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VOORWOORD
 

Iedereen weet inmiddels welke gevolgen onzeker werk kan hebben. 
Denk aan de vrachtwagenchauffeur met een veel te laag loon, denk 
aan de horecamedewerkster die niet weet of zij volgende maand 
nog wel werk heeft. Denk aan de apothekersassistent die 40 uur 
beschikbaar moet zijn en uiteindelijk maar 20 uur wordt 
ingeroosterd. We kennen de verhalen. In dit rapport staan de cijfers. 
 

Als je werkt, dan moet je daar ook van kunnen rond-

komen. Denk aan hele normale dingen als een huis 

betalen, een gezin onderhouden, af en toe op vakan-

tie gaan en andere leuke dingen doen, een buffer 

opbouwen voor als het tegenzit. Uit dit FNV-onder-

zoek blijkt echter dat bijna driekwart van de mensen 

met onzeker werk nauwelijks kan rondkomen. Van 

een kwart wordt ook nog verwacht dat ze zonder 

betaling werken. Je zou dat met recht uitbuiting kun-

nen noemen. 

 

Onzekere contracten brengen onzekerheid met zich 

mee over werktijden. 13 Procent van de werknemers 

met een onzeker contract moet altijd beschikbaar zijn 

om te worden opgeroepen voor werk. Dit heeft grote 

gevolgen voor het sociale leven van mensen. En ver-

geet niet dat de uren waarop mensen beschikbaar 

moeten zijn, niet eens betaald worden. 

 

Ook blijkt uit dit onderzoek dat een grote groep van 

15 procent van de werknemers met een onzeker con-

tract altijd moet werken in de avond, nacht of in het 

weekend. Dat is funest voor hun sociale leven. De 

mens is geen nachtdier! Als je niet of slecht slaapt, 

heeft dat gevolgen voor de gezondheid. 

 

De arbeidsmarkt is in onbalans en de balans moet 

terug. De arbeidsmarkt is niet te vergelijken met de 

groentemarkt, waar alles gericht is op de laagste prij-

zen. De arbeidsmarkt gaat over mensen die werk ver-

richten. Die het recht hebben om dat werk kwalitatief 

goed te doen, die het recht hebben om zich te ont-

wikkelen in het werk, die het recht hebben om een 

toekomst op te bouwen, om een volwaardig inkomen 

te verdienen en die het recht hebben op een privé-

leven. 

Dit zijn de cijfers, maar dit is niet de conclusie. De 

conclusie is als volgt: waar de vakbond sterk staat, 

waar werknemers samen opkomen voor gewoon 

goed werk, maken we betere afspraken over koop-

kracht en echte banen. Zo werkt de vakbond! 

Samen staan we sterk.

Mariëtte Patijn, 

Arbeidsvoorwaardencoördinator FNV

 

02     Gezocht: een echte baan!



Uit dit onderzoek onder ruim 1.000 werknemers met een onzeker 
contract en 4.000 vaste krachten, blijkt dat veel werknemers (90%) 
met een onzeker contract een vaste baan wil. Driekwart van de 
werknemers met een onzeker contract wil een vaste baan tussen 
de 24 en 40 uur. Onder de jonge werknemers (20 – 30 jaar) wil 80% 
een vaste baan tussen de 24 en 40 uur. Tevens blijkt dat 
werknemers met een onzeker contract (60%) zich meer zorgen 
maken over de toekomst van hun baan dan werknemers met een 
vast contract.

In dit onderzoek is ook gekeken naar de financiële 

situatie van werknemers met een onzeker contract. 

Zij geven aan dat hun inkomen niet voldoende is om 

te voorzien in hun levensbehoefte. Daarnaast hebben 

werknemers met een onzeker contract meer financi-

ele problemen dan werknemers met een vast con-

tract. Een vijfde van de mensen met een onzeker con-

tract heeft financiële problemen waardoor zij niet op 

tijd hun rekening kunnen betalen. Het verkrijgen van 

een hypotheek met een onzeker contract is een 

bekend probleem. Maar dat zelfs het vinden van een 

betaalbare huurwoning tot problemen leidt bij werk-

nemers omdat ze een onzeker contract hebben is zeer 

opvallend. Onder werknemers met een vast contract 

heeft 10% problemen met het vinden van een betaal-

bare huurwoning. Van de werknemers met een 

oproepcontract of nul-uren contract heeft 38% pro-

blemen met het vinden van een betaalbare huurwo-

ning. Onder de uitzendkrachten heeft 25% hier pro-

blemen mee.

Uit dit onderzoek blijkt dat zelfs 15% van de werk- 

nemers met een onzeker contract minder verdient 

dan het wettelijk minimum loon bij een 36-urige 

werkweek (€ 9,58 bruto per uur). Zij hebben dus een 

heel laag uurloon. Aangezien er veel flexwerkers in 

sectoren werken waar 36 uur de norm is, is voor veel 

mensen de betaling niet in orde! Daarnaast blijkt dat 

er een groep werknemers is die èn een laag uurloon 

heeft èn een beperkt aantal uren werkt. Het gevolg is 

dat zij niet in staat gesteld worden om een volwaar-

dig wettelijk minimum maandloon te verdienen.

Tevens blijkt dat onder de werknemers met een onze-

ker contract die hebben deelgenomen aan dit onder-

zoek een kwart niet alle gewerkte uren betaald krijgt. 

11% Van de werknemers met een onzeker contract 

geeft aan dat structureel niet alle gewerkte uren 

betaald worden. 

Een groot deel van de werknemers met een onzeker 

contract (43%) moet buiten de gewerkte uren 

beschikbaar zijn voor werk. 13% Van de werknemers 

moet zelfs altijd beschikbaar zijn om te worden opge-

roepen voor werk. De werknemers met een onzeker 

contract moeten heel veel op fysiek en sociaal zware 

uren, zoals in de nacht, avond en weekend werken. 

Uit dit onderzoek blijkt dat 51% van de uitzendkrachten/

payrollers hiervoor voor een ander uitzendbureau of 

payrollbedrijf heeft gewerkt. Ook uit de quotes van dit 

onderzoek blijkt dat werknemers zich erg storen aan 

het feit dat zij voor maar korte periodes worden inge-

huurd, doordat werknemers dan in dienst zijn van een 

ander uitzendbureau, een andere BV. Werknemers blij-

ven hierdoor in fase A van de uitzend cao (ABU), en 

hebben daardoor onzekerheid over hun baan en hun 

inkomen. In de uitzendcao’s is middels fases geregeld 

dat hoe meer weken werknemers werkzaam zijn voor 

het uitzendbureau hoe hoger het salaris kan worden en 

er worden meer zekerheden opbouwd. Fase A (ABU 

cao, fase 1 en 2 NBBU-cao) zorgt ook voor de meeste 

onzekerheid voor werknemers. Werknemers kunnen 

van de ene op de andere dag zonder werk komen te 

zitten, waardoor er ook geen inkomen meer is.

SAMENVATTING
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Uit dit onderzoek blijkt dat werknemers met een onze-

ker contract hebben relatief weinig scholing en loop-

baanontwikkeling hebben en weinig autonomie in 

vergelijking met werknemers met een vast contract. 

Opvallend positief is dat werknemers met een onze-

ker contract veel tot zeer veel ondersteuning van col-

lega´s krijgen als dat nodig is. Helaas zien we ook dat 

werknemers met een onzeker contract het werk licha-

melijk zwaar vinden en dat ze in het werk vaak her-

haalde bewegingen maken, wat kan leiden tot licha-

melijke klachten als RSI. 

Verder voelen werknemers met een onzeker contract 

zich minder betrokken bij de organisatie waar ze wer-

ken. 

Uit dit onderzoek blijkt dat oproepkrachten en tijde-

lijke krachten van alle flexvormen op veel onderwer-

pen het slechtst scoren. 

Zoals te verwachten was scoren werknemers met een 

tijdelijk contract met uitzicht op een vast dienstver-

band op veel aspecten positiever. 

Wat we al wisten van alle verhalen die werknemers 

met onzeker werk ons vertellen, is nu door onderzoek 

ook in cijfers bevestigd. 

Werknemers met een onzeker contract zijn slechter af 

dan hun collega’s met vast contract als het gaat loon, 

scholing, werktijden, toekomstperspectief en financi-

ele problemen. Het is dan ook niet verrassend dat zij 

allemaal een vaste baan willen. 

De FNV strijdt al langere tijd voor echte banen met 

een stabiel inkomen en perspectief op ontwikkeling 

en een volwaardig contract. Het belang van deze strijd 

blijft onverminderd groot. Daarnaast zal de FNV op 

naleving van één van de meest basale normen (wet 

op minimumloon) moeten blijven inzetten.
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INLEIDING
Eind 2014 heeft de FNV onderzoek gedaan naar de 

beleving van onzeker werk onder werknemers met 

een onzeker contract. Wat voor gevolgen heeft nu het 

werken met een onzeker contract voor werknemers? 

En willen deze werknemers een vast contract? 

Door dit onderzoek wil de FNV meer inzicht krijgen in 

hoe werknemers met een onzeker contract het werk 

beleven en of dit verschilt van werknemers met een 

vast contract.

Er zijn verschillende vormen van onzeker werk. Dit 

onderzoek richt zich op de volgende vormen: tijdelijk 

contract met uitzicht op vast tijdelijk contract voor 

bepaalde tijd, uitzendkrachten, werknemers die werk-

zaam zijn via een payrollbedrijf, oproepkrachten, min/

max-contracten en nul-uren contracten.

Voor dit onderzoek is de Gewoon Goed Werk Meter 

(GGWM) gebruikt. Hieraan is een module toege-

voegd die uitsluitend bedoeld is voor werknemers 

met een onzeker contract. 

Door de GGWM als basis te gebruiken, kunnen we 

kijken of er een verschil is tussen werknemers met 

een onzeker contract en werknemers met een vast 

contract. Het Job Demands Resources Model dient 

als theoretisch kader. Dit model gaat er vanuit dat 

werkonzekerheid leidt tot psychosociale klachten. 

Wanneer de werkeisen hoger zijn kunnen eerder 

psychosociale klachten ontstaan. Sociale steun van 

collega’s en meer autonomie en ontplooiingsmoge-

lijkheden leiden tot een vermindering van de psycho-

sociale klachten.

In dit onderzoeksrapport wordt (na een samenvatting 

van de conclusies) allereerst de aanleiding van het 

onderzoek geschetst. In hoofdstuk 2 wordt de onder-

zoeksmethode toegelicht en worden de verschillende 

soorten onzekere contracten die in het onderzoek zijn 

bestudeerd, verklaard. In hoofdstuk 3 volgen wat 

nadere gegevens over de onderzoekspopulatie. 

De resultaten worden beschreven in hoofdstuk 4. 

Tot slot worden in hoofdstuk 5 de conclusies getrok-

ken uit het onderzoek. 
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1 AANLEIDING

In alle sectoren werken mensen steeds vaker met een 

onzeker contract, zoals een nul-urencontract. Voor 

heel veel uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk 

contact, is het niet duidelijk of zij een dag later, of een 

maand later nog wel een baan hebben. 

