
Het klinkt als een paradox, maar niets is minder waar. Juist in de dynamische wereld van (uitzend)- 
werk, is aandacht voor duurzaamheid extra belangrijk. Maar hoe integreer je dit in de drukke  
dagelijkse praktijk? Met het project Fit voor Flex wil STOOF, het opleidingsfonds van de uitzend-
branche, samen met uitzenders de bewustwording van duurzame inzetbaarheid vergroten. 

 H
et eerste project, waaraan vijf 
uitzenders deelnamen, is net  
afgerond. Het vervolg start in 
september (zie kader). Chantal 
Huinder, projectmanager bij 

STOOF (Stichting Opleiding & Ontwikkeling 
Flexbranche): “De dynamiek in de wereld van 
werk treft juist uitzendkrachten. Deze groep 
heeft flexibele arbeidsrelaties, is vooral prak-
tisch opgeleid en minder snel geneigd de eigen 
regie te pakken. Kortom, een groep voor wie 
bewustwording van duurzame inzetbaarheid 
extra belangrijk is en daar ook best wat steun 
bij kan gebruiken.”

WORKSHOPS
Fit voor Flex wil uitzendkrachten, interce-
denten en opdrachtgevers bewuster maken 
van duurzaamheid en uitzendkrachten sti-

muleren hier ook zelf mee aan de slag te gaan.  
Timing was één van de deelnemende organi-
saties. Projectleider Sandra Berenpas: “Onze 
intercedenten hebben de workshops van 
STOOF gevolgd en onder andere geleerd hoe 
ze een ontzettend breed onderwerp als duur-
zame inzetbaarheid bespreekbaar kunnen 
maken bij uitzendkrachten. Vervolgens  
hebben zij zelf een aantal uitzendkrachten 
door middel van workshops en interventies 
meegenomen in de wereld van duurzame  
inzetbaarheid en hen bewust gemaakt van 
het belang hiervan.”

Dit werkte niet alleen goed voor uitzend-
krachten, maar ook voor intercedenten zelf. 
Berenpas: “Natuurlijk hebben onze inter-
cedenten altijd al aandacht voor duurzame 
inzetbaarheid, maar door dit project hebben 

ze wel een verdiepingsslag gemaakt.” Huin-
der: “We hoorden van diverse intercedenten 
dat dit hun kennis heeft verrijkt. Ze staan nu 
anders in hun werk en zijn een completere 
gesprekspartner voor zowel uitzendkrachten 
als inleners.” Berenpas, lachend: “Ze denken 
nu ook beter na over hun éigen duurzame 
inzetbaarheid.”

AFBAKENEN
Om het traject - dat aardig wat tijd vergt van 
alle intercedenten - behapbaar te houden, 
koos Berenpas binnen Timing voor een afge- 
bakende groep van vier intercedenten, twee 
inleners en twaalf uitzendkrachten die  
vrijblijvend aan het project hebben mee-
gedaan. Berenpas: “Ook het begrip duurzame 
inzetbaarheid hebben we wat afgebakend, 
want dat is erg breed en niet voor elke uit-

Fit for flex
Duurzame inzetbaarheid 
in de praktijk

In de praktijk

38   SEPTEMBER 2018



39   JUNI 2016

Duurzame inzetbaarheid 
in de praktijk

zendkracht even duidelijk. Intercedenten 
kregen vragen als ‘Wat moet ik doen dan?’ en 
‘We hoeven toch niet te sporten, he?’ Het 
werd allemaal best spannend gevonden.”

Timing focuste op twee onderdelen: vitaliteit 
en loopbaan. Immers, zo redeneert ook Huin-
der van STOOF: “Een gesprek over duurzame 
inzetbaarheid en je loopbaanperspectieven 
heeft enkel zin als de basisbehoeften goed 
zijn ingevuld. Als iemand niet fit is of kampt 
met schulden, hoef je echt niet aan te komen 
met het brede thema duurzame inzetbaar-
heid. Eerst moet die basis goed zijn.”

MEDISCH ONDERZOEK
Timing begon bij de basis en bood de deel-
nemende uitzendkrachten de mogelijkheid 
mee te doen aan een uitgebreid, preventief 
medisch onderzoek. Berenpas: “De uitslagen 
werden door een leefstijlcoach individueel 
besproken met de uitzendkrachten: vanwege 
de privacywetgeving komen wij de uitslagen 
niet te weten. Wel hebben we gezegd: ‘Als er 
naar aanleiding van de uitslag dingen zijn 
waar je aan wilt werken, dan kun je dit  
bespreken met ons.’ Zo is het bijvoorbeeld 
denkbaar dat we een cursus ‘stoppen met 
roken’ vergoeden.”

