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Door�onze�redacteur
Christiaan�Pelgrim
AMSTERDAM.�Op het eerste gezicht

lijken de dinsdagochtend verschenen jaarcijfers van de uitzendbranche logisch: de economie groeit en
uitzendbureaus groeien mee. Het
aantal uren dat uitzendkrachten werden uitgeleend, steeg met 6 procent.
De omzet met 7 procent.
Maar de cijfers zijn wél bijzonder.
Dit is al het vijfde jaar op rij dat de
uitzendbranche groeit. Bij eerdere
economische oplevingen groeide de
uitzendbranche snel, maar korter.
Uitzendkrachten die hun werk goed
deden, stroomden vervolgens door
naar een vaste aanstelling bij hun opdrachtgever. Nu is de groei „slow but
steady”, zegt Jurriën Koops, directeur van de branchevereniging voor
uitzendbureaus ABU.

A�d�ve�r�t�e�n�t�i�e

De reden? Werkgevers zijn na de crisis onzeker gebleven, zegt Koops. „Er
is nog een gevoel van: ‘wat er toen
gebeurde, kan nu weer gebeuren’.”
Bedrijven willen ook structureel
flexibeler blijven. Koops: „Maar het
aandeel van uitzendkrachten in de
flexibele schil neemt juist af. Van 20
procent begin deze eeuw naar rond
de 10 procent nu. Dus andere vormen van flexwerk, zoals oproepcontracten en zelfstandigen, zijn nóg
harder gegroeid.”
Blijven uitzendkrachten dan ook
langer hangen in hun uitzendbaan?
„De doorstroming van een flexibele
naar een vaste baan is sinds de crisis
wat afgenomen, ja. Dat is zorgelijk.
Een van de redenen daarvoor is dat
het vaste contract risicovol en ingewikkeld is geworden voor werkgevers. Maar nu de markt verder blijft
aantrekken, zien onze leden de doorstroming weer toenemen en dat is
ook gezond voor de arbeidsmarkt.”
Vooral in de industrie (plus 11 procent) en techniek (plus 8 procent) is
het aantal uitzenduren gestegen.
Om wat voor functies gaat het?

nemen – er worden dan afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten. Het aandeel uitzendkrachten dat
wordt opgeleid is tussen 2006 en
2016 gestegen van 10 naar 14 procent.”
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De economie groeit en
uitzendbureaus groeien
mee. Maar uitzendkrachten
stromen niet zo snel door
naar een vaste aanstelling.

Jurriën�Koops,�directeur�van�uitzendbranchevereniging�ABU.
„In de techniek is vooral veel vraag
naar vakgeschoold personeel: installateurs, operators, monteurs. In de
industrie gaat het ook om productiemedewerkers en logistiek personeel.
„Als onze kandidaten voor die
functies nog niet helemaal passen,
moeten ze vaak opgeleid worden.
Dat kunnen uitzendbureaus op zich

Bedrijven willen dus meer geld investeren in hun personeel?
„Ja, en dat is ook nodig want de mismatch op de arbeidsmarkt is enorm.
Dat zie je goed terug in het zoekgedrag van werkzoekenden en werkgevers op UWV-website werk.nl. In de
top-10 van beroepen waar werkzoekenden naar zoeken zie je allerlei administratieve functies: receptionist,
administratief medewerker. In de
top-10 van gezochte kandidaten
staat geen enkele administratieve
functie.”
Het aantal uitzenduren in de administratieve sector daalde met 2 procent. Wat kan een uitzendbureau
met een werkloze receptionist?
„Goed kijken waar kansen zijn. Als je
in de horeca wilt werken, is dat makkelijk te organiseren. In de zorg of logistiek ook, al moet je dan eerst een
opleiding doen.”
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Door�onze�medewerker
Maarten�Dallinga

