
Welkom!
Flexlandschap en detacheren
Donderdag 18 maart 2021 



Voorstellen

• Trainer

• Ontwikkelaar

• Echte kennisverslinder…. 

• Sinds 1993 actief in de flexbranche en op het 
gebied van HR

• Woon in het mooie Drenthe met man, 
dochter (18) en zoon (16) en hond. 

Henriette Postma 



Doelstelling 

In dit webinar maak je kennis met het 
flexlandschap, o.a. welke partijen hier deel van 
uitmaken en krijg je inzicht in de kansen en de 
beperkingen van detacheren. 



Programma 

• Het flexlandschap

• Flexibel werken

• Detacheren

• Gevolgen voor de werkgever en de werknemer



Hoe gaat het in zijn werk? 

Theorie - presentatie

Chat of poll voor interactie

Of in kleine groepjes in de breakoutroom

Webinar duurt 60 minuten 

Vragen? Stel die dan in de chat 



Kennismaking: poll
Maken jullie gebruik van detacheren? 



De wereld van flex 
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Een paar feiten….  (bron factsheet ABU 2017). 

• In Nederland zijn bijna 850.000 uitzendkrachten aan het werk… (10% van alle 
werkenden)

• 48% van de uitzendkrachten werkt 36 uur of meer

• Gemiddeld aantal uren per week 30 uur

• Gemiddelde duur uitzendperiode is 151 dagen

• 57% van de uitzendkrachten ziet uitwerk als opstap naar vast werk



De wereld van flex… 

• 12% van de uitzendkrachten worden geschoold
• 73% van de uitzendkrachten is tevreden over de mogelijkheid om 

te leren versus 83% van alle werkende in Nederland

Scholing



Inlener of 
opdrachtgever

Gedetacheerde of 
uitgezonden werknemer

• Detacheringsbureaus
• Uitzendorganisaties
• Payrollorganisaties
• Backofficeorganisaties 

Driehoeksverhouding in flex

• Uitzenden
• Detacheren
• Payrollen



Uitzenden 

• Het uitlenen van werknemers aan een derde partij, vaak de opdrachtgever. 

• Uitzendovereenkomsten met uitzendbeding. 

• Valt onder de uitzend-cao (ABU – NBBU). 



Wat is detacheren? 

• Het uitlenen van werknemers aan een derde partij, vaak de opdrachtgever. 

• Contracten voor bepaalde tijd of een contract voor onbepaalde tijd. 

Verschillende vormen: 

• Vanuit de uitzend-cao

• Vanuit BW of eigen arbeidsvoorwaardenregeling

• Intraconcern -> geen allocatiefunctie (werving en selectie) en exclusief ter 
beschikking stellen -> payroll. Uitzondering cao SW en cao Aan de slag (1 juli 
2021)



Break-outrooms

1. Welke 3 kansen zien jullie op het gebied van detachering? 

2. Welke 3 beperkingen zien jullie op het gebied van detachering? 

Bij terugkomst in de hoofdruime noteert 1 persoon van de groep de 3 kansen en 
de 3 beperkingen in de chat. 

15 minuten



Noteer de punten in de chat



Kansen en risico’s 

Kansen (reden om wel te detacheren) Risico (reden om niet te detacheren) 

Doelgroep heeft grotere kans om aan 
het werk te komen

Risico dat doelgroep in de detachering 
blijft 

Besparing op de uitkering 

Behoefte aan flexibiliteit

Mogelijkheid om kennis te maken met 
de doelgroep



De wereld van flex….
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In hoeverre draagt uitzendwerk of detacheren bij aan inclusieve 
arbeidsmarkt? Bron: ABU 
• De uitzendbranche heeft 16% van de banen van de Banenafspraak 

gerealiseerd;

• 24% van de werkende statushouders heeft via een uitzendbureau werk 
gevonden;

• Voor 32% van de WW-ers die weer aan het werk gaan is het uitzendbureau de 
toegang naar de arbeidsmarkt. 



Detacheren vanuit perspectief 
werkgever
Waarom kiest een werkgever voor 
detacheren? 

• Behoefte aan flexibiliteit

• Risicomanagement: bijvoorbeeld de hogere 
kans op uitval doelgroep

• Ontzorgen (administratieve lasten uit handen)

• Onbekendheid doelgroep

• Coaching en begeleiding vraagt specifieke 
kennis



Wanneer zet je detacheren in? 

• Werknemers die zelf kiezen voor het werken bij 
verschillende opdrachtgevers;

• Opstap naar regulier werk;

• (Onder begeleiding) ervaring opdoen;

• Uitzoeken en uitproberen wat bij de 
werknemer past en of wat er extra nodig is. 



Extra besproken case….
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Een uitzendorganisatie heeft een plek gevonden voor een van onze 
werknemers. Hoe pak je dat aan? 

Besproken opties: 

• Plaatsen via de uitzendorganisatie  

• Of vergoeding afspreken met de uitzendorganisatie voor het aandragen van 
de vacature en zelf plaatsen.

Uit de groep kwam de volgende vraag



Detacheren en goed
werkgeverschap
• Bepaal het doel van de 

detachering (opstap naar 
een baan of juist als 
structurele inzet)

• Zorgen voor 
inkomenszekerheid en 
loopbaanperspectief

• Coachen, begeleiden en 
opleiden. 



Bedankt voor je 
aandacht en 
graag tot ziens!


