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10 
DUURZAME INZETBAARHEID VANUIT 
FLEX-PERSPECTIEF:        

ontwikkel(loop)banen 
voor uitzendkrachten 

Ellen van Wijk | Sarike Verbiest | Paul Preenen  

hOOfDstuk In steekWOOrDen Insteek DatabrOnnen 

•	 Ontwikkel(loop)banen

•	 Leerrijke	taken

•	 	Doorstroom	van	uitzendkrachten	

(zonder startkwalificatie)

•	 	Samenwerking	uitzendbu-

reaus

•	 	Gericht	op	langdurige	uit-

zendkrachten in fase A/1-2

•	 	Nieuw	onderzoek	onder	

772 uitzendkrachten

Dit hoofdstuk17 gaat in op wat het potentieel is van het concept ontwikkel-

(loop)banen om de inzetbaarheid van langdurige uitzendkrachten fase 

A/1-2 zonder startkwalificatie te vergroten. Aanleiding voor het onderzoek 

is het doel dat de sociale partners in de flexbranche zich hebben gesteld 

om een deel van de 60.000 laagopgeleide uitzendkrachten (Fase A/1-2) 

de mogelijkheid te bieden om een opleiding tot startniveau te volgen om 

zo hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Naast het bieden van 

reguliere leer/werktrajecten is de branche op zoek naar alternatieve 

ontwikkelmogelijkheden die beter aansluiten bij de wensen en mogelijk-

heden van laagopgeleide uitzendkrachten, de inleners en uitzend-

organisaties.

10.1 InLeIDIng 

Eerder onderzoek laat zien dat ontwikkeling ook kan plaatsvinden door het uitvoeren van 

zogenaamde leerrijke taken. In verschillende leerrijke taken kunnen verschillende compe-

tenties worden ontwikkeld. Ideaal gesproken zou het uitzenden van laagopgeleide uitzend- 

17     Dit hoofdstuk is een ingekorte versie van een eerder TNO rapport. Bronvermelding: van Wijk, E., Verbiest, S. & 
Preenen, P. (2013). Ontwikkel(loop)banen voor uitzendkrachten fase A/1-2 zonder startkwalificatie. Hoofddorp: TNO. 
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krachten een combinatie van opeenvolgende leerrijke werkervaringen kunnen zijn, zodat zij 

zich al werkend kunnen ontwikkelen tot startkwalificatieniveau. Dit is niet alleen goed voor 

de laaggeschoolde uitzendkracht die door middel van de ervaring die hij opdoet zijn waarde 

(productiviteit) op de arbeidsmarkt ziet stijgen, maar ook voor de uitzendorganisatie en die 

inlener die te maken krijgen met gemotiveerdere uitzendkrachten, die productiever zijn en 

minder uitvallen (door ziekte of ander verzuim). 

Het is echter de vraag of de uitzendbranche voldoende ‘leerzaam’ werk te bieden heeft aan 

laagopgeleide uitzendkrachten. Dit is immers afhankelijk van de vraag van de inlener en 

laagopgeleiden doen relatief veel routinematige taken (Borghans, Fouarge & De Grip, 2011). 

Bovendien ontbreekt kennis over hoe het bieden van leerrijke taken als middel kan worden 

ingezet voor de ontwikkeling van laagopgeleide uitzendkrachten. Dit zijn de aspecten die aan 

bod komen in onderstaand onderzoek wat dient als eerste opstap naar het ontwikkelen van 

tools en werkmethodieken voor het bevorderen van duurzame flexibiliteit. 

10.2 OntWIkkeLIngen In De fLexbranche

Eén op de drie werknemers heeft op dit moment een flexibele baan (Muffels & Wilthagen, 

2011) en zo’n 2,3% procent van de beroepsbevolking werkt als uitzendkracht (ABU, 2013). 

