
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Corporate Staforganen 
Schoemakerstraat 97 
2628 VK  Delft 
Postbus 6005 
2600 JA  Delft 
 
www.tno.nl 
 
T +31 88 866 00 00 
F +31 15 262 07 66 
infodesk@tno.nl 
 
 
 
 
Datum 
8 februari 2013 
 
Onze referentie 
2013-0X 
 
E-mail 
maarten.lortzer@tno.nl 
 
Doorkiesnummer 
+31 88 866 08 88 
 
Doorkiesfax 
+31 15 262 73 35 
 
 
 
Op opdrachten aan TNO zijn de Algemene 
Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, 
zoals gedeponeerd bij de Griffie van de 
Rechtbank Den Haag en de Kamer van 
Koophandel Den Haag van toepassing.  
Deze algemene voorwaarden kunt u tevens 
vinden op www.tno.nl.  
Op verzoeken zenden wij u deze toe. 
 
Handelsregisternummer  27376655 . 
 

 
TNO is een onafhankelijke innovatie-
organisatie. We verbinden mensen en 
kennis om innovaties te creëren die de 
concurrentiekracht van bedrijven en het 
welzijn van de samenleving duurzaam 
versterkt. Met ruim 4300 professionals werkt 
TNO aan toepasbare kennis en oplossingen 
voor wereldwijde schaarsteproblemen. TNO 
werkt in 7 thema’s. TNO initieert 
technologische en sociale innovatie voor 
een gezonde inrichting van ons leven en 
een vitale  samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
 

Retouradres: Postbus 6005, 2600 JA  Delft 

 
 
Ondersteuning voor beleid  

Flexbarometer: voor het eerst alle cijfers over 
flexwerk en flexwerkers bijeen 
 
Vandaag lanceert TNO in samenwerking met uitzendkoe pel ABU en vakbond 
FNV en met ondersteuning van het Ministerie van SZW  de Flexbarometer. De 
Flexbarometer is een website waarop beleidsmakers, sociale partners, 
bedrijven en andere geïnteresseerden informatie kun nen vinden over 
aantallen flexwerkers in de Nederlandse werkzame be roepsbevolking en hun 
persoonskenmerken, over de kwaliteit van de arbeid van werknemers met 
een flexibele arbeidsrelatie en over de toepassing van vormen van flexibele 
arbeid door bedrijven.  
 
Wie op zoek is naar een volledig en toegankelijk overzicht van de beschikbare cijfers ter 

ondersteuning van de actuele maatschappelijke discussie over flexwerk, kan vanaf 

vandaag dus terecht op www.flexbarometer.nl. 

 

Groeiende inzet flexibele schil 

Flexibele arbeid, zoals flexibele arbeidscontracten of het inhuren van ZZP-ers, komt 

steeds vaker voor. De flexibele schil bedroeg in 2011 25% van de totale werkzame 

beroepsbevolking. Het gaat hierbij om personen die 12 uur of meer per week werken. In 

2002 was dat nog 19%. Bezien we alle werkenden (dus ook diegenen die minder dan 12 

uur werken) dan is de flexibele schil toegenomen van 23% naar 29%. De flexibele schil 

betreft werknemers met een flexibele arbeidsrelatie plus de zelfstandigen zonder 

personeel. Onder een flexibele arbeidsrelatie vallen alle werknemers die geen vast 

contract hebben met vaste uren. Laten we de zelfstandigen buiten beschouwing, dan had 

in 2011 18% van de werknemers met een contract van 12 uur of meer een flexibele 

arbeidsrelatie. Van alle werknemers (dus inclusief personen die minder dan 12 uur 

werken) was dat 23%. De cijfers zijn gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking (CBS). 

 

Objectief en op grond representatieve databronnen 

De Flexbarometer is objectief en  gebaseerd op representatieve databronnen van het CBS 

en TNO. In de Flexbarometer kan de gebruiker zelf selecteren over welke groepen 

flexwerkers en thema’s meer informatie gewenst is. Ook kan geselecteerd worden op 

specifieke sectoren. 

 

De Flexbarometer groeit de komende jaren verder uit tot dé website met nog meer cijfers 

over flexwerk. Gegevens die nu nog ontbreken, bijvoorbeeld over specifieke groepen 

flexwerkers, over motieven en drijfveren van flexwerkers, en over bedrijfsbeleid, worden 

de komende jaren toegevoegd aan de Flexbarometer met behulp van aanvullende data 

van andere partners en door middel van nieuw onderzoek.  
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