SCHOLING, STAGES,  
TAALCURSUSSEN
Na deze gezondheidscheck, was het tijd voor 
de kern van het project: de loopbaan. In een 
gesprek met uitzendkrachten kwamen  
zaken aan de orde als: ‘Wil je dit werk blijven 
doen? Vind je het leuk? Kun je dit fysiek  
volhouden?’ Maar ook: ‘Zal dit werk over vijf 
jaar nog bestaan?’ Berenpas beschrijft een 
van de deelnemende uitzendkrachten. “Zij is 
een operationeel medewerker. Deze vrouw 
functioneert prima en heeft het in principe 

goed naar haar zin. Maar haar droombaan is 
het niet, zo vertelde ze tijdens de workshop. 
Ze heeft vanjongs af aan altijd geluidstech-
nicus willen worden. Het is mooi dat ze dat 
uit durfde te spreken. Een belangrijke voor-
waarde voor dit soort gesprekken is namelijk 
dat je volledig open en eerlijk tegen elkaar 
moet zijn.”

NETWERK EN SCHOLING
En nu? Kan deze uitzendkracht haar droom 
waarmaken? “We kunnen haar niet onmid-
dellijk aan een baan als geluidstechnicus 
helpen, dat is onze sector ook niet, maar we 
hebben wel een groot netwerk dat we  
kunnen inzetten om haar te helpen. We  
kijken bijvoorbeeld of ze één dag in de week 
ergens stage zou kunnen lopen of dat ze op 
een andere manier relevante werkervaring 
op kan doen. En, meer in het algemeen,  
hebben we uitzendkrachten veel te bieden op 
het gebied van scholing. We zijn al volop  
bezig met de opleiding voor banen van de 
toekomst. Van grote meerwaarde zijn ook de 
Nederlandse taaltrajecten die wij aanbieden. 
Taal is zo basaal; je ziet mensen echt opbloei-
en tijdens die cursus.”

DUURZAAMHEID IN DE VEZELS
Timing start binnenkort met het tweede deel 
van het project, dat meer de verdieping 
zoekt. Berenpas: “Maar ook na afloop daar-
van gaan wij door met het onderwerp  
duurzame inzetbaarheid. Wij willen dit 
structureel gaan inbedden in onze proces-
sen. We blijven die workshops geven en 

duurzaamheid wordt een vast gespreks-
onderdeel met uitzendkrachten.” Huinder: 
“Dat is precies wat we willen bereiken met 
dit project. Uiteindelijk moet STOOF hierbij 
overbodig worden. De duurzaamheids-
gedachte moet in de vezels van alle uit-
zenders komen te zitten.”

TROTS EN WAARDERING
Voor de intercedenten die meededen aan het 
traject was het een intensieve periode.  
Berenpas: “Het vraagt commitment, want 
onze intercedenten deden dit naast hun  
gewone werk. Soms moesten ze bijvoorbeeld 
in het weekend opdrachten voor de work-
shops afronden.” Huinder: “Ook de dynamiek 
van de branche zelf kan een obstakel zijn, 
doordat zowel de intercedent als uitzend-
kracht vertrekt. Toch mag dat laatste geen 
belemmering zijn. Als je hieraan begint, 
moet je je realiseren; je maakt iemand duur-
zaam inzetbaar, maar niet per se voor je  
eigen organisatie. Je doet het ook voor het 
algemeen belang en vanuit goed werk- 
geverschap. En vindt iemand dan elders een 
baan? Dan heb je een mooi visitekaartje  
afgeleverd!” Huinder: “Dit project heeft  
ervoor gezorgd dat uitzendkrachten zich 
echt bewuster zijn geworden van hun duur-
zame inzetbaarheid. Dat vind ik het mooiste 
resultaat. Ze denken hier nu over na. En 
dankzij dit traject zijn ze ook trotser gewor-
den. Ze voelen zich gewaardeerd, omdat wij 
deze tijd in hen geïnvesteerd hebben. Want 
eigenlijk zeg je hiermee ook tegen je uitzend-
krachten: ‘Wij zijn blij met jullie.’”   

Nieuwe deelnemers gezocht

Het project Fit voor Flex krijgt een vervolg. Binnenkort start STOOF het traject  
De Duurzame Uitzendkracht, waar tien nieuwe uitzendorganisaties aan mee kunnen 
doen. Met ondersteuning van een handboek en workshops van STOOF gaan inter
cedenten met duurzame inzetbaarheid aan de slag. Deze workshops zijn gratis. Voor 
meer informatie, zie http://www.stoof-online.nl/subsidies/duurzame- inzetbaarheid-
esf-subsidie/de- duurzame-uitzendkracht-project-ii/. Geïnteresseerden kunnen zich 
online aanmelden op de website van STOOF of via email naar huinder@stoof online.nl. 
Uiteindelijk resulteert het project in een praktijkgericht handboek dat voor de hele 
branche beschikbaar is. 

“De duurzaamheidsgedachte 
moet in de vezels van alle uit

zenders komen te zitten.”


