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Over Adecco Group Nederland
Adecco Group Nederland bestaat uit Adecco (General Staffing), Ajilon Professionals,
Badenoch & Clark en Modis (Professional Staffing) en Lee Hecht Harrison (outplacement,
loopbaanverandering, talentontwikkeling). General Staffing strekt zich uit tot vrijwel alle
voorkomende sectoren. Professional Staffing spitst zich toe op carrièremanagement
en detachering van (young) professionals in de vakgebieden Engineering, Finance,
IT, Informatiemanagement en Life Sciences. In Nederland is Adecco actief met
circa 1.000 medewerkers vanuit ruim 150 vestigingen. Wereldwijd is de Adecco Group
de grootste aanbieder van HR-oplossingen met meer dan 33.000 medewerkers,
actief vanuit ruim 5.500 kantoren in meer dan 60 landen.
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Verantwoording
Deze White Paper, op verzoek van Adecco Group Nederland geschreven door Han Mesters,
Sector Banker Zakelijke Dienstverlening ABN AMRO Bank, geeft inzicht in de rol die flexaanbieders na de crisis zullen spelen bij de organisatie van werk. Zoals de titel aangeeft,
verschuift deze rol van capaciteitsoplossingen bij ‘piek en ziek’ naar strategische oplossingen.
Binnen partnerships met opdrachtgevers zullen flexaanbieders zich onderscheiden door
actuele behoeften van opdrachtgevers te (her)kennen en met innovatieve dienstverlening
in te vullen. Door duurzame verbintenissen met talentvolle kandidaten – op algemeen en
specialistisch niveau – zullen flexaanbieders structureel antwoord geven op de dynamische
behoefte aan specialistische kennis die voor elke ‘nieuwe organisatie’ kenmerkend is. Wel
of geen crisis, strategische personeelsplanning is de sleutel tot een succesvolle toekomst.
Daarin zijn ‘vast’ en ‘flex’ in evenwicht met elkaar.

