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Het is niemand ontgaan, we zitten middenin een digitale (r)evolutie. 
Het maakt niet uit in welke branche je werkzaam bent, deze digitale 

transformatie heeft een invloed op elke organisatie. Ook in de 
uitzendbranche is deze trend duidelijk voelbaar. Wil je in de flexbranche 

relevant blijven, dan is digitale transformatie essentieel.

1. Het nieuwe werken

Eén van de belangrijkste trends 
is de focus op het nieuwe werken. 
Medewerkers willen niet langer 
gebonden zijn aan kantoren en 
werktijden, maar willen in grotere 
mate zelf bepalen waar en wanneer 
ze aan de slag gaan. Bij het nieuwe 
werken plaatst de organisatie de 
medewerker centraal en biedt men 
een scala aan hulpmiddelen aan 
die ervoor zorgen dat medewerkers 
optimaal kunnen werken en 
samenwerken. Welke factoren dragen 
bij aan de stijgende populariteit van 
het nieuwe werken en waar liggen de 
uitdagingen?

Wat is nu precies de digitale 
transformatie? Wat is de impact op 
organisaties? Deze whitepaper richt 
zich tot iedereen die werkzaam is in 
de flexbranche en verzamelt 4 niet 
te missen ontwikkelingen binnen de 
flexbranche:

1. Het nieuwe werken
2. Van bezit naar gebruik
3. De digitale onderneming
4. Disruptor in de flexmarkt

Bereid je voor op de toekomst

Veranderingen in de beroepsbevolking

2020 komt steeds dichterbij, het 
jaar waarin naar verwachting de 
wereldwijde beroepsbevolking 
voor een derde uit millennials bestaat. 
Deze generatie – geboren tussen 
1980 en 2000 - heeft heel andere 
verwachtingen met betrekking tot 
zingeving, werk en de manier van 
werken. Grenzen tussen werk en 
privé vervagen, overal en altijd de 
juiste data ter beschikking hebben 
is een must. Belangrijk is wel dat 
werkgevers zich ervan bewust zijn 
dat deze generatie minder gebonden 
is aan kantoren en traditionele 
werktijden.  

Millennials vinden de inhoud van 
hun werk vaak belangrijker dan de 
contractvorm. Dit biedt uiteraard 
meer mogelijkheden voor de 
flexbranche mits zij erin slagen om 
hun dienstenaanbod hierop aan te 
kunnen passen.
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‘‘De manier waarop mensen 
samenwerken verandert 
constant en steeds sneller’’

Opkomst van nieuwe technologie

We zijn tegenwoordig altijd en overal 
online en die verwachting hebben 
we ook wanneer het aankomt op 
onze zakelijke contacten. 20 jaar 
geleden vond men het nog vreemd 
toen gevraagd werd of je een 
mobiele telefoon bij je had, nu gaat 
8 op de 10 Nederlanders zonder 
smartphone niet meer de deur uit. 
Een opdrachtgever wil dus niet langer 
dagenlang wachten op feedback over 
het geschikte cv, maar wil snel up-
to-date gehouden worden. Daarvoor 
gebruiken we niet alleen de telefoon, 
we communiceren ook via allerlei 
apps zoals WhatsApp, Skype, Teams 
en FaceTime.

Uitdagingen op het gebied van 
veiligheid en privacy

Omdat we steeds vaker buiten de 
kantoormuren samenwerken, wordt 
gretig gebruik gemaakt van allerlei 
cloudoplossingen. We zien ook dat 
meer organisaties gespecialiseerde 
taken uitbesteden aan partners 
en hierbij gebruik maken van 
geautomatiseerde informatie-
uitwisselingen.
Ook voor de flexbranche liggen 
hier kansen en uitdagingen. Door 
de uitzendsoftware te koppelen 
aan klantsystemen, hoeven 

opdrachtgevers niet langer kostbare 
tijd te stoppen in het exporteren 
en verzenden van informatie. Voeg 
hier Artificial Intelligence (AI) aan 
toe, zodat de verzamelde data 
automatisch worden geanalyseerd en 
je hebt als flexorganisatie een mooie 
uitdaging om aan te pakken. Hoewel 
deze veranderingen uiteindelijk 
zorgen voor een efficiëntere 
organisatie en lagere kosten, 
betekent het extra investeringen in IT.

