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Tjebbe van Oostenbruggen | directeur Brainnet

Een zoektocht om te komen
tot een duurzame ontwikkeling
van onze arbeidsmarkt



Een vaste baan aanbieden is voor een werkgever niet altijd het 
beste antwoord als je bedenkt dat die baan over een paar jaar 
überhaupt niet meer bestaat. Voor veel specialistische functies 
worden steeds vaker zzp’ers ingeschakeld. Deze specialisten 
worden vaak op eigen verzoek tijdelijk gebonden aan een 
project. Zij zetten zich in voor een specifieke opdracht of taak. 
Opdracht af? Dan graag door naar de volgende uitdaging
bij een andere opdrachtgever! Daarbij is de behoefte van
organisaties steeds vaker kort cyclisch.

De cijfers
In juni 2015 publiceerden TNO en het CBS een onderzoek
naar flexibele arbeid. Daarin constateerden zij dat het aandeel 
arbeiders dat werkt met een flexibel contract toeneemt.

Waar de flexibele schil in 2007 nog 20% bedroeg en in 2014 
25%, verwacht men in 2020 uit te komen op een flexibele 
schil van 30%. Omdat de laatste jaren het aantal vaste arbeids-
krachten in vrijwel alle sectoren is afgenomen, kunnen we 
vaststellen dat ‘flexibele arbeid’ dus de voorkeur heeft boven 
‘vaste arbeid’.

Daarom deze denktank
Met de (online) denktank Eerlijke Flex geven we ruimte aan 
belangenbehartigers, economen, hoogleraren, trendwatchers, 
opdrachtgevers en zzp’ers om hun visie te delen over de
ontwikkelingen van de flexibele arbeidsmarkt. Het doel van dit 
alles is te komen tot nieuwe inzichten en ideeën die leiden tot 
een duurzame ontwikkeling van onze (flexibele) arbeidsmarkt.
Dit boek is een verzameling van alle interviews, visies en
reacties die we verzamelden. Intussen gaat het denken en
delen van visies online gewoon door. Wilt u uw mening delen? 
Ga dan naar www.eerlijkeflex.nl..

De arbeidsmarkt verandert. Vandaag de dag 

bestaat de arbeidsmarkt uit vaste banen en 

flexibele arbeid, zoals uitzenden, detacheren 

van medewerkers, payrolling, de inzet van zelf-

standig professionals, interim managers

en freelancers. Organisaties hebben te maken 

met inleenovereenkomsten, consultancy-

opdrachten, statements of work én nog vele 

andere manieren. We zien dat mensen steeds 

meer de behoefte hebben zichzelf te organise-

ren. Ze willen relevant werk doen, met anderen 

samenwerken aan uitdagende opdrachten en 

verantwoordelijk zijn voor de indeling van tijd. 

Vastigheid doet er minder toe.
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Vertrouwen bij
externe inhuur
is goed, controle
is beter

Corné van der Linde | oprichter en adviseur bij het onafhankelijke adviesbureau Labor Redimo
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De overheid heeft als taak om goede en handhaafbare regels op te 
stellen en die te controleren. Meer en meer verantwoordelijkheid 
wordt echter bij de inlener belegd. Als reactie hierop hebben inle-
ners hun inleenbeleid aanscherpt om forse naheffingen en boetes 
te voorkomen. Onderdeel hiervan zijn (dure) audits bij leveranciers/
bemiddelaars van personeel. Een ruling of horizontaal toezicht van 
de Belastingdienst is ook een veel geziene maatregel.

Tijdgevers vs. tijdnemers
In de discussie van eerlijke flex-wetgeving zijn twee type spelers het 
belangrijkst. Tijdgevers en tijdnemers. Tijdnemers betalen tijdge-
vers. De belangen zijn groot. Tijdgevers willen goed worden behan-
deld en gecompenseerd worden voor de tijd (kennis/inspiratie) 
die ze beschikbaar hebben gesteld. Tijdnemers willen winst maken 
door hun kosten laag te houden en/of meer omzet te boeken.

Wet en regelgeving en controle
daarop is nodig
Rond 1860 zei Thorbecke: ‘Wat door de kracht van de burgerij 
kan worden te weeg gebracht, al duurt het iets langer, dat moet 
de wetgever niet willen doen’. Het was een liberaal die het daar 
niet mee eens was. Samuel van Houten constateerde dat er op 
grote schaal misbruik werd gemaakt van kinderen. Arbeiders, 
waaronder kinderen, moesten 7 dagen per week, 12 uur werken. 
In 1874 zijn hiertegen spelregels opgesteld door de overheid. En 
dat was maar goed ook. Tijdnemers zaten in een negatieve spiraal 
van het verlagen van kosten over de rug van arbeiders/kinderen. 
Het kinderwetje van Van Houten werd overigens niet nageleefd. 
Pas toen in 1889 de arbeidsinspectie werd opgericht, en daad-
werkelijk ging controleren, ging het beter.

Complexe regels
Anno 2015 is de situatie anders. Wetgeving zoals die tegen 
kinderarbeid, slechte werkomstandigheden en kwetsbare werk-
nemers blijft nodig. Echter, vragen de huidige economische en 
sociale om nieuwe regels. De wetgeving die vanaf de jaren 50 is 
ontwikkeld, werkt niet meer. De jaren 50 wetgeving en cao’s zijn 
ouderwets en teveel gericht op het vaste dienstverband en het in 
de watten leggen van werknemers. >>

Het verleden wijst uit dat regelgeving en 

controle door de overheid, op juiste toepassing 

van wetgeving en cao’s, noodzakelijk is. 

Relatief nieuw is dat de inlenenende organisa-

ties meer en meer leveranciers moeten gaan

controleren. Controle is nodig omdat de

belangen en verleidingen groot zijn en de

huidige wet- en regelgeving zo complex is

dat er veel ‘misgaat’.



Als reactie op de huidige ontwikkelingen (bijvoorbeeld flexibi-
lisering) schieten de overheid en vakbonden volledig door. Ze 
hanteren de normen van de jaren 50 en proberen de flexibilisering 
terug te dringen. Daarnaast komt de overheid met wetgeving als 
reactie op relatief kleinschalige incidenten. Nieuwe wetten zoals 
de Wet Werk en Zekerhheid en (ontbrekende) wetgeving rondom 
zelfstandig ondernemers zorgen er juist voor dat organisaties nog 
meer hun vlucht zoeken in flex en ingewikkelde inleenconstructies. 
Terwijl dit juist niet het doel was. Iedereen worstelt nu met com-
plexe en dure regels die niet doen waarvoor ze eigenlijk bedoeld 
waren. Wij zien hoe profit en non-profit organisaties problemen 
hebben met de huidige wetgeving en cao specifieke afspraken. 
Hieronder een aantal praktijkvoorbeelden van de toepassing en 
betekenis van de nieuwe Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 
en Wet Werk en Zekerheid (WWZ) die per 1 juli (volledig) zijn 
ingegaan.