Over de auteur
Han Mesters (50) is als Sector Banker Zakelijke Dienstverlening verbonden aan
ABN AMRO Bank. Mede als gevolg van de invloed die de crisis heeft op de financiële
dienstverlening, wereldwijd, heeft Mesters zich verdiept in het thema ‘Personeel
& Organisatie’ en in de sector die zich toelegt op HR-services. In de optiek van
Han Mesters, die geregeld lezingen geeft en publicaties over dit thema verzorgt,
maakt de arbeidsmarkt ingrijpende veranderingen door. Hij ziet twee belangrijke
trends. Werkgevers concentreren zich op kernactiviteiten. Hierdoor zal ‘vast’ in de
bedrijfspopulatie terrein prijs geven aan ‘flex’. Daarnaast ervaart Mesters dat nieuwe
generaties medewerkers beduidend anders naar werk kijken dan zijn eigen generatie.
Het gaat niet langer ‘vooral’ om geld, maar om plezier, voldoening en voldoende
tijd voor privézaken. Het onderscheidend vermogen in dienstverlening, of dat nu
bankieren, uitzenden of detacheren betreft, wordt volgens de auteur steeds meer
bepaald door een creatieve, gediversifieerde groep medewerkers. Met intrinsieke
motivatie en de juiste managementondersteuning en –attitude als sleutelfactoren.
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Voorwoord
Betere tijden. Met meer rust op de financiële markten en een klimaat waarin ondernemers
weer kunnen ondernemen. Wie kijkt daar niet naar uit? Wat ons betreft, richten we daar het
vizier op. Dat doen we met vormen van dienstverlening die aanzienlijk verder reiken dan het
oplossen van ad hoc capaciteitsproblemen. Zowel op landelijk als lokaal niveau verplaatsen
we ons in sectorspecifieke ontwikkelingen en klantbehoeften om van daaruit optimale
verbindingen te leggen met de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt. Met een uitgelezen
mix van General en Professional Staffing Services trekken we met onze klanten op in de
gezamenlijke zoektocht naar de ultieme balans in flexibiliteit en continuïteit.
Daarbij staan we open voor vernieuwing en verandering. We zien organisatiestructuren
veranderen en nemen daar zelf als gedreven dienstverlener het voortouw in. We zien mensen
veranderen in de manier waarop ze werk beleven en in de keuze om zich wel of niet voor
langere tijd aan één werkgever te binden. Daar ontwikkelen we passende werkrelaties voor,
waarin we serieus antwoord geven op de actuele behoefte aan persoonlijke ontwikkeling,
training en opleiding. Een hechte en oprechte band met onze opdrachtgevers; duurzame,
gelijkwaardige relaties met onze flexwerkers en professionals. Dat zijn volgens ons de
kernvoorwaarden om arbeid goed te (blijven) organiseren, met voldoende nadruk op
strategisch noodzakelijke flexibiliteit.
Bij het ter perse gaan van deze White Paper, heerst er nog grote onzekerheid over hoe we
als eurozone uit de crisis gaan komen. Er is nog steeds economische stagnatie, wat ten koste
gaat van de werkgelegenheid. Mede daardoor is prijsvorming op dit moment dominant
als het gaat om de inkoop van flexibiliteit. Dit is begrijpelijk. Maar er schuilt een gevaar in,
namelijk: afbreuk aan de kwaliteit van de organisatieprocessen en van het beschikbare talent.
Oplettendheid is hier op zijn plaats, want de kwaliteiten van mensen maken het verschil, nu,
in tijden van recessie en straks, als die ruimte om echt te ondernemen zich weer aandient.
Betere tijden. We zien er allemaal reikhalzend naar uit. En we beseffen allemaal dat na de
crisis niets meer ‘hetzelfde’ is als daarvoor. Ook de sector waarvan wij onder van uit maken,
verandert sterk. We maken ons op voor een fase waarin organisaties en mensen permanent
in beweging zijn. Uiteraard heb ik hier als Algemeen Directeur van één van de grootste
flexaanbieders in Nederland mijn eigen ideeën over. Het leek me echter zinvoller om een
‘buitenstaander’ die onze sector goed kent te vragen hoe hij aankijkt tegen de organisatie van
flexwerk ‘na de crisis’. Het resultaat is deze White Paper, geschreven door Han Mesters, die
zich als bankier heeft verdiept in organisaties als de onze en hun afnemers. De uitkomst was
ongewis, maar ik moet zeggen dat de bevindingen van de auteur bij mij veel momenten van
herkenning hebben opgeleverd. Ik hoop dat het u als lezer net zo vergaat.
Patrick Bakker
Algemeen Directeur Adecco Group Nederland
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Inleiding
De betekenis en toepassing van flexibele arbeid zijn aan sterke veranderingen onderhevig. Dit
past bij de huidige tijdgeest, waarin organisaties almaar sneller moeten kunnen inspelen op
veranderingen in hun marktomgeving. Daar komt bij dat organisatiestructuren ‘losser’ worden
en met name hoger opgeleide jongeren er steeds vaker voor kiezen hun loopbaan flexibel in
te vullen. Bij de organisatie van werk zullen ‘inleners’ en aanbieders van flexdiensten dan ook
in toenemende mate als partners met elkaar optrekken.
Op dit moment is de prijs een dominante factor, wat is ingegeven door de aanhoudende
economische onzekerheid. Maar flexibel omgaan met personeel is méér dan ‘een krachtig
instrument om (hoge) vaste kosten variabel te maken’. Flexibiliteit is ook – en in de toekomst
vooral – een strategische keuze.
Nu al, ter voorbereiding op betere tijden na de crisis, brengen organisaties in kaart wat hun
