tijd tegen loon arbeid te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden
Afspraken tussen een werkgever en werknemer over de vormen van belo-
ning en de arbeidstijden en -omstandigheden waaronder de werknemer zijn
werk zal verrichten.

Detacheren
Werkzoekenden uitlenen aan een opdrachtgever voor de duur van een
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

27



Doelgroep
Groep werkzoekenden met dezelfde kenmerken op grond waarvan het voor
hen moeilijker is om werk te vinden dan de gemiddelde werkzoekende, bij-
voorbeeld arbeidsgehandicapten.

Herplaatsen
Een nieuwe baan zoeken voor een medewerker die ontslagen dreigt te wor-
den.

Intake
Gesprek met een werkzoekende met als doel alle informatie te krijgen die
nodig is om de werkzoekende zo snel mogelijk aan het werk te krijgen.

IRO
Individuele Re-integratie Overeenkomst

Pay rolling
Een werkzoekende inlenen via een uitzendbureau zo lang je hem/haar
nodig hebt. Deze werkzoekende heeft de opdrachtgever zelf gevonden.
Het uitzendbureau doet alleen de administratieve werkzaamheden.

Registratie
Formeel vastleggen van gegevens.

Re-integratiebureau
Organisatie die zich (commercieel) bezighoudt met de begeleiding van
moeilijk plaatsbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt (= re-integratie).
Het bureau voert de trajecten uit die het heeft geadviseerd of ontwikkelt
eigen trajecten. Onder toezicht van de sociale dienst of UWV ondersteunt
het de werkzoekende bij het vinden van een vaste baan, door middel van
bijvoorbeeld bijscholing, beroepskeuzeadvies, sollicitatietraining, werkerva-
ring.

Selecteren
Uit de sollicitanten voor een vacature de meest geschikte kandidaat kiezen.

Uitzenden
Werkzoekenden tegen beloning uitlenen aan opdrachtgevers. Einde
opdracht betekent einde uitzendovereenkomst.
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Verwijzen
Een werkzoekende op de hoogte brengen van een passende vacature en
deze aangeven hoe, waar en wanneer deze kan solliciteren. Of: iemand
doorsturen naar een organisatie die meer voor hem kan betekenen.

Werven
Zo veel mogelijk geschikte kandidaten bereiken voor een vacature.

WSW
Wet Sociale Werkvoorziening. Deze wet is gericht op re-integratie van werk-
zoekenden met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap, die
daardoor (nog) niet in de reguliere arbeidsmarkt werkzaam kunnen zijn.

WWB
Wet Werk en Bijstand. Deze wet is erop gericht om mensen die geen recht
hebben op een andere uitkering, zo snel mogelijk aan het werk te helpen en
in de periode dat zij daar niet zelf voor kunnen zorgen (de minimale) finan-
ciële bestaansmiddelen te bieden.
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Vragen en opdrachten

Kennisvragen

1. Wat zijn de drie belangrijkste taken van iemand die werkzaam is in de
arbeidsbemiddeling?

2. Welke competenties zijn hiervoor belangrijk? Geef bij elke competentie een
toelichting waarom, gekoppeld aan de drie taken.

3. Er zijn twee competenties waarvan het belang verschilt tussen werken met
commerciële en met niet-commerciële arbeidsbemiddeling. Welke zijn dat
en waarom?

4. Welke vijf verschillende diensten kan een uitzendbureau leveren? Geef bij
elke dienst een korte uitleg.

5. Als iemand werkt als uitzendkracht, krijgt hij zijn salaris altijd een week later.
Hoe komt dat?

6. Wat denk je dat het voordeel van pay rolling is voor een werkgever?

7. Noem twee belangrijke verschillen tussen de werkzaamheden van een uit-
zendbureau en UWV WERKbedrijf.

8. Vind jij dat de commerciële bemiddelingsbureaus en UWV WERKbedrijf en
de sociale diensten meer moeten samenwerken? Licht je antwoord toe.

9. Zouden de commerciële bureaus moeten betalen voor de werkzaamheden
die UWV WERKbedrijf dan feitelijk verricht? Licht je antwoord toe.

10. Vind je dat je een werkzoekende kan verplichten zich in te schrijven bij een
uitzendbureau? Motiveer je antwoord.

11. Waarom zal een detacheringsbureau zowel het inlenende bedrijf als de gede-
tacheerde medewerker een concurrentiebeding opleggen?