Inzet van zzp in de praktijk
Er zijn ongeveer 1 miljoen zzp’ers in Nederland. Ondanks de 
nieuwe modelovereenkomsten, is het (om vooral fiscale redenen) 
nog steeds niet toegestaan om zzp’ers onder leiding en toezicht 
te laten werken. Zeker niet als het een bestaande functie betreft. 
In de praktijk zie je dat communicatieadviseurs, recruiters, pro-
grammeurs, leraren, pakjesbezorgers, steigerbouwers, et cetera 
als zzp’er worden ingehuurd. Ondanks dat deze zzp’ers over een 
VAR beschikken, werken ze vaak onder leiding en toezicht van de 
inlener en op een bestaande functie. Worden de huidige regels 
zuiver toegepast, zullen deze organisaties naheffingen en boetes 
opgelegd krijgen. PostNL overigens niet omdat zij een (onbegrij-
pelijke) ruling heeft gekregen van de belastindienst t.a.v. pakket-
bezorgers. Het slechte is dat deze regels er niet zijn voor de zzp’er 
of opdrachtgever. De regels zijn er vooral voor de Belastingdienst. 
Zij lopen anders inkomsten mis. Gelukkig controleren ze niet al te 
scherp, maar dat kan veranderen nu de Wet Aanpak Schijncon-
tructies is aangenomen.

Zzp: Wiebes kan organisatiebreed 
naheffingen opleggen
De wetgeving rondom zzp is verslechterd. Wiebes heeft de VAR 
een nieuw en duurder jasje gegeven; de modelovereenkomsten. 

Dit kost de opdrachtgever meer tijd en geld dan een VAR. Voor 
Wiebes was de wetswijziging belangrijk omdat hij de handhaving 
voor de Belastingdienst gemakkelijker heeft gemaakt. Organisaties 
nu eerder en organisatiebreed boetes en naheffingen opgelegd 
worden. Denkt u veilig te zijn met een door de Belastingdienst 
goedgekeurde modelovereenkomst? Dan heeft u het mis.  
De feitelijke situatie t.a.v. de arbeidsrelatie geldt nog steeds. 

De opdrachtgever is aansprakelijk
Een zzp’er onder leiding en toezicht laten werken bij uw organisa-
tie is spelen met vuur. De kans dat een organisatie wordt gecontro-
leerd is niet groot maar de naheffing en boetes wel. In het kader 
van de stelling ‘vertrouwen bij externe inhuur is goed, controle is 
beter’ ben ik van mening dat organisaties bij de inzet van zzp’ers 
de doorleners (o.a. broker, Managed Service Provider en bureaus) 
scherp moeten controleren. Zijn de processen op orde? Worden de 
juiste voorwaarden toegepast? Zijn de dossiers op orde? Is het con-
tractsjabloon goedgekeurd door de Belastingdienst? Kunt u boetes 
en naheffingen contractueel echt verhalen op de bemiddelaar? 
In de praktijk gaat er (zonder dat het nodig is) nog veel mis met 
betrekking tot aspecten die de opdrachtgevers zelf kan beïnvloe-
den. Het zzp-risico kan alleen geëlimineerd worden door geen 
zzp’ers meer in te zetten. Maar als u wel zzp’ers inzet, regel en 
controleer dit dan zo goed als mogelijk. Bedrijven zoals PostNL 
vragen een ruling aan bij de Belastingdienst of hebben horizontaal 
toezicht. Dit biedt bedrijven de meeste zekerheid.

WAS en WWZ zijn gedrochten
Andere voorbeelden zijn de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) 
en Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze nieuwe wetten leiden tot 
ontslagen, nieuwe constructies om de starre en dure ontslagregels 
te ontwijken en extra administratieve lasten en kosten voor het 
bedrijfsleven. Deze wetten zijn te snel in elkaar gezet. De wetten 
zijn te omzeilen. De reactie van Asscher op de kritiek is veelzeg-
gend. Hij zegt te vertrouwen op de werkgevers. Het tegendeel zal 
gebeuren. Zelfs de rijksoverheid en gemeenten lozen hun flex en 
payrollkrachten. Waarom? Vaste werknemers worden in Nederland 
te goed beschermd (Bron: OECD indicators on Employment Pro-
tection Legislation 2013) en hebben daarnaast goede voorzienin-
gen in het geval van werkloosheid. Daarnaast moeten werkgevers 



zieke werknemers twee jaar lang doorbetalen. Dit valt nog
te verzekeren maar de premies gaan bij ziekte fors omhoog. 
Zeker voor MKB-bedrijven is dit niet te overzien. Samengevat: 
naast piek, ziek en strategische personele flexibiliteit, zie ik door de 
nieuwe regels een nog grotere (ongewenste) vlucht naar flex.

Inleners aansprakelijk voor doen
en laten leveranciers
Een gevolg van de Wet aanpak schijnconstructies is dat inleners 
van personeel (nu nog meer) verantwoordelijk zijn geworden 
voor het doen en laten van hun leveranciers. Houden leveranciers 
zich niet aan de wet of cao, dan is de inlener vaker aansprakelijk. 
Inleners krijgen daarmee een nog grotere verantwoordelijkheid 
en kosten naar zich toegeschoven. In het kader van de stelling 
‘vertrouwen bij externe inhuur is goed, controle is beter’ zullen de 
inlenende organisaties (in plaats van de overheid) de contracten en 
administratie van leveranciers en bemiddelaars moeten controle-
ren. Zijn de raamcontracten aangepast zodat de inlener het recht 
heeft om schade en boetes te verhalen op de leveranciers? Past 
de leverancier de juiste cao toe? Stort de doorlener ook af op de 
G-rekening? Et cetera...

Hoe verder?
Vakbonden, de overheid en werkgeversorganisaties zijn in hun
regelgeving doorgeschoten. Dit is niet goed voor Nederland, 
werkgevers, werknemers en zzp’ers. Voorlopig zullen we het 
met de huidige wet- en regelgeving moeten doen. Werkgevers, 
werknemers en zzp’ers zijn creatief. Voor de langere termijn ben ik 
hoopvol. Ik verwacht dat de politiek, vakbonden en werkgevers-
organisaties uiteindelijk hun verantwoordelijk pakken en met nieu-
we regels komen die passen bij huidige arbeidsmarkt. De politiek 
loopt wel vaker achter op de ontwikkelingen. Goede ideeën zijn er 
genoeg.