Uitzendbanen kunnen een opstap zijn naar een vaste baan. De uitzendbaan als opstap naar 

vast werk blijkt niet voor iedereen even goed te werken. De categorie hoog opgeleide jongere 

werknemers (25-35 jaar) heeft 53 procent kans om binnen drie jaar door te stromen naar 

een vaste baan. Voor laagopgeleide flexwerkers is deze kans met 35% substantieel minder 

(Heyma & Van der Werf, 2013). Hoewel uitzendkrachten bijna even vaak als vaste krachten 

een opleiding volgen, lijken er voor laagopgeleiden minder kansen te zijn om zich te ontwik-

kelen in een uitzendbaan (Cörvers, Euwals & De Grip, 2011; De jong, Vermeulen & 

Warmerdam, 2012). Dit geldt zeker voor uitzendkrachten in elementaire beroepen (De jong 

e.a., 2012). Onderzoek laat zien dat in Nederland ongeveer 60.000 uitzendkrachten vaak 

zonder startkwalificaties langdurig in fase A/1-2 zitten (Vermeulen, Oomens, De Wit & 

Warmerdam, 2012). Deze groep is wel continu aan het werk, maar slaagt er niet in om door 

te groeien naar leer/werktrajecten en/of een grotere baanzekerheid die fase B en C/3-4 of 

een vaste baan wel bieden.

De flexbranche heeft zich tot doel gesteld om een deel van de laagopgeleide uitzendkrachten 

de mogelijkheid te bieden om een opleiding tot startniveau te volgen om zo hun kansen op 

de arbeidsmarkt te vergroten. Ook in de flexbranche zal het tekort aan gekwalificeerde mede-

werkers als gevolg van ontgroening en vergrijzing goed merkbaar zijn. Daarom is het opleiden 

van uitzendkrachten van essentieel belang. Door het stimuleren van de ontwikkeling van 

uitzendkrachten aan de onderkant van de arbeidsmarkt ontstaat ruimte voor werkloze 

laagopgeleiden om in te stromen in uitzendbanen, waardoor een nieuwe pool van arbeids-

potentieel aangeboord wordt. Naast het bieden van reguliere leer/werktrajecten is de 

branche op zoek naar alternatieve ontwikkelmogelijkheden die beter aansluiten bij de 
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wensen en mogelijkheden van laagopgeleide uitzendkrachten, de inleners en uitzendorgani-

saties.

In dit hoofdstuk onderzoeken we het potentieel van het concept ontwikkel(loop)banen om de 

inzetbaarheid van langdurig uitzendkrachten fase A/1-2 zonder startkwalificatie te vergroten.

10.2.1 Doel onderzoek naar ontwikkel(loop)banen

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van kennis voor een integrale aanpak die de 

inzetbaarheid van laagopgeleide uitzendkrachten bevordert, door middel van een opeenvol-

ging van leerrijke taken. De focus ligt hierbij op de sectoren logistiek en industrie. De 

centrale vraag in dit onderzoek is:

In hoeverre kunnen leerrijke taken bijdragen aan de doorstroom van langdurig fase A/1-2 

uitzendkrachten zonder startkwalificatie?

Onder doorstroom verstaan we in dit onderzoek:

•	 inhoudelijk:	een	betere	of	hogere	functie	(meer	taken	bijvoorbeeld);

•	 meer	werkzekerheid,	in:

 - een leer/werkbaan;

 - fase B-C/3-4; of

 - een vaste baan. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:

1.  Wat zijn leerrijke taken? Welke leerrijke taken kunnen worden onderscheiden in de func-

ties, waarin fase A/1-2 uitzendkrachten zonder startkwalificatie werkzaam zijn en welke 

vaardigheden en competenties zijn hier aan gekoppeld?

2.  Zijn er voorbeelden van ontwikkel(loop)banen in de huidige uitzendpraktijk?

3.  Welke competenties, motieven en drijfveren van fase A/1-2 uitzendkrachten stimuleren 

doorstroming?

4.  Welke doelen hebben laagopgeleide flexwerkers in relatie tot hun eigen competentie-, 

carrière- en loopbaanontwikkeling en hoe kunnen het flexwerk en de tools die hen worden 

aangeboden daar het beste op aansluiten?

5.  Hoe kan de kennis over leerrijke taken en ontwikkel(loop)banen als middel worden ingezet 

voor de competentie-ontwikkeling en inzetbaarheid van laagopgeleide uitzendkrachten?

6.  Welke bijdrage kunnen de actoren in de driehoek uitzendkracht - uitzendorganisatie (inter-

cedent) - inlener (leidinggevende) aan ontwikkel(loop)banen leveren?