12. Wat is de oorzaak van de ontwikkeling dat de consulenten bij de sociale
diensten steeds meer zelf werkzoekenden met een WWB-uitkering naar werk
begeleiden?

13. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verschillen tussen werken als interce-
dent bij een uitzendbureau en werken als consulent werk bij de GSD?

14. Wat is volgens jou het belangrijkste verschil tussen de werkwijze van WERK-
bedrijf en de werkwijze van de GSD?

15. Benoem de doelgroepen van de commerciële arbeidsbemiddelingsbureaus
en die van de niet-commerciële arbeidsbemiddelingsbureaus. Wat is de oor-
zaak van de verschillen?
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Opdrachten

1. Kort onderzoek naar de dienstverlening van uitzendbureaus
Ga naar de website van twee grote uitzendbureaus naar keuze (bijv. Start
People, Tempo Team, Randstad, Manpower). Stel jezelf in de positie van de
werkgever en zoek op:
– welke vormen van dienstverlening er geboden worden;
– welke informatie er gegeven wordt;
– hoe duidelijk de informatie is;
– hoe aantrekkelijk je de websites vindt.

a) Geef vervolgens aan welke van de twee organisaties jou als werkgever
het meest aanspreekt en waarom.

b) Doe dit zelfde onderzoek vanuit de positie van een werkzoekende en
beantwoord dezelfde vraag.

c) Wat levert dit onderzoek jou op als je een vergelijking maakt tussen de
informatie die gegeven wordt voor opdrachtgevers of voor werkzoeken-
den en je kijkt naar de punten die je zelf belangrijk vindt?

2. Zoek een of twee websites op van een detacheringsbureau en van een wer-
ving- en selectiebureau (googelen op detacheringsbureau en werving- en
selectiebureau)
Bekijk op deze website zorgvuldig de manier van werken en beantwoord de
volgende vraag: als je een werkgever was en je had een vacature voor
bepaalde tijd, van welk soort bureau zou je voor deze vacature gebruikmaken
en waarom?

3. Werken met www.werk.nl
Stel je voor: je werkt bij UWV WERKbedrijf. Je bent vandaag degene die werk-
zoekenden helpt met al hun vragen over www.werk.nl. Er komt een cliënt bij
je die met de volgende vraag:
‘Ik denk dat ik intercedent wil worden, maar ik weet nog niet wat dat werk
precies inhoudt. Ik heb de opleiding directiesecretaresse gedaan. Hoe kan ik
op werk.nl uitzoeken of me dat gaat lukken?’
Jij bedenkt je dat het handig zou zijn om een soort korte handleiding/stap-
penplan te maken. Dit soort vragen heb je vaker gehad en ga je zeker vaker
krijgen, dus het zou handig zijn als je dan iets op papier/digitaal hebt staan.
Dat kan je aan de cliënt geven, zodat die zelf zijn weg kan vinden. Als je
ernaast moet blijven zitten, kost dat veel tijd om het uit te leggen en dan
moeten andere cliënten wachten. Dus op een rustig moment ga je ervoor zit-
ten om een stappenplan te maken: hoe vind ik informatie over beroepen en
scholing?
Maak dit stappenplan voor jouw cliënten.
 
 
 

31



4. De competentieatlas
Ga hiervoor weer naar werk.nl. Ga naar ‘Informatie en tips’. Ga naar ‘Scho-
ling en beroep, klik aan: ‘Welke beroepen passen bij uw competenties’, klik
aan ‘Competentieatlas’ en doe de test (competenties aanklikken die jij al
bezit of wilt ontwikkelen, aanklikken waar je zoal zou willen werken, ‘midden’
aanklikken en dan ‘zoek’, even wachten en je ziet welk werk volgens deze test
denkt bij jou past). Wil je er meer over weten? Gebruik dan het stappenplan
van de vorige opdracht.

5. Artikel uit een vakblad
Hieronder vind je een artikel over de manier waarop uitzendbureaus met
inschrijvingen omgaan en een aantal reacties hierop. Discussieer hierover in
groepjes van ongeveer zes studenten en bespreek daarna klassikaal de ver-
schillende meningen.

