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ARBEID EMPIRISCHE ANALYSE

Globalisering gaat gepaard 
met meer uitzend- en 
oproepkrachten

E conomen wijzen er al langer op dat globalisering 
zowel winnaars kent als verliezers (Kim, 2011). 
Internationale handel kan leiden tot meer wel-
vaartsgroei en werkgelegenheid (CBS, 2014; 

Singh, 2010), maar volgens Van Schaik (2020) lopen werk-
nemers in bedrijfssectoren die te maken hebben met con-
currentie vanuit het buitenland een verhoogd risico op 
baanverlies. Hierdoor raken deze werknemers werkloos, of 
moeten zij tegen een lager loon aan de slag in andere sec-
toren. Het zouden met name de laagopgeleiden zijn die te 
maken krijgen met deze negatieve gevolgen van de globali-
sering (Cuyvers et al., 2010). 

Daarnaast wordt globalisering vaak als een van de drijf-
veren gezien voor de inzet van flexwerkers. Globalisering 
zou leiden tot meer vraagfluctuaties, waardoor het voor 
werkgevers steeds belangrijker wordt om de omvang van 
hun personeelsbestand snel te kunnen aanpassen (House-
man, 2001; Ono, 2009). 

Nederlands onderzoek naar de relatie tussen ener-
zijds globalisering en anderzijds de inzet van het totaal 
aan flexibele arbeid leidt niet tot eenduidige uitkomsten. 
De Haan en De Beer (2016) hebben voor de Nederlandse 
marktsector de relatie geanalyseerd tussen globalisering 
en flexibele arbeid. Zij vinden geen ondersteuning voor 
het idee dat globalisering gepaard gaat met meer flexibele 
arbeid. Scheer et al. (2016) analyseren de totale economie, 
maar nemen – in tegenstelling tot De Haan en De Beer 
(2016) – zzp’ers niet mee in de groep van flexwerkers en 
gebruiken andere controlevariabelen. Zij vinden wel een 
positieve relatie tussen globalisering en de inzet van flexi-
bele arbeid. 

Echter, om een goed beeld te krijgen van de relatie tus-
sen flexwerk en globalisering is het van belang om rekening 
te houden met het type flexwerk en dat doen wij in de hier 
gepresenteerde analyse. Sommige flexvormen geven name-
lijk meer flexibiliteit aan werkgevers dan andere. Zo is er 
bij het inhuren van uitzendkrachten geen plicht tot door-
betaling wanneer werkzaamheden wegvallen, en men kan 
oproepkrachten minder uren inzetten als er minder werk 
is (Euwals et al., 2016). Reguliere tijdelijke contracten bie-
den die mogelijkheid niet. Zij bieden werkgevers de moge-
lijkheid om het functioneren van werknemers een tijd te 
observeren en daarna pas een vast contract te bieden (Van 
der Aa et al., 2015). Daarom verwachten we voor dit type 
contracten geen duidelijke relatie met globalisering.

Data en methode
In navolging van Scheer et al. (2016) gebruiken we, voor 
alle sectoren van de economie, het percentage buitenlandse 
afzet in de totale afzet per sector als maat voor globalise-
ring zoals gemeten door het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek in de Nationale Rekeningen. De redenering is dat een 
relatief hoog percentage buitenlandse afzet samengaat met 
een relatief grote blootstelling aan fluctuaties in de vraag als 
gevolg van globalisering. In de data zien we dat vooral in 
de industriële sectoren grote aandelen van de afzet naar het 
buitenland gaan. In de overheid, de zorg en het onderwijs 
speelt dit een zeer beperkte rol. 

Het percentage buitenlandse afzet wordt gerelateerd 
aan de inzet van flexwerkers (gemeten in de Enquête 
Beroepsbevolking), zowel flexibele werknemers als zzp’ers, 
door middel van een fixed effects-regressie waarmee we de 
jaarlijkse veranderingen analyseren in het percentage flex-
werkers per sector over de periode 1996–2016. Zo houden 
we rekening met niet-waargenomen sectorspecifieke facto-
ren over de tijd. Daarnaast controleren we voor het effect 
van de conjunctuur via de jaarlijkse groei in het aantal wer-
kenden. Ook wordt er gecontroleerd voor de technologi-
sche ontwikkeling via de automatiseringskans ( Nedelkoska 
en Quintini, 2018), seizoenfluctuaties in het aantal wer-
kenden, het gemiddelde aantal opleidingsjaren en het 
beroepsniveau per sector. Daar werkgevers juist vanwege de 
behoefte aan flexibiliteit eerder geneigd zijn om jongeren 
in te zetten (die zijn immers meer bereid om een flexibel 
contract te accepteren), zou het opnemen van variabelen 
voor de inzet van jongeren ertoe leiden dat de relatie tussen 
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Globalisering wordt vaak genoemd als een van de oorzaken van 
de steeds verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt. In hoeverre 
komen flexibele arbeidscontracten vaker voor in sectoren met 
meer buitenlandse afzet? 