‘key employees’ zijn. Arbeidsvoorwaarden worden geharmoniseerd en alle activiteiten die
projectmatig en/of door derden kunnen worden uitgevoerd, worden benoemd. Het besef
dat de inhoud van functies en de behoefte aan expertise bij wijze van spreken ‘met de dag’
veranderen, stimuleert de behoefte aan flexoplossingen.
Waar uitzendorganisaties ooit hun bestaansrecht dankten aan ‘piek en ziek’, opereren ze
nu als partner in strategische personeelsoplossingen. Verwevenheid met de opdrachtgever,
inzicht in markten en sectoren en meetbare toegevoegde waarde zijn daarbij de succesfactoren van de toekomst.
Met de huidige crisissituatie als realistische basis, bied ik vanuit mijn ervaringen als bankier
en adviseur een schets van hoe we na de crisis omgaan met de organisatie van flexibele
arbeid. Wat is de invloed van de tijdgeest? Wat is de impact van verschuivingen in de
organisatiestructuur en van de manier waarop de nieuwe generatie kijkt naar werk en
werkgeverschap? En die ‘War for Talent’, komt die nu wel of niet, en zo ja, wanneer? Dit staat
vast: verdere flexibilisering is geen luxe maar noodzaak en de manier waarop we dat doen,
gaat drastisch veranderen. Vandaar de titel van deze verkenning. Niet alleen ‘Het Nieuwe
Werken’ is onze aandacht waard, ook ‘Het Nieuwe Flexibiliseren’ vraagt om durf en aandacht.
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Situatieschets
Mede ingegeven door de turbulente crisisomstandigheden die in 2009 zijn ingezet, staan
aanbieders van flexibele arbeid (uitzenders, detacheerders, payrollers en ZZP bemiddelaars)
voor een belangrijke uitdaging. Omdat het bedrijfsleven de hand op de knip moet houden,
staat er op dit moment veel druk op de tarieven en marges. Terwijl met deze werkelijkheid
rekening moet worden gehouden, is ook een andere wezenlijke vraag essentieel: hoe richten
we onze dienstverlening in om na de crisis adequaat antwoord te geven op:
• Ontgroening en vergrijzing van de arbeidsmarkt
• Snel wisselende economische omstandigheden
• Schaarste in specifieke arbeidsmarktsegmenten
• Tijdelijke en/of periodieke behoefte aan specialistische kennis
Dat de flexsector hier een vooraanstaande rol in speelt, moge duidelijk zijn. De waarde van
een flexschil – in goede en minder goede tijden – heeft zich de afgelopen periode ruimschoots
bewezen. Bij het invullen van die rol gaan, na de huidige fase waarin het prijselement dominant
is, twee punten om meer aandacht vragen.
• Waar zit het onderscheidend vermogen?
• Welke flexleverancier biedt mij als afnemer toegevoegde waarde (wat krijg ik voor de dienst
die ik inkoop)?
Overigens blijft het prijsniveau ook na de crisis een belangrijk keuzecriterium. Immers, de
financiële resultaten van inleners hebben lange tijd onder druk gestaan. Men heeft buffers
moeten aanspreken, het is moeilijker dan ooit om vreemd vermogen aan te trekken en
structureel herstel doet nog even op zich wachten. De focus op kostenbeheersing aan de
inkoopkant zal, zeker bij grotere inleners, nog geruime tijd blijven bestaan. In dit kader zien
we dat het belang van het Managed Services model (MSP constructies) toeneemt. Dit kan
betekenen dat grotere aanbieders van flexibele diensten hun contact met de inlener en
werkvloer verliezen. Binnen zogeheten ‘neutral vendor’ constructies zullen zij min of meer
in de rol van ‘volumespeler’ worden gedwongen. Als ‘regiepartij’ managen zij de volledige
flexbehoefte, waarbij zij de diensten niet per se in eigen beheer hoeven te hebben. Op basis
van de meest optimale prijs-kwaliteitsverhouding worden die diensten extern ingekocht.
Dit is een tendens die bijvoorbeeld ook zichtbaar is binnen Facility Management.
‘Never waste a good crisis’
Flexaanbieders denken al langere tijd na over diensten met een hogere toegevoegde waarde.
De crisis heeft de behoefte aan onderscheidende dienstverlening versterkt. De kern van
die nieuwe diensten is dat deze gebaseerd zijn op ‘het vermogen tot behoefteherkenning’.
Flexaanbieders zullen in hun gesprekken met inleners meer over strategische personeelsplanning moeten spreken en de rol van flexibiliteit hierin, en minder over de traditionele ‘piek
en ziek’ rol van uitzenden. Dat is de essentie van ‘het nieuwe flexibiliseren’.
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Het ‘nieuwe’ normaal?
In de scenario’s in de afbeelding hieronder wordt in scenario 4 uitgegaan van een situatie van
lage economische groei. In dit wereldbeeld is geen sprake van de ‘War for Talent’. Met andere
woorden: overschotten op de arbeidsmarkt blijven bestaan. De machtsbalans lijkt terug te
keren bij de werkgever. Hierin schuilt een risico. De kans bestaat dat vooral grotere inleners
niet tijdig nadenken over of actie ondernemen met betrekking tot de toekomstige krapte als
gevolg van demografische verschuivingen.
Deze demografische verschuivingen zijn echter onontkoombaar en van grote invloed op de
organisatie van (flexibele) arbeid. Flexibiliteit in het personeelsbestand zal snel aan strategische
betekenis winnen: de jongere generatie blijft minder lang bij één werkgever, meer (jonge)
mensen kiezen voor een bestaan als ZZP’er. Werk wordt meer specialistisch en vaker projectmatig ingevuld. Ook in tijden van crisis!

