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1. Direct aan de CAO gebonden werkgevers
Geeft u een opgave van:
o Het aantal direct aan de CAO gebonden werkgevers:
2.425.vestiglngen
o De gebruikte bronnen voor het bepalen van dit aantal:
Uitvraag onder leden. februari-maart 2011
o De gehanteerde onderzoeksmethode voor het bepalen van dit
aantal:
Uitvraag onder ABU-Ieden In de periode 18 februari t/rn 28
maart 2011 naar een aantal kemgegevens, waaronder het
aantal vestigingen. Op deze uitvraag heeft 72,8% van de leden
gereageerd1 de cijfers zijn niet geëxtrapoleerd. Er is gevraagd
naar het aantal vestigingen op 1januari 2011.
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N.B. Omdat er niet voor is gekozen de uitkomsten van de
uitvraag te extrapoleren betreft dit dus een onderschatting van
de werkelijke omvang.
Geef voor dit ;l8ntaJ aan:
o rn.b.t. welke peildatum (dag/maand/jaar)
uitgevoerd:

de meting is

1 januari 2011

2. Direct aan de CAO gebonden werknemers en
werknemers gebonden op basis van artikel 14
Wet op de CAO
Geeft u een opgave van:
o Het aantal direct aan de CAO gebonden werknemers en
werknemers gebonden op basis van artikel 14 Wet op de CAO:
132.216 FTE
o De çebrulkte bronnen voor het bepalen van dit aantal:
Uitvraag onder leden, februari-maart

2011
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o De gehanteerde onderzoeksmethode
aantal:

voor het bepalen van dit

Uitvraag onder ABU-Ieden in de periode 18 februari t/rn 28
maart 2011 naar een aantal kemgegevens, waaronder het
aantal gewerkte uren door uitzendkrachten. Op deze uitvraag
heeft 72,8% van de leden gereageerd, de cijfers zijn niet
geëxtrapoleerd. Er is gevraagd naar het aantal gewerkte
uitzenduren in de periode 1 januari 2010 t/rn 31 december
2010. Het aantal uitzendkrachten in FTE is berekend aan de
hand van het standaard aantal uren per jaar dat CBS hanteert
voor een voltijdequivalent,
namelijk 2080 uur per werknemer.
N.B. Omdat er niet voor is gekozen de uitkomsten van de
uitvraag te extrapoleren betreft dit dus een onderschatting
de werkelijke omvang.
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Geef voor dit aantal aan:
o m.b.t. welke periode de meting is uitgevoerd:
1 januari 2010 tjm 31 december 2010

3. Werkgevers gebond~ndoor de werkingssfeer
Geeft u een opgave van:
o Het totaal aantal werkgevers dat onder de werkingssfeer

van

de CAO valt:
5.962 vestigingen
o De gebruikte bronnen voor het bepalen van dit aantal:

CBS StatHne, bewerKing ABU
o De gehanteerde onderzoeksmethode voor het bepalen van dit
aantal:

Het CBS publiceert in Statline het aantal vestigingen van
uitzendondernemingen
(sbi 74501/78201). De laatste cijfers
waarover zij beschikken hebben betrekking op 1 januari 2010.
Om de cijfers vergelijkbaar te maken met de cijfers over de
werkgevers direct aan de CAO gebonden, dienen deze
omgerekend te worden naar het aantal vestigingen op 1
januari 2011. De ontwikkeling in uitzendomzet is gebruikt om
het aantal vestigingen op 1 januari 2011 te berekenen. CBS
rapporteert dat de uitzendomzet in de uitzendbranche in het
jaar 2010 is afgenomen met 2,5%. Dit percentage is
vervolgens toegepast op het aantal vestigingen van
uitzendondememingen
zoals bekend is op 1 januari 2010.

Geef voor dit aantal aan:
o m.b.t. welke peildatum (dag/maand/jaar)
uitgevoerd:

de meting is

1 januari 2011

4. Werknemers gebonden door de werkingssfeer
Geeft u

een opgave van:

o Het totaal aantal werknemers dat onder de werkingssfeer van
de CAO valt:

206.761 FTE
o De gebruikte bronnen voor het bepalen van dit aantal:
CBS StatIine, bewerking ABU
o De gehanteerde

onderzoeksmethode

voor het bepalen van dit

aantal:
Op basis van ontwikkelingsdjfers die CBS elk kwartaal
publiceert voor de branchecode 74501/78201 is het totaal
aantal gewerkte uitzenduren berekend. Voor 2010 komt dit uit
op 430 miljoen gewerkte uitzenduren. Het aantal
uitzendkrachten in FfE is berekend door middel van het
standaard aantal uren per jaar dat CBS hanteert voor een
valtijdequivalent, nameUjk 2.080 uur per werknemer.
Geef

voor dit aantal aan:

o m.b.t. welke periode de meting is uitgevoerd:

1 januari 2010 t/rn 31 december 2010