De nieuwe GDPR/AVG-wetgeving 
wordt door veel organisaties gezien 
als een rem op het uitrollen van het 
nieuwe werken en de digitalisering 
van de werkplek. Maar dat hoeft niet 
zo te zijn, wij voorzien juist dat deze 
veranderingen gaan zorgen voor een 
versnelling. Strengere wetgeving 
zorgt namelijk voor meer vertrouwen 
in de veiligheid van data.

https://www.youtube.com/watch?v=v3UgXFY38Zg
https://www.youtube.com/watch?v=v3UgXFY38Zg
https://www.youtube.com/watch?v=v3UgXFY38Zg
https://www.youtube.com/watch?v=v3UgXFY38Zg


2. Van bezit naar gebruik: de opkomst van de abonnementencultuur
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De verbeterde informatievoorziening 
en nieuwe manieren van 
samenwerken zorgen voor heel wat 
veranderingen in de markt. Steeds 
meer organisaties kiezen voor een 
businessmodel gebaseerd op OPEX 
(terugkerende kosten van een 
product) in plaats van CAPEX (kosten 
voor ontwikkeling of levering van 
niet-verbruikbare onderdelen van een 
product of systeem). Het opzetten 
van een product of dienstverlening 
op basis van een abonnementsvorm 
wordt steeds eenvoudiger en 
goedkoper én daarom steeds 
populairder.

Ook het Freemium-model, Spotify is 
hiervan het bekendste voorbeeld, 
wint aan populariteit. Bij Freemium 
biedt het bedrijf een gratis product 
aan, maar kan de consument tegen 
betaling gebruik maken van een 
premium versie van het product.

Stijgende populariteit van 
abonnementsvormen Toepassingen op de flexbranche

Ook binnen de flexbranche zien we 
nieuwe businessmodellen ontstaan 
die inspringen op de veranderende 
markt. Hiermee willen ze de 
flexbehoefte van klanten zo breed 
mogelijk invullen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een extra dienst 
zoals HR-advies of payrolling. 

Inspelend op de toenemende 
populariteit van abonnements-
diensten zoals Netflix en Spotify zijn 
er ook genoeg mogelijkheden voor 
de flexbranche te bedenken. Wil een 
opdrachtgever gebruik maken 
van de premiumdiensten van een 
uitzendbureau? Bied dan met een 
abonnementsvorm een volledig 
‘talentmanagement-pakket’ aan.

In plaats van het eenmalig zoeken 
naar de perfecte kandidaat ontzorgt 
de uitzender organisaties volledig 
op het gebied van talent-
management. Van het eerste 
contact tot het on-boardingproces: 
de talentconsultant begeleidt 
organisaties in alle fases van 
recruitment. Detacheerders zorgen 
ervoor dat hun kandidaten dankzij 
diverse in-house opleidingsmogelijk-
heden altijd op de hoogte zijn van 
de laatste technologieën en trends. 
Zo hebben werkgevers altijd de 
juiste personen met de juiste kennis 
in huis, ook bij korte opdrachten.

Mooi voorbeeld is de ongekende 
populariteit van Netflix: het kopen en 
huren van dvd’s en Blu-rays behoort 
tot het verleden met de komst van de 
streamingdienst. Voor een vast bedrag 
per maand heb je vanaf elk apparaat 
een enorm aanbod series, films en 
documentaires beschikbaar.



3. De digital enterprise

Wat is de digital enterprise?

Een digital enterprise is een organisatie 
die maximaal rendement haalt uit de 
mogelijkheden van digitale innovatie. 
Allereerst kent de digital enterprise 
twee belangrijke stakeholders: klanten 
en medewerkers. Een digital enterprise 
ontwikkelt zich om zijn stakeholders 
en kenmerkt zich door de continue 
inzet van slimme technologie en 
snelle veranderingen. Op die manier 
streven ze permanent naar nieuwe 
businessmodellen. Informatie is het 
belangrijkste verdienmodel van een 
digital enterprise.

Wat maakt de digital enterprise 
succesvol? 