V-vormig verloop recessie

Wereldbeeld 1
“Doorgroeien op
platgetreden paden”

1

2

Impact mentaliteitsverandering groot

Impact mentaliteitsverandering klein

Wereldbeeld 4
“De hang naar
het vertrouwde”

?

Wereldbeeld 2
“Ondernemend in
organische netwerken”

4

3

Wereldbeeld 3
“Navigeren naar
-nieuwe groei”

L-vormig verloop recessie

Bron: Update Human Capital in de 21e eeuw, ABN Amro bank 2009

9

Het Nieuwe Flexibiliseren

Actuele vraag naar flexkrachten
De onderstaande grafiek geeft aan dat de aanhoudende recessie van grote invloed is op de
vraag naar flexkrachten. De enige constante lijkt de grote vraag vanuit techniek te zijn, zowel
aan de ‘onderkant’ van de markt (mbo/mbo+) als aan de bovenkant (hbo/WO).
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Het zou heel goed zo kunnen zijn dat de komende vijf jaar andere vormen van flexibele arbeid
meer marktaandeel zullen winnen dan uitzenden. Het is maar de vraag of het aandeel van
uitzending als percentage van de totale beroepsbevolking tijdens het herstel uit de huidige
crisis hoger zal zijn dan in de herstelfase uit de vorige crisis (2004).
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Flexibilisering: Van ‘piek en ziek’ naar
strategische noodzaak
Er zijn twee belangrijkste aanjagers voor de grote veranderingen in de rol van flexibele arbeid.
Enerzijds hebben bestaande organisaties steeds meer moeite om de snelle veranderingen
in de omgeving bij te houden. Anderzijds zijn alternatieve, niet op hiërarchie gebaseerde
organisatievormen sterk in opkomst. Door de snelle ontwikkelingen in de communicatietechnologie hebben we voor het eerst in de geschiedenis de mogelijkheid om werk ‘tijd en
locatie ongebonden’ in te vullen.
Sleutelwoord: vertrouwen
De rol van hiërarchie als standaard coördinatiemechanisme van arbeid zal aanzienlijk minder
worden. Het gegeven dat de werkvoorkeuren van de nieuwe generatie werknemers dit
proces versnellen, dwingt bedrijven om rekening te houden met de gewenste nieuwe manier
van werken en vooral aansturing. Het management van (grote) bedrijven heeft nu nog vaak
moeite om de organisatie op basis van deze nieuwe spelregels in te richten. Sleutelwoord bij
deze transitie is vertrouwen (trust).
Interpolis is een voorbeeld van een grote organsiatie die vertrouwen als uitgangspunt heeft
genomen in haar relaties met klanten en werknemers. Het bedrijf profiteert nu van deze
veranderingen die rond 1995 zijn ingezet: de winstgevendheid heeft zich goed ontwikkeld.
Van flexibele schil en vaste kern naar vaste schil en flexibele kern
De recessie heeft de discussie over flexibiliteit binnen bedrijven opnieuw doen opwaaien.
Flexibel omgaan met personeel is één van de krachtigste instrumenten om vaste kosten variabel
te maken. Bedrijven zijn daarom druk bezig met het in kaart brengen van ‘key employees’, het
harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en het identificeren van activiteiten die projectmatig
uitgevoerd kunnen worden. Behalve flexibiliteit met betrekking tot kosten is er nog een andere,
wellicht belangrijkere reden om meer gebruik te maken van een flexibele schil. Die reden is:
kennis. Externe professionals zijn vaker up-to-date, doordat ze op projectbasis in wisselende
omgevingen werken. Zo doen ze in een kortere tijd meer kennis op. Een probleem is echter dat
de huidige discussie over flexibiliteit voorbij gaat aan een belangrijke ontwikkeling die de laatste
jaren aan belang wint. Die ontwikkeling laat zich het best samenvatten met deze vraag: wat is
de houdbaarheidsdatum van ‘het bedrijf’ als de ‘natuurlijke’ infrastructuur voor het organiseren
van werk?
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21th Century

• Resource Abundance
• Value in Transactions
• Business Stability
• Well-defined Industries
• One-Way Markets
• Limited Information

• Resource Constraints
• Value in Relationships
• Business Flux
• Industry Transformation
• Two-Way Markets
• Information Abundance
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• Social Computing
• Market Discontinuity