IN HET KORT
 ●Het zijn vooral uitzend- en oproepkrachten die de vraagfluctuaties 
opvangen in de sectoren die onderhevig zijn aan globalisering.
 ●Het lijken dus met name de laagopgeleide flexwerkers te zijn die te 
kampen hebben met de negatieve gevolgen van globalisering.
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globalisering en flexwerk kan worden onderschat. Daarom 
controleren we niet voor het percentage jongeren per sector. 

Resultaten
Net als Scheer et al. (2016) vinden we een positieve rela-
tie tussen de ontwikkeling van het percentage buitenland-
se afzet en het percentage werkenden met een flexibele 
arbeidsrelatie (tabel 1). Een toename van het percentage 
buitenlandse afzet in een sector van 10 procentpunt gaat 
gepaard met een toename van het percentage werkenden 
met een flexibele arbeidsrelatie van 2,7 procentpunt. 

Niet voor alle soorten flexwerk is er sprake van een 
positieve relatie tussen buitenlandse afzet en het percen-
tage werkenden. Het blijkt dat deze relatie alleen positief is 
voor oproepkrachten en uitzendkrachten. Een toename in 
het percentage buitenlandse afzet in een sector van 10 pro-
centpunt gaat samen met een toename in het percentage 
uitzendkrachten met 0,9 procentpunt, en het percentage 
oproepkrachten met 1,4 procentpunt. 

Voor de overige flexwerkers, namelijk mensen met een 
regulier tijdelijk contract of zzp’ers, vinden we geen posi-
tieve relatie tussen de buitenlandse afzet en het percentage 
werkenden in de sector. Voor werknemers met een regulier 
tijdelijk contract is deze relatie, hoewel klein in omvang, 
zelfs negatief en niet significant. Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat internationale handel ook de nodige ken-
nis en vaardigheden van werknemers vraagt, zoals onder-
handelingsvaardigheden, communicatieve vaardigheden 
en taalvaardigheden (Smits et al., 2018). De (schaarse) 
werknemers die over deze kennis beschikken, zullen relatief 
vaak beginnen met een regulier tijdelijk contract en snel 
een vast dienstverband aangeboden krijgen. Eerder bleek al 
dat reguliere tijdelijke contracten vaker worden ingezet als 
screening voor vaste contracten (Van der Aa et al., 2015). 
Vervolgonderzoek naar de relatie tussen globalisering en 
flexibilisering zou daarom ook expliciet moeten kijken naar 
de benodigde vaardigheden voor de verschillende soorten 
flexibele banen.

Conclusie en discussie
In een nieuw sociaal akkoord hebben werkgevers en de 
bonden afspraken gemaakt voor meer zekerheid op de 
arbeidsmarkt. Een beleidsuitdaging hierbij is dat arbeids-
marktflexibilisering in een belangrijke mate samenhangt 
met globalisering. Dat geldt echter niet voor alle soorten 
flexwerk. De inzet van oproepkrachten en uitzendkrachten 
hangt samen met internationale handel, maar de inzet van 
reguliere tijdelijke contracten en zzp’ers niet. Oproepkrach-
ten en uitzendkrachten zijn in vergelijking met de meeste 
andere soorten flexwerkers vaker laagopgeleid (Smits, de 
Vries en Gringhuis, 2021). Bovendien zijn dit tevens de 
flexwerkers die minder goed scoren op zaken als baan- en 
werkzekerheid, inkomen en ontwikkelmogelijkheden op 
het werk (Smits et al., 2021). Dit is opnieuw een aanwij-
zing dat het met name de laagopgeleiden zijn die te kampen 
hebben met de negatieve gevolgen van globalisering. Dit 
inzicht is van belang voor beleid gericht op compensatie 
van de verliezers van globalisering via actief arbeidsmarkt-
beleid, leven lang ontwikkelen of sociale vangnetten, zoals 
bijvoorbeeld is betoogd door Van Schaik (2020). 
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1 Analyses op sector-jaarniveau, gecontroleerd voor conjunctuur (verandering in aantal werkenden), automa-
tiseringskans, seizoensfluctuaties, onderwijsniveau, beroepsniveau, trend en jaardummy’s 2000 en 2003
*/**/*** Significant op respectievelijk tien-, vijf- en eenprocentsniveau

Relatie tussen percentage buitenlandse afzet  
en percentage flexwerkers

TABEL 1

Flex
werkers 
(totaal)

Tijdelijk 
contract 

met 
uitzicht 
op vast

Tijdelijk 
contract 
(langer 
dan een 

jaar)

Tijdelijk 
contract 
(korter 
dan een 

jaar)
Uit zend
krachten

Oproep
krachten Zzp’ers

Percentage 
buitenlandse 
afzet1

0,267*** –0,011 –0,019** –0,003* 0,094*** 0,144*** 0,063