Was het motto voor flex ‘bij ziek en piek’, tegenwoor-

dig worden werknemers met een onzeker contract 

steeds vaker ingezet voor structureel werk. Het aantal 

werknemers met onzeker werk stijgt. Het aantal werk-

nemers met een flexibel contract is van 1,1 miljoen 

werknemers in 2002 gestegen naar 1,8 miljoen werk-

nemers in 2014, een stijging van ruim 600.000. Het 

aantal zelfstandigen zonder personeel steeg van 

634.000 in 2003 naar 988.000 in 20141. Uit cijfers van 

de NEA (2012)2 blijkt dat 30% van de werknemers een 

onzeker contract heeft. De ABU Flexpocket3 geeft aan 

dat in 1996 25% van de werknemers een onzeker 

(flexibel) werk had. In 2013 is dit gestegen naar 32%.

Onzeker werk komt tot steeds later in de loopbaan 

voor. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een 

onzeker contract steeds langer blijven hangen in deze 

onzekere contracten. Terwijl in 2002 80% van de werk-

nemers na 6 tot 10 jaar werkervaring een vast contract 

had, was dat in 2012 pas na 10 tot 15 jaar (SCP4). Dit 

heeft gevolgen voor de arbeidsverhoudingen in bedrij-

ven en in sectoren, maar het heeft vooral grote gevol-

gen voor werknemers. Er wordt veel gesproken en 

geschreven over de economische waarde van onzeker 

werk/flex. Opvallend is dat de gevolgen voor mensen 

tot nu toe nauwelijks worden onderzocht. Wat ervaren 

werknemers met een onzeker contract zelf? Dit onder-

zoek gaat daar op in.

2 ONDERZOEKSVRAAG

In november 2014 heeft de FNV onderzoek gedaan 

naar de beleving van onzeker werk. Met dit onderzoek 

willen we antwoord krijgen op de vraag hoe werkne-

mers met een onzeker contract het werk ervaren en of 

dit verschilt ten opzichte van werknemers met een 

vast contract. En of zij meer financiële problemen 

ervaren dan werknemers met een vast contract. 

2.1 ONDERZOEKSMETHODE

Voor dit onderzoek is de Gewoon Goed Werk Meter 

(GGWM) gebruikt. De GGWM is in 2011 ontwikkeld 

door de FNV. De GGWM meet of werknemers goed 

werk hebben en hoe zij het werk ervaren. Gewoon 

goed werk is werk met voldoende zekerheid, respect, 

werk dat veilig en gezond is, werk met een fatsoenlijk 

loon en voldoende ontplooiingsmogelijkheden en 

afwisseling in het werk. De GGWM is een door TNO 

gevalideerd meetinstrument.

Aan de GGWM zijn onderzoeksvragen toegevoegd die 

alleen voorgelegd werden aan werknemers met een 

onzeker contract. Dit onderzoek richt zich op de vol-

gende categorieën van onzeker werk: tijdelijk contract 

met uitzicht op vast, tijdelijk contract voor bepaalde 

tijd, uitzendkrachten/payroll, oproepkrachten (nul-uren 

contracten, min-/max-contracten). Bij zelfstandigen is 

er geen sprake van een werknemer-werkgeversrelatie. 

GEZOCHT: EEN ECHTE BAAN,
ONDERZOEK NAAR DE BELEVING VAN 
ONZEKER WERK.

1CBS Beroepsbevolking, Arbeidsdeelname, geraadpleegd maart 2015 via statline.cbs.nl
2NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken (2012, n = 22.969) naar de 
werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking 
met het ministerie van SZW.
3ABU flexpocktet, feiten en cijfers over flexibele arbeidsvormen.Geheel herziene uitgave 2015. Badhoevedorp: ABU.
4Vlasblom, J. Echtelt, P., de Voogd-Hamelink M., Aanbod van Arbeid. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau.

Quote minister Asscher: 
“Ik kan me niet voorstellen dat 30 procent van 
de werkende Nederlanders straks flexwerker wil 
zijn. Het is onmiskenbaar dat er een toenemende 
behoefte is aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt, 
maar dat moet wel fatsoenlijke flexibiliteit zijn. 
Werkende mensen hebben behoefte aan vaste 
grond onder de voeten en moeten in staat zijn 
een hypotheek af te sluiten.” 
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De GGWM gaat juist wel uit van deze relatie, daardoor 

zijn veel vragen uit de GGWM niet één op één toepas-

baar voor ZZP-ers. Zelfstandigen (ZZP-ers) zijn daarom 

niet meegenomen in dit onderzoek.

Het grootste deel van de algemene vragen van de 

GGWM zijn zowel door werknemers met een vast con-

tract ingevuld, als door werknemers met een onzeker 

contract. Dit maakt het mogelijk om de ervaringen van 

werknemers met een onzeker contract te vergelijken 

met werknemers met een vast contract. In de GGWM 

zit één open vraag: “Als je op je werk iets zou mogen 

veranderen, wat zou dat dan zijn?” Deze vraag bevat 

voor de FNV zeer waardevolle informatie. In dit rap-

port zijn verschillende illustratieve quotes opgenomen 

van werknemers die de vragenlijst hebben ingevuld. 

In november is de GGWM uitgezet onder een random 

selectie van de leden van voormalig FNV Bond-

genoten. De gedachte achter dit onderzoek was de 

wens om zo breed mogelijk flexwerkers te bereiken. 

Daarom is ervoor gekozen om de onderzoeksgroep 

uit te bereiden naar leden van alle FNVbonden. 

Hiervoor hebben bestuurders en kaderleden van FNV-

bonden flyers uitgedeeld aan flexwerkers in bedrijven. 

Tijdens de onderzoeksperiode zijn van 1 december tot 

en met 23 december 2014 ook social media ingezet 

om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Dit is gedaan 

via betaalde advertenties op Facebook en Twitter, 

maar ook door eigen (niet-betaalde) berichten. 

In de week van 1 december is tevens een radiospot 

uitgezonden waarin mensen werd gevraagd de 

Gewoon Goed Werk Meter in te vullen via 

www.gewoongoedwerkmeter.nl/flexwerker. 

2.2 ONZEKER WERK?

Ruim een derde van de werkende mensen in Neder-

land heeft geen vaste arbeidsovereenkomst. In 2012 

is 40% van de werknemers met onzeker werk ZZP-er. 

De overige 40% van werknemers met onzeker werk is 

tijdelijke kracht, uitzendkracht/payroll of oproepkracht5. 

Hiervan zijn werknemers met een tijdelijk contract, al 

dan niet met uitzicht op een vast contract, met ruim 

30% de grootste groep.

In dit onderzoek is gekeken naar vier soorten onzeker 

werk: tijdelijke contracten met uitzicht op een vast 

contract, tijdelijk contract voor bepaalde tijd, uitzend 

en payroll, en oproepkrachten (nul-uren contracten, 

min-/max-contracten).

Tijdelijke contracten

Werknemers met een tijdelijk contract zijn in dienst bij 

een werkgever. Na maximaal drie contracten in drie 

jaar tijd hebben zij recht op een vast contract. 

Per 1 juli 2015 gaat de nieuwe Wet Werk en Zekerheid 

in en dan ontstaat na maximaal twee jaar het recht op 

een vast contract. Toch is het na drie contracten vaak 

einde verhaal, ook als het werk structureel is. Ongeveer 

50% van de werknemers met een tijdelijk contract ‘met 

uitzicht op vast’ heeft na een jaar vast werk. 

Na drie jaar blijkt de helft van de mensen met een 

tijdelijk contract nog geen vast werk te hebben; zij 

blijven veelal langdurig afhankelijk van onzeker werk. 

Dit wordt bevestigd door recent onderzoek6 van het 

SCP Aanbod van Arbeid, waaruit blijkt dat werkne-

mers langer in een onzekere (flexibele) baan blijven, 

voordat zij een vast contract krijgen.

In dit onderzoek maken we een onderscheid tussen 

tijdelijke contracten met uitzicht op vast en tijdelijk con-

tract voor bepaalde tijd. Uit eerder gegevens met de 

GGWM blijkt dat er een verschil in de beleving van het 

werk zit tussen werknemers met een tijdelijk contract 

met uitzicht op vast en de andere onzekere contracten, 

waaronder tijdelijk contract voor bepaalde tijd, uitzend- 

en payroll- en oproepkrachten. In dit onderzoek zijn we 

niet nagegaan hoe hard de toezegging is dat werkne-

mers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast 

inderdaad ook dat vaste contract krijgen aangeboden.

Uitzendwerk

Het uitzendbureau zoekt het werk en plaatst de uit-

zendkracht. Hij/zij is werkzaam via het uitzendbureau. 

Uitzendkrachten doorlopen een aantal fases met con-

tracten waarin mettertijd de werkzekerheid toeneemt. 

Praktijk is dat slechts een fractie (3%) van de uitzend-

krachten de laatste fase (in vaste dienst bij het uitzend-

bureau) bereikt. Uitzendkrachten worden per dag/per 

uur ingehuurd en het werk kan dus ook per direct wor-

den beëindigd. Dit zorgt voor veel onzekerheid. 

Payrolling

Een payrollbedrijf (dat vaak onderdeel is van een uit-

zendbureau) heeft géén allocatiefunctie. Selectie en 

supervisie is in handen van de opdrachtgever, maar 

het payrollbedrijf is de juridische werkgever, echter 

zonder werkelijke invulling van het werkgeverschap. 

Payrollen gebeurt veelal onder de uitzend-cao. 

5Flexbarometer 2012
6Vlasblom, J. van Echttelt, P. de Voogd-Hamelink, M. (2015) Aanbod van Arbeid 2014, arbeidsdeelname, flexibilisering en duurzame 
inzetbaarheid. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau
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Als de opdrachtgever aangeeft dat het werk stopt, ver-

leent het UWV ontslag om bedrijfseconomische reden. 

Oproepcontracten

Oproepkrachten werken op afroep. Is er geen werk, 

dan ontvangen zij geen loon (uitsluiting loondoorbeta-

lingsverplichting). Toch dienen zij altijd beschikbaar te 

zijn om te werken als de werkgever hen oproept. Door 

de invoering van de Wet Werk en Zekerheid gelden 

voor oproepkrachten per 1-1-2015 de volgende kaders:

• werken op basis van een oproep, nul-uren contrac-

ten en min-/max-contracten is maximaal zes maan-

den toegestaan. Er mag daarna niet worden afge-

sproken dat als er geen werk meer is, er geen loon 

meer is;

• verlenging mag in bijzondere gevallen alleen via de 

cao. Voorwaarde is dat het moet gaan om speci-

fieke functies waarvan de werkzaamheden inciden-

teel van aard zijn en geen vaste omvang kennen.  

2.3 THEORETISCH KADER JOB DEMANDS 

RESOURCES MODEL

Wat al deze vormen van onzeker werk met elkaar 

gemeen hebben is dat er in meer en mindere mate 

sprake is van onzekerheid in werk en dus ook onzeker- 

heid over het inkomen. 

