
L a a N W I J Z E R
Het Loonwijzer-project bestaat uit een website www.loonwijzer.nl met een salarischeck voor de lonen van ruim 160 beroepen toegespitst op

de situatie van de bezoeker, beschrijvingen van beroepen, een doorlopende enquete en nog veel andere informatie. De auteurs zijn betrok-

ken bij de analyse van de enquete. In de Loonwijzer-enquete zijn jongeren en vrouwen wat oververtegenwoordigd, maar de gegevens zijn ge-

wogen zodat ze een betere afspiegeling vormen van de Nederlandse beroepsbevolking.
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maar is uitzendwerk echt lo leuk? Uitzend-

krachten melden in ieder geval even vaak als

andere werknemers dat ze leuke collega's

hebben en dat de sfeer op de afdeling ple-

zierig is. Ook rapporteren uitzendkrachten

ongeveer even vaak als anderen dat ze ple-

zier hebben in hun werk.

Tenslotte hebben we gekeken naar de ver-

diensten van uitzendwerk. De gemiddelde

uurlonen voor mensen onder de 30 jaar ver-

schillen nauwelijks. Maar bij de dertigers

loopt hetverschil al op tot 2 euro gemiddeld,

bij de veertigers en bij de vijftigers is het

6 euro, lOals de grafiek laat zien. Kortom, op

de korte duur is uitzendwerklO gek nog niet,

maar voor de langere-termijnperspectieven

lOu het niette lang moeten duren.

Grafiek: Gemiddelde bruto uurlonen van uitzendkrach-

ten en andere werknemers. Gewogen data loonwijzer

2002-2004.
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verrichtte werk, of dat ze gekleurd worden

door de tijdelijkheid van de baan.

Aan de andere kant geven uitzendkrachten

veel vaker dan werknemers aan dat ze onder

hun opleidingsniveau werken. Ruim vier op

de tien zegt dat hij/zij overgekwalifieerd is

voorde baan, tegen gemiddeld slechts twee

op de tien werknemers. Uitzendkrachten vol-

gen ook in veel mindere mate cursussen en

opleidingen bij de werkgever. Heeft twee-

derde van de werknemers een training ge-

volgd bij de werkgever, onder de uitzend-

krachten is dit slechts een derde. Kijken we

alleen naar degenen die het afgelopen jaar

een training hebben ontvangen, dan is het

aantal dagen training bij uitzendkrachten la-

gerdan gemiddeld bij werknemers.

In reclamespots van uitzendbureaus wordt

de uitzendkracht doorgaans afgeschilderd

als de immer opgewekte spil van de organi-

satie. Over die spil-functie zwijgen we hier,

Uitzendkrachten verschillen nogal van ove-

rige werknemers als het gaat om hun toe-

komstverwachtingen. Terwijl tweederde van

de werknemers verwacht over een jaar nog

bij dezelfde werkgeverte werken, is dit voor

uitzendkrachten minder dan een derde.

Uitzendkrachten weten niet wat ze volgend

jaar doen, qua werk. Ie verwachten bij een

andere werkgever te werken of, in mindere

mate, een studie te volgen of nog iets anders

te doen.

Meer dan vier op de tien uitzendkrachten

heeft in de afgelopen vier weken naar een

andere baan gelOcht. Voor de overige werk-

nemers is dit twee op de tien. Dat verschil

ligt voor een deel aan de leeftijd: uitzend-

krachten zijn gemiddeld aanzienlijk jonger

dan aile werknemers, en jongeren zijn vaker

op zoek naar een andere baan. Maar ook als

gecontroleerd wordt voor leeftijd lOeken uit-

zendkrachten vaker naar ander werk.

Het werk dat uitzendkrachten verrichten

blijkt in allerlei opzichten minder zwaardan

gemiddeld het werk van werknemers.

Uitzendkrachten rapporteren minder vaak

dat hun baan emotioneel belastend is, dat

hun baan mentaal zwaar is en dat ze licha-

melijk zwaarwerk doen. Ook werken ze min-

der vaak op werkplekken waar de werkdruk

hoog is. En tenslotte hebben ze mindervaak

monotone taken. De vraag is of deze oorde-

len direct gekoppeld kunnen worden aan het
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