Corné van der Linde is oprichter en adviseur bij het onafhankelijke 
adviesbureau Labor Redimo. Labor Redimo helpt organisaties bij 
het verbeteren van de werving van personeel (vast en flex).
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De overheid 
moet stoppen 
het leven van 
een zzp’er 
zuur te ma-
ken

Tjebbe van Oostenbruggen | directeur Brainnet



De vraag die rijst: Waar is de zzp’er beter mee af? Een klant 
wil immers een bepaalde vorm van zekerheid hebben bij het 
inhuren van een zzp’er. Zekerheid dat zij als klant niet achteraf 
aangeslagen worden voor loonheffingen door de Belasting-
dienst. Als die zekerheid niet bij de Belastingdienst gehaald kan 
worden, waar haal je die dan als klant? Juist, bij de zzp’er. 
Dan worden de zzp’ers gecontroleerd op het nakomen van 
fiscale verplichtingen. Daarnaast worden de eisen rondom 
dossiervorming tijdens de opdracht verhoogd en inzetten die 
te lang duren, zullen preventief gestopt worden. De meeste 
zzp’ers beantwoorden liever de 27 vragen op de VAR voor 
de start van een opdracht. Wiebes weet dit en toch wordt de 
wetgeving doorgezet.

Zzp’ers moeten inleveren
Lasten eerlijker verdelen, arbeid meer laten lonen en onderne-
merschap stimuleren. Het hervormen van het belastingstelsel 
klinkt uitstekend. Maar, net als in alle andere plannen die de 
afgelopen jaren als proefballonnetjes zijn opgelaten, leveren 
de zzp’ers in. Zij raken hun belastingvoordelen kwijt en het 

opbouwen van pensioen in eigen beheer wordt fiscaal ontmoe-
digd. Minister Asscher spreekt over verplichte deelname aan 
collectieve pensioenregelingen en arbeidsongeschiktheidsverze-
keringen voor zzp’ers. Waar stopt het? Stopt het pas als zzp’ers 
weer gelijk gesteld zijn aan loondiensters qua risico’s, belasting 
en inkomsten? Ondernemerschap is een keuze. Een keuze voor 
vrijheid. Een keuze om zelf balans aan te kunnen brengen tussen 
risico’s en inkomsten voor nu en later. Een bewuste keuze om 
minder te participeren in de sociale regelingen van Nederland. 
Echte zzp’ers willen helemaal geen bemoeienis van de overheid 
in hun financiën. Toch laat het kabinet proefballonnetjes op...

Schijnconstructies
Het tegengaan van schijnconstructies met zzp’ers klinkt 
eveneens als muziek in de oren. Niemand kan er op tegen zijn 
dat een medewerker gedwongen wordt om tegen de meest 
beroerde tarieven als zzp’er aan de slag te gaan, terwijl de
Nederlandse wet dat beschermt. Premier Rutte heeft in april 
2015 nog gezegd dat het hooguit 5% van de zzp’ers betreft. 
5% van de 900.000 zzp’ers is hooguit 45.000, waarschijn-
lijk geconcentreerd in specifieke risicovolle sectoren zoals de 
postbezorging, tuinbouw en logistieke sector. De vraag die we 
ons als BV Nederland moeten stellen is de volgende: ‘Waarom 
moeten de 855.000 zzp’ers en hun klanten lijden onder de 
wantoestanden veroorzaakt door slechts een kleine groep van 
uitbuiters?’ Deze groep heeft last van dezelfde wetgeving,
dezelfde handhavingsmaatregelen en gepaard gaande admi-
nistratieve lasten. De Wet aanpak schijnconstructies is er alleen 
voor loondiensters, waarom niet ook voor zzp’ers? 
Maak klanten aansprakelijk voor vooraf gedefinieerde wan-
toestanden en laat die 855.000 zzp’ers verder buiten schot. 
Nu ontstaat de situatie dat zzp’ers gedwongen worden in 
payrolling of vervroegd stoppen met hun projecten opdat niet 
2 jaar lang dezelfde persoon wordt ingehuurd. Dit is absoluut 
niet in het belang van de zzp’er. Kiezen voor ondernemerschap 
moet toch gewoon mogelijk zijn in een vrije markt economie? 
Dat Rutte en Roemer hierover van mening verschillen, dat 
geloof ik. Maar dat Rutte zijn eigen kabinet hier niet van kan 
overtuigen....

Het verminderen van administratieve lasten 

klinkt ons allemaal als muziek in de oren, 

ook voor zzp’ers. De VAR, het formulier met 

27 vragen rondom ondernemerschap, maakt 

eindelijk plaats voor een (model)contract 

en toetsing achteraf. Goed of niet? Volgens 

Staatssecretaris Wiebes verandert de wetge-

ving niet en worden de criteria niet strenger, 

alleen de duidelijkheid vooraf wordt vervangen 

door controle achteraf.
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Duurt ‘eerlijke fl ex’ 
het langst?

Mr. Jan Henk van der Velden | Wijn & Stael advocaten



Een opdrachtgever wil een flexibele schil realiseren om zo nodig 
deskundige kennis en bijstand te kunnen inroepen. Een zzp’er 
verkiest de vrijheid en flexibiliteit boven de zekerheden van 
werknemerschap en wil graag in de tijdelijke behoefte van de 
opdrachtgever voorzien. Daarnaast zijn er de in- en doorleners. 
Zij brengen hun netwerk opdrachtgevers en zzp’ers bij elkaar en 
nemen organisatorische en administratieve handelingen op zich.

Checks and balances onvermijdelijk
Zelfs in dit ideaalplaatje is echter niet in alle omstandigheden de 
eerlijke flex verzekerd. Zo bestaat altijd het risico dat een van 
de partijen op een niet eerlijke wijze uitvoering geeft aan de 
overeenkomst. De ervaring leert nu eenmaal dat als er financiële 
belangen in het spel zijn, er altijd partijen kunnen zijn die de 
verleiding niet kunnen weerstaan om verplichtingen uit over-
eenkomst of wettelijke verplichtingen niet na te komen en toch 
naar de andere partijen de indruk te wekken dit wel te kunnen 
en zullen doen. Checks and balances bij de contractvorming 
en de uitvoering van het contract zijn dan ook onvermijdelijk. 
Biedt de opdrachtgever voldoende zekerheid om de facturen te 
voldoen? Voldoet de zzp’er wel aan zijn fiscale- en premiever-
plichtingen om inlenersaansprakelijkheid van de intermediair en 
opdrachtgever te voorkomen? Is hij daadwerkelijk ondernemer? 
Voldoet de intermediair wel aan zijn contractuele taken?