In 2014 is in opdracht van FNV Bondgenoten in samen-

werking met TNO het onderzoek ‘Stress door werk-

onzekerheid’ gedaan7. Onderzocht is of werkonzeker-

heid invloed heeft op arbeid gerelateerde psychosoci-

ale klachten. Hierbij is uitgegaan van het Job Demands 

Resources Model8. De aanwezige werkeisen (demands) 

versterken het effect op psychosociale klachten. Hierbij 

komt het erop neer dat hoe hoger de werkeisen zijn, 

hoe meer kans op psychosociale klachten. De aanwe-

zigheid van ‘resources’ (zoals bijvoorbeeld autonomie 

en sociale steun van collega’s) verminderen het posi-

tieve effect van werkonzekerheid op psychosociale 

klachten. 

Naarmate een werknemer meer autonomie ervaart 

en/of meer ontplooiingsmogelijkheden ervaart en/of 

meer sociale steun ervaart is het positieve effect van 

werkonzekerheid op psychosociale klachten minder 

sterk, zie de figuur hieronder. Voor het onderzoek 

‘Stress door werkonzekerheid’ is gebruik gemaakt 

van de verzamelde data van de Nationale Enquête 

Arbeidsomstandigheden (NEA)9.

Het onderzoek ‘Stress door werkonzekerheid’ toont 

aan: 

• werkonzekerheid leidt, net als cognitieve en emoti-

onele belasting en werkdruk, tot psychosociale 

klachten bij werknemers. Autonomie, ontplooiings-

mogelijkheden en sociale steun collega’s/leiding- 

gevende verminderen psychosociale klachten;

• wanneer iemand zich zorgen maakt om het behoud 

van de baan leidt dit in combinatie met een hoge 

mate van emotionele belasting en een hoge werk-

druk tot meer psychosociale klachten;

• een hoge mate van sociale steun van zowel colle-

ga’s als leidinggevende leidt tot een vermindering 

van psychosociale klachten wanneer iemand zich 

zorgen maakt om het behoud van zijn of haar baan;

• wanneer een werknemer het risico loopt zijn of 

haar baan te verliezen, kan een hoge mate van 

autonomie er voor zorgen dat psychosociale klach-

ten als gevolg van werkonzekerheid verminderen.

Werkeisen
Cognitieve en emotionele belasting, werkdruk

Werkonzekerheid Psychosociale
klachten

Autonomie
Ontplooiings-

mogelijkheden
Sociale

ondersteuning

7IJzerman, J. Stress door werkonzekerheid, onderzoek naar de invloed van werkonzekerheid op psychosociale klachten van Nederlandse 
werknemers. Universiteit Utrecht en FNV Bondgenoten: Utrecht
8Demerouti, E, Nachreiner, F., Bakker, A., & Schaufeli, W. (2001). The job demands-resources model of burnout. Journal of Applied 
Psychology, 86(3), 499-512.
9NEA - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden - is een van de grootste periodieke onderzoeken (2012, n = 22.969) naar de 
werksituatie van werknemers in Nederland bekeken door de ogen van werknemers. TNO en het CBS voeren de NEA uit in samenwerking 
met het ministerie van SZW.

Figuur 1: Job Demands Resources Model
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3 RESPONS EN ONDER-
ZOEKSPOPULATIE

In het totaal hebben 5.148 werknemers meegedaan 

aan dit onderzoek. Hiervan was 38,3% vrouw en 

61,7% man. De respondenten die meer dan 80% van 

de vragenlijst hebben ingevuld, zijn meegenomen in 

de analyses . Dit komt neer op 4.227 respondenten, 

waarvan 1.056 werknemers met een onzeker contract 

en 3.171 werknemers met een vast contract. 

Van de respondenten heeft 75% een vast contract en 

25% een contract in een flexibele vorm. De gemid-

delde leeftijd van de respondenten is 46 jaar. Bijna 

40% van de respondenten heeft een MBO-opleiding 

afgerond, 30% heeft de MAVO/VMBO/LHNO/LTS 

afgerond (zie bijlage 1: ‘Opleidingsniveau’). 

De respons binnen de verschillende vormen van 

onzeker werk worden hieronder weergegeven; 

• een tijdelijk contract met uitzicht op een vast con-

tract (172 respondenten = 16%);

• een tijdelijk contract voor bepaalde tijd (281 = 27%);

• uitzendkracht of werkzaam via een payroll-bedrijf 

(360 = 34%);

• oproepkracht, nul-uren contracten en min-/max- 

contracten (243 = 23%).

Een bijzondere categorie binnen de GGWM wordt 

gevormd door mensen die werkzaam zijn via de Wet 

Sociale Werkvoorziening. Deze groep respondenten 

is echter zeer beperkt vertegenwoordigd in dit onder-

zoek (n = 24) en wordt daarom niet meegenomen in 

de resultaten. Ten aanzien van de categorie ‘tijdelijk 

contract met uitzicht op een vast contract’ is in dit 

onderzoek niet nagegaan hoe zeker de toezegging is 

van een vast contract. 

 

Het merendeel (75%) van de respondenten in dit 

onderzoek heeft een vast contract. Gevolgd door uit-

zendkracht/payroller (9%), werknemers met een tijdelijk 

contract voor bepaalde tijd (7%) en oproepkrachten, 

nul-uren contacten en min-/max-contracten (6%). 

Figuur 2: Verdeling respons verschillende contract-

vormen (n = 4227).

Tijdelijk met uitzicht op vast komt het minste voor (4%). 

Dit onderzoek is breed uitgezet binnen de verschil-

lende sectoren van FNV. Dit heeft ook geleid tot een 

respons vanuit de verschillende sectoren. 

De sectoren chemie en procesindustrie (7%; n = 303), 

zakelijke dienstverlening (9%; n = 417), detailhandel 

(9%; n = 397), horeca en recreatie (5%; n = 213), 

beroepsgoederenvervoer (5%; n = 210), zorg en wel-

zijn (11%; n = 503) en metaal (13%; n = 591) hebben 

de hoogste respons (zie bijlage 2). 

Kijkend naar het percentage werknemers met een 

flexibel contract, zien we in dit onderzoek dat met 

name in de volgende sectoren veel onzekere contrac-

ten zijn: cultuur en media (31,8%), facilitaire dienst- 

verlening (32%), financiële dienstverlening (23%), 

zakelijke dienstverlening (25%), overige dienstverle-

ning (33%), horeca en recreatie (54%), overheid (43%), 

transport en logistiek (50%), beroepsgoederenvervoer 

(30%) en zorg en welzijn (35%) (zie bijlage 3). 

4%

75%

7%

9%

6%

Tijdelijk contract met uitzicht op vast

Tijdelijk contract voor bepaalde tijd

Uitzendkracht/payroll

Oproepcontract min-max

Vast contract

Contractvormen
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4 RESULTATEN ONDERZOEK

Hieronder worden de resultaten beschreven van het 

onderzoek. Daar waar dat mogelijk is vergelijken we 

de uitkomsten met die van vaste werknemers.

4.1 GEWERKTE UREN, WERKTIJDEN EN 

BESCHIKBAARHEID

4.1.1 Gewerkte uren

De werknemers met een onzeker contract die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek werken gemiddeld 

31 uur per week. Een grote piek zien we bij 40 uur in 

de week; 23% van de respondenten werkt gemiddeld 

40 uur per week (zie bijlage 4). Wat opvalt is dat werk-

nemers met een onzeker contract veel uren maken (zie 

figuur 3). Het gaat hier dus om werk met een flinke 

omvang en betekenis voor het bedrijf dat wordt uitge-

voerd door werknemers met onzekere contracten. 

Figuur 3: Hoe is je arbeidscontact vs hoeveel uur 

werk je gemiddeld per week.

In dit onderzoek zien we dat ruim 25% van de 

oproepkrachten gemiddeld 0-12 uur per week werkt 

en ruim 15% werkt 12 tot 19 uur. Echter het meren-

deel van de oproepkrachten werkt gemiddeld per 

week meer dan 20 uur. 

4.1.2 Werken op incourante tijden

Werknemers met een onzeker contract moeten erg 

vaak in de avond, nacht of het weekend (37%) wer-

ken. Zij werken vaak als anderen, bijvoorbeeld de 

partner en kinderen, vrij zijn. Dit heeft dus grote 

gevolgen voor het sociale leven. Een grote groep van 

maar liefst 15% van de werknemers met een onzeker 

contract werkt altijd in de avond, nacht of in het 

weekend. In figuur 4 worden de resultaten in een 

diagram weergegeven.

Figuur 4: Werk jij regelmatig in de avond, nacht of in 

het weekend?

4.1.3 Beschikbaar zijn voor werk

Een veel gehoorde klacht van werknemers met een 

onzeker contract is dat zij nadat zij klaar zijn met het 

werk, naast de telefoon moeten zitten wachten om 

beschikbaar te zijn voor werk. Dit perkt het sociale 

leven van werknemers in. Zie hiervoor ook figuur 5.
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Quote: 
“Een vaster rooster als uitzendkracht. Minder 
middag/avond diensten werken en minder 
weekenddiensten. Om het weekend vrij, dat zou 
wel fijn zijn.”                                      Bron: GGWM.

10     Gezocht: een echte baan!



Figuur 5: Moet je buiten de door jou gewerkte uren 

beschikbaar zijn voor werk?

Bijna een kwart van de werknemers met een onzeker 

contract moet altijd/vaak beschikbaar zijn om te wor-

den opgeroepen voor werk, 13% moet altijd beschik-

baar zijn voor werk. Dit heeft grote gevolgen voor het 

sociale leven van mensen. Werknemers met een 

onzeker contract moeten beschikbaar zijn voor werk, 

maar krijgen deze uren niet betaald. Van de oproep-

krachten moet 43% buiten de gewerkte uren vaak of 

altijd beschikbaar zijn voor werk. 

4.1.4 Deelconclusie gewerkte uren, werktijden en 

beschikbaarheid 

Uit dit onderzoek blijkt dat 15% van de werknemers 

met een onzeker contract altijd werkt in de avond, 

nacht of het weekend. 22% Werkt vaak in de avond, 

nacht of weekend. Bijna een kwart van de werknemers 

met een onzeker contract moet buiten de gewerkte 

uren beschikbaar zijn om te worden opgeroepen voor 

werk. 13% Moet altijd beschikbaar zijn. Het feit dat 

werknemers enerzijds veel op incourante uren werken 

en anderzijds ook beschikbaar moeten zijn voor werk, 

heeft veel invloed op hun sociale leven en is ook nog 

eens slecht voor de gezondheid. 

Gemiddeld werken mensen met een onzeker contract 

31 uur per week. Bijna een kwart werkt gemiddeld 40 

uur per week. Het gaat hier dus om werk met een flinke 

omvang en betekenis voor het bedrijf dat wordt uitge-

voerd door werknemers met onzekere contracten. 

De mens is geen nachtdier. Veel lichamelijke processen vinden overdag plaats en staan ’s nachts op een 

lager pitje. Ploegenwerkers zijn juist ’s nachts aan het werk. En ze proberen overdag te slapen. 