Global marketplace
Bron: Taleo, bewerking ABN Amro bank

Het ‘kennisbedrijf van de toekomst’
Het kennis gedreven bedrijf van de toekomst krijgt in grote mate te maken met de volgende
drie thema’s:
1. Veranderingen van de tijdgeest
Organisaties realiseren zich dat de macht van consumenten sterk is toegenomen
en dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van toenemende betekenis is.
Aandeelhouderswaarde creëren blijft belangrijk maar het accent verschuift naar
PPP (People, Planet, Profit).
2. Veranderingen binnen bedrijven
De nadruk op kerncompetenties blijft bestaan, projectmatig werken neemt toe, de flexibele
schil wordt groter om beter bestand te zijn tegen vraaguitval en efficiënter om te kunnen
gaan met wisselende behoeften aan specialismen.
3. Veranderingen bij werknemers
Werknemers verbinden zich voor een kortere periode aan een werkgever, zullen vaker
actief zijn in meerdere banen tegelijkertijd, worden meer ‘self-employed’, gaan voor meer
balans tussen werk en privé, hebben meer behoefte aan ‘beoordeling op basis van output’
en vertrouwen in plaats van controle en laten carrièrebeslissingen meer afhangen van
intrinsieke motivatie.
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Standaardwerk en kenniswerk
Organisaties zijn druk bezig met het automatiseren of outsourcen van eenvoudige standaard
werkzaamheden. Onderscheidend vermogen wordt steeds meer bepaald door hoog
opgeleide kenniswerkers. Kenniswerkers zijn voor hun succes afhankelijk van creativiteit,
een kwaliteit die niet goed tot zijn recht komt in een hiërarchische setting. De horizontale
netwerkstructuur vormt een veel betere voedingsbodem voor creativiteit. De tweede
noodzakelijke voorwaarde voor creativiteit is diversiteit. Een projectorganisatie – al dan niet in
een netwerksetting – biedt betere kansen voor diversiteit. Veel van oorsprong hiërarchische
organisaties proberen hun professionals nog altijd meer binnen een ‘netwerksetting’ aan te
sturen. In dit proces lopen ze gemakkelijk aan tegen een erfenis die ‘controle’ heet. Het zal tijd,
energie en vooral veel wilskracht vergen om deze patronen te doorbreken. Dit is echter een
ondubbelzinnige voorwaarde om van flexibiliteit een strategisch wapen te maken, dat het
succes van de organisatie mede bepaalt.
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De medewerker en zijn levenscyclus
De medewerker van nu en morgen zoekt meer flexibiliteit. Aanbieders van flexoplossingen
houden in hun dienstverlening naar kandidaten dan ook in toenemende mate rekening met
aspecten als binding, loopbaanbegeleiding en talentontwikkeling, training en opleiding,
coaching en gerichte werving en selectie’. Bemiddeling van freelancers (ZZP’ers) zal toenemen.
In de communicatie met flexwerkers en professionals zijn en blijven de social media leidend.
Binding in een vroeg stadium
In de wereld van schaars talent zijn relaties belangrijk en komt een kandidaat vaak al tijdens zijn
studie in contact met uitzendwerk. Bij bewezen verdiensten zal de flexleverancier deze relatie
verder verdiepen. Dat geeft concurrentievoordeel ten opzichte van alle andere organisaties die
op zoek zijn naar talent.
Advies studiekeuze en beroep (start van Impresariomodel)
Studenten zijn zelden goed voorbereid op de arbeidsmarkt en kiezen vaak niet die richting
die de hoogste kans heeft op werk. Grotere aanbieders van flexdiensten weten goed welke
specialismen door bedrijven worden gevraagd. Zij spelen hierop in door studenten in een
vroeg stadium voor te lichten, maar ook door klant- en praktijkgerelateerde trainingen en
opleidingen aan te bieden die de start op de arbeidsmarkt vergemakkelijken.
Sparringpartner tijdens eerste werk na de studie
Veel studenten verrichten tijdens hun opleiding uitzendwerk. Dat begint vaak al op de
middelbare school. Dit geeft flexaanbieders een goede gelegenheid om al in een vroeg
stadium van werk na de studie een goede relatie aan te gaan, die na afloop van de opleiding
kan resulteren in een detacheringovereenkomst. Hierbij geeft de flexaanbieder vervolgens
invulling aan werk en opleiding op maat, dikwijls in afstemming met opdrachtgevers.
De mogelijkheid om in een aantal jaren verschillende werkomgevingen en –culturen te ervaren,
oefent op steeds meer jongeren een grotere aantrekkingskracht dan een vaste baan of een
traineeship gedurende enkele jaren bij één bedrijf. Voor die kandidaten die in dienst zijn getreden
bij een bedrijf, blijft de behoefte bestaan om bij een ‘trusted party’ (sparring partner) van
gedachten te wisselen over loopbaankeuzes en -perspectieven en persoonlijke ontwikkeling.
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Werving en selectie
Jongeren blijven steeds minder lang in dienst bij één werkgever (zie afbeelding). Gevolg
hiervan is dat organisaties in toenemende mate gebruik zullen maken van flexaanbieders
voor de werving & selectie van kandidaten voor (korte) vaste dienstverbanden. Daarnaast
zullen diensten in de sfeer van werving & selectie zich in toenemende mate richten op
bemiddeling van professionals, doordat het verschil tussen ‘vast werk’ en projectmatig
werk almaar kleiner wordt.
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59%

