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Het is verstandig om parttime en flexwerk onder 
uitkeringsgerechtigden te stimuleren. Met iedere euro die 
iemand zelf verdient, besparen gemeenten immers op hun 
uitkeringslasten. Deel 1 van een drieluik: hoe liggen de kansen 
op flexibel en deeltijdwerk voor uitkeringsgerechtigden?
TeksT: Dorine van kesTeren, beelD: ToM Janssen

Investeer in parttime 
werk, bespaar op 
uitkeringen 

 S
ociale diensten focussen 
nog te veel op fulltime 
werk, terwijl die lat voor 
sommige uitkeringsgerech-
tigden te hoog ligt. Kleine 

baantjes zijn niet te min. Aldus 
Divosa-voorzitter René Paas tijdens 
een bijeenkomst die Divosa eind 
januari organiseerde over de moge-
lijkheden van parttime en flexibel re-
integreren. De voordelen liggen voor 
de hand: voor iedere euro die een 
uitkeringsgerechtigde zelf verdient, 
hoeft de gemeente geen uitkering 
te verstrekken én geen premies en 
belastingen af te dragen. Die kunnen 
oplopen tot 40 cent per euro, zodat 
de gemeente in totaal voor iedere 
verdiende euro 1,40 euro bespaart. 
Genoeg reden dus om af te stap-
pen van het klassieke 40-urige vaste 
dienstverband als heilige graal en ook 
te investeren in parttime en tijdelijk 
werk. Zeker ook omdat de arbeids-
markt verandert en er steeds meer 
van dat soort werk beschikbaar is. 

Meer DeelTiJD 
Kees van Uitert, senior arbeidsmarkt-
adviseur sectoranalyse bij het UWV, 
bevestigt dat het aantal deeltijdbanen 
de afgelopen jaren is gestegen. “In 
een aantal sectoren is de baanduur – 

het gemiddeld aantal uren per baan 
– behoorlijk afgenomen. Dat komt 
onder andere doordat deeltijdwerk 
werkgevers de mogelijkheid geeft om 
met meerdere kleinere contracten 
de pieken en dalen in de benodigde 
personeelsbezetting op te vangen. 
Dit speelt bijvoorbeeld in bedrijven 
en instellingen in de zorg, detailhan-
del en schoonmaak.” 
Van Uitert constateert dat het aantal 
vaste banen voor werknemers 
afneemt en de flexibele schil in alle 
sectoren groeit; tussen 1996 en 2013 
met bijna 70 procent. “Niet alleen 
het aantal zzp’ers stijgt, maar ook het 
aantal flexibele werknemers in tijde-
lijke en oproepcontracten. Door de 
toenemende onderlinge concurrentie 
voelen werkgevers zich genoodzaakt 
de arbeid zo flexibel mogelijk te 
organiseren. De horeca heeft van 
oudsher het meeste flexwerk, maar 
recent onderzoek van TNO laat zien 
dat ook sectoren als de overheid, 
onderwijs, zorg en welzijn en de fi-
nanciële en zakelijke dienstverlening 
tot 2020 een groei van de flexibele 
schil verwachten.”

WW’ers
Logisch dus dat steeds meer werk-
loze werkzoekenden aan de slag 

gaan in een flexibele of tijdelijke 
baan. Uit UWV-onderzoek blijkt 
dat de werkhervatting van ongeveer 
een derde van de WW’ers via een 
uitzendbureau gaat. Voor elementair 
(maximaal basisonderwijs) en lager-
opgeleiden ligt dit aandeel zelfs nog 
hoger. Van Uitert: “De uitzendsector 
is het belangrijkste baanvindkanaal 
voor werkloze werkzoekenden. Uit-
zendbureaus hebben goed zicht op 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 
en de match daartussen. En zij zien 
voor zichzelf meer en meer een 
maatschappelijke rol weggelegd.”
Volgens Van Uitert kan de uitzend-
sector dezelfde katalyserende rol 
spelen voor bijstandsgerechtigden. 
“Het zou goed zijn als sociale 
diensten nauw samenwerken met 
uitzendbureaus, want die kunnen 
veel doen om ook bijstandsgerech-
tigden aan werk te helpen. Zeker 
als de economie weer aantrekt. De 
uitzendsector is dan de eerste sector 
die weer groeit. De prognoses laten 
nu al een forse groei van het aantal 
uitzendbanen zien. Uitzendbureaus 
hebben er dus een commercieel 
belang bij dat zij voldoende aanbod 
van arbeidskrachten hebben om te 
plaatsen. Daardoor nemen ook de 
kansen voor WW’ers en bijstands-
gerechtigden toe.” 

lageropgeleiDen
De goede werkgelegenheidsperspec-
tieven zijn niet de enige reden om 
serieus te kijken naar de uitzendsec-
tor. Het is namelijk ook de sector die 
de meeste lageropgeleiden opneemt. 
En dat is van belang voor bijstands-
gerechtigden die, net als WW’ers, 
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dere sectoren met veel vacatures voor 
elementair en lageropgeleiden. “Een 
belangrijk deel van deze banen wordt 
echter ingevuld door scholieren en 
studenten die dit als bijbaan doen”, 
zegt Van Uitert. Hij raakt daarmee 
aan een belangrijk probleem aan 
de onderkant van de arbeidsmarkt: 
verdringing. “Het gemiddelde oplei-
dingsniveau van de beroepsbevolking 
is sneller gestegen dan het gevraagde 
opleidingsniveau in banen. Daar-
naast is er door de voortschrijdende 

gemiddeld lager zijn opgeleid dan 
werknemers. De cijfers spreken voor 
zich: van de WW’ers met alleen basis-
onderwijs gaat maar liefst 47 procent 
aan het werk via een uitzendbureau 
en van de lageropgeleide WW’ers 
(met een vmbo-, mbo 1- of mbo 2- 
diploma) 42 procent. Op grote af-
stand volgt de sector zorg en welzijn, 
waar 6 procent van de elementair 
opgeleiden en 8 procent van de lager-
opgeleiden aan de slag gaat. 
De horeca en detailhandel zijn an-

‘ Uitzendbureaus kunnen 
ook bijstandsgerechtig-
den aan werk helpen’

automatisering en digitalisering 
steeds minder vraag naar middel-
baar opgeleiden. Het gevolg is dat er 
mensen met een middelbaar of hoger 
opleidingsniveau werken in functies 
die eigenlijk bedoeld zijn voor lager-
opgeleiden.” 
Dit probleem treft in belangrijke mate 
bijstandsgerechtigden en WW’ers, 
juist omdat die lager zijn opgeleid, 
aldus Van Uitert. “Al met al is er dus 
extra aandacht geboden voor de zwak-
ke arbeidsmarktpositie van elemen-
tair en lageropgeleiden, die ook de 
komende jaren nog een substantiële 
groep vormen op de arbeidsmarkt.” * 
 

  Meer weten? bekijk het dossier ‘parttime 
en flexibel werk in de bijstand’ op www.
divosa.nl/dossiers/parttime-en-flexibel-
werk-in-de-bijstand.


