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De rol van het uitzendbureau verandert
De uitzendbranche trekt aan. De vraag naar flexibel personeel stijgt en alles wijst er op dat de flexibilisering 

van arbeid voorlopig zal blijven toenemen. De rol van het uitzendbureau verandert daarbij. Zeker voor 
Olympia geldt dat we steeds vaker in een vroeg stadium betrokken worden omdat flexibel personeel 
integraal onderdeel is van de bedrijfsvoering. Outsourcing is daarbij een trend. Dat vraagt veel kennis van 
de processen bij de klant. Wij denken daarin mee en zijn bijvoorbeeld in staat om een volledig deel van 

het productieproces over te nemen. Zo zijn wij meer en meer een partner en niet alleen leverancier van 
flexuren. Het vertaalt zich in duurzame relaties met contracten van meerdere jaren.

Cees Verkuyl - CCO Olympia Uitzendbureau

Toegenomen regeldruk en concurrentie zorgen voor een veranderend speelveld
De uitzendbranche is sinds haar ontstaan in de jaren zestig een belangrijke bedrijfstak. De branche verstrekt een 
significant deel van de beroepsbevolking werk en vervult de rol van economische indicator. De toegenomen 
regeldruk en concurrentie zorgen voor een steeds veranderend speelveld. Het is echter vooral de economische 
conjunctuur waar de bureaus van afhankelijk zijn. Het gaat goed met de branche, al zijn de tijden voorbij 
waarin uitzendbureaus slechts een leverancier zijn van arbeidscapaciteit. Wil je in deze tijd meekomen dan 
zijn extra diensten en een hoog kennisniveau onontbeerlijk, zo blijkt uit ons kwalitatieve onderzoek. Daarnaast 
laten onze analyses zien dat de unaniem uitgesproken ambitie om te groeien realistisch is.
Maurits van Son - Graydon Nederland

Groei per regio
(in balanstotaal)

Groei verdeling
(in balanstotaal)

18.524 actieve bedrijven
Facturen worden gemiddeld na 
44,7 dagen voldaan
8,2 jr gemiddelde leeftijd
61% BV’s (+ 28% tov NL)

Groeiprognose Uitzendbranche 
uitgesplitst: Eenmanszaken vs BV’s

Credit Management Graydon Finance Rating
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Kans op wanbetaling binnen nu en één jaar. 
(Waarbij AAA gelijk is aan de geringste kans)

Gebasseerd op de Graydon Groei Score
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De mate waarin de activiteiten met schulden worden gefinancierd.
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