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Bedrijven en instellingen besluiten vaak
ad hoc een bepaald outplacementbureau
in te schakelen. Voor het eerst is er nu
een instrument dat helpt om op een af-
gewogen en professionele wijze te
komen tot de keuze voor het juiste bu-
reau. Dit artikel biedt een staalkaart in
de ‘top-of-the-market’ op dit moment.

e totale omzet voor diensten bij de
gezamenlijke (51) NOBOL-leden
bedroeg in 2006 120 miljoen euro.

De NOBOL is de brancheorganisatie van
outplacementbureaus. De leden dekken
driekwart van de markt van outplacement
en loopbaanadvies af. Dat betekent dat de
totale omzet van deze markt in Nederland
circa 160 miljoen euro bedraagt. In zijn
geheel kan de markt van outplacement-
bureaus worden geschat op 150-180 be-
drijven. Uitgaande van een gemiddeld
outplacementbudget van € 4.000,- (geba-
seerd op 1.267 sociale plannen in de peri-
ode 2005 – 2007) zou het gaan om 40.000
outplacement- en loopbaanbegeleiding-
trajecten. De helft hiervan valt te catego-
riseren als individueel of groepsgewijs
outplacement; hierbij gaat het dus om
circa 20.000 trajecten per jaar.
Uit jaarlijks onderzoek van Heliview blijkt
dat het aantal outplacementtrajecten in
2007 ten opzichte van 2006 fors is gedaald.
Bedroeg het aantal outplacementtrajecten
onder de onderzoekspopulatie in 2006 nog
16.500, in 2007 werd nauwelijks de helft
daarvan gehaald.Met name groepsoutpla-
cement blijkt de afgelopen jaren in om-
vang aanzienlijk te zijn verminderd, ten

gunste van individuele loopbaanbegelei-
ding: de goede conjunctuur heeft daar de
afgelopen jaren een handje aanmeegehol-
pen. De verhouding outplacement : loop-
baanadvies was voorheen 75-25, nu is dat
50-50. De verwachting is dat de omzet op
het terrein van preventieve herplaatsing en
employability verder zal toenemen. Daar-
naast mag worden verwacht dat bij een re-
cessie het gebruik van (groeps)outplace-
ment (weer) fors zal groeien.

Twee categorieën. Op de mobi-
liteitsmarkt zijn talloze spelers actief. Zoals
gesteld gaat het hierbij om circa 150 bu-
reaus die professioneel aan outplacement
en/of loopbaanadvies doen.Daarnaast zijn
er vele honderden ZZP-ers op de markt
actief. Het aantal grote outplacementbu-
reaus is evenwel beperkt. De landelijke
spelers vallen uiteen in twee categorieën.
In de eerste plaats zien we bureaus die on-
derdeel uitmaken van een groot uitzend-
bureau en die veel doen op het terrein van
groepsgewijs herplaatsen van boventallig
personeel. Daarvoor bieden ze een full ser-
vice pakket aan, inclusief detachering of
contractovername, jobhunting etc. Doel is
in de regel om zo snel mogelijk een nieuwe
werkplek (extern) te vinden voor boven-
tallig personeel.
Daarnaast zijn er de outplacementbu-
reaus, die veelal aan de wieg hebben ge-
staan van de markt en van de NOBOL,
zich hebben bekwaamd in individueel
outplacement en van daaruit ook meer en
meer diensten aanbieden op het terrein
van loopbaanontwikkeling en employabi-

lity. Van de eerste groep is Randstad HR
Solutions een voorbeeld, in de tweede
groep kennen we onder meer Van Ede en
Partners en Focus.
Op het terrein van loopbaanbegeleiding
en outplacement heeft Randstad HR So-
lutions een marktaandeel van zo'n 13 pro-
cent. Beperken we ons tot de outplace-
mentmarkt dan ligt dit aandeel boven de
20 procent. Van Ede en Partners heeft een
marktaandeel (sterk gegroeid) van 9 pro-
cent. Andere grote spelers zijn: Focus,
USG Restart, Capability en Right Ma-
nagement. Tabel 1 biedt een overzicht van
de 10 grootste spelers op de outplace-
mentmarkt (per medio 2008).

aast deze grote spelers zijn er out-
placementaanbieders die zich op
één of enkele sectoren richten