In dit hoofdstuk wordt niet de gehele studie weergegeven, maar concentreren we ons op de 

relatie van leerrijke taken in uitzendwerk met informeel leren en doorstroom.
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10.3 LeerrIjke taken

Studies laten zien dat informeel leren de kansen op de arbeidsmarkt vergroot, bijvoorbeeld 

op doorstroom naar hogere functies of in het geval van de uitzendkrachten op meer werkze-

kerheid (Felstead & Gallie, 2004). In dit onderzoek focussen wij ons op informeel leren door 

het uitvoeren van leerrijke taken. Leerrijke taken zijn taken in het werk , waarbij de werk-

nemer tijdens het uitvoeren iets bijleert en zich er door ontwikkelt (Borghans e.a., 2011). 

Daarnaast hebben leerrijke taken een positief effect op motivatie (Preenen, 2010) en welzijn 

en betrokkenheid (Akkermans, 2013). Om informeel leren en doorstroom te bevorderen is 

het van belang te weten welke taken de potentie voor leren in zich hebben. Eerdere studies 

maken een onderscheid naar taakkenmerken, kenniskenmerken en sociale kenmerken die 

een relatie hebben met informeel leren.

Overzicht Leerrijke taken

taakkenmerken kennIskenmerken sOcIaLe kenmerken

Autonomie Complexe taken Samenwerken

Taakvariatie Organiseren Feedback

Taaksignificantie Nieuwe taken Overleg

Taakidentiteit Collega’s instrueren

Leren van collega’s

10.3.1 Taakkenmerken

In de literatuur worden verschillende taakkenmerken genoemd die belangrijk zijn voor leren 

op het werk (Hackman & Oldman, 1980).

Het eerste taakkenmerk is autonomie. Dit is de mate van vrijheid en onafhankelijkheid die 

een individu heeft in het uitvoeren van het werk (Hackman & Oldham, 1975). Autonomie in 

het werk geeft medewerkers de ruimte om te experimenteren met gedrag en nieuwe werk-

manieren te ontwikkelen. Sommige studies vonden, dat uitzendkrachten minder autonomie 

en invloed hebben dan vaste medewerkers (Hall, 2006; Aletraris, 2010), maar anderen (De 

Cuyper & De Witte, 2006) troffen juist geen verschil in autonomie aan.

Ten tweede is de mate waarin een baan taakvariatie vereist van belang. Wanneer men 

verschillende taken uitvoert die verschillende vaardigheden en kennis vereisen, zal men 

meer leren in het werk (Raemdonck, 2006). Onderzoek van Akkermans (2013) laat overi-

gens zien, dat er grenzen zijn aan de mate van taakvariatie. Laag opgeleide jongeren willen 

niet te veel variatie in hun taken hebben, maar het werk moet wel voldoende uitdagend zijn.

Ten derde is taaksignificantie een belangrijk taakkenmerk (Hackman & Oldham, 1975). Dit 

behelst de mate waarin de werkzaamheden, die de medewerkers doen, een belangrijke 

bijdrage aan het eindproduct leveren. Dit verhoogt de motivatie in het werk om de 
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werkzaamheden goed uit te voeren en na te denken over manieren hoe men het werk goed 

kan uitvoeren.

Tot slot noemen we taakidentiteit of taakidentificatie (Raemdonck, 2006), een belangrijk 

kenmerk. Taakidentiteit betreft de mate waarin de taken in het werk een duidelijk begin en 

een eind hebben. In hoeverre maakt men in het werk een “heel” en identificeerbaar product? 

Uit onderzoek blijkt dat taakidentificatie positief samenhangt met zelfsturend leren van 

laagopgeleide werknemers (Raemdonck, 2006).

10.3.2 Kenniskenmerken

Naast taakkenmerken valt er een onderscheid te maken in kenniskenmerken van een baan. 

Deze geven de mate weer van cognitieve kennis, vaardigheden en kunde die nodig zijn voor 

een baan (Morgeson & Humphrey, 2006). Logischerwijs zijn dit belangrijke kenmerken voor 

het informele leren in een baan. Immers hoe meer kennis, vaardigheden en kunde nodig zijn 

in een baan, hoe groter de kans is dat je leert van je werk. Wij onderscheiden drie kennis-

kenmerken uit de literatuur.