Schade voorkomen en beperken
De noodzakelijke contractuele checks and balances, zoals het 
periodiek overleggen van accountantsverklaringen door de 
zzp’er, zullen de contactpartijen er bewust van maken dat zij 
tegen de lamp zullen lopen als zij hun verplichtingen niet na-
komen. Deze checks and balances kunnen, weliswaar met een 
enigszins negatieve stimulans, bijdragen aan een eerlijke flex. 
En als een contractpartij toch de overeenkomst niet wil of niet 
kan nakomen, zal dat in ieder geval eerder aan het licht komen 
waarmee schade voor de andere contractspartijen kan worden 
voorkomen of in ieder geval beperkt. >>

De titel van dit platform is ‘EerlijkeFlex’.

De vraag is natuurlijk wat wij onder eerlijk 

verstaan en wat je zou moeten doen om een 

zo eerlijk mogelijke flex te realiseren. Rand-

voorwaarde voor eerlijke flex is in ieder geval 

dat de drie hoofdrolspelers in de flex: ‘de 

opdrachtgever’, ‘de zzp’er’ en ‘de in- en door-

lener’, hun bijdrage willen leveren en met een 

integere doelstelling flexcontracten aan gaan.
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Eerlijke verdeling
Een meer principiële discussie is of de opbrengsten tussen de 
hoofrolspelers van de flex wel ‘eerlijk’ worden verdeeld.  
Als het marktmechanisme van vraag en aanbod goed werkt, 
zou een eventuele ongelijkheid in beginsel moeten worden 
gecorrigeerd. Pas als dat in de praktijk niet zo blijkt te zijn, kan 
de overheid in beeld komen om zo nodig met regelgeving het 
marktmechanisme te corrigeren.
De meest vergaande meer maatschappelijk zorg is of de zzp- 
constructie niet tot uitbuiting van mensen leidt. Mensen die 
bijvoorbeeld geen andere keuze hebben dan zzp’er worden 
terwijl zij eigenlijk veel liever de verdiensten en de zekerheid van 
een werknemer zouden hebben. In dat geval is van eerlijke flex 
geen sprake. In de praktijk lijkt dit risico met name aanwezig bij 
laaggeschoolde werkzaamheden. Zo heeft de overheid ingegre-
pen door de inzet van laaggeschoolde zogenaamde Alfahulpen 
voor huishoudelijke hulp als zelfstandige te verbieden.

Het belang van de schatkist
De focus bij de overheid lijkt echter ook vaak te liggen bij de 
vraag of de zzp’er wel echt ondernemer is en niet ten onrechte 
-fiscale- voordelen geniet waardoor de schatkist gelden mis-
loopt. De praktijk leert dat in de politieke discussie het belang 
van de schatkist en het belang om niet tegen wil en dank 
zzp’er te moeten worden, nogal eens door elkaar heen worden 
gebruikt. De vraag is dan ook of andere wet- en regelgeving 
en strenge toetsing van het ondernemerschap daadwerkelijke 
bijdragen aan een eerlijkere flex.

Ondernemer of werknemer?
Een flexibel schil kan ook worden gerealiseerd door de inzet van 
werknemers met een overeenkomst voor bepaalde tijd. Voor 
zover flex wordt gerealiseerd door de flexibele inzet van werk-
nemers, heeft de overheid de mogelijkheden tot het gebruik 
van tijdelijke arbeidskrachten vanaf 1 juli 2015 Wet Werk en 
Zekerheid beperkt. Zoals de naam van de wet al aangeeft, is 
de doelstelling om daarmee de werknemers meer zekerheid te 
bieden. Daardoor is van nog groter belang dat duidelijk is of nu 
van ondernemerschap of werknemerschap sprake is.

Regels inleneraansprakelijkheid 
aangescherpt
Daarnaast heeft de overheid de regeling ter zake van inleners-
aansprakelijkheid verder aangescherpt. Zo kan de opdrachtgever 
en de inlener ook aansprakelijk worden voor loonverplichtingen 
op basis van de Wet aanpak schijnconstructies die per 1 juli 2015 
is ingevoerd. Feitelijk kan daardoor een civielrechtelijke keten-
aansprakelijkheid ontstaan voor het gehele loon, waardoor het 
belang van de eerder genoemde checks and balances alleen nog 
verder toeneemt.

Overheid hoofdrolspeler flex
De opstelling van de overheid en alle nieuwe regelgeving maakt 
het er niet eenvoudiger op. Enerzijds is er maatschappelijk gezien 
een grote behoefte aan de mogelijkheden tot een flexibele inzet 
en anderzijds is er een tendens om deze mogelijkheden toch te 
beperken om zekerheid voor werknemers door beschermen-
de maatregelen te bewerkstelligen. De overheid lijkt in al haar 
regelgeving nog op zoek naar het juiste evenwicht. Gelet op de 
cruciale rol die de overheid nu, maar ook in de komende jaren 
speelt, kan zij worden aangemerkt als vierde belangrijke hoofd-
rolspeler in de flex.
In ieder geval is het voor alle hoofrolspelers van belang helder-
heid te hebben of er civielrechtelijk en/of fiscaalrechtelijk sprake 
is van een werkgeverschap of ondernemerschap en dat dienaan-
gaande door de overheid ook waar mogelijk zekerheid wordt 
geboden.

Toetsing belastingdienst
De VAR–verklaring geeft vooralsnog de contactspartijen in 
ieder geval de nodige zekerheid. Ook de te verwachten nieuwe 
regelgeving zoals het wetsvoorstel Wet deregulering beoorde-
ling arbeidsrelaties die daarvoor in de plaats zal komen, moet in 
ieder geval vergelijkbare zekerheid bieden. De toetsing voor- en 
achteraf door de belastingdienst van modelcontacten kan aan de 
gewenste zekerheid een bijdrage leveren. Voorwaarde daarbij is 
wel dat een eerlijke toetsing van het ondernemerschap door de 
belastingdienst moet kunnen worden verwacht die aansluit bij de 
heersende jurisprudentie wanneer wel en niet sprake is van 



voldoende ondernemingsrisico en zelfstandigheid om onderne-
merschap aan te nemen.

Integere opstelling overheid
Voorkomen moet worden dat bij bijvoorbeeld de toetsing van 
modelcontracten door de belastingdienst de contractpartijen bij 
de flex feitelijk gedwongen worden om strengere eisen van de 
belastingdienst te accepteren. De opdrachtgever , de zzp’er en 
de in- en doorlener kunnen zich de onzekerheid van lange pro-
cedures over het al dan niet bestaan van ondernemerschap niet 
permitteren. Dienaangaande mag een integere opstelling van de 
overheid worden verwacht, bewust van de feitelijke machtspo-
sitie die zij heeft.