(SWA,Metalektro Noord-Oost, P&O Ser-
vices bijvoorbeeld), die hun dienstverle-
ning inrichten aan de hand van een heel
eigen filosofie (Metacentrum, antroposo-
fisch vertrekpunt), die zich richten op een
specifieke doelgroep (ouderen bijvoor-
beeld) of die hun outplacementdienstver-
lening niet als primaire bezigheid aanbie-
den, maar naast bijvoorbeeld arbodienst-
verlening, re-integratie, arbeidsbemidde-
ling en dergelijke. Met name de opkomst
van de IRO-trajecten (Individuele Re-in-
tegratie Overeenkomsten) heeft ertoe ge-
leid, dat het onderscheid tussen outplace-
ment en re-integratie diffuus is geworden.
Zo zijn Randstad Rentree (re-integratie)
en Randstad HR Solutions sinds 1 janua-
ri 2008 gefuseerd.

Outplacementmarkt
de maat genomen
DE TOP VAN DE MARKT IN KAART GEBRACHT
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Invloed. De invloed van de grote uit-
zendbureaus op de groepsoutplacement-
markt is de afgelopen jaren sterk toegeno-
men. Natuurlijk waren er ook in het verle-
den uitzendbureaus die zich daarmee be-
zighielden (denk aan Vedior Personeels-
diensten, Start),maar het aantal outplace-
mentbureaus dat is opgekocht of is over-
genomen door (grote) uitzendbureaus is
sterk toegenomen. Zo zien we Bureau Cla-
essens nu terug als Right Management,
onderdeel van Manpower, is de Smart
Group opgekocht door Vedior enzovoort.
Aan de bovenkant van de markt is een
omgekeerde tendens zichtbaar. Outplace-
mentbureaus bieden meer en meer dien-
sten aan in de sfeer van individuele loop-
baanbegeleiding en employability. Daarbij
kan het ook gaan om specifieke ouderen-
programma’s (veerkrachtscan), program-
ma’s gericht op het zelfstandig onderne-
merschap etc. Door deze diensten digitaal
aan te bieden kunnen zij grote groepen

van werknemers bedienen. Uit ons onder-
zoek bij twintig (meest grote) bedrijven in
de zakelijke dienstverlening, in de handel
en transportsector en in de industrie blijkt
dat er een weinig expliciet keuzeproces aan

het inschakelen van outplacementbureaus
ten grondslag ligt. Bedrijven kozen in de
meeste gevallen voor de breedte van het
aanbod of het gegeven dat het ging om een
dochter van een uitzendbureau waarmee
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Beeld : Pavel Losevsky

Route naar ander werk

Naam Onderdeel van Aantal medewerkers

USG Restart USG 

Focus Nederland 

Van Ede en partners 

Capability Adecco 

Funktie Mediair Vedior 

Randstad HR Solutions Randstad 

Right Manpower 

B&A 

ChainWorks 

Lee Hecht Harrison LHH 

Tab . De  grootste outplacementaanbieders
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men al een overeenkomst had afgesloten.
Gespecialiseerde bureaus werden gekozen
omdat zij een bepaald type dienstverlening
verzorgen of ervaring hebbenmet een spe-
cifieke doelgroep. De keuze voor een out-
placementbureau blijkt uiteindelijk een
kwestie van ‘trial and error’, de kwaliteiten
en prestaties van het bureau moeten in de
praktijk blijken.

Resultaten. Hoewel het oordeel van
de meeste bedrijven over de outplace-
mentbureaus waarmee zij (inmiddels)
werken redelijk positief is, klinkt in de in-
terviews wel een kritische ondertoon.Out-
placementbureaus maken verwachtingen
niet altijd waar, beloven vaak te veel, ver-
tillen zich soms aan een opdracht. Met
name voor moeilijker herplaatsbare groe-
pen vallen de resultaten wel eens tegen. Bij
groepscontracten en onvoldoende scherp
geformuleerde resultaatafspraken is er de
neiging tot ‘cherry picking’: concentreren
op de eenvoudig te plaatsen gevallen en zo
een target halen. Het devies is volgens de
wat meer kritische bedrijven: goed oplet-
ten, er bovenop zitten, scherpe en duidelij-
ke afspraken maken, regelmatig resultaten
evalueren. Aan de deelnemende bedrijven
is ook gevraagd welke activiteiten en in-
strumenten effectief (of minder effectief)
worden bevonden. Activiteiten zoals (in-
terne of externe) detachering of het in-
schakelen van het eigen mobiliteitsbureau
worden door deze bedrijven effectiever be-
vonden dan het inschakelen van een out-
placementbureau.
Op basis van de ervaringen met het out-
placementbureau werd in een aantal ge-
vallen het contract niet verlengd, of werd
de samenwerking anders ingericht –
meestal met meer regie door het bedrijf
zelf. Van de bedrijven, die outplacement
volledig aan een extern bureau hebben uit-
besteed is een aantal daar inmiddels van