Het eerste en wellicht belangrijkste kenniskenmerk is taakcomplexiteit (Morgeson & 

Humphrey, 2006). Dit is de mate waarin een taak complex en moeilijk is om uit te voeren. De 

verwachting is dat taakcomplexiteit positief samenhangt met leren en ontwikkelen, aange-

zien er een groter beroep wordt gedaan op (de ontwikkeling van) kennis, vaardigheden en 

kunde van de medewerker, naarmate de taak complexer wordt.

De mate waarin men in het werk moet organiseren/plannen, speelt ook een rol voor het 

leren op het werk (McCall, Lombardo & Morrison, 1988). Organiseren vereist onder andere 

vooruitdenken en het nemen van tactische en strategische beslissingen, waarin men met 

verschillende zaken rekening moet houden. Dit zal naar verwachting positief doorwerken op 

leren.

De voornaamste stimulus voor informeel leren ligt in het doen van nieuwe taken (Van der 

Klink, Boon & Schlusmans, 2012). Medewerkers worden geconfronteerd met nieuwe situa-

ties, waarin bestaande tactieken en routines ontoereikend zijn en individuen dus nieuwe 

strategieën en vaardigheden moeten ontwikkelen (Davies & Easterby-Smith, 1984; McCall 

e.a., 1988). Men zal nieuwe vaardigheden, kennis en competenties moeten ontwikkelen om 

effectief te functioneren (McCall e.a., 1988; McCauley, Ruderman, Ohlott & Morrow, 1994.).

Uitdagend werk

De combinatie van taakkenmerken en kenniskenmerken wordt in de literatuur als uitdagend 

werk gedefinieerd (voor een overzicht, zie Preenen, 2010). Uit veel onderzoek blijkt, dat het 

uitvoeren van uitdagende werkopdrachten het leren op het werk stimuleert (bijvoorbeeld 

DeRue & Wellman, 2009; McCauley e.a., 1994; Preenen, De Pater, Van Vianen & Keijzer, 

2011).

Het verschilt uiteraard per persoon of een taak als moeilijk of makkelijk wordt ervaren. Het 

gaat om de subjectieve beleving. Daarom nemen we in het onderzoek onderbenutting mee 

als een controlevariabele voor leerrijkheid (Barnett & Brennan, 1995). Onderbenutting 



196

Duurzame InzetbaarheID In perspectIef   Deel3

verwijst naar de mate waarin de taken van een medewerker niet vereisen zijn of haar vaardig-

heden volledig te benutten (Ganster, Fusilier & Mayes, 1986). Onderbenutting hangt uiter-

aard negatief samen met informeel leren: wanneer een persoon een ogenschijnlijk leerrijke 

taak moet uitvoeren, maar daarbij toch zijn vaardigheden niet volledig hoeft te benutten, kan 

dit niet beschouwd worden als leerrijke. De persoon wordt immers niet uitgedaagd.

10.3.3 Sociale kenmerken

Uit de literatuur komt daarnaast naar voren, dat verschillende specifieke sociale kenmerken 

het leren verhogen. Zo blijkt samenwerken een belangrijke factor van invloed op het infor-

mele leren op de werkplek (Borghans e.a., 2011; Van Woerkom, 2003; Wienen, 2010; 

Tynjala, 2008). Samenwerken op zich is een belangrijke competentie in veel werksituaties. 

Het vereist sociaal-communicatieve vaardigheden, flexibel opstellen, aanpassingsvermogen 

en het nakomen van afspraken. Door samen te werken komt men in contact met mensen 

met verschillende ideeën en vaardigheden. Een fundamenteel belangrijk leeronderdeel van 

samenwerken en contact met anderen is het begrijpen van andermans perspectieven 

(McCall, 1988; McCauley e.a., 1994). Wij onderscheiden daarnaast twee specifieke vormen 

van samenwerken: samenwerken met collega’s waar je wat van kan leren en samenwerken 

met collega’s die wat van jou kunnen leren (collega’s instrueren) (Borghans e.a., 2011). Een 

ander belangrijk sociaal aspect voor het informele leren is dan het krijgen van feedback van 

anderen zoals collega’s, leidinggevenden en klanten (Skule, 2004; Wienen, 2010). Op deze 

manier kan men worden bijgestuurd in het werk en weet men, wanneer men dingen anders 

moet aanpakken. Als derde sociale kenmerk noemen we overleggen (met collega’s, leiding-

gevenden, klanten). Uit eerder onderzoek blijkt dat er een positieve relatie is tussen over-

leggen en formeel leren (Borghans e.a., 2011). Interessant is de vraag of dit ook geldt voor 

informeel leren.