Uitzendbureaus niet toegankelijk genoeg

20 augustus 2012
 
Voor werkgevers zijn uit-
zendbureaus vaak een
succesvol wervingskanaal
voor laaggeschoold werk.
Toch staat 20 procent van
de WW’ers en een derde
van de WWB’ers niet
ingeschreven bij een uit-
zendbureau. Een reden
hiervoor is dat zij zich
niet eenvoudig kunnen
aanmelden bij een uit-
zendbureau.
 
Dit blijkt uit het rapport
‘Aansluiting vraag en aan-
bod laaggeschoold werk’
van AStri beleidsonder-
zoek en -advies.
 
Succesvol
Werkgevers waarderen
uitzendbureaus vanwege
de snelheid en de kwali-
teit van kandidaten die zij
leveren. Ook werknemers
uit Midden- en Oost-
Europese landen worden
het meeste via een uit-
zendbureau gevonden:

52 procent van de arbeids-
migranten werken in
Nederland via een uit-
zendbureau.
 
Kansrijk
Toch maken laagge-
schoolde werkzoekenden
niet optimaal gebruik van
uitzendbureaus. Zij
geven aan dat ze moeite
hebben met zichzelf in te
schrijven bij een uitzend-
bureau. Laaggeschoolde
werkzoekenden krijgen
vaak al meteen te horen
dat het uitzendbureau
niets voor hen kan doen.
Hierdoor ontstaat de
indruk dat de bureaus bij
de deur al selecteren en
alleen kansrijke kandida-
ten willen inschrijven.
 
Bron: AStri | © 2012
ANP/Foto: Lex van Lies-
hout
 
5 REACTIES
1. Het is niet zozeer dat

er al bij de deur gese-
lecteerd wordt, de

klant maakt bij voor-
baat al de selectie. Wil
je toch iemand sturen
die volgens je klant
niet op de functie aan-
sluit qua opleiding en
werkervaring, dan
krijg je ervan langs!

2. Die 20% die het gevoel
heeft dat ze bij de deur
al worden afgewezen,
kan wellicht ook eens
de hand in eigen boe-
zem steken en zich
afvragen of ze er wel
representatief genoeg
uitzien. Vaak genoeg
krijg ik mensen over
de vloer die niet al te
fris ruiken en er onge-
wassen uitzien. Zulke
mensen zou ik niet
durven uitzenden aan
mijn klanten!

3. Ieder uitzendbureau
selecteert aan de hand
van de profielen die
men van opdrachtge-
vers ontvangt. Door
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middel van adverten-
ties en met raambor-
den wordt duidelijk
kenbaar gemaakt
welke vacatures er op
een bepaald moment
zijn. Buiten die adver-
tenties om reageren
heeft meestal niet zo
veel zin. Uitzendbu-
reaus zijn tenslotte
geen arbeidsbureau.
Het is niet meer dan
correct om tegen kan-
didaten open en eerlijk
te zeggen of ze een
kans maken of niet.
Dan weten ze ook of

ze verder moeten zoe-
ken.

4. Een WWB’er zou zich
op voorhand ook eens
beter kunnen voorbe-
reiden op een inschrij-
ving. In zijn alge-
meenheid is het
belangrijk dat hij dui-
delijk kan maken voor
wat voor soort vacature
hij komt en zich heeft
afgevraagd of hij daar-
voor in aanmerking
kan komen op grond
van redelijk zelfin-
zicht. Het hebben van
een cv en een aantal

wettelijk verplichte
documenten is in mijn
optiek een drempel die
samenhangt met een
goede persoonlijke
presentatie, die de
kans voor inschrijving
aanzienlijk vergroot!

5. Begrijpelijk dat je
selecteert volgens de
wensen van de klant.
Maar voor werkzoe-
kenden kan je zelf ook
vacatures werven. Dan
ben je optimaal con-
sulterend bezig!

6. Neem de onderstaande tabel over en vul die in:

uitzendbureau detacherings-
bureau

werving- en
selectiebureau

re-integratie-
bureau

UWV WERK-
bedrijf

Sociale dienst

doelstelling

doelgroep

werkwijze

financiering

vormen van
dienst-
verlening

werknemer
in dienst
van
opdracht-
gever
ja/nee

voordelen
voor
opdracht-
gever

nadelen
voor
opdracht-
gever
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