teruggekomen. Alle reden om actief te
werken aan de verbetering van de kwaliteit
van de besluitvorming bij inschakeling van
een outplacementbureau: daarvoor heb-
ben wij het outplacement keuze-instru-
ment ontwikkeld.

Keuze-instrument. In opdracht
van een van de grootste ondernemingen
in de zakelijke dienstverlening hebben wij
91 professionele bureaus die aan groeps-
outplacement doen, uitgebreid onder-
zocht. Aan elk bedrijf is gevraagd een
eigen bureauprofiel aan te leveren, daar-
naast is de informatie op de website van
deze bureaus bestudeerd. Door hiervoor
een vast format te gebruiken waren wij in
staat de bureauprofielen ook onderling te
vergelijken en te waarderen. De volgende
onderwerpen zijn in het bureauprofiel
uitgevraagd:

1. Waarin onderscheidt het bureau zich
van andere aanbieders?
2. Beschrijving van activiteiten?
3. Beschrijving van producten en dien-
sten?
4.Welke innovatieve zaken worden aan-
geboden en waarom innovatief?
5. Beschrijving van doelgroepen?
6. Beschrijving van referenties naar type
opdrachtgever naar sector?

iteindelijk hebben 86 bureaus in-
formatie aangeleverd en blijken er
39 bureaus te typeren zijn als een

landelijke speler met relevante expertise in
de zakelijke dienstverlening.Vervolgens is
onderzocht in welke mate deze bureaus
voldoen aan in de branche vigerende kwa-
liteitsstandaarden (zie kader). Er zijn drie
standaarden gehanteerd:

• voldoet aan kwaliteitstandaarden lid-

Kwaliteitstandaarden
Op de markt van outplacement is de NOBOL als brancheorganisatie actief en de NOLOC als beroepsorganisatie. In  heeft FNV

Bondgenoten het initiatief genomen tot het certificeren van outplacementbureaus. Hiervoor is contact gezocht met het certificering-

bureau Cedeo. Volgens de bond is er te weinig zicht op de resultaten en prestaties van outplacementbureaus. Hiertoe is ook samen-

werking gezocht met de NOBOL. Inmiddels heeft dit geleid tot een samenwerkingsovereenkomst tussen FNV Bondgenoten en de

NOBOL. Inzet van FNV Bondgenoten hierbij is dat werkgevers alleen gebruik maken van Cedeo erkende bureaus. Inmiddels hebben 

NOBOL-leden dit Cedeocertificaat behaald en zitten er  ‘in traject’. Doel van de NOBOL is dat binnen twee jaar (als Cedeo dat tempo

haalt althans) alle leden van de NOBOL zijn gecertificeerd. Daarvoor moeten zij zich onderwerpen aan een kwaliteitsonderzoek door

Cedeo. Dit onderzoek dat wordt gehouden onder klantwerkgevers en klantwerknemers moet minimaal het rapportcijfer ‘’ opleveren

om het certificaat te kunnen behalen. Daarmee ligt de kwaliteitslat bij het Cedeo-keurmerk hoger dan bij het Blik op Werk keurmerk: in

het laatste geval volstaat het rapportcijfer ‘’.

Fig . Typologie van dienstverlening outplacementbureaus
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maatschap NOBOL;

• gecertificeerd door CEDEO;

• erkend door de stichting Blik OpWerk.

ier bureaus vallen af omdat ze aan
geen enkele kwaliteitsstandaard
voldoen en zo ontstaat een groep

van 35 landelijk opererende outplace-
mentbureaus die nader is onderzocht.
Het figuur biedt een overzicht van de ver-
deling van deze 35 bureaus over de ver-
schillende typen dienstverlening.
Tenslotte hebben wij in de vorm van een
balanced scorekaart een wegingskader
ontwikkeld waarmee een bedrijf kan
komen tot de keuze voor het juiste out-
placementbureau. Die keuze is in de regel
afhankelijk van de situatie die zich voor-
doet, het type bedrijf, het type functies
van boventalligen en dergelijke.

e hebben daarom drie soorten
dienstverlening onderscheiden:
groepsoutplacement, individueel

outplacement en employability. Gedachte
erachter is, dat de vorm van dienstverle-
ning en het soort instrumenten dat wordt
ingezet verschilt bij groepsoutplacement
(waar snelheid geboden is), individueel
outplacement (waar maatwerk centraal
staat) en employability (waar breedte van
het dienstenpakket zoveel mogelijk werk-
nemers uitnodigt om deel te nemen).

