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Representativiteit uitzendkrachten werkzaam bij ABU-leden ten opzichte van
het totaal aantal werkzame uitzendkrachten.
Behorende bij het verzoek tot verplichtstelling van de pensioenregeling van de Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor Langdurige Uitzendkrachten (Stiplu).

1. Totaal aantal uitzendwerkgevers dat onder de werkingssfeer valt
van de CAO.1

5.100

Bron: Onderzoek Research voor Beleid, 2006
Toelichting: het cijfer betreft het aantal uitzendvestigingen en
niet het aantal uitzendondememingen. Een onderneming kan
meerdere vestigingen hebben.
Methode van onderzoek: onderzoek naar de totaalbestanden van de KvK en
Cendris met betrekking tot het aantal vestigingen van uitzendbureaus
(branchecode 74501) op een peildatum in februari 2006. Op basis van de
verstrekte gegevens en een verklaring aangaande verschillen hiertussen is een
schatting gemaakt.

2. Aantal, direct bij de werkgeversorganisatie betrokken, uitzendwerkgevers. 3.160

Bron: Ledenonderzoek ABU, 2006
Toelichting: voor de vergelijking van de gegevens, is hier het aantal vestigingen van
ABU-Ieden vetmeld per 31 december 2005. Eén ABU-lid / uitzendonderneming kan
meerdere vestigingen hebben.
Methode van onderzoek: online ledenenquête onder het totale ledenbestand van de
ABU in maart 2006 over gegevens van het voorafgaande jaar met een actuele stand
van het aantal vestigingsmedewerkers per 31 december van 2005.
Oe respons hiervan bedroeg 62%, in deze respons zijn alle grote ondernemingen
(> 100 vaste medewerkers) vertegenwoordigd. Van de ontbrekende vestigingen kan
worden aangenomen dat zijn vallen onder de definitie van het MKB-bedrijf « 100 vaste
medewerkers) en hebben gemiddeld 3,48 vestigingen. Op basis van deze gegevens is
het cijfer bijgeschat.

3. Totaal aantal uitzendkrachten dat onder de werkingssfeer valt van de CAO.
• Schatting aantal uitzendkrachten per dag 275.100
• Schatting aantal uitzendkrachten op fulltime basis die

jaarlijks krachtens uitzendovereenkomst arbeid verrichten 206.900

Bron: CBS Statline 2007
Ecorys, Instroomonderzoek 2006

Toelichting: Het CBS maakt gebruik van een integrale meting. Het Instroomonderzoek
is een onderzoek onder 15.500 uitzendkrachten van 9 grote ABU-Ieden.
Methode van onderzoek: Het aantal uitzendkrachten per dag is geschat op basis van
het aantal gewerkte uren in de totale uitzendbranche, met behulp van het gemiddeld
aantal uren per jaar per uitzendkracht en de uitzendduur.
Het aantal uitzendkrachten in fte is berekend aan de hand van het standaard aantal
uren per jaar dat CBS hanteert, namelijk 2080 uur per uitzendkracht.

1 bij de representativiteit behorende bij het AW-verzoek van 2004 is een ander cijfer genoemd voor het totaal aantal
werkgevers in de bedrijfstak en het aantal bij de betrokken werkorganisatie. Het eerste cijfer was afkomstig van UWV, echter
UWV gebruikt nu een andere definitie. Om de cijfers onderling te kunnen vergelijken is besloten een nieuw onderzoek te laten
uitvoeren door Research en Beleid in 2006.
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4. Aantal uitzendkrachten in de zin van de CAO, in dienst
van de, bij de werkgeversorganisatie aangesloten, werkgevers.
• Schatting aantal uitzendkrachten per dag
• Schatting aantal fulltime banen die jaarlijks krachtens

uitzendovereenkomst arbeid verrichten

176.700

132.900

Bron: Ecorys, tnstroomonaerzoek 2006
ABU-N1PO, marktmonitor 2007

Toelichting: Het tnstroomonoerzoek is een onderzoek onder 15.500
uitzendkrachten van 9 grote ABU-Ieden. De marktmonitor is een
onderzoek bij 27 AB U-leden.
Methode van onderzoek: Het aantal uitzendkrachten per dag is geschat op basis van
het aantal gewerkte uren door AB U-leden, met behulp van het gemiddeld aantal uren
per jaar per uitzendkracht en de uitzendduur.
Het aantal uitzendkrachten in fte is berekend aan de hand van het stadaard aantal uren per jaar dat
CBS hanteert, namelijk 2080 uur per uitzendkracht.
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