Gemiddelde
duur per baan
15 jaar

Gemiddelde
duur per baan
4 jaar

ZZP’er of payroller in dienst
Gedetacheerde interimmer
bijv. bij IT of mediacampagne

20%
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9%
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1%
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110 miljoen

Werknemer

2%
10%

Tijdelijke werknemer op
‘piek & ziek’ basis / Uitzendkracht
Werkeloos

2010
Beroepsbevolking
150 miljoen

Bron: BLS, bewerking door B.O.T.H., bewerking ABN Amro bank 2009

Interim en ZZP bemiddeling
Een sterk groeiend specialisme bij flexaanbieders is het bemiddelen van ZZP’ers. Bij de
jongere generatie zien we dat professionals al in een vroeg stadium kiezen voor een status
als freelancer/zelfstandig ondernemer. Voor veel organisaties, kleinere en middelgrote
ondernemingen voorop, is het nauwelijks te doen om zelfstandig werkende specialismen op
hun kwaliteiten en status te beoordelen en de weg te vinden in de talrijke juridische en fiscale
regels met betrekking tot het aangaan van werkrelaties met freelance dienstverleners.
Grotere flexaanbieders hebben die kennis wel in huis.

16

Het Nieuwe Flexibiliseren

Social media
Alle aanbieders van vaste en flexibele arbeidsoplossingen hebben nu al te maken met social
media. Bemiddeling zal steeds meer plaatsvinden via ´communities´ van gelijkgestemden binnen
social media. De rol van traditionele werving-, selectie- en contactprocedures komt meer en meer
onder druk te staan. Dit zien we trouwens ook gebeuren in de wereld van banken en reisbureaus.
Vestigingennetwerken worden compacter. Vestigingen blijven wel een rol spelen om op lokaal
niveau ‘voeling’ te houden met het bedrijfsleven, de arbeidsmarkt en de samenleving.

Q Rate the quality of candidates from these sources where 10 represents the highest quality

Referrals

8,6
8,2

Internal Transfers
7,8

Direct sourcing
Social Networks

7,0

Corporate Career Site

6,8

3RD Party Recruiters
or Search Firms

6,4

Campus Recruiting

6,4

Job Boards

6,1

Search Engine
Optimization

6,1

Bron: Jobvite Social Recruiting Survey, 2011
Bron: Jobvite Social Recruiting Survey, 2011
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‘De war for talent’ – nu even niet?
Als we met realistische ogen kijken naar de demografische realiteit is het zo dat schaarste
aan talent niet automatisch leidt tot hogere fees voor het bemiddelen in flexwerkers. Met
uitzondering van een aantal specifieke niches als lassers, pijpfitters, steigerbouwers en
Basel 3 specialisten, zijn er momenteel geen grote tekorten op de arbeidsmarkt. Toch zullen
flexaanbieders hun ‘pricing power’ op korte termijn willen verbeteren. Zij zullen dit doen door
een hogere toegevoegde waarde te garanderen en door meer transparantie te bieden bij de
diensten die worden geleverd.
Scenario’s
Voor de ontwikkeling van de beroepsbevolking worden die scenario’s gehanteerd.
Deze zijn in de volgende grafiek weergegeven. De scenario’s zijn:
1. Onveranderde voortzetting van de huidige netto arbeidsparticipatie
2. Een verdere groei van de netto arbeidsparticipatie onder arbeidskrachten
van 50 jaar en ouder
3. Als scenario 2, met ophoging pensioenleeftijd tot 67 jaar beginnend in 2020
Ontwikkeling werkzame beroepsbevolking volgens drie scenario’s, 2010-2050

0,3%

-1,6%

-2,2%
-2,7%

-2,7%

-4,7%

-6,7%

-4,2%

-4,8%

-6,4%
-7,4%
-8,4%

2010

2020

2030

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

2040

2050

Bron: BLS, bewerking ABN Amro bank
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Van standaard naar maatwerk
Standaard werkzaamheden worden in hoog tempo geautomatiseerd. De volgende grafiek
geeft een overzicht van de impact van automatisering op de Amerikaanse beroepsbevolking.
Dit proces is al lang gaande.
Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 - 1998).