Scoren. Ons vertrekpunt voor het we-
gingskader is, dat een bureau zich in kwa-
liteit en expertise kan onderscheiden op
elk van deze drie onderscheiden velden
van dienstverlening, als (naast bewezen ex-
pertise naar sector, functie en doelgroep):
1. het bureau op het dienstverleningsseg-
ment de diensten full service (breed) kan
aanbieden en daarop bewezen expertise
heeft: kan men bijvoorbeeld bij groeps-
outplacement ook een mobiliteitcentrum
bemensen, doet het bureau aan contract-
overname, biedt het bij individuele trajec-
ten ook de mogelijkheid van de Individu-
ele Re-integratie Overeenkomst aan, doet
het bureau aan coaching en career gui-
dance bij employability etc.
2. het bureau de producten en activitei-
ten op maat gesneden kan aanbieden;
3. het bureau beschikt over innovatieve
instrumenten en daarin ook actief inves-
teert;
4. het bureau een eigen visie op de
dienstverlening heeft ontwikkeld, die aan-
sluit bij de filosofie van het bedrijf waar-
voor het opdrachten uitvoert (de op-
drachtgever);
5. het bureau kan bogen op bewezen re-
ferenties die aansluiten bij de vraag van de
opdrachtgever.

Op elke dimensie kunnen bedrijven maxi-
maal 5 punten scoren en in totaal 25 pun-

ten. Op basis van deze balanced score-
kaart kon een geobjectiveerd overzicht
worden opgesteld van de bureaus, reke-
ning houdend met elk van de drie onder-
scheiden werksoorten. Om het proces
transparant te houden is een ondergrens
van16 punten gehanteerd voor elk van de
drie categorieën dienstverlening. Tabel 2
biedt de uitkomsten.Daarbij maken wij de
kanttekening dat de bureaus niet in volg-
orde van kwaliteit maar in willekeurige
volgorde worden gepresenteerd. Een twee-
de kanttekening is, dat het hier een voor-
beeld betreft die specifiek van toepassing is
op een van de grootste dienstverlenende
bedrijven in Nederland.De outplacement-
meter geeft voor een ander bedrijf, met
ander type werkgelegenheid en in een an-
dere sector maatwerk uitkomsten, die af-
wijken van het hier gepresenteerde voor-
beeld. De gearceerde bureaus zijn specifiek
doelgroepgerichte outplacementbureaus.
Het overzicht biedt een staalkaart van de
‘top-of-the-market’ op dit moment.

Drs. Kees van Uitert is managing partner
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Drs. Peter A.H. Bakker is bestuursadviseur

HR en oud-directeur van NS

Mobiliteitscentrum

(pbconsultancy@xsall.nl)
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Individueel outplacement Groepsoutplacement Employability

Focus Nederland BV Randstad HR Solutions Van Ede en partners

Van Ede en Partners Smart Groep Mobiliteit Focus Nederland BV

Joosten&partners Focus Nederland BV Converge BV

Metacentrum USG Restart Right Management

Lee Hecht Harrison Right Management B&A

Converge BV Lee Hecht Harrison Compagnon

Doornbosch Laagland Joosten&partners Lee Hecht Harrison

Holkema Personeels Management Mintz Joosten&partners

Gerritsen adviesgroep Human Capital Group Human Capital Group

Elffers en partners Menea Holkema Personeels Management

Alites adviesgroep BV Capability Alites adviesgroep BV

Erik Deen outplacement BMC Talent BMC Talent

Randstad HR Solutions DBM Menea

Smart Groep Mobiliteit Doornbosch Laagland

AB Consult BV AB Consult

Funktie Mediair Gerritsen adviesgroep

Arte Consult Randstad HR Solutions

Funktie Mediair

Meijer en Meijaard

Tab  preselectie van outplacementbureaus
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