Geen optimale combinatie dus. Een belangrijk gevolg is dat ploegendienstwerkers over het algemeen na de 

nachtdienst minder uren slapen, en ook slechter slapen. Juist de slaap is bijzonder belangrijk voor ons func-

tioneren. Mensen moeten slapen. Als je niet of slecht slaapt, krijg je al heel snel lichamelijke klachten. 

Vooral slaperigheid tijdens en vlak na de nachtdienst is een vaak gehoorde klacht.

Slaperigheid wordt veroorzaakt door de combinatie van ’s nachts werken en minder slaap. Het zorgt voor 

verminderde alertheid en dat kan erg gevaarlijk zijn.

Werknemers die minder alert zijn maken eerder fouten en hebben een grotere kans op ongelukken en onge-

vallen. Slaperigheid en verminderde alertheid treden al op tijdens de eerste nachtdienst en worden bij elke 

volgende nachtdienst erger. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 50% van de ploegendienstwerkers last heeft 

van slaperigheid tijdens de nachtdienst. Als we de alertheid net na de nachtdienst meten, dan zijn ploegen-

dienstwerkers na de eerste nachtdienst net zo ‘alert’ als iemand die drie tot vier pilsjes op heeft. Hoe meer 

nachtdiensten achter elkaar, hoe meer pilsjes op, kun je zeggen. Nachtdienstwerkers gaan na hun nacht-

dienst ‘dronken’ van vermoeidheid op weg naar huis. 

Daarnaast zijn er grote gezondheidsrisico’s. Nachtdienstwerkers krijgen vaak last van slaapstoornissen. Uit 

onderzoek blijkt dat mensen die slecht slapen eerder last krijgen van maag- en darmstoornissen, overge-

wicht en suikerziekte. Bij nachtdienstwerkers wordt dit effect versterkt omdat je ook nog eens ’s nachts eet 

en dan ligt de spijsvertering nagenoeg stil. Ook zijn er aantoonbaar meer hart- en vaatziekten onder nacht-

dienstwerkers. En er is een vermoeden dat vrouwen die in de nachtdienst werken een grotere kans hebben 

op borstkanker. Diverse bronnen10.
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10Int J Cancer 2012 doi: 10.1002/ijc.27669: Night work and breast cancer: A population-based case-control study in France (the CECILE 
study); Proper KI, van Kranen HJ, Rodenburg GCH, Bueno de Mesquita HB, Eysink P, van Steeg H,  Nachtwerk en Gezondheidseffecten : 
Een inventarisatie van Nederlandse cohorten; herziene versie. RIVM 2012

Quote: 
“Ik heb een 24-uurs contract maar ze willen wel 
dat ik 7 dagen per week beschikbaar ben. Als ik 
niet op zondag wil werken en bepaalde 
avonden vrij wil zijn dan moet ik maar terug 
naar een 16-uurs contract.”

Bron: GGWM, februari 2015
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Oproepkrachten werken gemiddeld genomen minder 

uur. Ruim een kwart van de oproepkrachten werkt 0 tot 

12 uur per week. 

  

4.2 INKOMEN

4.2.1 Bruto-uurloon

Opvallend is dat een aanzienlijk deel, maar liefst 15% 

van de werknemers in dit onderzoek, minder verdient 

dan €9,58 bruto per uur (wettelijk minimum uurloon 

bij 36 uur). In veel sectoren en bedrijven is de gemid-

delde fulltime werkweek minder dan 40 uur. Om het 

wettelijk minimum uurloon van de sector te bepalen 

waar men werkzaam is het van belang om te weten 

wat de officiële standaard fulltime werkweek is. Voor 

een werkweek van 36 uur is het minimum uurloon 

€9,58 in 2014 (in 2015 €9,63). 

Onderstaande grafiek is gecorrigeerd voor leeftijd, 

door jongeren (22 en jonger) uit te sluiten, omdat zij 

mogelijk het wettelijk minimum jeugdloon verdienen.

Corrigeren we niet op deze leeftijdscategorie, dan zien 

we dat 21% minder verdient dan €9,58 per uur! De 

vraag ‘wat is jouw bruto-uurloon?’ is alleen gesteld aan 

uitzendkrachten/payroll en oproepkrachten (min-/max- 

contracten en nul-uren contracten). Uitzendkrachten en 

oproepkrachten krijgen veelal van tevoren te horen 

wat het uurloon is waar ze voor werken, waardoor zij 

heel duidelijk op hun netvlies hebben hoeveel zij per 

uur verdienen. Werknemers in vaste dienst weten 

veelal niet hun bruto-uurloon. 

Figuur 6: bruto-uurloon gecorrigeerd voor jongeren.

Veel oproepkrachten (31%) verdienen minder dan 

€9,58 bruto.Van de uitzendkrachten verdient 13% 

minder dan €9,58 bruto per uur (zie bijlage 5). Dit is 

echter in veel sectoren wel het wettelijk minimum, 

zoals in de zorg, de metaal, overheid, financiële 

dienstverlening. Veel mensen krijgen niet het loon 

waar men recht op heeft.

Bij werknemers met een onzeker contract die werken 

voor een laag uurloon, zien we een opvallende verde-

ling in het aantal uur dat ze werken. Werknemers die 

een laag uurloon verdienen (minder dan €9,58 bruto of 

tussen de €9,58 en €11,00 bruto) werken vaak behoor-

lijk wat uren. Een derde werkt meer dan 35 uur, (3% 

zelf meer dan 40 uur) en verdient minder dan €9,58 per 

uur. Eveneens 33% werkt meer dan 35 uur en verdient 

tussen de €9,59 en €11,00per uur. 42% van alle flex- 

werkers werkt voor een uurloon dat lager is dan €11,- 

bruto. Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat 22% van de 

respondenten die tussen de 0 en 12 uur werkt, minder 

verdient dan €9,58 bruto per uur, 21% werkt tussen de 

12 en 20 uur en verdient minder dan tussen €9,58 en 

€11,00 bruto per uur. Dit betekent dat ruim 40% van de 

mensen op basis van het totaal aantal uren dat ze wer-

ken per week en het lage minimum uurloon dat ze krij-

gen niet in staat zijn een volwaardig wettelijk minimum 

maandloon te verkrijgen. Dit zou kunnen duiden op 

werkende armen, dan wel werknemers die meerdere 

onzekere contracten hebben. 

Dit onderzoek laat tevens zien dat flexwerkers met 

een hoger uurloon in verhouding tot flexwerkers met 

een laag uurloon meer uren werken (zie figuur 7). 

Werkende armen zijn mensen die wel werken, 

maar er niet in slagen een leefbaar inkomen te 

verdienen. Zij zijn langdurig afhankelijk van een 

inkomen dat rond of onder het minimum zit. Zij 

verdienen een laag uurloon en kunnen vaak 

onvoldoende uren maken. De resultaten van dit 

onderzoek bevestigen het beeld dat oproepkrach-

ten een risico lopen om tot de groep ‘werkende 

armen’ te horen. 

1%

15%

27%

43%

9%

5%

Minder dan € 9,58 (WML bij 36 uur)
9,58  tot 11 euro 
11 tot 15 euro
15 tot 20 euro
Meer dan 20 euro
Weet niet

Bruto uurloon

Quote: 
“Ik werk in de thuiszorg op basis van een 
0-urencontract. Als ik ingeroosterd ben en er op 
het laatste moment afgebeld wordt door een 
cliënt, krijg ik niet uitbetaald. Dat zou ik het liefst 
nu veranderen, want ik vind het oneerlijk.”

Bron: GGWM
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4.2.2 Gelijk werk, gelijk loon.

In de Gewoon Goed Werk Meter wordt gevraagd of er 

gewerkt wordt met flexkrachten en of deze flexkrach-

ten worden ingezet voor vast werk. Tevens stellen we 

de vraag of flexwerkers meer, evenveel of minder ver-

dienen dan werknemers met een vast contract. 

Het merendeel van de werknemers met een onzeker 

contract (35%) denkt dat zij voor hetzelfde werk min-

der verdienen dan werknemers met een vast con-

tract. Een kwart van de werknemers met een onzeker 

contract weet niet of ze meer, evenveel dan wel min-

der verdienen dan de vaste medewerkers. 

Van de werknemers met een vast contract denkt 23% 

dat flexwerkers minder verdienen dan werknemers 

met een vast contract. Meer dan de helft van de 

werknemers met een vast contract geeft aan dat ze 

niet weten of flexwerkers meer, evenveel of minder 

verdienen. 

0–12 uur
2 tot 20 uur 
20 tot 28 uur 
28 tot 35 uur
35 tot 40 uur
meer dan 40 uur

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0 12 19 15 38 15
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  11 15 22 19 30 3

       22 21 16 9 30   3

Meer dan 20 euro

15 tot 20 euro

11 tot 15 euro

9,58 tot 11 euro

Minder dan 9,58 euro

Figuur 7: Bruto-uurloon vs gemiddeld aantal gewerkte uren per week (gecorrigeerd naar leeftijd).

Meer

Ongeveer evenveel

Een beetje minder 

Veel minder

Weet niet 
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Beleving werknemers  
tijdelijk contract met 
uitzicht op vast

Beleving werknemers 
met een vast contract

Beleving werknemers  
met een onzeker contract

Figuur 8: Verdienen flexkrachten voor hetzelfde werk meer, evenveel of minder dan vaste medewerkers in de 

organisatie?

Quote: 
“De werknemers dezelfde arbeidsvoorwaarden 
bieden als de vaste medewerkers, zoals 
compensatie uren en een 13e maand.”

Bron: GGWM
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4.2.3 Niet betaald werk

Krijgen werknemers met een onzeker contract wel 

alle gewerkte uren betaald? Eerder gaven we aan dat 

werknemers wel beschikbaar moeten zijn om te wor-

den opgeroepen voor werk maar dat zij deze uren 

niet betaald krijgen.

Bijna een kwart van de ondervraagde werknemers 

met een onzeker contract (24%) geeft aan dat zij niet 

altijd alle gewerkte uren betaald krijgen. Ruim 10% 

geeft aan dat structureel niet alle gewerkte uren wor-

den betaald. 

4.2.4 Deelconclusie inkomen

Een paar opvallende resultaten vinden we rond de 

beloning van onzeker werk. Veel mensen krijgen niet 

het wettelijk minimumloon bij 36 uur. Naast de 

onzekerheid van het contract wordt van een kwart 

van deze werknemers ook nog verwacht dat ze zon-

der betaling werken. Je zou dat met recht uitbuiting 

kunnen noemen. Bijna een kwart van de werknemers 

met een onzeker contract krijgt niet alle gewerkte 

uren betaald, 11% geeft aan dat dit structureel niet 

gebeurt. 

Dit onderzoek laat zien dat 20% van de mensen met 

een onzeker contract (in dit geval uitzendkrachten en 

oproepkrachten) weinig uren werken voor een laag 

bruto-uurloon. Zij kunnen daardoor dus geen vol-

waardig minimum maandloon verdienen. 

Flexwerkers met een hoger uurloon werken gemid-

deld genomen meer uren dan werknemers met een 

lager uurloon. 

