Flex & de turbulente stagnatie: een update en een advies – deel 3
Begin december 2011 publiceerde ik ‘Flex & de crisis: 2011 en verder’. Medio juni 2012 publiceerde
ik een update en begin december 2012 een tweede update. Ik was daarin – en ben dat zeker al
zo’n vijf jaar, en nog steeds – niet optimistisch over de groeikansen van de markt voor uitzenden
en detacheren als geheel; maar optimistisch over bureaus die de goede – futureproof –
(flex)keuzes maken en uitserveren.
We zijn weer ruim vier maanden verder, en het beeld van de vorige keer is niet wezenlijk
veranderd. Onze derde recessie in 5 jaar tijd is in februari bevestigd, de voorspellingen zijn
nauwelijks positief en toch wat minder somber – zo zit de AEX, onze aandelenbeurs, nu alweer zo’n
tien maanden in een stijgende trend, en dat is toch een zwaluw –, onze nieuwe regering is na een
moeilijke start nog steeds niet op stoom, Obama en de VS hebben het nog niet makkelijk maar
vertonen wél steeds meer tekenen van herstel, de Eurozone staat nog steeds stevig onder druk,
recentelijk weer via Cyprus, de discussie over flexibele arbeid en payrolling is heftig (en sinds een
jaar krimpt de payroll-markt!) etcetera. Kortom, allerlei rode, oranje en groene signalen. Hoog tijd
dus weer voor een update en een frisse blik op de ontwikkeling van de economie en de
arbeidsmarkt, de ontwikkeling van flexibele arbeid en de ontwikkeling van de markt voor uitzenden
en detacheren. Hierna beschrijf, analyseer en interpreteer ik nieuwe feiten en geef ik een advies
om – in tijden van turbulente stagnatie – een succesvol bureau voor flexibele arbeid te kunnen
zijn.

Groei interne kwantitatieve flex in de personeelsbestanden zet door
Voor het eerst in onze geschiedenis groeit de flexschil ook in tijden van economische krimp en
dalende werkgelegenheid. Dit is nieuw, omdat de flexschil van werknemers tot nog toe alleen
serieus groeide tijdens economische groei. Maar het is, met alle langdurige onzekerheid plus de
vooruitzichten van een langdurige turbulente stagnatie, natuurlijk wel heel goed te verklaren.
In onderstaande grafiek is een en ander vrij duidelijk zichtbaar.
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De totale flexschil omvat inmiddels ruim 26% van alle werkenden. Na vier jaar stabilisatie van het
aandeel van de interne flexschil, is sinds eind 2011 stevige groei zichtbaar.
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Als we deze ontwikkeling vanuit een andere invalshoek bekijken – niet met behulp van het aandeel
van flex in het aantal werkenden, maar met behulp van de ontwikkeling van de aantallen ten
opzichte van een moment in het verleden – dan zien we het volgende, minstens zo duidelijke
beeld.

Mutaties t.o.v. 2001
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Het aantal werknemers met een vaste arbeidsrelatie is na de Grote Recessie afgenomen – en doet
dat nog steeds – terwijl het aantal mensen in de interne flexschil sterk is gegroeid ten opzichte van
2001.
Sinds het eind van 2011 is bovendien weer een sterke groei van de interne flexschil zichtbaar. De
grootste subgroep in de interne flexschil wordt gevormd door de werknemers met een tijdelijk
contract met uitzicht op vast. Maar de snelst groeiende subgroepen in de interne flexschil zijn de
werknemers met een oproep- of invalcontract en de werknemers met tijdelijke contracten zonder
vaste uren.
Het aantal ZZP’ers is gedurende 2012 wéér gegroeid.
Het aantal uitzendkrachten is al sinds de Grote Recessie van 2009 lager en relatief stabiel. Onder
andere omdat bureaus voor flexibele arbeid (uitzend- en detacheringsbureaus) ook – en sinds de
introductie van de Wet Flex en Zeker tot de Grote Recessie relatief veel meer – mensen in de fasen
B en C uitlenen, zijn de door hun gezamenlijk geleverde totale uren nog wel hoger dan ruim 10
jaar geleden. In 2012 lag dat aantal wel iets lager dan in 2011.
Als we de ontwikkeling van de verschillende componenten van de totale flexschil bovendien niet
per jaar maar per kwartaal bekijken, zien we ten eerste een duidelijk seizoenpatroon (met steeds
relatief veel flex in het 3e kwartaal, vanwege de zomervakantie) en ten tweede de ‘explosie’ van de
interne flexschil sinds het 4e kwartaal van 2011.
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Mogelijke verklaringen voor deze ontwikkelingen zijn:

Door de gemiddeld sinds 2007 erg lage economische groei (cumulatief slechts
1½%!) daalt de werkgelegenheid.

De strategische en organisatorische uitdagingen en de mogelijkheden in deze High tech /
High touch / High turb-economie1 zijn gigantisch. De economische stagnatie en onzekerheid,
de vergrijzing, onze motivatoren en ons (zelf)bewustzijn, de globalisering en de snelle ICTen andere technologische ontwikkelingen hebben op iedere organisatie een enorme impact.
•

Enerzijds worden zij gedwongen voortdurend hun efficiency te verhogen door
optimale kostenbeheersing – door continue optimale middeleninzet, proceskwaliteit
en capaciteitsbenutting.

•

Anderzijds moeten zij continu alert zijn op de grote onzekerheid en dynamiek, en
daarom snel reageren of anticiperen en (productie)capaciteit snel kunnen op- en
afschalen; leren, aanpassen en innoveren, o.a. op het terrein van duurzaamheid,
oude banen vernietigen en nieuwe creëren; én werken aan customizing, service en
beleving, aan internationalisering en aan aanstekelijk werk- of opdrachtgeverschap.

Organisaties zullen competitiever – klantgerichter, aanstekelijker, innovatiever, assertiever
en efficiënter en daarom ook wendbaarder, flexibeler – dan ooit moeten zijn.

1
High turb staat voor High turbulence. Turbulentie is het product van complexiteit, dynamiek en
onvoorspelbaarheid van de (f)actoren en gebeurtenissen in de omgeving. Het stelt enorme eisen aan het
aanpassingsvermogen van organisaties. Tegenwoordig worden daarvoor naast of in plaats van flexibiliteit
steeds vaker begrippen als Agility, Lean of Flux gebruikt. En ook het ‘aloude’ concept van de lerende organisatie
moet hier vermeld worden. De afgelopen 10-15 jaar is veel gesproken over de ontwikkeling van onze economie
in de richting van een service-economie, een kenniseconomie, een belevingseconomie, een ideeëneconomie,
een projecten-economie, een netwerk-economie. Met het begrip High tech / High touch / High turb-economie
combineer ik die begrippen, en meer.
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Door de ervaringen van organisaties met de twee perioden van arbeidsschaarste sinds
1998 en met de vooruitzichten van de impact van de vergrijzing die sinds 2010 in
praktijk komt, groeit de behoefte aan ‘flex dichtbij’, zodat de organisaties de
aanstaande schaarse functionarissen snel en goedkoop kunnen overzetten naar een
vast contract zodra dat opportuun is.

Flex in de High tech / High touch / High turb-economie:
verschillende flex-proposities voor verschillende commerciële contexten en
verschillende arbeidsmarktsegmenten
De economische stagnatie, de groeiende kansen en uitdagingen van de globalisering, de
toenemende noodzaak en mogelijkheden van technologische vernieuwingen en het groeiende
zelfbewustzijn van mensen in hun rollen van consument, werkende, burger, verzorger en activist,
resulteren in een toenemend turbulente omgeving.
Dit resulteert in een enorm en groeiend eisenpakket, waarbij flexibiliteit voorwaardelijk is.
De flexibilisering van personeelsbestanden zal dus hoogstwaarschijnlijk doorzetten; op de korte
termijn, gekenmerkt door economische stagnatie, omdat organisaties dat willen, op de middellange
en lange termijn, gekenmerkt door specifieke arbeidsschaarste, omdat werkenden dat ook willen.
We praten natuurlijk al vele jaren over het ontstaan van de kennis-, ideeën-, netwerk- en
projecten-economie en de gevolgen voor strategie, structuur, systemen en stijl van organisaties.
Vanwege de gemiddeld toenemende omgevingsturbulentie wordt het belang van bureaucratieën
kleiner, dat van adhocratieën groter. In de High tech / High touch / High turb-economie van de 21e
eeuw komen de flexibele onderneming en de agile of fuzzy onderneming opzetten.