10.4 resuLtaten: LeerrIjke taken In OntWIkkeL(LOOp)banen

In dit hoofdstuk onderzoeken we de invloed van leerrijke taken op informeel leren en door-

stroom. We baseren ons hierbij op de resultaten van een  vragenlijstonderzoek onder 722 

uitzendkrachten. We geven daarbij ook een antwoord op de vragen wat leerrijke taken zijn. 

Voor de lezers die niet bekend zijn met statistiek, geven we eerst de antwoorden op de 

onderzoeksvragen, waarna we de statistische onderbouwing bespreken.

10.5  LeerrIjke taken: De reLatIe met subjectIeVe beLeVIng  
Van InfOrmeeL Leren

Als eerste hebben we onderzocht welke taken leerrijk zijn, dat wil zeggen welke taken een 

positieve relatie hebben met de subjectieve beleving van informeel leren. Figuur 10.1 vat de 

uitkomsten samen.



197

Subjectieve beleving  

van informeel leren

•	 	Samenwerken	met	mensen	

van wie je iets kan leren

•	 Feedback

•	 Autonomie

•	 Taak	variatie

•	 Taak	significantie

•	 Complexe	taken

•	 Nieuwe	taken

Leeftijd	•	Opleiding	•	Nationaliteit

fIguur 10-1. Relatie leerrijke taken en subjectieve beleving van informeel leren

Figuur 10.1 laat zien dat de volgende taken als leerrijk worden ervaren: autonomie, taakvari-

atie, taaksignificantie, complexe taken, nieuwe taken, samenwerken met mensen van wie je 

iets kan leren en feedback.

Er is gecontroleerd voor leeftijd, opleiding en nationaliteit. Verrassend genoeg blijkt leeftijd 

een positieve relatie met informeel leren te hebben. Dat betekent dat oudere uitzend-

krachten meer mogelijkheden voor informeel leren ervaren. Misschien nemen zij meer initia-

tief om te leren (misschien omdat zij elders geen kansen meer zien). Ook kan het zijn, dat zij 

daadwerkelijk meer leerrijke taken uitvoeren.

Er is ook gecontroleerd voor een aantal variabelen. Opleiding heeft een negatieve relatie 

met de subjectieve beleving van informeel leren. Dat betekent dat hoogopgeleiden minder 

leerervaringen hebben. Een verklaring hiervoor is dat laagopgeleide uitzendkrachten meer 

leren in een laagopgeleide baan dan hoger opgeleide uitzendkrachten, doordat het werk voor 

de laagopgeleiden uitdagender is. Wat verder opvalt is dat uitzendkrachten met een niet-

Nederlandse nationaliteit meer mogelijkheden voor informeel leren ervaren. Deze relatie is 

echter niet sterk. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn, dat met name Poolse uitzend-

krachten vaker voor een gespecialiseerd uitzendbureau werken en trainingen krijgen om hun 

inzetbaarheid te bevorderen.

10.6 LeerrIjke taken: De reLatIe met DOOrstrOOm

In deze paragraaf onderzoeken we of er een relatie is tussen het uitvoeren van leerrijke 

taken en doorstroom. In het vragenlijstonderzoek hadden we doorstroom geoperationali-

seerd als doorstroom naar een betere/hogere functie of doorstroom naar een leer/



198

Duurzame InzetbaarheID In perspectIef   Deel3

werkbaan. Tot onze verrassing gaven 20 respondent (3%) aan inmiddels doorgestroomd te 

zijn naar een vast contract. Daardoor definiëren we doorstroom hier als: doorstroom naar 

een betere/hogere functie, leer/werkbaan of vast contract.

Helaas konden we bij deze vraag niet alle leerrijke taken meenemen. Figuur 10.2 laat zien 

dat een toename van de tijd besteed aan uitdagende taken een positieve relatie heeft met 

doorstroom. Uitdagende taken zijn: autonomie, variatie, taaksignificantie en moeilijk werk.