Dit hogere uurloon kan verklaard worden doordat zij 

waarschijnlijk niet meer in de laagste loonschalen zit-

ten en/of toeslagen ontvangen voor inconveniënte 

uren. Daarbij geeft 35% van de werknemers met een 

onzeker contract aan dat zij denken minder te verdie-

nen dan werknemers met een vast contract. Van de 

werknemers met een vast contract denkt 23% dat 

flexwerkers minder verdienen dan werknemers met 

een vast contract. De helft van de werknemers met 

een vast contract geeft aan dat ze niet weten of 

flexwerkers meer, evenveel of minder verdienen voor 

hetzelfde werk dan werknemers met een vast.
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Figuur 9: Krijg je alle gewerkte uren betaald?

Quote: 
“Ik zou willen dat alle gewerkte uren ook 
worden uitbetaald en niet alleen de uren die 
facturabel zijn naar de klant. Alle 
administratieve taken (zoals voorbereiding, 
uitwerken en bijwerken behandelplannen, 
e-mails, klantcontact, registratiesystemen 
bijwerken, agendabeheer) worden niet 
uitbetaald waardoor ik vaak per week 8 uur 
onbetaald aan het werk ben.” Bron: GGWM
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4.3 KOOPKRACHT DOOR ECHTE BANEN

In de vragenlijst hebben we een aantal vragen toege-

voegd over de financiële situatie van werknemers. De 

FNV vindt het van belang om te weten of werknemers 

met een onzeker contract voldoende verdienen om 

van te leven. En of zij met dezelfde financiële proble-

men kampen als mensen met een vast contract.

4.3.1 Levensbehoefte

Uit de cijfers van dit onderzoek blijkt dat werknemers 

met een onzeker contract veel meer moeite hebben 

om rond te komen van hun inkomen. Van de werkne-

mers met een onzeker contract geeft 41% aan dat het

inkomen onvoldoende dan wel ruim onvoldoende is

voor hun levensbehoefte. Van de werknemers met 

een vast contract geeft 19% aan dat het inkomen 

onvoldoende dan wel ruim onvoldoende is voor hun 

levensbehoefte. Van de werknemers met een tijdelijk 

contract met uitzicht op vast geeft 29% dit aan. 

Een aanzienlijk deel van de werknemers met een 

onzeker contract geeft aan dat hun inkomen niet vol-

doende is voor hun levensbehoefte. Terwijl werk-

nemers met een vast contract beduidend vaker aan-

geven dat het inkomen wel voldoende is voor de 

levensbehoefte. Hieronder wordt dieper ingaan op 

een aantal specifieke zaken.

4.3.2 Huisje, boompje, beestje.

De werknemers met een onzeker contract die hebben 

deelgenomen aan dit onderzoek, ervaren vaker pro-

blemen met het op tijd kunnen betalen van rekenin-

gen dan werknemers met een vast contract.

Zo’n 20% van de werknemers met een onzeker con-

tract heeft vaak of regelmatig problemen met het op 

tijd betalen van rekeningen. Bij de werknemers met 

een vast contract ligt dat percentage op 12%. Ook 

werknemers met een tijdelijk contract met het uitzicht 

op een vaste baan hebben problemen met het op tijd 

betalen van de rekeningen. Van de werknemers met 

een vast contract heeft 62% geen problemen met het 

op tijd betalen van rekeningen. Werknemers met een 

onzeker contract en dus met meer onzekerheid heb-

ben meer problemen op rekeningen op tijd te beta-

len. Hoger opgeleiden hebben minder problemen 

met het op tijd betalen van rekeningen (zie bijlage 5).

Ten aanzien van het afsluiten van een hypotheek zien 

we dat dit voor werknemers met een onzeker contract 

vaker leidt tot problemen. Ruim de helft van de uit-

zendkrachten heeft problemen met het afsluiten van 

een hypotheek en ook voor oproepkrachten is het 

afsluiten van een hypotheek zeer problematisch.

0% 10% 20%  30% 40% 50%

Werknemers met een 
onzeker contract

Tijdelijk contract met 
uitzicht op vast

Vast contract

Ruim onvoldoende
Onvoldoende
Neutraal
Ja, voldoende
Ja, ruim voldoende

Figuur 10: Is je inkomen voldoende voor je levensbehoefte?
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Werknemers met een oproepcontract en uitzend-

krachten hebben de meeste moeite bij het afsluiten 

van een hypotheek (respectievelijk 48% en 51%). 

Werknemers met een vast contract hebben duidelijk 

veel minder problemen bij het afsluiten van een 

hypotheek (11%). Van de werknemer met een tijdelijk 

contract met uitzicht op vast heeft 29% problemen bij 

het afsluiten van een hypotheek. 

Ook het verkrijgen van een contract voor een betaal-

bare huurwoning leidt bij flexwerkers tot problemen. 

Bijna 40% van de oproepkrachten en ruim 30% van de 

uitzendkrachten heeft de laatste tijd problemen erva-

ren met het krijgen van een betaalbare huurwoning. 

Dit komt vaak doordat de verhuurder ook een forse 

aanbetaling vraagt bij het afsluiten van het contract, 

dan wel eist dat de huurder minimaal 3 keer de huur

Vast contract
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nulurencontracten

Uitzendkracht/payroll

Tijdelijk contract 
voor bepaalde tijd
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Figuur 12: Heb jij de laatste tijd problemen ervaren met het afsluiten van een hypotheek?

Figuur 11:  Heb jij de laatste tijd problemen ervaren met het op tijd kunnen betalen van rekeningen?

Nee, nooit

Soms

Regelmatig 

Ja, vaak
 

Uitzendkracht/payroll

Oproepkracht nul-uren 
contract

Tijdelijk contract 
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verdient voordat hij in aanmerking komt voor een 

huurwoning. Daarnaast zal een deel van de responden-

ten uit dit onderzoek niet in aanmerking komen voor 

een sociale huurwoning, aangezien zij te veel verdie-

nen. Het verzamel inkomen van een huishouden mag 

niet zijn dan €34.678 (prijspeil 2014, ten tijde van het 

onderzoek). Voor 2015 ligt de grens bij €34.911.

Eerder hebben we aangegeven dat flexkrachten wel-

iswaar veel uren werken, maar dat een behoorlijke 

groep flexwerkers voor een laag bruto-uurloon werkt 

en dat flexwerkers met een hoger uurloon in verhou-

ding meer uur werken dan flexwerkers met een laag 

uurloon. Zowel de hypotheekverstrekker als de ver-

huurder van de woning wil een bepaalde vorm van 

zekerheid. Dit leidt echter tot grote problemen bij 

flexwerkers, aangezien zij aan die zekerheid (in de 

ogen van hypotheekverstrekkers) niet voldoen. 

4.3.3 Deelconclusie koopkracht door echte banen

Bovenstaande vragen laten duidelijk zien dat werkne-

mers met een onzeker contract het ook financieel 

veel zwaarder hebben. Voor een groot deel van de 

werknemers met een onzeker contract (41%) is het 

inkomen niet voldoende voor hun levensbehoefte, 

ten opzicht van 19% van de werknemers met een vast 

contract. Dit bevestigd het eerdere deelconclusie dat 

een deel van de werknemers met een onzeker con-

tract werkt voor een laag uurloon en ook weinig uren 

werkt. Zij verdienen niet een volwaardig minimum 

maandloon verdienen. Het blijkt dan ook dat de werk-

nemers met een onzeker contract die mee hebben 

gedaan aan dit onderzoek meer moeite hebben met 

het op tijd betalen van rekeningen (20%). Met name 

oproepkrachten (40%) en uitzendkrachten (30%) heb-

ben problemen ervaren bij het vinden van een betaal-

bare huurwoning. Ten aanzien van de hypotheek zien 

we dat het voor zowel uitzendkrachten/payroll (51%) 

en oproepkrachten/nul uren contract (48%) als werk-

nemers met een tijdelijk contract voor bepaalde tijd 

(41%) heel moeilijk is om een hypotheek af te sluiten. 

Naast onzekerheid over werk hebben zij dus ook 

zorgen over een plek om te wonen.

Vast contract
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Figuur 13: Heb jij de laatste tijd problemen ervaren met het krijgen van een contract voor een betaalbare huur-

woning?

Quote: 
“Ik zou willen dat ik meer uren mag maken. Ik 
wil heel erg graag uit huis maar ik kan niet weg 
want ik ben niet zeker van een inkomen. 
Bedrijven maken misbruik van de tijden dat 
iedereen op zoek is naar werk. Ik word gek van 
deze onzekerheid.”

Bron: GGWM
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4.4 UITZENDWERK 

In dit hoofdstuk worden de resultaten gepresenteerd 

van vragen die alleen gesteld zijn aan uitzendkrachten. 

De uitzendcao’s - zowel de ABU als de NBBU - kennen 

een fasesysteem. In dit fasesysteem wordt je salaris 

hoger, en bouw je meer zekerheden op, naarmate je 

meer weken aan het werk bent via het uitzendbureau. 

Voorheen was het zo dat, tenzij er iets anders was 

geregeld in de cao, de uitzendkracht pas na 26 weken 

hetzelfde loon verdiende als een vaste kracht (ABU-

cao). Met ingang van de nieuwe cao (2015) verdient 

een uitzendkracht in fase A hetzelfde loon als werkne-

mers in vaste dienst. Een uitzendkracht gaat na 26 

weken werken bij hetzelfde uitzendbureau pensioen 

opbouwen. In fase A is ook de meeste onzekerheid 

voor werknemers. Werknemers kunnen van de een op 

de andere dag zonder werk komen te zitten (voor meer 

informatie over de verschillende fases zie bijlage 6). 

Waardoor er dus niet alleen onzekerheid is over het 

hebben van een baan maar er dus ook onzekerheid is 

over het inkomen. De FNV krijgt van werknemers veel 

signalen dat er sprake is van een draaideur bij uitzend-

werk, waardoor werknemers in fase A blijven hangen 

en waardoor ze erg in onzekerheid blijven over het 

werk en het inkomen. In dit onderzoek is gekeken of 

hier ook sprake van is.

Uit eerder onderzoek (Uitzendmonitor 201411) blijkt 

dat veel uitzendkrachten in fase A zitten en dat er 

maar zeer gering aantal in fase C terecht komen (zie 

de tabel hieronder). 

Tabel 1: overzicht percentage uitzendkrachten 

werkzaam in fase A,B en C (bron Uitzendmonitor 2014).

  Percentage uitzend-

  krachten in fase

0-78  weken (fase A)  86%

78-182 weken (fase B)  12%

>182 weken (fase C)    3%

Opvallend is dat de meeste mensen voor korte duur 

aan het werk zijn via een uitzendbureau. Maar 3% van 

de werkers werkt langer dan 182 weken via het uit-

zendbureau en heeft dus een vast contract bij het uit-

zendbureau. Dit is dus maar een heel klein deel van de 

uitzendkrachten. Van de uitzendkrachten in dit onder-

zoek heeft de helft hiervoor via een ander uitzendbu-

reau/payrollbedrijf gewerkt. Daarbij heeft 26% minder 

dan 26 weken gewerkt bij het andere uitzendbureau of 

meer dan 26 weken gewerkt, maar bij verschillende 

opdrachtgevers.