Voorbeeldrol
Om ook de komende jaren in de behoefte van flexibele inzet te 
kunnen voorzien, zullen ook alle hoofrolspelers zich dienen in te 
zetten voor een eerlijke flex. Met name de grotere professionele 
partijen kunnen een belangrijke voorbeeldrol vervullen en laten 
zien hoe flex in de praktijk op een verantwoorde manier kan 
blijven functioneren. Daarmee kan ook worden aangetoond dat 
voor zover er sprake is van oneerlijke misstanden dit incidenten 
zijn die moeten worden aangepakt. De investering in eerlijke 
flex zal zich dus op termijn uitbetalen. Eerlijke flex duurt het 
langst!

Mr. Jan-Henk van der Velden, Partner bij Wijn & Stael advoca-
ten en auteur van het boek ‘Iedereen liegt, maar ik niet’.
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Schijnzelfstandigheid
is geen issue
voor B.V.
Nederland

Mr. Tjako Streefl and | directeur Taxpartners

Wanneer spreken we over een schijnzelf-
standige? In de literatuur worden schijn-
zelfstandigen omschreven als ‘mensen 
die in feite werknemers zijn, maar zich 
ten onrechte de status van zelfstandige 
aanmeten, omdat in werkelijkheid hun 
prestaties worden uitgeoefend op de wij-
ze van werknemers verbonden door een 
arbeidsovereenkomst.’ Anders gezegd: 
iemand die formeel de status zzp’er ge-
niet, maar in de praktijk eigenlijk gewoon 
in dienstbetrekking is.

Belastingdienst wil schijn-
zelfstandigheid aanpakken
De Belastingdienst heeft aangegeven dit 
jaar ruim €100 miljoen uit te geven aan 
het aanpakken van schijnzelfstandigen. 
Deze groep doet volgens de fiscus ten 
onrechte een beroep op fiscale faciliteiten, 

Het is vandaag de dag sche-

ring en inslag, de media staan 

er bol van: de schijnzelfstan-

dige. ‘Fiscus jaagt op schijn-

zelfstandige. Belastingdienst 

pakt schijnzelfstandigheid 

aan, einde schijnzelfstandige 

is in zicht.’ De schijnzelfstan-

dige bevindt zich bepaald niet 

onder een gunstige gesternte.



zoals de zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling. Vanwaar die 
belangstelling van politiek Den Haag voor de aanpak van schijn-
zelfstandigheid? Er wordt immers flink de portemonnee getrokken 
om een halt toe te roepen aan de schijnzelfstandige. Het komt 
mij zinvol voor om als wetgever voor alles eerst de omvang van 
de problematiek helder in kaart te brengen, alvorens met zulk een 
zwaar geschut de veronderstelde schijnzelfstandigheid onder vuur 
te nemen.

Omvang schijnzelfstandigheid
is niet scherp te stellen
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken is in 2013 
de aard en omvang van schijnzelfstandigheid in ons land onder-
zocht. Het breed gehouden onderzoek bestond uit een enquête 
onder zzp’ers, interviews met vertegenwoordigers van organisaties 
van zzp’ers, deskundigen en relevante instanties, literatuuronder-
zoek inclusief statistische gegevens en een expertmeeting.
In de conclusie van dit onderzoek staan lezenswaardige passages. 
Zo kwamen de onderzoekers tot de gevolgtrekking dat de klassie-
ke scheiding tussen zzp’ers en werknemers niet scherp te stellen is 
op basis van een eenduidige set van economische en/of juridische 
criteria. Er is geprobeerd om, op basis van de verzamelde gegevens 
van zzp’ers, schijnzelfstandigheid nader af te bakenen.
Uit de gedane analyse blijkt dat situaties van schijnzelfstandigheid 
voorkomen, maar veelal van tijdelijke aard zijn en samenhangen 
met specifieke kenmerken van branches. Het ontbreken van 
samenhang tussen de verschillende criteria wijst er op dat gemid-
deld slechts aan een beperkt aantal van de relevante criteria voor 
schijnzelfstandigheid wordt voldaan. Het op structurele basis in 
een schijnconstructie werkzaam zijn, komt slechts incidenteel voor 
aldus het onderhavige onderzoek. De omvang van schijnzelfstan-
digheid is om die reden niet nauwkeurig vast te stellen.

57,5% van belastingopbrengst
komt uit belasting op arbeid
Beschouw overigens de aanpak van schijnzelfstandigheid eens in 
het licht van een telkens terugkerende discussie. Voor de houd-
baarheid én concurrerend blijven van ons belastingstelsel moet de 
belasting op arbeid omlaag en die van kapitaal omhoog. Onlangs 

kwam uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS) naar voren dat Nederland relatief veel belasting heft op ar-
beid en dat de belasting op kapitaal weinig oplevert voor de schat-
kist. Maar liefst 57,5% van de totale belastingrevenuen komen 
voort uit belastingen op arbeid. Daarmee staat Nederland binnen 
de EU bijna bovenaan (na Zweden). Schatkist technisch is er klaar-
blijkelijk ook een belang om het aandeel van de belastingen op 
arbeid binnen het geheel van belastingopbrengsten niet in gevaar 
te brengen. Het kabinet is dan ook van mening dat schijnzelfstan-
digheid negatieve repercussies heeft voor de overheidsfinanciën.

Rijk palet aan arbeidsrelaties
op de arbeidsmarkt
Het ontmoet natuurlijk geen bezwaar om paal en perk te stellen 
aan sociale misstanden, echter bestaat de kans nu dat er met een 
kanon op een mug wordt geschoten. De proportionaliteit van de 
maatregelen ter bestrijding van schijnzelfstandigheid is dan ver 
te zoeken. Het strikte onderscheid dat wordt gemaakt tussen 
werknemers in loondienst enerzijds en echte zelfstandigen ander-
zijds is veel te zwart wit en doet geen recht aan het rijke palet aan 
arbeidsrelaties op de huidige arbeidsmarkt. Alsof iedere werkgever 
in staat is om zijn werknemers te transformeren in zzp’ers! 
Er bestaat immers al regelgeving op dit terrein die daar een wette-
lijke stok voor steekt.