Een echte digital enterprise streeft 
naar zogenaamde ‘agile’ business 
processen. Dit betekent dat processen 
zijn ingericht op behendigheid en dus 
beter om kunnen gaan met snelle 
veranderingen binnen het bedrijf en in 
de markt. 

Data is het nieuwe goud, bij een digital 
enterprise draait het dus allemaal om 
data. Hierin spelen de zogenaamde 
‘connected platforms’ een cruciale 
rol. Door applicaties slim en volledig 
geautomatiseerd te koppelen, maak je 
het uitwisselen en verwerken van data 
sneller dan ooit. Deze applicaties zijn 
in staat veel meer data te verwerken 
dan mensen en hebben daarom 
een enorme meerwaarde voor de 
organisatie. En de medewerkers? 

Die zijn verlost van het herhalend werk en 
hebben weer tijd voor creativiteit! 

Tot slot kenmerkt een digital enterprise 
zich door de manier waarop men 
samenwerkt, namelijk vanuit een netwerk. 
De werkzaamheden waarbij de organisatie 
echt meerwaarde levert aan haar klanten 
of medewerkers worden binnen het bedrijf 
uitgevoerd. Overige werkzaamheden 
worden zoveel mogelijk uitbesteed aan 
partnerbedrijven. Door optimaal gebruik te 
maken van het netwerk ontstaan nieuwe 
relaties en mogelijkheden.

Is een organisatie getransformeerd naar 
een digital enterprise wanneer men 
aan de slag gaat met agile processen, 
connected platforms, analytics en slimme 
samenwerkingen? Het is een mooi begin, 
maar dan ben je er nog niet. Bedrijven 
worden pas echt digital enterprises als 
de cultuur, de strategie en de manier van 
werken radicaal anders is dan die van de 
concurrenten. 

Hierbij is sterk leiderschap essentieel, 
want een cultuur verander je niet zomaar. 
Strategische keuzes maken doet nu 
eenmaal pijn. Kiezen voor het één 
betekent vaak ook dat het andere niet 
meer kan. Organisaties die starten met 
een nieuwe manier van werken worden 
vaak geconfronteerd met angst en 
onduidelijkheid binnen de organisatie. Zorg 
er dus voor dat de organisatie in staat is om 
dit op te vangen.

Wat maakt de digital enterprise anders?
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Als consument zijn we inmiddels eraan 
gewend dat we snel én gratis toegang 
hebben tot allerlei relevante content. 
Deze verwachtingen nemen we ook 
mee in onze zakelijke contacten. 
Het ‘free’ businessmodel van het 
internet verandert de mindset van 
cliënten. Waarom betalen voor een 
uitzendbureau als ik ook zelf een 
vacature kan uitzetten? Waarom betaal 
ik sowieso, terwijl ik geen garantie heb 
dat de medewerker mij uiteindelijk het 
resultaat levert waar ik eigenlijk voor 
wil betalen?

Bedrijven zijn steeds minder bereid 
te betalen voor inspanning, en steeds 
meer bereid te betalen voor resultaten 
en output. Dit biedt kansen voor 
veel bedrijven, de prijs is niet langer 
gekoppeld aan inspanning maar aan 
de meerwaarde die je levert. Voeg je 
meer waarde toe dan je concurrent, 
dan kun je ook meer vragen voor die 
waarde. Kwaliteit wordt beloond, mits 
je wel aantoonbaar kan maken dat je 
onderscheidend bent ten opzichte van 
de concurrentie.

Digital enterprises op de flexbranche

En daar zit meteen de valkuil. 
Onderscheidend worden is één ding, 
onderscheidend blijven vraagt veel van 
de organisatie. Men moet snel kunnen 
inspelen op veranderingen in de markt, het 
vereist een cultuur van continu veranderen 
en bijblijven. Met andere woorden: wie 
zijn de beste bedrijven om deze nieuwe 
klantverwachtingen in te vullen? Juist: de 
digital enterprises!
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Een disruptor is een organisatie die dingen 
zo radicaal anders aanpakt in een branche, 
dat de rest van de bedrijven er vroeg of 
laat last van krijgt. Uber die de taximarkt 
radicaal verandert, Spotify die de cd-verkoop 
reduceerde tot een nichemarkt en Airbnb 
die het de hotelmarkt erg moeilijk maakt. 
Het is slechts een kwestie van tijd voor de 
disruptor op de flexbranche verschijnt. 