15%

10%

Grenzen van automatisering lijken
bereikt: ‘expert thinking’ is voor een deel
gebaseerd op patroonherkenning. Dit is
moeilijker te automatiseren dan routine
handelingen (rule based)

5%

0%
1969

1980

1990

1998

-5%

Routine manual

Routine cognitive

Expert thinking

Complex communications

-10%

Bron: BLS

‘Impresariomodel’ vs ‘marktplaats’
Aan de andere kant zien we dat de vraag naar creatieve professionals toeneemt.
Tegelijkertijd zullen deze professionals in veel gevallen niet kiezen voor een vaste baan. Juist
de projectmatige invulling van hun werk bij verschillende opdrachtgevers is een belangrijk
factor voor hun marktwaarde. Opdrachtgevers zullen het initiatief nemen om in contact te
komen met deze professionals. Een bedieningsmodel dat het best past bij deze groep is
het zogeheten ‘Impresariomodel’. Zoals een impresario optredens regelt voor artiesten of
sprekers en alle formaliteiten voor zijn rekening neemt, zo organiseert de flexleverancier
projecten voor professionals en ZZP’ers. Met als uitgangspunt dat deze ‘de handen en het
hoofd’ vrij hebben om zich volledig op hun opdracht te concentreren. Voor flexwerkers die
op basis van standaardisatie van persoonlijke vaardigheden en projectkenmerken werken,
zullen de meer ‘auction’ (marktplaats) gerichte bedieningsconcepten van belang zijn.
De tweedeling die nu al bij veel organisaties zichtbaar is, zullen we dus ook steeds meer bij
werknemers en externe professionals zien. Medewerkers of externen die werk doen dat door
processen te omschrijven is, worden de ‘speelbal’ van automatisering en marktplaatsen. Vaak
zal in dit geval gekozen worden voor de goedkoopste aanbieder. Steeds minder zullen deze
medewerkers deel uitmaken van de vaste kern.
Medewerkers die op basis van creativiteit of andere unieke persoonlijke vaardigheden in
staat zijn tot waardecreatie, zullen projecten kiezen die passen bij hun voorkeuren en zullen
dit vrijwel uitsluitend doen als interim professional. Zo worden medewerkers ‘klanten’. Maar
dan wel klanten die sterk verschillen. Er is een groep ‘klanten’ die vrijwel altijd beschikbaar en
bereid is om bepaalde werkzaamheden uit te (komen) voeren en er is een groep waarvoor
‘gevochten’ moet worden.
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Aanbieders van flexdiensten zullen in hun bedieningsconcept dan ook focussen op
verregaande automatisering in het leveren van standaard flexwerkers enerzijds en
maatwerkbediening (Impresario) bij het leveren van hoog gekwalificeerde specialisten
(zie de matrix) anderzijds. Grotere flexorganisaties zullen beide markten van onder één
dak bedienen met gespecialiseerde modellen. Dit geeft opdrachtgevers het voordeel
van geïntegreerde flexoplossingen via één loket.

Standaard werkzaamheden

Maatwerk werkzaamheden

Te automatiseren

• Productie
• Backoffice
• Eenvoudig klantcontact
• Eenvoudige transacties
(bank diensten, boeken van vluchten,
hotels, lease-auto’s ect)