Het aandeel en belang van flex in de flexibele onderneming en de agile of fuzzy onderneming is
groot. In de flexibele onderneming is flex wat meer gericht op efficiënte en snelle
productiecapaciteit, in de agile of fuzzy onderneming wat meer op tijdelijke expertise of creativiteit.
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In de High tech / High touch / High turb-economie van de 21e eeuw bestaan er drie ‘ideaaltypen’
van werkenden, elk met hun eigen mogelijkheden voor zichzelf en voor de flexibiliteit van
personeelsbestanden:
1. Mensen in lage en elementaire beroepen (30% van alle werkenden) hebben doorgaans niet
zo veel in de arbeidsmarkt-melk te brokkelen. Hun type werkgelegenheid neemt steeds
meer af vanwege automatisering, robotisering, andere nieuwe technologieën en offshoring.
De werkloosheid onder de met name laagopgeleiden die deze beroepsniveaus bemensen, is
relatief (structureel) hoog (2012: 10% t.o.v. 6½% gemiddeld) en stijgt relatief sterk; hun
persoonlijke groei-potentieel en hun individuele relevantie zijn relatief laag, zij zijn een
‘commodity’ en worden ingezet om de mogelijke of benodigde capaciteit zo snel en
goedkoop mogelijk te realiseren.
De High touch-dimensie biedt ze overigens veel kansen in de (persoonlijke)
dienstverlening.
In een vooralsnog stagnerende en High tech / High touch / High turb-economie moeten ze
steeds meer met losse flexibele contracten genoegen nemen: uitzendkracht, oproep- of
invalkracht, een tijdelijk contract zonder vaste uren.
Voor organisaties geldt hier: losse flex. Er is geen continuïteitsrisico – wel een nog te
weinig erkend customer service-risico (High touch) – en het levert de hoogste efficiency en
een goed kwantitatief aanpassingsvermogen op.
2. Mensen in middelbare tot hogere, maar relatief routinematige beroepen2 hebben het
vooralsnog wat beter voor elkaar: hun kennis / opleidingsniveau is middelbaar tot hoog
en/of zij beheersen een
ambachtelijk vak. Ook dit type
werkgelegenheid krimpt, sinds
kort en nu nog maar een beetje,
maar in de (nabije) toekomst
steeds meer.
Hun werkloosheid is nu nog
minder dan gemiddeld; hun
individuele relevantie is redelijk of
matig en neemt af. Zij hebben nu
nog relatief minder losse flexibele
contracten dan de mensen in lage
en elementaire beroepen, maar
die situatie zal, met name
vanwege de technologie-gedreven
baanvernietiging (ook door
toenemende robotisering!) en
overige context-turbulentie,
verslechteren.
Voor werkgevers geldt hier steeds
meer: losse flex. Het
continuïteitsrisico wordt lager, en
het levert de hoogste efficiency en
een goed kwantitatief
aanpassingsvermogen op.