Technologische ontwikkelingen zorgen 
ervoor dat het werk van de uitzender er 
binnen afzienbare tijd heel anders uitziet. 
Denk aan de opkomst van blockchain en 
artificiële intelligentie. 
Als straks met de inzet van AI de 
verschillende urenbriefjes en cv’s 
geautomatiseerd worden bijgehouden en 
gecontroleerd, wat doet dat met het werk 
van de intercedent? Wat gebeurt er op 
het moment dat bedrijven hun systemen 
zo inrichten dat real-time informatie 
beschikbaar is over de juiste kandidaat? 
Wat betekent dit voor jouw bestaansrecht?

Of het nu disruptieve bedrijven zijn of 
disruptieve technologie; de uitzender 
moet op zoek gaan naar nieuwe 
businessmodellen om ook in de toekomst te 
kunnen overleven.

De komst van een disruptor

4. Wees voorbereid op de disruptoren en technologische innovaties

De traditionele manier van uitzenden waar 
flexkrachten werden geworven om een 
piek of ziekte te overbruggen heeft plaats 
gemaakt voor structureel flexwerken. Prijzen 
staan onder druk omdat opdrachtgevers 
steeds meer inzicht hebben in de kosten 
die een flexbureau maakt en jezelf 
onderscheiden van andere spelers in de 
markt is steeds lastiger. 

Maar er is hoop! Sterker nog, er 
liggen enorme mogelijkheden voor de 
flexbranche om een rol te spelen in deze 
transformerende wereld. De digitale 
transformatie heeft impact op de gehele 
economie en juist hier ligt de kans voor 
de flexbranche. Een mogelijkheid is om 
verschillende diensten aan te bieden 
die klanten volledig ontzorgen. Of leg je 
toe op strategisch advies. Want door de 
toenemende complexiteit stijgt de vraag 
naar gedegen kennis. En wie heeft die 
kennis? De mensen die al jaren in de 
flexbranche werken! 

Juist voor de flexbranche is het nu de tijd 
om het bestaande businessmodel opnieuw 
tegen het licht te houden en te bedenken 
welke rol jouw organisatie speelt in deze 
veranderende wereld. Welke stappen moet 
jouw organisatie zetten om dit te bereiken? 
En het allerbelangrijkste: hoe word en blijf 
ik onderscheidend, ondanks (of dankzij) de 
digitale transformatie?

Wacht niet totdat het te laat is



1De wereld is al sterk 
in verandering; de 
verwachtingen van 

medewerkers, de manier 
waarop we samenwerken, 
de verandering van bezit 
naar gebruik en de manier 
waarop we zaken met elkaar 
doen. Deze ontwikkelingen 
zijn onomkeerbaar en 
zorgen voor veranderende 
klantverwachtingen.

2 De enige bedrijven die 
echt profiteren van 
deze veranderingen 

zijn de digital enterprises: 
netwerkorganisaties die zich 
onderscheiden door een 
verandergezinde cultuur en een 
strategie met heldere keuzes. 
Door gebruik te maken van agile 
processen, connected platforms 
en analytics weten zij zich te 
onderscheiden van de andere 
bedrijven in een branche. 

3Elke markt krijgt te 
maken met veranderende 
klantverwachtingen, 

hierdoor is verandering een 
must is geworden. Vroeg of laat 
zorgt een disruptieve organisatie 
of disruptieve technologie voor 
veranderingen die echt pijn 
gaan doen. Nadenken over 
je rol als uitzender is in deze 
maatschappij noodzakelijk om te 
blijven overleven.

4De kansen voor de 
flexbranche om te 
veranderen zijn legio. 

Houd dus je bestaande 
businessmodel tegen het licht, 
bedenk waar jouw meerwaarde 
nu ligt en waar deze komt te 
liggen in de komende jaren. 
Houd rekening met snellere 
veranderingen en zorg voor een 
flexibele en agile organisatie.

Conclusie