‘Werkgevers zijn nog altijd onzeker’
En als die receptionist 50-plusser is?
Ouderen vinden moeilijker een
baan.
„Ouderen zijn helaas niet gewild bij
opdrachtgevers en dat is niet terecht.
Maar ook voor hen is het goed als ze
zich blijven scholen. We zijn niet gewend aan grote wendingen in onze
loopbaan, maar soms zijn die gewoon nodig, omdat sommige beroepen snel verdwijnen en er weer nieuwe banen ontstaan.”
Kunnen uitzendbureaus deze grote
verschuiving van beroepen zelf opvangen, via bij- en omscholing?
„Nee. Er zijn meer partijen voor nodig. Daarvoor is de transitie te fundamenteel. Werkgevers moeten niet alleen duidelijk maken wat hun personeelsvraag nú is, maar ook wat die in
de toekomst zal zijn. Ook het onderwijs moet hierop ingespeeld zijn. En
de overheid moet faciliteren dat
mensen zich tussentijds laten screenen. Het zou bijvoorbeeld goed zijn
als iedere werkende om de vijf jaar
een arbeidsmarktscan moet ondergaan, om te horen wat de waarde van
hun werkervaring is op de arbeidsmarkt. Dat houdt je scherp.”
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rouwplannen voor
2018? Met het ja-woord
zeggen veel geliefden
ook ‘ja’ tegen een van de
grootste uitgaven van
hun leven. De ceremonie, de feestlocatie, de catering, de
muziek... Bij elkaar ben je voor een
bruiloft al gauw duizenden euro’s
kwijt. Representatieve cijfers zijn er
niet, maar volgens een peiling van
RTL Nieuws kost een trouwerij in Nederland gemiddeld ruim 14.000 euro.
Dat bedrag houden grote Nederlandse trouwsites ook (ongeveer) aan.
Van dit geld zou je ook een wereldreis kunnen maken of een nieuwe
auto kunnen kopen, waar de cynicus
nog aan toe zou voegen dat er ook zomaar eens een scheiding zou kunnen
volgen. Ja, maar het is wel de dag van
je leven, zegt de romanticus: geld
speelt dus geen rol. De realist vindt
het ook een bijzondere gebeurtenis,
maar benadrukt ook dat geld helaas
altíjd een rol speelt.
Hoe kun je toch wat besparen op je
bruiloft, zonder dat dit afdoet aan de
waarde van deze dag? Zes tips van ervaringsdeskundigen.

1
Word het eens
„Maak allereerst los van elkaar een
lijstje met dingen waar jullie trouwdag aan moet voldoen en wat alles
ongeveer mag kosten”, adviseert
‘weddingplanner’ Wiesje Hallewas.
Als je niet op één lijn zit, wordt het
lastig plannen. Spreek dus duidelijk
je verwachtingen uit: waar wil je wel
op besparen en waarop zeker niet?
Houd ook in je achterhoofd: verwar
geld niet met liefde. Liefde komt uit
je hart, niet van je bankrekening. Dus
heb er lak aan dat jouw bruiloft misschien minder kost dan die van de
mensen in je omgeving.

2
Trouw op
‘madiwodo’
Vind je een sobere trouwceremonie geen probleem, trouw
dan gratis. Wetgeving uit 1879
maakt dat mogelijk. Gemeenten zijn verplicht om, afhankelijk van het aantal inwoners, een of meerdere keren
per week mensen de gelegenheid te bieden kosteloos te trouwen. Bij veel
gemeenten kan dit op
maandag. Houd wel rekening met een wachtlijst,
en een trouwboekje (niet
verplicht) dat wél een
paar tientjes kan kosten.
Eventueel kun je ervoor
kiezen de ceremonie
daarna nog eens uitgebreid over te doen, met
een bekende als niet-officiële trouwambtenaar, in
het bijzijn van al je dierbaren.
Het is bovendien handig
zo’n officieuze ceremonie (met aansluitend feest) op een maandag,
dinsdag, woensdag of donderdag te
plannen, omdat trouw- en feestlocaties op die dagen voordeligere tarieven hanteren. De vrijdag is de populairste en vaak duurste dag om te
trouwen.

B�U�D�G�E�T�B�RU�I�LO�F�T

Zo bespaar
je slim op
je bruiloft
Trouwen hoeft helemaal niet zo duur te zijn
als veel mensen denken. Ook met een beperkt
budget kan het de dag van je leven worden.
„Zelf bakte ik twaalf appeltaarten.”