2

In de middelbare beroepen werkt 38% van alle werkenden, in de hogere beroepen 31%.
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3. Mensen in creatieve en hogere beroepen2 hebben het meestal (heel) goed voor elkaar: hun
kennis / opleidingsniveau is middelbaar tot hoog en/of zij beheersen een ambachtelijk,
creatief, kennis- en improvisatie-intensief of innoverend vak met (dreigende) schaarste. Zij
scoren hoog op mentale en gedragsflexibiliteit, inventiviteit, onbevangenheid, en sociale
vaardigheden. Ze zijn sterk intrinsiek gemotiveerd – en willen bewust en onbewust
uitdaging & groei, autonomie, inbreng & impact en een zinvol doel; hebben dat ook nodig
om te presteren – en ze hebben een doorgaans gerechtvaardigd zelfvertrouwen en een
growth mindset3. Dit type werkgelegenheid groeit, waarbij voor de toekomst – als altijd –
natuurlijk ook rekening moet worden gehouden met baanvernietiging en baancreatie. Hun
werkloosheid is laag; hun individuele relevantie is groot.
In de High tech / High touch / High turb-economie, hebben zij – en dit is belangrijk –
grote organisaties als werkgever steeds minder nodig: zij profiteren van de combinatie van
enerzijds hun relevante posities en anderzijds de grote en toenemende mogelijkheden van
de High tech / High touch / High turb-economie: de behoefte aan kennis en creativiteit,
verbinding via social media, crowdsourcing via co-creatie en open innovatie, crowdfunding,
gespecialiseerde marktplaatsen waar zij hun eigen producten of hun eigen arbeid kunnen
verkopen, project-platforms waar zij samen proposities kunnen creëren, netwerkorganisaties en –projecten en talentpools en dergelijke.
Zij kiezen (meestal nog het liefst) voor een vast contract dat aan hun hiervoor geschetste
empowerment-verlanglijst voldoet; dat werk zal zeker gekenmerkt worden door flexibiliteit:
verschillende projecten, collega’s, werktijden, werklocaties etcetera – wat de werknemer
maar interessant, stimulerend en handig vindt. En anders valt de keuze op flex – waarbij
zij zich laten inhuren in de vorm van hoogwaardige detachering of ZZP – of op (klein)
ondernemerschap.
Voor organisaties geldt hier: aanstekelijke flex, omdat dat de beste manier is om aan de
noodzakelijke inzichten en ideeën, kennis en creativiteit te komen, terwijl het tegelijk
efficiënt is en het het kwantitatieve en kwalitatieve aanpassingsvermogen stimuleert.

3
Professor Carol Dweck categoriseert de fixed mindset en de growth mindset. Mensen met een fixed mindset
denken – bewust of onbewust – dat ze geboren zijn met bepaalde talenten en vaardigheden en dat die niet
kunnen groeien. Deze mensen zijn huiverig voor uitdagingen – zoals veranderingen, vernieuwingen, ambitieuze
doelen – vanwege de kans op fouten en mislukking; uitdagingen worden dan ook vaak negatief geïnterpreteerd,
genegeerd of afgewezen. Mensen met een growth mindset geloven dat hun talenten en vaardigheden kunnen
worden ontwikkeld door hard werken en doorzetten. Zij gáán daarom ook voor uitdagingen én realiseren zich
dat het zoeken naar de juiste aanpak een leerproces vergt waarin fouten zullen worden gemaakt; maar dat
gaan zij dus niet uit de weg.
Uit onderzoek van Dweck blijkt dat mensen met een growth mindset veel meer groei doormaken en veel meer
succes hebben. Tevens heeft zij vastgesteld dat een growth mindset aangeleerd kan worden.
James Reed & Paul Stoltz noemen dat Grit in ‘Put your mindset to work’– samen met Global (open) en Good
ontstaan zo volgens hen de 3 G’s van een constructieve mindset.
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Ik gebruik graag de kersverse column van Cees Schenk op MT.nl om het punt nog duidelijker te
maken:

Werkondernemer, (e-)portfolio, zelfsturing en talent(pool)management
Cees Schenk, 090413
http://www.mt.nl/453/75753/brein-in-bedrijf/werkondernemers-zijn-de-toekomst.html
[ … ] Iedereen is verantwoordelijk voor de optimale prestaties in een bedrijf. Zowel de werkgever als
de werknemer. De ZZP’er kent het mechanisme van vraag en aanbod maar al te goed: Stel je voor:
‘Oh, u bent al wat ouder, dan betaal ik u meer, los van uw prestatie’. Waarom zou dat in loondienst
anders moeten zijn?
PERSOONLIJK PORTFOLIO
Laten we om te beginnen van elke werknemer een werkondernemer maken. Iemand die er zelf voor
zorgt maximaal gekwalificeerd te zijn. Zo’n werkondernemer bezit een persoonlijk portfolio,
waarin vastgelegd wordt welke inhoudelijke kennis er is en welke prestaties geleverd zijn. Vergelijk
de portfolio maar met die van de kunstenaar. Niemand gelooft tenslotte dat je goed kan
beeldhouwen, als je er niets van kan laten zien. Naast de geleverde prestatie en verworven kennis
moet de nieuwe werkondernemer zicht bieden op zijn persoonlijke kwaliteiten door de resultaten van
persoonlijke en professionele tests in zijn portfolio op te nemen. Het persoonlijk portfolio biedt zicht
op iemands ontwikkeling en maakt helder waar de ambities en mogelijkheden liggen. Ook voor
de werkondernemer zelf.
ACTIEVE VERANTWOORDELIJKHEID
De werkondernemer neemt actief verantwoordelijkheid voor zijn eigen toegevoegde waarde en
motiveert zichzelf door telkens nieuwe vergezichten te creëren. Het portfolio is de basis voor het
jaarlijkse beoordelingsgesprek met de manager. Dat gesprek is niet langer een ritueel om de
volgende periodiek te rechtvaardigen, maar zal werkelijk ergens over gaan. De werkondernemer
neemt het voortouw. Heeft het bedrijf niets te bieden voor de werkondernemer, dan maakt deze de
keuze: Blijven met beperkte ontwikkelmogelijkheden, of de eigen ambities najagen.
DE BESTEN VERTREKKEN
Ik hoor het de werkgevers al zeggen. Ja, lekker investeren en als ze goed zijn vertrekken ze. Zeker,
maar ook bij uw concurrent zitten werkondernemers die graag ergens anders naar toe gaan. Naar
jou, en de interessante taak die daar wacht. Salaris wordt een werkelijk onderhandelingspunt.
Bijzondere kennis, kwaliteiten en inzet vragen een hogere beloning. Niet (meer) mee
willen ontwikkelen, verlaagt de prijs. Niks demotie, gewoon meebewegen met de
toegevoegde waarde die je weet te leveren. Tenslotte zal de grotere eigen
verantwoordelijkheid, de betrokkenheid met de eigen belangen en die van het bedrijf
vergroten.
[…]

Intermezzo, de paradox: stagnatie ↔ vergrijzing
Op de korte en middellange termijn lijkt de economische stagnatie wellicht het meest ingrijpende
thema van de High tech / High touch / High turb-economie waarin we (gaan) leven, werken en
organiseren. De verwachte economische ‘groei’ is negatief tot (uiterst) laag.
De uitbreidingsvraag naar arbeid is de komende jaren daarom negatief. Het aantal ontstane
vacatures was in 2012, 4 jaar na het begin van de Grote Recessie, nog steeds laag en zal dat in
2013-2014 ook blijven. Enerzijds kan geconstateerd worden dat het aantal ontstane vacatures in
de vorige laagconjunctuur (2002-2004) nog net wat lager was, anderzijds duurt de huidige
laagconjunctuur en laagte van het aantal ontstane vacatures nu een stuk langer. De totale
dynamiek (ontstane + vervulde vacatures) is nog niet zo laag als destijds, maar het duurt
inmiddels al wel langer dan in de vorige laagconjunctuur. De trend van de ontstane vacatures is
nog negatief, maar weer stijgend (t/m Q4 2012). De trend van de verwachte vacatures is ook nog
negatief én weer dalend (t/m Q1 2013).
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Maar de vervangingsvraag naar arbeid zal, gestuwd door de vergrijzing, de komende jaren groeien.
En daardoor zullen, ondanks de economische stagnatie, steeds meer vacatures ontstaan. De
dynamiek op delen van de arbeidsmarkt zal stijgen en daardoor zal er specifieke schaarste
ontstaan.
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Uitzendmarkt onder druk - meer en minder succesvolle bureaus voor flexibele
arbeid (BFA’s, v/h U+D-bureaus)
Volgens de CBS-cijfers is er in 2012 een hele lichte omzetgroei van 0,1% ten opzichte van 2011
geboekt door de gezamenlijke BFA’s. (Na een groei van 1,2% in het eerste halfjaar, was er in het
tweede halfjaar een krimp van 1,2% procent.) De ABU MarktMonitor rapporteerde over 2012 een
cumulatieve krimp van 2,3%. De eerste twee maanden van 2013 laten volgens de ABU
MarktMonitor nog een cumulatieve omzetkrimp van 1% zien.
Sinds 2009 werk ik ten behoeve van mijn toekomstramingen met drie verschillende scenario’s:

In mijn ramingen van de ontwikkeling van het aantal u+d-uren ga ik vervolgens uit van scenario
‘Flex 1.1: depressie & druk op u+d’. De u+d-werkelijkheid blijkt zich vooralsnog op die manier te
voltrekken:
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Tegelijkertijd zijn er, zo blijkt onder andere uit de explosie van andere flex, uit de opkomst van
ZZP-platforms en uit het Elance-voorbeeld, al allerlei flarden van scenario Flex 2.0 zichtbaar.
In die turbulente context hebben de Grote Vier hun gezamenlijke omzet in 2012 met maar liefst
5¼% zien krimpen. Het marktaandeel van de Grote Vier staat echter al jaren onder druk en die
trend zet onverminderd door.
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De groeiers (met vaak goede rendementen) onttrekken zich meer en meer aan de commoditytrend en passen met hun strategische keuze en organisatie-inrichting in één van de volgende en
sinds 1996 sterk gegroeide categorieën van BFA’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

energieke
energieke
energieke
energieke
energieke
energieke

‘product’specialisten,
customer intimacy-bureaus,
lage prijs / low TCO-specialisten,
integratie-specialisten,
strategische alternatieven, en
zwermen.

Succesvolle productspecialisten – nichespelers: beroepsgroep-specifiek, kandidaat-specifiek
of (sub)sector-specifiek – zijn relatief veel meer gericht op ongebruikelijke of futureproof
beroepsgroepen en/of sectoren, op alle niveaus maar relatief vaak op middelbare en – de
sterk groeiende – hogere beroepsniveaus, opereren eerder klein- dan grootschalig, voegen
veel waarde toe (opleidingen, community, continuïteit bij schaarste, kennisoverdracht e.d.),
zijn in contacten en opdrachten betrokken en gedreven, realiseren mede daardoor (veel)
hogere marges en/of rendementen, zijn vaak relatief veel minder gevoelig voor conjunctuur
én zij floreren bij schaarste!

Customer intimacy-bureaus zijn bureaus die zich richten op één of een beperkt aantal
(sub)sectoren en daar veel kennis van bezitten en oplossingen / producten / diensten voor
kunnen bieden. Of ze hebben een MKB-gerichte meer persoonlijk contact-intensieve
werkwijze.
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Low TCO-specialisten helpen hun klanten aan zo laag mogelijke variabele én vaste kosten
– tijdelijk personeel, doorgaans voor commodity-achtige functies, wordt bij voorkeur in
grote aantallen tegen zo laag mogelijke tarieven geleverd, met maximaal gemak en
minimaal gedoe. Ondersteunende HR-processen worden overgenomen van de
opdrachtgever. De zoektocht naar verlaging van de tarieven en verhoging van het gemak
gaat continu door; de processen van de specialist zullen vroeg of laat ‘disrupted’ moeten
worden.