Tabel 2: Heb je hiervoor voor een ander uitzend-

bureau of payroll bedrijf gewerkt 
  

  Heb je hiervoor via een  

  ander uitzendbureau/

  pay-rollbedrijf gewerkt?

1 Ja, minder dan 26 weken 15,2%

2 Ja, meer dan 26 weken   1,1%

 maar bij verschillende 

 opdrachtgevers 

3 Ja, meer dan 26 weken 24,8%  

 bij dezelfde opdrachtgever 

4 Nee 49,0%

  

Deze cijfers bevestigen dat veel uitzendkrachten 

slechts korte tijd aan het werk zijn. In dit onderzoek 

concludeerden we al dat een behoorlijke groep werk-

nemers met een onzeker contract werkt voor een heel 

laag brutoloon. Dit is in lijn met het vermoeden dat 

werknemers slechts korte tijd worden ingehuurd, 

doordat zij dan weer via een ander uitzendbureau 

werkzaam zijn.

Quote: 
“Dat als het werk ophoudt bij een werkgever 
dat het uitzendbureau zijn best gaat doen om je 
aan het werk te houden, zodat we niet de WW 
in hoeven en in de schulden raken. Dat er 
opleidingen aan je worden aangeboden om 
jezelf te kunnen ontwikkelen c.q. verbeteren in 
het werk dat je doet. Dat ze naar meerdere 
werkgevers kijken en zich niet blind staren op 
die ene werkgever waar je een seizoen hebt 
gewerkt, ervan uitgaand dat je er het volgende 
seizoen wel weer komt te werken.”

Bron: GGWM

11Vermeulen, H, Schellingerhout, R., Sijbers, R. & van de Wetering, E., Uitzendmonitor juli 2014. ITS Radbout Universiteit Nijmegen.

Quote: 
“Ik ben na een faillissement begonnen bij een 
uitzendbureau. Er werd gezegd eerst 78 weken 
fase A, dan fase B en daarna C met een vast 
contract. Mijn 78 weken waren om en je wordt 
in dezelfde organisatie overgezet naar een 
andere naam (BV). Dus van Bouwpallet naar 
Flexpallet. En dan begin je weer in Fase A. Hier 
ben ik het totaal niet mee eens. Maar je hebt 
geen keuze. Ze moeten zo maar doorgaan, dan 
heeft er straks niet een meer een binding met 
een bedrijf.”

Bron: GGWM
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4.4.1 Deelconclusie uitzendwerk

Uit dit onderzoek blijkt dat 51% van de uitzendkrach-

ten/payrollers hiervoor voor een ander uitzendbureau 

of payrollbedrijf heeft gewerkt. Ook uit de quotes van 

dit onderzoek blijkt dat werknemers zich erg storen 

aan het feit dat zij voor maar korte periodes worden 

ingehuurd, doordat werknemers dan in dienst zijn 

van een ander uitzendbureau, een andere BV. 

Hierdoor blijven werknemers in fase A en hebben zij 

onzekerheid over hun baan en hun inkomen. 

 

4.5 ARBEIDSINHOUD EN ARBEIDS-

OMSTANDIGHEDEN

Uit het onderzoek van IJzerman blijkt dat autonomie 

(zeggenschap over de inrichting van je werk) ervoor 

zorgt dat de kans op psychosociale klachten afneemt. 

Maar hoe zit het met de inhoud en de organisatie van 

het werk? In hoeverre wordt er geïnvesteerd in de 

kwaliteit en ontwikkeling van werknemers met een 

onzeker contract? Vinden werknemers met onzeker 

werk hun werk lichamelijk zwaar? In de paragraaf 

staan de vragen centraal over arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden.

4.5.1 Autonomie

Tabel 3: Is je werk afwisselend?

 Altijd Vaak Soms Nooit

Vast contract 21% 39% 34%  6%

Tijdelijk contract 

met uitzicht op vast 21% 44% 32%  3%

Onzeker contract 17% 31% 40% 12%

Figuur 14: Gebrek aan autonomie in het werk. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de werknemers met een 

onzeker contract het werk duidelijk minder afwisse-

lend vinden 12% geeft aan dat het werk helemaal niet 

afwisselend is en 40% geeft aan dat het soms afwis-

selend is. Het werk biedt voor deze groep werkne-

mers dus onvoldoende afwisseling wat er toe kan lei-

den dan mensen afstompen en onvoldoende worden 

uitgedaagd in hun werk.  

Figuur 14 geeft aan dat werknemers met onzekere 

contracten minder autonomie hebben in het werk 

dan vaste medewerkers. Dat wil zeggen dat zij onvol-

doende kunnen bepalen hoe ze het werk uitvoeren en 

ook onvoldoende de inhoud van hun werk kunnen 

bepalen. Dit leidt tot een gebrek aan autonomie, ter-

wijl juist eerder is aangegeven in dit onderzoek dat 

meer autonomie minder snel leidt tot psychosociale 

klachten als gevolg van onzekerheid over het werk. 

Van de werknemers met een onzeker contract mag 

35% niet zelf bepalen hoe zij het werk uitvoeren ten 

opzichte van 23% van de werknemers met een vast 

contract. Van de werknemers met een tijdelijk con-

tract met uitzicht op vast zien we dat 24% niet zelf 

mag bepalen hoe zij het werk uitvoeren. 

Als het gaat om het bepalen van de inhoud van het 

werk, mag 48% van de werknemers dit niet zelf bepa-

len ten opzicht van 35% van de werknemers met een 

vast contract. Opvallend is dat werknemers met een 

tijdelijk contract met uitzicht op vast (27%) beter sco-

ren op deze vraag dan werknemers met een vast con-

tract. 
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4.5.2 Opleiding en ontwikkeling

Als het gaat om het ontwikkelen van kennis en vaar-

digheden van werknemers met een onzeker contract, 

valt er nog een wereld te winnen. 

Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers minder scho-

lings- en loopbaanmogelijkheden aanbieden aan 

mensen met een tijdelijk contract, dan aan vaste 

medewerkers. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de werknemers 

met een onzeker contract weinig tot geen scholings- of 

loopbaanmogelijkheden krijgt aangeboden. Bij werk-

nemers met een tijdelijk contract met uitzicht op een 

vast contract geeft 33% aan dat zij te weinig tot geen 

scholings- en loopbaanmogelijkheden hebben. Van de 

werknemers met een vast contract vindt 48% dat zij 

onvoldoende scholings- en loopbaan mogelijkheden 

hebben. 

Werknemers met een onzeker contract (34%), hebben 

minder mogelijkheden om hun kennis en vaardighe-

den te ontwikkelen dan werknemers met een vast 

contract (27%). Werknemers met een onzeker con-

tract blijven steeds langer in flexbanen hangen (SCP 

2014, Aanbod van Arbeid).
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Figuur 15: Biedt je werkgever je voldoende scholings- en loopbaan mogelijkheden.

Figuur 16: Kun je door je werk je kennis en vaardigheden verder ontwikkelen?

Quote:  
“Als ik iets zou mogen veranderen dan wil ik betere 
scholing voor mensen met een tijdelijk contract. Ik vis al 
jaren achter het net en heb zelf veel geïnvesteerd,  al zou 
ik wel iets substantiëlers willen. Dat zit er financieel niet 
in. Tijdelijke medewerkers zijn anno 2014 het voetvolk. 
Je hoeft ze niets te bieden. Zo krijgen zij het steeds moei-
lijker aantrekkelijk en up to date te blijven, moeten dan 
op eigen kosten dure scholing volgen.“
Bron: GGWM
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Daarbij blijkt uit dit onderzoek dat volgens die werk-

nemers er onvoldoende wordt geïnvesteerd in de 

loopbaan en scholingsmogelijkheden. De kansen op 

de arbeidsmarkt worden zodoende voor deze groep 

werknemers minder. 

Ondanks dat werknemers met een onzeker contract 

minder loopbaanmogelijkheden hebben en minder 

autonomie, zijn ze wel positiever over hun leidingge-

vende dan werknemers met een vast contract.

4.5.3 Waardering door leidinggevende, steun 

collega’s en betrokkenheid organisatie

Uit het onderzoek blijkt dat 43% van de werknemers 

met een onzeker contract zich gewaardeerd voelt 

door hun leidinggevende. Van de werknemers met 

een vast contract voelt 33% zich gewaardeerd door 

hun leidinggevende. Naast het feit dat werknemers 

behoefte hebben aan waardering door hun leiding-

gevende, is steun van collega’s ook belangrijk. 
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Figuur 17: Heeft je leidinggevende waardering voor jou?

Figuur 18: Krijg je hulp en ondersteuning van je collega’s als je dat nodig hebt?
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Uit dit onderzoek blijkt dat werknemers met een onze-

ker contract veel hulp en ondersteuning krijgen van 

collega’s, zelfs meer dan werknemers met een vast 

contract. Dat kan verklaard worden door het feit dat 

flexwerkers ingewerkt en begeleid moeten worden. 

Eerder hebben we aangegeven dat steun van collega’s 

het risico op het ontstaan van psychosociale klachten 

door onzekerheid over het werk doet verminderen. 

Van de werknemers met een onzeker contract geeft 

62% aan dat zij veel/zeer veel ondersteuning en hulp 

krijgen van collega’s. Bij werknemers in vast dienst is 

dit 54%.

10% Van de werknemers met een onzeker contract 

voelt zich niet betrokken bij de organisatie waar ze 

werkt, 23% voelt zich nauwelijks betrokken. Van de 

werknemers met een vast contract voelt 28% zich niet 

of nauwelijks betrokken. Ondanks de onzekerheid in 

hun contract, verbinden flexwerkers zich wel met het 

bedrijf of de instelling waar ze werken. 

Ook hier scoren werknemers met een tijdelijk con-

tract met uitzicht op vast wederom positiever dan 

werknemers met een vast contract, 5% voelt zich niet 

betrokken. 
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Figuur 20: Vind je je werk lichamelijk zwaar?

Figuur 19: Voel je je betrokken bij de organisatie waar je werkt?
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4.5.4 Arbeidsomstandigheden

Ten aanzien van de arbeidsomstandigheden valt op 

dat 32% van de werknemers met een onzeker con-

tract het werk lichamelijk zwaar vinden. Bij werk-

nemers met een vast contract is dit 29%. 

Uit dit onderzoek blijkt dat 65% werknemers met een 

onzeker contract steeds herhalende bewegingen 

moet maken. Dit kan leiden tot RSI-klachten waar-

door werknemers kunnen uitvallen. Van de werk-

nemers met een vast contract moet 59% steeds 

herhalende bewegingen maken. 

4.5.5 Deelconclusie arbeidsinhoud en 

arbeidsomstandigheden

Uit dit onderzoek blijkt dat werknemers met een 

onzeker contract minder autonomie hebben dan 

werknemers met een vast contract. Ook blijkt dat er 

minder in de loopbaan van werknemers met een 

onzeker contract wordt geïnvesteerd. Ze kunnen min-

der goed hun kennis en vaardigheden ontwikkelen in 

het werk, doordat er onvoldoende loopbaan- en 

scholingsmogelijkheden worden aangeboden. 