3

4

Vergeet ‘officiële’
feestlocaties

Koop geen dingen met
‘trouw’ ervoor

Over de feestlocatie gesproken: dat is
doorgaans de grootste kostenpost. Je
kunt daarop besparen door ‘officiële’
locaties links te laten liggen. Nina
van Houten en haar man Thomas gaven in mei 2015 bijvoorbeeld slechts
250 euro uit voor hun feestlocatie –
exclusief catering. Zij kozen voor een
museumboerderij in het Utrechtse
dorp Tienhoven. „We hadden gewoon gevraagd of we de boerderij
hiervoor mochten gebruiken, dat
was nog nooit eerder gedaan”, zegt
Van Houten. „Volgens mij wisten de
eigenaren niet eens dat ze wel meer
hadden kunnen vragen.” Weddingplanner Svetlana Nelson tipt het
feest in eigen tuin te houden, als je
daar plek voor hebt. Wees dus creatief in de zoektocht naar een locatie,
dat kan duizenden euro’s schelen.

„Gebruik je boerenverstand en blijf
weg bij trouwwinkels”, adviseert
Anne Kruiter, die vorige zomer
trouwde met zijn geliefde Tosca Sel
en de website trouwkoning.nl beheert. Zo kocht hij geen officieel
trouwpak, maar bestelde hij een
maatpak voor 450 euro bij een gewone kledingzaak. Daarmee bespaarde
hij naar eigen zeggen zo’n 1.350 euro.
Sel: „Alles waar ‘trouw’ voor staat
kost schrikbarend meer geld.” Zeg in
de bloemenzaak daarom ook niet dat
je een trouwboeket zoekt, of haal losse bloemen op de markt.

Cijfers

6�5�.�249

h�u�we�l�i�j�ke�n�werden�er�in
2016�gesloten�in�Nederland,
een�procent�meer�dan�een
jaar�eerder.

7�71

ke�e�r�ging�het�om�een�huwelijk�tussen�twee�vrouwen,
665�maal�werden�twee�mannen�gehuwd.

1�5�.70�6

stellen sloten�in�2016�een
geregistreerd�partnerschap.
Dat�blijkt�uit�de�meest�recente�cijfers�van�het�CBS.

5
Stroop je mouwen op
Wellicht droom je van een bruidstaart van vijf etages van een beroemde patissier. Dat moet je dan misschien gewoon dóén. Maar je kunt
ook zelf de mouwen opstropen. „Zelf
heb ik twaalf appeltaarten gebakken
en daar veel kosten mee bespaard”,
zegt Nina van Houten. Rick Hendrix
en zijn partner Joost, die in mei vorig
jaar met elkaar trouwden, kozen er
bewust voor niet alles uit te besteden
aan een cateraar: „Bij de kaasboer op
de markt kochten we bijvoorbeeld
een kaasplank voor honderd man,
dat was maar 120 euro.” Ook door
slim drank in te kopen kun je veel
geld besparen, zegt Anne Kruiter:
„Toen bij de supermarkt het bier in
de aanbieding was, hebben we de
hele winkel leeggekocht.” Per biertje
waren ze daardoor slechts 40 cent
kwijt.

6
Zet je netwerk in
Breng ook in kaart wat de talenten
zijn van de mensen in je omgeving.
Is een vriend handig in vormgeven?
Laat hem dan de trouwkaart maken.
En houdt je moeder van bloemschikken? Nou, ga je gang, mam! Ook is
een dure dj helemaal niet nodig,
wanneer je alle genodigden vraagt
hun favoriete lp of cd mee te nemen.
Dat scheelt al gauw honderden
euro’s. Of vraag iedereen z’n favoriete gerecht te maken voor een dinerbuffet, adviseert trouwambtenaar en
ceremoniespreker Jasperien Meinhardt. „Dat is ook nog eens veel
persoonlijker”, zegt zij, „zeker
als je de gasten ook het recept
vraagt als aandenken.” En
vraag die ene oom of je zijn
chique oldtimer een dagje
mag lenen. Hij mag rijden.
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