Integratiespecialisten (ComplexiManagers) helpen hun klanten de complexiteit van
verschillende flexoplossingen en flexvormen en hun onderlinge afstemming, de afstemming
met het vaste bestand, de andere operationele plús de strategische en tactische P&Ouitdagingen, de relatie tot en de bijdrage aan de organisatiedoelen etcetera te reduceren of
te managen. Zij doen dit bij voorkeur in co-creatie met de flexibele of fuzzy / agile
onderneming, en kijken expliciet buiten de kaders van hun traditionele productmarktomgeving. In de Nederlandse praktijk zijn hier nog geen goede voorbeelden van.

Minder omvattend maar net zo goed innovatief en relevant zijn energieke strategische
alternatieven; denk bijvoorbeeld aan payrollers zoals Driessen en vele andere en ZZPplatform Myler.

Zwermen zijn concerns of goed samenwerkende groepen van specialisten. In zo’n zwerm
kunnen alle voorgaande specialisaties zitten. Zij werken vrijwillig, kansgericht en gedreven
samen om klanten en prospects te bewerken en van optimale oplossingen te voorzien – niet
wat ‘in theorie’ mogelijk is of financieel maximaal mogelijk is, maar wat voor de klant en in de
relatie maximaal wenselijk, haalbaar en effectief is. Conclusion zou in Nederland een voobeeld
van zo’n zwerm kunnen zijn.
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Bij nadere beschouwing valt tot slot nog veel meer op; dit is wat ik de rule of three for success –
de R34S, Het Nieuwe Ondernemen – noem:

1.

Alles begint en eindigt met customer delight door een geweldige, onmisbare customer
experience, gedreven geleverd door energieke mensen.

2.

De hele strategie en organisatie staan hier speciaal voor opgelijnd, waardoor een
energieke ruimte, een energiek ondernemingsklimaat ontstaat, met de vier GIGAkenmerken:
1)
2)
3)
4)

3.

Geïnspireerd & gespecialiseerd & onmisbaar & innovatief
Intelligent & flexibel & licht
Gretig & ambitieus & actief
Aanstekelijk & participatief & dienstverlenend

En daar is continu energiek, katalyserend leiderschap voor nodig.

Deze constateringen samen leiden ook in deze update weer tot de conclusie dat BFA’s als
totaalgroep het de komende jaren nog steeds niet makkelijk zullen hebben. De Nederlandse
uitzend- en detacheringsmarkt in haar geheel zal niet of nauwelijks groeien, of licht krimpen.
Commodity-marges zullen blijven dalen, schaarste-marges zullen relatief (zeer) aantrekkelijk zijn.
Maar voor BFA’s die werken volgens de R34S zijn er zoals gezien kansen zat.
Daarom wil ik ook nu weer afsluiten met het volgende inzicht. Uit onderzoek dat in het voorjaar
van 2008, dus vóór de Grote Recessie en de Turbulente Stagnatie, in Harvard Business Review
werd gepubliceerd (‘When growth stalls’4), bleek dat het verdwijnen van succes van bedrijven voor
slechts 4% door economische tegenwind wordt veroorzaakt en voor nog eens 9% door andere nietbeïnvloedbare factoren zoals fundamenteel veranderende wet- en regelgeving.
Deze factoren spelen in de flexmarkt van de afgelopen en de komende jaren volop.
Maar de overgrote meerderheid (87%) van de redenen voor het opdrogen van het succes van
bedrijven bleek beïnvloedbaar te zijn! Het bleek dan om organisatorische en met name strategische
beslissingen te gaan; vooral het missen van vernieuwingen en fundamentele veranderingen en
andere mogelijkheden en het niet met andere ogen naar ‘de markt’ en de eigen propositie en
werkwijze kunnen kijken.

4

Het onderzoek besloeg de lange periode van 1955 tot en met 2006. In die vijf decennia zat óók een
Depressiefase (van 1976 tot en met 1982).
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De fijne rugwind van de jaren ’90 en 2004-2008 zal er de komende jaren niet zijn, maar met goede
keuzes – R34S in de High tech / High touch / High turb-economie – valt er ook de komende jaren
veel groei en rendement te realiseren. Kortom:

Succes is een keuze

!
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