Werknemers met een onzeker contract ervaren meer 

waardering door hun leidinggevende als werknemers 

met een vast contract. Ook blijkt dat werknemers met 

een onzeker contract veel/zeer veel ondersteuning van 

collega´s krijgen als dat nodig is. Werknemers met een 

onzeker contract voelen zich, ondanks het onzekere 

contract, betrokken bij de organisatie waar ze werken. 

Aan de andere kant zien we juist ook weer dat werk-

nemers met een onzeker contract het werk lichame-

lijk zwaar vinden en dat ze in het werk vaak herhaalde 

bewegingen moeten maken, wat kan leiden tot licha-

melijke klachten zoals RSI.

Opvallend is dat werknemers met een tijdelijk con-

tract met uitzicht op vast vaak beter scoren dan werk-

nemers met een vast contract. 

“Betere doorgroeimogelijkheden naar andere 
werkzaamheden binnen de overheid. Ik heb 
nu het gevoel dat ze zeggen dat je wel gelijk 
bent als flexer, maar dat ze liever vaste 
medewerkers aannemen.”  Bron: GGWM
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Figuur 21: Moet jij in je werk steeds herhalende bewegingen maken?
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4.6  EEN ECHTE BAAN?!

In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag of 

werknemers met een onzeker contract een vast con-

tract willen en wat dan de omvang van dit contract 

moet zijn. Maar eerst wordt dieper ingegaan op de 

vraag of werknemers met een onzeker contract wor-

den ingezet voor vast werk; werk dat structureel in 

het bedrijf plaatsvindt. 

4.6.1 Onzekere werkers inzetten voor vast werk

Uit figuur 22 blijkt dat ruim 50% van de werknemers 

met een vast contract aangeven dat flexwerkers 

(werknemers met een onzeker contract) worden inge-

zet voor vast werk.  

Van de werknemers met een onzeker contract geeft 

43% aan dat zij denken dat flexwerkers worden inge-

zet voor vast werk. We hebben het dus niet meer 

over vervanging en extra inzet tijdens ziek en piek, 

maar over structureel werk dat door werknemers met 

een onzeker contract wordt uitgevoerd. 

Vaste werknemers zijn daar meer van overtuigd dan 

flexkrachten, en zij kunnen het beter beoordelen. Veel 

werk dat behoort tot de vaste werkzaamheden van 

het bedrijf of organisatie wordt gedaan door werkne-

mers met een onzeker contract.

4.6.2 Een vaste baan!

Maar wat vinden werknemers met een onzeker con-

tract nu zelf van die flexcontracten? Van de werk-

nemers met een onzeker contract wil het merendeel 

maar liefst 91% een vast contract, het liefst ook een 

vast contract tussen de 24 en 40 uur (75%). Zij willen 

dus een echte baan, een baan met een aanzienlijk 

aantal uren, welke meer zekerheid biedt. Eerder bleek 

uit dit onderzoek dat werknemers met een onzeker 

contract gemiddeld 31 uur per week werken. Met 

andere woorden: deze omvang qua uren zouden ze 

graag in een vaste aanstelling zien. Een kleine 9% 

van de flexkrachten wil geen vast contract. Onder de 

uitzendkrachten en werknemers die via een payroll-

bedrijf werkzaam zijn, wil 84% een vast contract tus-

sen de 24 en 40 uur (zie bijlage 7). Onder de oproep-

krachten zien we dat ze naast dat zij graag een vast 

contract willen tussen de 24 en 40 uur willen (60%), 

er ook een groep is (18%) die graag een vast contract 

wil tussen de 12 en 24 uur (bijlage 8). 

Als we naar de leeftijden van de respondenten kijken, 

vallen een paar dingen op(zie bijlage 8). Wanneer 

werknemers ouder zijn dan 20 jaar, dan wil men 

graag een vast contract van een behoorlijke omvang 

(tussen de 24 en 40 uur), 80% van de werknemers 

tussen de 20 en 30 jaar wil zo’n vast contract. 

Figuur 22: Worden er in jouw organisatie flexwerkers ingezet voor vast werk?

0 5 10 15 20 25 30

Vast contract

Onzeker contract

Tijdelijk contract met
uitzicht op vast

Weet niet

Nooit

Soms

Regelmatig

Vaak
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In de leeftijdscategorie 30-40 is dat 81%, tussen de 40 

en de 50 en tussen de 50 en de 60 jaar is dat 78%. Als 

werknemers ouder zijn (boven de 60) neemt dit wat 

af, maar ook daar wil nog steeds 54% en bij 60 jaar 

en ouder zelfs 67% een vast contract. Hier moet wor-

den aangetekend dat het in deze laatste twee catego-

rieën gaat om 21 respondenten.

In de leeftijdscategorie onder de 20 jaar wil 37% geen 

vast contract. In deze leeftijdscategorie is de behoefte 

aan een vast contract met een beperkt aantal uren (0 

tot 12 uur) het grootst (23%). Deze groep heeft ver-

moedelijk een bijbaan, naast studie of school. Maar 

ook zij willen graag meer zekerheid.

4.6.3 Deelconclusie een echte baan?!

Flexwerkers willen in overgrote meerderheid (91%) 

graag een vaste baan. Driekwart van de flexwerkers 

wil een vast contract tussen de 24 en 40 uur. Ook jon-

geren (80%) willen graag een vaste baan met een 

behoorlijk aantal uren. De qoutes die uit de GGWM 

komen onderstrepen dit. Ook halen we uit de quotes 

dat er een groep flexwerkers is die heel lang blijft 

hangen in onzeker werk. Werknemers met een onze-

ker contract worden ook veel ingezet voor vast werk. 

Van de werknemers met een vast contract is ruim de 

helft van mening dat vaker werknemers met een 

onzeker contract worden ingezet voor vast/structureel 

werk. Van de werknemers met een onzeker contract 

ziet 43% dat werknemers met een onzeker contract 

worden ingezet voor vast/structureel werk. Duidelijk 

is dat volgens de respondenten uit dit onderzoek 

werknemers met een onzeker contract worden inge-

zet voor vast werk.  

Ja, een vast contract 
tussende 0 en 12 uur
Ja, een vast contract
tussen de 12 en 24 uur
Ja, een vast contract
tussen de 24 en 40 uur
Nee 

3%

13%

3%

75%

9%

Quote:
“Een vast contract in plaats van uitzending!”
“Een vast contract na 8,5 jaar zou wel wat zijn.”
“Een vast contract na 5 jaar dienstverbanden bij 
dezelfde werkgever, zodat ik zekerheid heb en 
zaken bespreekbaar kan maken die ik belangrijk 
vind zonder dat ik mij zorgen hoef te maken of 
mijn contract dan nog wel verlengd wordt.”
“Een vast contract. Zit nu bijna 10 jaar bij een 
bedrijf, onafgebroken. In die tijd 7 verschillende 
managers gehad. Dus weinig aandacht voor 
ons groepje dat bestaat uit 4 uitzendkrachten. 
We hangen er maar een beetje bij, geen 
manager weet precies wat we doen, terwijl wij 
met ons werk de basis leggen voor het werk 
binnen de hele organisatie. Ons werk moet 
nauwkeurig gebeuren en gebeurt ook dankzij al 
die jaren ervaring.”

Bron: GGWM

Figuur 23: Zou jij graag een vast contract willen hebben?
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4.7 ONZEKERHEID OVER DE TOEKOMST

Werknemers met een tijdelijk contract willen dus 

graag een echte baan. En dan het liefst een vaste 

baan van een behoorlijke omvang. Maar hoe onzeker 

zijn deze werknemers over de toekomst van hun 

baan? Eerder is aangegeven met het Job Demand 

Resources Model dat onzekerheid over het werk leidt 

tot psychosociale klachten. Met andere woorden: 

mensen worden er ziek van. 

Zowel werknemers met een vast contract als werkne-

mers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast en 

werknemers met een onzeker contract maken zich 

zorgen over de toekomst van hun baan. Wat echter 

opvalt en ook goed te verklaren is, is dat 63% van de 

werknemers met een onzeker contract zich veel meer 

zorgen maakt over de toekomst van hun baan. Van 

de werknemers met een vast contract maakt 44% zich 

zorgen over de toekomst van hun baan. Van de werk-

nemers met een tijdelijk contract met uitzicht op vast, 

maakt 40% zich zorgen om de toekomst van hun 

baan.

In het rapport ‘De toekomst van flex’ wordt aange-

geven dat de groei van de flexibele schil nog niet 

is bereikt. Sterker nog hierin wordt aangegeven 

door 40% van de grote bedrijven (>200 werkne-

mers) dat er beleid is op het inzetten van het per-

centage flexibele contracten. Het rapport 

concludeert dat de groei van de flexibele schil zit 

bij de bedrijven die al een flexibele schil hebben. 

Bedrijven die al gebruik maken van flexibele con-

tracten zullen meer flexibele contracten gaan 

inzetten. 

Bron: S.E. Verbiest, A. Goudswaard, E.B. van Wijk (2014) De 

toekomst van flex, een onderzoek van TNO naar flexstrate-

gieën van Nederlandse bedrijven. Hoofddorp: TNO. 

4.7.1 Deelconclusie onzekerheid over de toekomst

Ten aanzien van de toekomst van hun baan maakt 

ruim 60% van de werknemers met een onzeker con-

tract zich veel tot zeer veel zorgen over hun baan 

tegenover 42% van de werknemers met een vast con-

tract. 

 

Vast contract

Werknemers met een
onzeker contract

Tijdelijk contract met
uitzicht op vast

Nee
Niet zo veel
Neutraal
Ja, veel
Ja, zeer veel

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Figuur 24: maak jij je zorgen over de toekomst van je baan?
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5 CONCLUSIES 

Met dit onderzoek willen we als FNV duidelijk maken 

welke knelpunten mensen met onzeker werk ervaren. 

Uit eerder onderzoek in opdracht van de FNV blijkt, 

dat onzekerheid over het werk leidt tot psychosociale 

klachten. Autonomie en steun van collega’s kan deze 

klachten doen verminderen.