Esse quam videri
Hoe dat ook zij, bij de aanpak van schijnzelfstandigheid dient het 
adagium esse quam videri (liever zijn dan schijnen) voor ogen 
gehouden te worden. Schijnzelfstandigheid zelve en niet de schijn 
van schijnzelfstandigheid moet centraal staan. En laten we wel 
wezen: schijn en werkelijkheid is een vraagstuk waar de filosofie 
zich al een paar duizend jaar mee bezighoudt. Doe als overheid 
dan ook niet aan zelfoverschatting door te denken de schijnzelf-
standigheid met een contemporaine beleidsvisie uit de wereld te 
kunnen helpen.

Mr Tjako Streefland is fiscaal jurist, en directeur van Taxpartners. 
Naast zijn fiscale advieswerk, is hij vaste columnist bij Accountan-
cy Vanmorgen. 25
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Onze turbulente wereld vraagt
talentmanagement
en nieuwe wetgeving

Prof. dr. mr. Leo Witvliet | hoogleraar interim management Business Universtiteit Nijenrode



Als we puur kijken naar werk, dan zien we wereldwijd autono-
me trends. De eerste is dat mensen steeds vaker een betaalde 
baan combineren met andere werkzaamheden, zoals het aan-
bieden van diensten tegen betaling of vrijwilligerswerk. Tegelijk 
zien we een steeds complexer wordende samenleving. We 
hebben meer, we willen meer en consumenten slikken niet alles 
voor zoete koek. Het aanbod van vandaag is alweer achterhaald 
door de vraag van morgen. Deze veranderingen maken dat 
organisaties heel wendbaar moeten zijn. Het antwoord op de 
wens wendbaar te zijn is het inrichten van een flexibele schil. 
Flexwerkers brengen onmisbare kennis en kunde met zich mee, 
bovendien kunnen zij bij noodzakelijke veranderingen de eerste 
klappen opvangen. Feit is alleen dat organisaties nog onvol-
doende ingericht zijn om snel met flex en vast te schakelen en 
de politiek er alles aan doet om flex te ontmoedigen. Het is 
essentieel dat zowel organisaties als politiek snel in beweging 
komen.

Wendbaarheid en aanpassingsvermogen
Economie is een kwestie van vraag en aanbod. Organisaties 
hebben behoefte aan flex, en we zien dat er een steeds groter 
aanbod is aan flexwerkers. Enerzijds gedwongen maar ander-
zijds is het flexibel inrichten van werk ook voor grote groepen 
werkenden een wens. Er is een verschuiving gaande van hoe 
organisaties omgaan met flex. In de 20e eeuw zorgde de flexi-
bele schil voor reserves, het doel was om bij piek en ziek snel 
gaten opvullen. In de 21e eeuw verschuift het belang. Door de 
versnelde technologische ontwikkelingen met automatisering 
en robotisering tot gevolg, zijn organisaties dynamischer en 
complexer geworden. Wendbaarheid en een hoog aanpassings-
vermogen zijn essentieel. Dit betekent dat medewerkers flexibel 
en zelfstandig moeten zijn. Natuurlijk is de mate waarin wend-
baarheid noodzakelijk is sterk afhankelijk van de bedrijfstak. 
Een hooggespecialiseerd technologische organisatie moet bin-
nen een paar maanden een volledig nieuwe technologie kunnen 
toepassen, dat geldt overigens in veel mindere mate voor een 
ambachtelijke organisatie. De reden om flexibele medewerkers 
in te schakelen heeft vaker te maken met de vraag naar diep-
tespecialisten. >>

We leven in het tijdperk waar chaos over-

heerst. Alles gaat sneller; onze wereld is een 

wereld van veelheid, de samenleving is

turbulent bovendien zijn mensen wereldwijd 

makkelijk en continu met elkaar verbonden. 

We hebben van alles meer en alles is mobiel. 

Om het tempo te kunnen bijbenen, moeten 

organisaties en medewerkers wendbaar zijn. 

Flex is daarop een belangrijk antwoord.
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Wendbaarheid en aanpassingsvermogen vergen dat de juiste 
kennis op het juiste moment aanwezig is. Tijdelijk kennis en 
kunde toevoegen om marktpositie te houden of om snel mee 
te kunnen in technologische oplossingen zijn belangrijk. Mooi 
voorbeeld is het schoenenbedrijf Quick: dit koos voor strate-
gische samen werkingen. Het team van zeventien vaste mede-
werkers ging strategische, tijdelijke samenwerkingen aan met 
topontwerpers uit New York en Milaan. De schoenen worden 
vervaardigd in China waardoor de belangen dusdanig groot zijn 
dat de Chinezen de schoenen niet kopiëren. Organisaties die op 
deze wijze werken, zullen in de toekomst succesvoller zijn. Ook 
grote organisaties als Philips denken na over andere manieren 
van werken, Philips heeft van haar organisatie een project- en 
programma organisatie gemaakt. Er wordt kennis van buiten 
binnengehaald, de teams organiseren zichzelf, hebben een eigen 
budget en resultaatverplichting. Microsoft gaat nog een stap 
verder, hier mogen medewerkers bijvoorbeeld zelf bepalen of ze 
naar het werk komen of niet, ze moeten heel scherp zelf kunnen 
formuleren welke bijdrage zij gaan leveren aan een project en zij 
worden afgerekend op het resultaat.

HR failliete boedel
Ik denk dat veel HR afdelingen binnen organisaties nog een 
flinke slag te maken hebben, eerlijk gezegd vind ik veel HR 
afdelingen nu de failliete inboedel van een bedrijf. Ze houden 
nog veel te veel vast aan klassieke structuren van hiërarchie en 
focussen zich nog te veel op vaste medewerkers. De doelstel-
lingen die organisaties willen bereiken en de veranderingen die 
in de arbeidsmarkt plaatsvinden, vereisen meer dan voorheen 
van organisaties strategisch personeels- en talentmanagement: 
het beschikbaar hebben van de juiste mensen of talenten op de 
juiste plaats en tijd in de best passende vorm (vast, flexibel of 
combinaties daarvan).  
Heel nadrukkelijk moet aandacht worden besteed aan de 
vraag ‘Welke kritische functies moet ik binnen mijn eigen vaste 
structuur hebben, nu en in de toekomst, welke kan ik flexibel 
organiseren en hoe doe ik dat dan? Wie is beschikbaar en welke 
opleidingsvraagstukken roept dit op en welke verantwoordelijk-
heid moeten wij als bedrijf(stak) (weer)daarin nemen? Het gaat 
om de meer existentiële vraagstukken die lange en korte termijn 

aan elkaar moeten verbinden. Dan heb je het over Strategic 
Workforce Planning.

