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MEERDERHEID HR-MANAGERS GEEFT AAN: ‘WIJ BLIJVEN UITZENDKRACHTEN 
AANSTELLEN, OOK MET NIEUWE WET WERK EN ZEKERHEID’ 

 
 51% van Nederlandse HR-managers geeft aan – met de Wet Werk en Zekerheid - uitzendkrachten te blijven inzetten 

voor tijdelijke vervanging van vaste medewerkers 

 Andere situaties waarvoor HR-managers uitzendkrachten blijven inzetten, zijn project management (24%), 
operationele ondersteuning (21%), bij wijze van proefperiode (19%) en change management (16%) 

 Slechts 7% geeft aan niet met uitzendkrachten te werken en nog eens 7% geeft aan nog geen idee te hebben of zij 
uitzendkrachten inzetten na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk en Zekerheid 

 

Amsterdam, 2 juni 2015 - Vanaf 1 juli treden een aantal belangrijke wijzigingen van de nieuwe Wet Werk en 
Zekerheid in werking. Naast aanpassingen in het ontslagrecht en de WW, hebben deze wijzigingen ook 
gevolgen voor de positie van tijdelijke medewerkers. Zo krijgen zij door de wijzigingen in de wet meer 
zekerheid en kunnen zij sneller doorstromen naar een vaste baan. Dit betekent dat werkgevers bij het 
aanstellen van tijdelijke krachten hen eerder dan voorheen in vaste dienst moeten nemen. Robert Half, 
arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële en administratieve professionals, vroeg aan 200 HR-
managers of en waarvoor zij ná de inwerkingtreding van Wet Werk en Zekerheid uitzendkrachten zullen 
aanstellen.  
 

Waarvoor zet u, met de nieuwe regelgeving inzake uitzendwerk (Wet Werk en Zekerheid), nog steeds 
uitzendkrachten in?  

Tijdelijke vervanging van vaste medewerkers  51% 

Project management 24% 

Operationele ondersteuning 21% 

Om te bepalen of een medewerker voldoet aan de verwachtingen, voordat hem/haar een vaste 
positie wordt aangeboden 

19% 

Change management 16% 

Wij werken niet met uitzendkrachten 7% 

Weet het niet 7% 
Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in Nederland – meerdere antwoorden 
toegestaan 
 
Uit het onderzoek blijkt dat uitzendwerknemers voor verschillende doeleinden zullen worden blijven ingezet. 
Van de 200 ondervraagde HR-managers geeft 51% aan uitzendkrachten te blijven aanstellen voor tijdelijke 
vervanging van vaste medewerkers. Andere situaties zijn project management (24%), operationele 
ondersteuning (21%), bij wijze van proefperiode (19%) en change management (16%). Slechts 7% geeft aan niet 
met uitzendkrachten te werken en nog eens 7% geeft aan nog geen idee te hebben of zij uitzendkrachten inzetten 
na de inwerkingtreding van de nieuwe wet. 

 
Stephan Renken, Directeur Robert Half Nederland vult aan: “Wij verwachten niet dat de vraag naar 
uitzendkrachten als gevolg van de nieuwe wetgeving zal afnemen en deze cijfers lijken dit ook te bevestigen. 
Tijdelijke werknemers zijn voor veel organisaties gewoon onmisbaar. Ze worden aangetrokken om de continuïteit 
van de bedrijfsproductiviteit te garanderen, zoals bij de afwezigheid van vaste werknemers, maar ook om een 
specifieke expertise binnen het bedrijf te halen en om bepaalde projecten in te vullen. Dergelijke kostefficiënte 
flexibiliteit zal bedrijven ertoe blijven brengen een beroep te doen op tijdelijke werknemers.” 
 
 
 

http://www.roberthalf.nl/?lng=nl_BE&utm_source=PR&utm_medium=link&utm_campaign=homepage


 
 

In 2014 heeft Robert Half onderzocht hoe lang administratieve uitzendkrachten gemiddeld werkzaam zijn bij een 
organisatie. Hieruit bleek dat gemiddeld 12% van de uitzendkrachten langer dan twee jaar voor dezelfde 
organisatie werkt. De meerderheid (34%) van de administratieve uitzendkrachten werkt gemiddeld tussen de 
zes maanden en één jaar bij eenzelfde bedrijf.  
 

Hoelang zijn administratieve uitzendkrachten gemiddeld werkzaam binnen uw bedrijf? 

Minder dan 6 maanden 25% 

Tussen 6 maanden en 1 jaar 34% 

Tussen 1 en 2 jaar 23% 

Meer dan 2 jaar 12% 

Geen idee 8% 

Bron: onafhankelijke enquête uitgevoerd door Robert Half bij 200 HR-managers in Nederland 
_____________________________________________________________________ 
 
Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 
 
Over het onderzoek 
Het onderzoek is een initiatief van Robert Half en werd uitgevoerd tussen december 2014 en januari 2015 in alle anonimiteit 
door Market Probe, een onafhankelijk onderzoeksbureau, bij 200 HR-managers over heel Nederland. Dit onderzoek maakt 
deel uit van de internationale workplace survey, een enquête over jobtrends, talentmanagement en trends op de werkvloer. 
 
Over Robert Half 
Robert Half, opgericht in 1948, is marktleider op het gebied van gespecialiseerde permanente en tijdelijke 
arbeidsbemiddeling. De groep telt meer dan 340 vestigingen in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Nieuw-
Zeeland. In Nederland is deze groep vertegenwoordigd door de volgende divisies: Accountemps; specialist in het uitzenden 
en detacheren van boekhoudkundig en financieel personeel, Robert Half Finance & Accounting; specialist in de werving & 
selectie van financiële specialisten, Robert Half Management Resources; bemiddelt financiële interim-managers op 
strategisch, tactisch en operationeel niveau en OfficeTeam; gespecialiseerd in het plaatsen van administratieve en 
secretariële professionals op tijdelijke basis. In Nederland is Robert Half gevestigd in Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam en 
Utrecht. Kijk voor meer informatie op roberthalf.nl  
 
Volg Robert Half via:  

 
 

 

Voor meer informatie gelieve contact op te nemen met:  
 
Hill+Knowlton Strategies 
Isabelle Beverwijk / Lieselotte Hoegee 
E-mail: Isabelle.Beverwijk@hkstrategies.com / Lieselotte.Hoegee@hkstrategies.com 
Tel: +31 (0)20 404 47 07  
 
Robert Half 
Lynn Reviers 
PR & Communications Manager Benelux 
E-mail: Lynn.Reviers@roberthalf.net 
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