Uit dit onderzoek blijkt dat:

• mensen met onzeker werk heel graag een vast con-

tract willen. Van alle flexwerkers wil 90% een vast 

contract, waarvan 75% aangeeft dat zij een baan 

willen tussen de 24 tot 40 uur. Onder de jonge 

werknemers (20 – 30 jaar) wil 80% een echte baan 

tussen de 24 en 40 uur. Ook blijkt dat werknemers 

met een onzeker contract ingezet worden voor 

werk dat structureel plaatsvindt in het bedrijf;

• werknemers met een onzeker contract doen dus 

werk dat gewoon vast onderdeel uitmaakt van het 

bedrijf;

• werknemers met een onzeker contract (ruim 60%) 

maken zich meer zorgen over de toekomst van hun 

baan dan werknemers met een vast contract (44%);

• 15% van de flexwerkers minder verdient dan het 

wettelijk minimumloon bij 36-urige werkweek 

 (€9,58 bruto per uur) en dus echt een laag uurloon 

verdient. Daarnaast blijkt dat er een groep werkne-

mers is die èn een laag uurloon (minder dan €9,58) 

heeft èn een beperkt aantal uren werkt. Aangezien 

er veel flexwerkers in sectoren werken waar 36 uur 

de norm is, is voor veel mensen de betaling niet in 

orde;

• uit dit onderzoek blijkt dat een kwart van de werk-

nemers niet alle gewerkte uren betaald krijgt. 10% 

Van de werknemers met een onzeker contract geeft 

aan dat structureel niet alle gewerkte uren betaald 

worden; 

• werknemers met een onzeker contract hebben 

meer financiële problemen, zoals het op tijd beta-

len van rekeningen (werknemers met een onzeker 

contract 20% versus vast 12%), het vinden van een 

betaalbare huurwoning (vast 10% versus afhanke-

lijk van het soort onzeker contract tussen de 25% 

en 38%) en het afsluiten van een hypotheek (vast 

11% versus afhankelijk van het soort onzeker con-

tract tussen de 29% en 48%). Oproepkrachten heb-

ben de meeste financiële problemen;

• 43% van de werknemers met een onzeker contract 

moet buiten de gewerkte uren beschikbaar zijn 

voor werk, 13% van de werknemers moet altijd 

beschikbaar zijn om te worden opgeroepen voor 

werk. De werknemers met een onzeker contract in 

dit onderzoek moeten vaak werken op incourante 

uren, zoals in de nacht, avond en weekend. Voor de 

oproepbare uren ontvangt men doorgaans geen 

vergoeding;

• werknemers met een onzeker contract maken veel 

uren, gemiddeld 31 uur per week. Onder de uit-

zendkrachten is men 68 weken werkzaam voor het 

uitzendbureau waar men op dit moment werkt. Een 

kwart van de uitzendkrachten werkt meer dan 26 

weken bij dezelfde opdrachtgever. Als dit steeds 

voor hetzelfde werk is, dan is hier eerder sprake 

van structureel werk dan werk om ziek en piek op 

te vangen. We zien tevens dat flexkrachten in fase 

A blijven hangen; 

• werknemers met een onzeker contract hebben in 

verhouding tot vaste krachten minder scholing en 

loopbaanontwikkeling en hebben minder autono-

mie in de uitvoering van hun werk. Werknemers 

met een onzeker contract ervaren ongeveer even-

veel waardering door hun leidinggevende als werk-

nemers met een vast contract. 

 Ook blijkt dat werknemers met een onzeker con-

tract veel/zeer veel ondersteuning van collega´s 

krijgen als dat nodig is. Aan de andere kant zien we 

juist ook weer dat werknemers met een onzeker 

contract het werk lichamelijk zwaar vinden en ze in 

het werk vaak herhaalde bewegingen moeten 

maken, wat kan leiden tot lichamelijke klachten 

zoals RSI. Eerder onderzoek laat zien dat werk-

 onzekerheid in combinatie met weinig autonomie 

en hoge werkeisen leidt tot psychosociale klachten. 

Steun van collega’s en leidinggevende kan wan-

neer men te maken heeft met werkonzekerheid het 

ontstaan van psychosociale klachten verminderen; 

• oproepkrachten en tijdelijke krachten werknemers 

met een onzeker contract op veel onderwerpen het 

slechtst scoren. Werknemers met een tijdelijk 

 contract met uitzicht op vast scoren positiever. 

Begrijpelijk, want zij hebben een vast contract in 

het vooruitzicht.
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: OPLEIDINGSNIVEAU

  Wat is de hoogste opleiding die je hebt afgemaakt?

1 Geen opleiding gevolgd/afgemaakt  1,3%

2 Basisonderwijs  2,8%

3 MAVO/VMBO/LTS/LHNO 28,5%

4 HAVO/VWO  7,3%

5 MBO 38,6%

6 HBO 16,3%

7 Wetenschappelijk onderwijs  4,7%

 

BIJLAGE 2
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BIJLAGE 3
VERDELING SOORT ARBEIDSCONTRACT PER SECTOR

Sector Vast Tijdelijk  Tijdelijk Uitzendkracht/ Oproepkrachten, 

  contract  contract contract Gedetacheerde, invalkrachten,

   met uitzicht  voor bepaalde payroll nul uren contract, 

   op vast tijd  min-/max-contract

Afval, water, milieu en energie 74% 9% 4% 13% 0%

Agrarisch 72% 3% 8% 5% 12%

Bouwen en wonen 62% 4% 10% 21% 4%

Chemie en procesindustrie 91% 2% 1% 6% 0%

Cultuur en media 80% 15% 0% 0% 5%

Facilitaire dienstverlening 68% 4% 9% 10% 9%

Financiële dienstverlening 73% 2% 3% 19% 2%

Zakelijke dienstverlening 77% 6% 6% 9% 3%

Overige dienstverlening 65% 2% 13% 15% 6%

Detailhandel 81% 4% 8% 3% 5%

Groothandel 82% 7% 4% 6% 2%

Horeca en recreatie 43% 5% 20% 8% 24%

Metaal 88% 4% 3% 5% 1%

Onderwijs en onderzoek 80% 5% 8% 3% 5%

Overheid 52% 3% 6% 38% 2%

Transport, vervoer en logistiek 44% 7% 16% 22% 11%

Beroepsgoederen vervoer 71% 5% 4% 15% 5%

Personenvervoer 82% 1% 6% 7% 4%

Voedingsindustrie 81% 4% 5% 8% 2%

Zorg en welzijn 62% 5% 11% 2% 20%
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BIJLAGE 4
HISTOGRAM: HOEVEEL UREN WERK JE GEMIDDELD PER WEEK?

  

BIJLAGE 5
HOE IS JE ARBEIDSCONTRACT VERSUS WAT IS JOUW BRUTO-UURLOON?

 

  Wat is jouw bruto-uurloon?

Contractsoort Minder dan € 9,58 tot €11,- tot  €15,- tot Meer dan Weet niet

  €9,58 per uur €11,- €15,- €20,- €20,- 

Uitzendkracht, gedetacheerd, payroll 13% 24% 47% 10% 6% 1%

Oproepkracht, invalkracht,  31% 29% 30% 6% 2% 3%

nul uren contract, min-/max-contract 

Totaal  20% 26% 40% 9% 4% 2%

Hoeveel uren werk je gemiddeld per week?

300
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Mean = 30,98
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N = 1.183
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BIJLAGE 6
OPLEIDINGSNIVEAU VERSUS HEB JE DE LAATSTE PROBLEMEN ERVAREN MET HET OP TIJD 

BETALEN VAN REKENINGEN?

 Heb je de laatste tijd problemen ervaren met het op tijd betalen 

 van rekeningen?

 Ja, vaak Regelmatig Soms Nooit

Geen opleiding gevolgd/afgemaakt 13% 9% 27% 52%

Basisonderwijs 8% 11% 28% 53%

MAVO/VMBO/LTS/ LHNO 5% 10% 32% 53%

HAVO/VWO 9% 9% 26% 56%

MBO 5% 11% 27% 57%

HBO 3% 7% 24% 66%

Wetenschappelijk onderwijs 4% 5% 17% 74%

 

BIJLAGE 7 
FASES IN UITZEND CAO’S 

De uitzend-cao’s (er zijn er twee) kennen een aantal fases die de werknemer doorloopt en waarbij zijn positie 

geleidelijk verbetert. Er zijn twee uitzend-cao’s met een vergelijkbaar systeem: ABU (avv) en NBBU.

ABU-cao

Fase A: gedurende 78 gewerkte weken is een onbeperkt aantal uitzendcontracten mogelijk.

	 Ú	De eerste 26 weken wordt geen pensioen opgebouwd;

  de uitzendkracht is dan dus goedkoper dan in de weken die volgen.

Ú	In fase A is het uitzendbeding van toepassing: geen werk, geen loon en geen werk, geen contract. De uitzend-

kracht krijgt uitsluitend loon als hij gewerkt heeft en kan per direct worden ontslagen als het werk stopt. Ook 

bij ziekte vervalt de arbeidsovereenkomst.

Fase B: geen uitzendbeding van toepassing, maar contracten voor bepaalde tijd.

Ú	nu: in 2 jaar max 8 contracten bepaalde tijd;

Ú	per juli 2015: max 6 contracten in 4 jaar.

Fase C: vaste arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau.

Fases in NBBU-cao.

Fase 1 + Fase 2: gedurende 26 + 104 = 130 gewerkte weken onbeperkt aantal uitzendcontracten.

Ú	In fase 1 wordt geen pensioen opgebouwd: de uitzendkracht is dan goedkoper dan in fase 2.

Ú	In fase 1 en 2 is het uitzendbeding van toepassing: geen werk, geen loon en geen werk, geen contract. De uit-

zendkracht krijgt uitsluitend loon als hij gewerkt heeft en kan per direct worden ontslagen als het werk stopt. 

Ook bij ziekte vervalt de arbeidsovereenkomst

Fase 3: geen uitzendbeding van toepassing, maar contracten voor bepaalde tijd.

Ú	Tot juli 2015 duurt fase 3 52 weken waarin maximaal 4 contracten voor bepaalde tijd. 

Ú	Per juli 2015: max 6 contracten in 4 jaar.

Fase 4: vaste arbeidsovereenkomst met het uitzendbureau.
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BIJLAGE 8
HOE IS JE ARBEIDSCONTRACT VERSUS ZOU JIJ GRAAG EEN VAST CONTRACT WILLEN HEBBEN?

 Zou jij graag een vast contract willen hebben?

 

 Ja, ik wil een vast Ja, ik wil een vast Ja, ik wil een vast Nee

 contract tussen contract tussen contract tussen 

 de 0 en 12 uur de 12 en 24 uur de 24 en 40 uur. 

Tijdelijk contract met  1% 11% 83% 4%

uitzicht op vast

Tijdelijk contract 4% 14% 74% 8%

bepaalde tijd

Uitzendkracht/payroll/ 1% 8% 84% 7% 

gedetacheerde

Oproepkracht/ nul uren  7% 18% 60% 15% 

contract

BIJLAGE 9
LEEFTIJD IN CATEGORIEËN VERSUS ZOU JIJ GRAAG EEN VAST CONTRACT WILLEN HEBBEN?

 Zou jij graag een vast contract willen hebben?
 

Leeftijd in Ja, ik wil een vast Ja, ik wil een vast Ja, ik wil een vast Nee

categorieën contract tussen contract tussen contract tussen 

 de 0 en 12 uur de 12 en 24 uur de 24 en 40 uur. 

<20 jaar 23% 7% 33% 37%

20 – 30 jaar 3% 9% 80% 8%

30 – 40 jaar  1% 13% 81% 6%

40 – 50 jaar 1% 16% 78% 5%

50 - 60 jaar 3% 14% 78% 5%

60 – 70 jaar 3% 20% 54% 23%

>70 jaar 0% 0% 67% 33%
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