Strategisch personeels- 
en talentmanagement
Ik ben ervan overtuigd dat de zakelijke doelstellingen van be-
drijven niet meer gerealiseerd kunnen worden als de top van de 
organisatie zich niet bewust bezighoudt met het vraagstuk van 
Strategic Workforce Planning en het daarvan afgeleide perso-
neels- en talentmanagement in een geflexibiliseerde context. 
Dit vraagstuk is van groot strategisch belang en dwingt de focus 
te richten op een langetermijnvisie en daarvan afgeleide korte-
termijndoelstellingen. Voor menig managementteam en HRM 
afdeling een uitdaging. Het strategisch personeels- en talentma-
nagement is een zaak van de top van de organisatie, waarbij HR 
een rol te vervullen heeft als schakel tussen top en uitvoering. 
Zij moeten bezig zijn met het faciliteren van de behoefte aan 
kennis en snelheid. Je moet met elkaar snel knopen doorhakken 
over het resultaat dat je als organisatie wilt neerzetten en wat 
dat betekent voor je personeelsbeleid. Het is belangrijk dat je 
investeert in mensen of ze nu flexibel zijn of in vaste dienst. 
Daarnaast vergt de nieuwe wereld coachend leiderschap, je 
maakt afspraken met elkaar over wat je bijdrage is, wat je wilt 
bereiken en wat elk individu moet opleveren. Daarbij gaat het al 
lang niet meer over je aanwezigheid maar om je toegevoegde 
waarde. Het strategisch inzetten van een flexibele schil waarbij 
innovaties en kennis de kern vormen is essentieel.

Uitwassen signaleren
Natuurlijk zie ik ook dat organisaties flex inzetten om hun kost-
prijs te drukken, dat is een absoluut onwenselijke situatie. De 
politieke leiders in Den Haag moeten snel met nieuwe wetge-
ving komen. Het repareren of veranderen van wetgeving die 
stamt uit de tijd dat we uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. 
De economie van toen had heel andere dingen nodig dan de 
economie van vandaag. De noden van tegenwoordig zijn heel 
anders dan toen. De overheid heeft een verantwoordelijkheid 
voor de ontwikkeling van een toekomstgerichte arbeidsmarkt 
met daarbinnen het zelfstandig ondernemerschap. Zij is ook 
verantwoordelijk om uitwassen te signaleren en daartegen actie 



te ondernemen. Maar de politiek is niet langer geloofwaardig 
als zij nog blijft denken dat zij de werkelijkheid naar haar hand 
kan zetten, door middel van wetgeving en fiscale maatregelen. 
Zij ontkent daarmee de maatschappelijke realiteit waar de
zzp’er een wezenlijk onderdeel van uit maakt. De wetgeving en 
het belastingstelsel moeten op de schop om ervoor te zorgen 
dat we met elkaar een toekomstbestendige samenleving kunnen 
creëren. Ik vind ook dat we niet moeten vergeten dat onze
zzp’ers uit alle geledingen van de bevolking komen. 
Ongeveer 70% van de in totaal 800.000 zzp’ers stelt zich
eerder op als zelfstandig opererende werknemer dan een onder-
nemer. Zij voelen zich genoodzaakt om als zelfstandige op de 
markt te opereren, simpelweg omdat zij anders geen inkomen 
kunnen genereren. Laten we ook niet vergeten dat binnen tien 
tot twintig jaar een groot aantal beroepen door automatisering 
en robotisering zal sneuvelen. Als overheid moeten we iets met 
deze gegevens, we moeten mensen helpen met het vergaren 
van je juiste kennis, maar ook beschermen door het betaalbaar 
maken van verzekeringen, hypotheken en we moeten uitbuiting 
voorkomen.

Toekomstbestendige oplossingen
Noem het chaos of crisis; ik vind het opmerkelijk hoe weinig 
organisaties als overheid écht nadenken over de transitie die we 
doormaken. Op dit moment zie ik dat zowel bij het bedrijfsleven 
als de overheid het ‘kloppend maken van getallen’ belangrijker 
is dan de kwalitatieve uitkomst van het werk. Beste overheid en 
beste organisatie, de wereld is in continue verandering, laten we 
met elkaar de mouwen opstropen en stoppen de wereld naar ons 
hand te zetten. Laten we gebruik maken van de veranderingen 
en nieuwe, toekomstbestendige oplossingen bedenken die flexi-
bel genoeg zijn in deze turbulente wereld.

Prof. Dr. Mr. Leo Witvliet werd in 2009 benoemd als hoog-
leraar Interim Management aan de Business Universiteit Nijen-
rode Daarnaast zette hij samen met o.a. prof. dr. Arie de Ruijter 
het Instituut Interventie Management op. Hij typeert zijn werk 
als het verbinding leggen tussen de kennis die verkregen wordt 
vanuit pure klassieke wetenschap en de kennis die aanwezig is 
de dagelijkse praktijk. 31
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‘Hybride cao’s voor 
fl ex en vast vormen
de nieuwe
standaard
in 2020’

Farid Tabarki | oprichter Studio Zeitgeist

‘Hybride cao’s voor flex 

en vast vormen de nieuwe 

standaard in 2020’ Als je de 

arbeidsmarkt vergelijkt met 

een restaurant, dan lijkt het 

aanbod op een menukaart van 

vroeger van een plaatselijk 

restaurantje in Frankrijk: het 

menu du jour kunt u krijgen. 

Take it or leave it. Die tijden 

zijn veranderd. Inmiddels 

zijn de arrangementen op de 

arbeidsmarkt gegroeid tot een 

waslijst aan mogelijkheden. 

Nu heb je al de vaste fulltime 

baan, de vaste deeltijdbaan 

met flexibele extra uren, de 

zzp-constructie, de flexibele 

schil en uitzendbanen. 

Het lijkt wel de menukaart van 

een Chinees restaurant.



Diverse smaken flex
In 2020 zal het aantal smaken alleen maar toenemen. Vast heeft 
diverse gradaties. Het contract is een ingewikkelde invuloefening 
met talloze mogelijkheden. Het kan niet anders of deze diver-
siteit vind je tegen die tijd terug in de collectieve afspraken. De 
keuze zal breder zijn dan ‘vast’ of ‘flex’. Cao’s gaan zelf op een 
menukaart lijken. One size does not fit all. Dit past in een bredere 
trend van een steeds flexibeler opvatting van arbeid: de werker 
in 2020 werkt flexibeler dan nu. Mensen werken in pools, com-
bineren diverse banen en maken regelmatig een carrièremove.