Wat opvalt is dat uitzendkrachten met een niet-Nederlandse nationaliteit vaker doorstromen. 

Een verklaring hiervoor zou ook weer kunnen zijn, dat met name Poolse uitzendkrachten 

vaker voor een gespecialiseerd uitzendbureau werken, dat meer gericht is op langdurige 

plaatsing van de uitzendkrachten. Een andere verklaring zou het vaak relatief hoge, maar in 

Nederland niet erkende, opleidingsniveau van deze uitzendkrachten kunnen zijn.

Doorstroom

Uitdagende taken:

•	 autonomie

•	 taakvariatie

•	 taaksignificantie

•	 complexe	taken

Nationaliteit

fIguur 10-2. De relatie tussen leerrijke taken en doorstroom

uItzenDkrachten WILLen zIch graag VerDer OntWIkkeLen
 

Een veelgehoord argument voor de lage doorstroom is, dat flexwerkers bewust kiezen 

voor een flexibele baan. Er is aan een steekproef van de respondenten van het vragen-

lijstonderzoek gevraagd, wat hun motivatie om is om als uitzendkracht te werken. Meer 

dan drie kwart (77%) van de respondenten in de steekproef geeft aan, dat ze het 

uitzendwerk als een opstap naar een vaste baan zien, of dat het niet lukt om een vaste 

baan te krijgen. Ook is getoetst of de motivatie om als uitzendkracht te werken van 

invloed is op de doorstroom. Dat blijkt niet het geval te zijn. Ook blijkt het aantal uren, 

dat gewerkt wordt, niet van invloed op de doorstroom. Veel uitzendkrachten gaven aan 

minder uren te werken dan ze zouden willen. Het argument, dat laagopgeleide flexwer-

kers zich niet willen ontwikkelen, kan daarmee van tafel.
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Op grond van de theorie is de verwachting, dat informeel leren een relatie heeft met door-

stroom. Een toename van tijd besteed aan taken waarvan men leert (in de afgelopen 2 jaar), 

heeft inderdaad een significante positieve relatie met doorstroom Hoe meer de uitzend-

krachten tijd zijn gaan besteden aan taken waarvan ze kunnen leren, hoe groter de kans dat 

zij zijn doorgestroomd.

De vraag is of de afzonderlijke leerrijke taken ook een directe relatie hebben met doorstroom. 

Met behulp van een logistische regressieanalyse is gekeken of een toename in percentage tijd 

die aan een aantal leerrijke taken wordt besteed een relatie heeft met doorstroom.

De toename van uitdagende werkzaamheden lijkt niet samen te hangen met de hoeveelheid 

functies die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Het merendeel van de uitzendkrachten 

werkte de afgelopen twee jaar in maximaal 3 opeenvolgende functies. Uit navraag bij interce-

denten blijkt, dat een snelle opeenvolging van functies vaak berust op pech, of dat juist de 

wat minder inzetbare uitzendkrachten vaker van functie wisselen.

Op grond van de data vinden we ook geen reden om aan te nemen, dat doorstroom een 

relatie heeft met ergens langer werken (werkduur). Mogelijk is de relatie tussen doorstroom 

en werkduur er wel, maar wordt de kans op daadwerkelijke doorstroom naar meer baanzeker-

heid door de economische situatie ongedaan gemaakt.

Uit de focusgroepen weten we, dat de kans op doorstroom om een aantal redenen 

klein is. Ten eerste hebben inlenende bedrijven vaak schroom om uitzendkrachten 

meer verantwoordelijke taken te geven, omdat dat hen afhankelijker maakt van de 

uitzendkracht. Sommige uitzendkrachten krijgen van het inlenende bedrijf wel de kans 

om zich bijvoorbeeld te ontwikkelen van productiemedewerker naar operator. Dat gaat 

dan om de uitzendkrachten, waar de inlener potentie in ziet. De inlener is vaak niet 

gericht op doorstromen en heeft vooral behoefte aan flexibel inzetbare werknemers.