-

Moeilijk te
automatiseren

• Zorg
• Hospitality
• Lassers, pijpfiters, stijgerbouwers
• Tuinbouw

• Complexe kennis en communicatie
• Design
• R&D

Aansluiten bij de evolutie van inleners
Grote organisaties optimaliseren de inkoop van hun flexibele schil. ‘Vast’ en ‘flex’ gaan steeds
meer door elkaar lopen. De aandacht zal na de crisis verschuiven van prijs naar kwaliteit.
Branding en corporate identity worden steeds belangrijker. Professionals moeten een
organisatie aantrekkelijk vinden om zich te committeren aan een project, zeker als het gaat
om schaarse specialismen.
Dit stelt hoge eisen aan de personele kwaliteiten van de bemiddelaars. Naast traditionele
‘intercedenten’ zullen hoog opgeleide consultants met aantoonbare klant- en sectorkennis
het verschil maken.
Toegevoegde waarde komt voort uit:
1. De beschikking over een uitgebreide, actuele database met profielen van kandidaten met
wie de aanbieder ook daadwerkelijk een relatie onderhoudt. Deze kandidaten bestrijken
het volledige ‘werkveld’: vast, flex, interim, gedetacheerd, ZZP, enzovoorts.
2. Toegang tot schaarse profielen, ofwel via gespecialiseerde bureaus, ofwel via nauwe
contacten met lokale partijen die kennis (en relaties) hebben van deze profielen.
Hier dient zich een vergelijking aan met de beleggingswereld, waar tussenpersonen actief
zijn die de officiële effectenmakelaars aan orders en klanten helpen. Deze zogeheten
‘Remisiers’ hebben toegang tot vermogende particulieren en hebben voor het doen van
transacties afspraken met (grote) private banks. Voor het aanbrengen van vermogende
klanten ontvangen de Remisiers een vergoeding.
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Tot slot:
Het belang van strategische personeelsplanning
(En de rol die flexaanbieders daar in spelen)
Voor een succesvolle invulling van strategische doelstellingen is ‘human capital’ een cruciale
factor. Naarmate werkzaamheden meer specialistisch zijn en vragen om specifieke kwaliteiten
en vaardigheden, maken mensen in toenemende mate het verschil. Gezien de snelle
veranderingen in de marktomgeving waarin organisaties actief zijn, in functie-eisen en
gewenste competenties en in de werkbeleving, is Strategische Personeels Planning (SPP)
een vereiste om als organisatie het verschil te kunnen blijven maken.
• De JUISTE (kern)bezetting sleept organisaties door stagnaties heen en brengt (weer) groei
• Voor de juiste kernbezetting is een talentstrategie noodzakelijk
• Om succesvol te zijn en te blijven, dienen personeelsbestanden snel op- en afgeschakeld
te kunnen worden
• Om deze reden is het noodzakelijk om optimaal gebruik te maken van
flexibiliseringmogelijkheden, zonder de kernbezetting aan te tasten, en om aan de
flexibiliteitwensen van medewerkers tegemoet te komen
• SPP is Interessant voor de lijn omdat lijnmanagers verantwoordelijk zijn voor het
bedrijfsresultaat en SPP hieraan een positieve impuls geeft
• SPP is interessant voor HR omdat hiermee een (h)echt partnership met de lijn ontstaat
Vraag naar talent
Om talent te vinden en aan te trekken zullen organisaties een beroep blijven doen op
flexaanbieders. De vraag naar talent zal toenemen. Niet op de eerste plaats vanwege
schaarste, maar omdat de ‘houdbaarheidsduur’ van talent steeds korter wordt. De nieuwe
generatie is, veel meer dan vroeger, gecharmeerd van verandering. De zogeheten ‘trainee
klasjes’ van vroeger, waar het toekomstige top management werd gekweekt, hebben nu al
deze functie verloren. Onderzoek bij een grote bank heeft aangetoond dat meer dan 60% van
de trainees na vijf jaar niet meer werkzaam is bij die bank. De ontwikkeling van talent komt
in de toekomst steeds meer te liggen bij instanties buiten het bedrijf, zoals flexaanbieders die
nieuwe wegen zullen bewandelen om aan de constante vraag naar talent te kunnen voldoen.
SPP steeds meer gedreven door kennis van de flexwerker
Het projectmatig invullen van werk zal sterk groeien en de werving en selectie van kandidaten
verschuift van bemiddeling naar een vaste baan naar bemiddeling naar een project. De
aantrekkingskracht van een interessant project zal voor jonge specialisten (ZZP’ers) groter zijn
dan een vaste baan. De werving- en selectiesector zal onder meer hierdoor sterk veranderen.
In het bemiddelen van kandidaten wordt de contractvorm steeds minder belangrijk:
dat kan uitzenden zijn, payrolling of bemiddelen van ZZP’ers
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Vooral met betrekking tot het vinden en binden van hoger opgeleid talent zullen flexaanbieders
onderscheidend vermogen laten zien. Inleners geven hiervoor 10 belangrijke criteria aan. Dit
zijn, naar urgentie gerangschikt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kwaliteit van de kandidaat
Communicatie tussen de opdrachtgever en de intermediair
Prijs van de dienstverlening
Aanlevering van geschikte kandidaten
Kennis van de organisatie van de opdrachtgever
Relatie tussen de opdrachtgever en (de contactpersoon van) de intermediair
De ‘klik’ met de intermediair
Betrouwbaarheid
Continuïteit van de contactpersoon
Branchekennis

Opvallend en ironisch in deze is het feit dat de belangrijkste succesfactor niet voorkomt in het
rijtje: de match tussen de bedrijfscultuur en uitstraling zoals deze door de organisatie zelf worden beleefd en zoals de flexwerker, professional of ZZP’er deze ervaart.
Daarom, tot slot, een voorspelling om goed over na te denken:
In een wereld van schaarste aan gespecialiseerd talent, is de perceptie van de kandidaat
de alles beslissende succesfactor voor het slagen van een verbintenis.
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