Voor doorstroom naar een leer/werkbaan is de ervaring, dat zonder duidelijke vraag 

van de inlener er door de uitzendorganisaties geen scholingsmogelijkheden worden 

aangeboden aan de uitzendkrachten. De initiatieven van de inlenende bedrijven in het 

aanbieden van opleidingen lijken echter beperkt. Sommige inlenende bedrijven bieden 

wel BBL-trajecten (leer/werktrajecten) aan, maar dat komt op het moment door de 

crisis niet vaak voor. Inlenende bedrijven kijken vaak niet ver vooruit. “De inleners zijn 

vaak meer bezig met mensen binnen krijgen en houden dan uitzendkrachten oplei-

dingen aan te bieden”, aldus één van de intercedenten. Het vraagt ook een bepaalde 

garantie van het inlenende bedrijf, dat de uitzendkracht gedurende de opleiding 

voldoende kan werken. “Er is wat dat betreft een drempel om binding aan te gaan met 

de flexpartner”. “Als het bedrijf je niet de zekerheid kan geven dat een uitzendkracht 

kan blijven, biedt je niet snel een opleiding aan”.
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De derde manier van doorstroom is doorgroeien naar meer baanzekerheid. Als de 

uiterste uitzendtermijn bereikt is, kan doorgroei naar fase B/3 plaatsvinden. Op grond 

van dit onderzoek is de conclusie, dat dit in de praktijk niet vaak gebeurt. Dit heeft 

meerdere redenen. Ten eerste lijkt baanzekerheid vaak samen te hangen met door-

groeien naar een hogere functie, wat zoals gezegd niet vaak voorkomt. Verder zien we, 

dat uitzendkrachten niet meer werkzaam zijn voor het uitzendbureau en voor de 

uiterste termijn uitgestroomd naar andere (uitzend)banen. Ook gebeurt het regelmatig, 

dat na de maximum uitzendtermijn de uitzendkracht een periode moet stoppen met 

werken om daarna weer als uitzendkracht terug te komen. Uitstroom naar een vaste 

baan is een andere optie. Eerder onderzoek laat zien, dat ongeveer de helft van de 

uitzendkrachten uitstroomt naar een contract bij de inlener (Heyma & Van der Werff, 

2013). Voor uitzendkrachten zonder startkwalificatie ligt dit percentage lager. Vanuit 

de focusgroepen kwam naar voren, dat dit in de huidige recessie zelden voorkomt.

10.7 samenVattenD

De centrale vraag in dit hoofdstuk was, wat de invloed is van leerrijke taken op informeel 

leren en doorstroom. Hieronder vatten we antwoorden op de eerste onderzoeksvraag samen 

en geven we de eerste aanknopingspunten voor vervolgonderzoek en beleid.

Antwoorden

•	 	Taken	 die	 als	 leerrijk	 worden	 ervaren	 zijn:	 autonomie,	 taakvariatie,	 taaksignificantie,	

complexe taken, nieuwe taken, samenwerken met mensen van wie je iets kan leren en 

feedback.

•	 	Tijd	besteed	aan	taken	waar	men	van	kan	leren	heeft	een	sterke	positieve	relatie	met	

doorstroom.

•	 	Meer	tijd	besteed	aan	uitdagende	werkzaamheden	heeft	een	positieve	relatie	met	door-

stroom. Uitdagende werkzaamheden hebben de volgende kenmerken: autonomie, vari-

atie, taaksignificantie en moeilijk werk.

Aanknopingspunten voor onderzoek en beleid

In dit onderzoek is de subjectieve beleving van leerrijkheid gemeten. De mate van leerrijk-

heid is mede afhankelijk van de tijd besteed aan leerrijke taken (hoe meer tijd besteed, des 

te leerrijker). Een objectieve meting is nodig om de daadwerkelijke potentie voor informeel 

leren in kaart te brengen.
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10.8 eInDcOncLusIe

In dit hoofdstuk is niet de gehele studie weergegeven, maar hebben we ons geconcentreerd 

op de relatie van leerrijke taken in uitzendwerk met informeel leren en doorstroom. De resul-

taten van het totaalonderzoek (zie verder Van Wijk, Verbiest & Preenen, 2013) laten zien, dat 

er diverse factoren zijn die het lastig maken voor uitzendbureaus om te sturen op door-

stroom. Gezien de relatie tussen de subjectieve beleving van informeel leren (door uitda-

gende taken) en doorstroom liggen de kansen voor de uitzendbureaus dan ook vooral in het 

stimuleren van informeel leren in ontwikkel(loop)banen.
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