Flexpools
Zelfs de Rijksoverheid, toch een bastion van de klassieke arbeids-
overeenkomst (of beter gezegd ‘aanstelling’) werkt inmiddels 
met flexibele pools. In 2012 waren volgens de website
binnenlandsbestuur.nl in vijftien vooral middelgrote gemeen-
tes ‘interimpools’ of flexibele teams met een soortgelijke naam 
actief. Het gaat nu vooral om het hoger opgeleide en betaalde 
segment, maar het fenomeen breidt zich uit. Ook provincies en 
ministeries werken ermee. bij het ministerie van Volksgezond-
heid, Welzijn en Sport zjin middels de Flex-pool projectleiders 
in te huren. Als de overheid de flexibiliteit al omarmt, doet het 
bedrijfsleven dat zeker. Geen wonder, in alle sectoren zijn veel 
werkers uit op flexibiliteit, keuzemogelijkheden en persoonlijke 
groei. Werkgevers zullen daar wel op in moeten spelen.

Banen stapelen
Ik geloof dat in 2020 een aanzienlijk deel van de beroepsbe-
volking meerdere klussen tegelijkertijd wil oppakken. Iemand 
werkt bijvoorbeeld twee dagen in de week bij een multinational, 
nog twee dagen bij een minder betalende NGO of een lokaal, 
klein bedrijf. De vijfde dag wordt gevuld met zich aandienende 
klussen. Iemand anders zal een job bij verschillende bedrijven in 
dezelfde productieketen willen combineren. Het stapelen van 
banen kan ervoor zorgen dat persoonlijke kwaliteiten optimaal 
tot hun recht kunnen komen en zich steeds nieuwe netwerken 
vormen. Dat is niet alleen goed voor de betrokken werknemers, 
maar ook voor de organisaties die op deze manier aan elkaar 
worden gekoppeld.

Verschillende arrangementen in cao’s
Hybride werknemerschap in een pool van hybride organisaties 
vraagt om hybride cao’s. In een flexibele of hybride cao moe-
ten meerdere smaken mogelijk zijn. Het eenvoudige model van 
een vaste kern met een flexibele schil zal plaatsmaken voor een 
veelkleurig palet aan arrangementen dat recht doen aan de 
noodzaak van organisaties om mee te bewegen met de markt en 
maatschappij. Individuen zullen de noodzaak zien om zich continu 
te blijven ontwikkelen. Behalve veel opties voor werknemers en 
werkgevers om onderling een arrangement uit te werken, zal de 
cao op nog meer punten keuzevrijheid moeten bieden. Onafhan-
kelijk van de mate van ‘vastheid’ van hun contract. Volgens het 
Grote Beloningsonderzoek van NRC Handelsblad, nrc.next en de 
Vlerick Business School zijn mensen anno 2015 ontevreden over 
de persoonlijke relevantie van hun pakket arbeidsvoorwaarden en 
de keuzevrijheid die ze hebben. Bijna 80% wil de regie hebben 
over zijn persoonlijke ontwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van 
scholing. Ook de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbe-
leid schreef in 2013 in ‘Naar een lerende economie’ dat we veel 
meer aan her- en bijscholing moeten doen. Je moet met de laatste 
ontwikkelingen meegaan om nog in de markt te blijven.

Moleculen in een glas water
De verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt is geen los-
staand fenomeen: er is steeds meer sprake van een vloeibare 
samenleving. Mensen staan niet langer strak in het gelid, maar 
bewegen vrij. Als moleculen in een glas water. Ze gaan gemak-
kelijk verbindingen aan en verbreken die ook weer. Dat moet 
ook, want de ontwikkelingen voltrekken zich zo snel dat je 
bijna zeker weet dat de taakomschrijving van vandaag over vijf 
jaar achterhaald zal blijken. De toekomst voorspellen is notoir 
moeilijk. Maar één ding is zeker: in 2020 zal de arbeidsmarkt in 
meer opzichten ‘flex’ zijn dan we nu kunnen voorzien.

Farid Tabarki is de oprichter en directeur van Studio Zeitgeist. Hij doet 
sinds 2000 onderzoek naar de (Europese) tijdsgeest. Farid presenteerde 
daarnaast TV-programma’s zoals MTV Coolpolitics en Durf te Denken, 
van Socrates tot Sartre. Hij schrijft een vaste column in Het Financieele 
Dagblad. In 2013 en 2014 plaatste De Volkskrant hem, als jongste van 
de lijst, onder de tweehonderd meest invloedrijke Nederlanders. 33
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De zp’er is (gelukkig)
in opkomst,
en moet als
ondernemer
z’n eigen
sociale
verzekeringen
regelen

Drs. Wim Davidse | toekomstverteller



Naast een kenniseconomie worden we ook steeds meer een 
flexeconomie. Het aandeel vaste banen neemt af en tege-
lijkertijd neemt het aandeel flexbanen en zelfstandigen toe. 
Ondanks alle economische turbulentie is het aantal oproep- 
en invalkrachten en zelfstandigen sinds 2008 zelfs toegeno-
men. Er zijn verschillen, en die lopen langs de lijnen van de 
kenniseconomie. Van de laag opgeleiden heeft 64% een vast 
contract, aan het begin van deze eeuw was dat nog 75% 
procent. Van de hoogopgeleiden heeft 68% een vast con-
tract, dat was 77%. Van de laag opgeleiden is 9% uitzend-, 
oproep- of invalkracht, dat was 8%. Van de hoog opgeleiden 
is dat slechts 3%. Hoogopgeleiden zijn, als flex een issue is, 
het liefst zelfstandig. 17% van hen is dat al. Bij laag opge-
leiden ligt dat percentage op 15%. Niet alle zelfstandigen 
zijn zp’er. 45% heeft bijvoorbeeld een webshop, haarsalon, 
personeel et cetera

Zelfstandigen tegen wil & dank
Van alle zelfstandigen is 17% laag opgeleid, voorheen was dit 
25% en 41% hoog opgeleid, dit was 28%. Hiervan is 65% 
man en 35% vrouw. Van het aantal nieuwe zelfstandigen is 
7% laag opgeleid en 55% hoog opgeleid. Tussen de nieu-
we laagopgeleide zelfstandigen zitten ook ztwd’ers, oftewel 
zelfstandigen tegen wil & dank. Denk hierbij aan thuiszorgers, 
postbodes en wellicht wat chauffeurs van Uber. Tussen de 
nieuwe, hoogopgeleide zelfstandigen zitten ook oud-
McKinseyanen die ontdekten dat hun klanten minder konden 
betalen terwijl ze zelf tegelijk meer konden verdienen. En ook 
de znp’er (de zelfstandige na pensionering) is in opkomst. 
De zelfstandige na pensionering. De znp’er gaat zelf op zoek 
naar nieuwe prikkels. Deze kennis- en flex trends zetten, als 
er bij wet- en werkgevers niet wezenlijk iets verandert, tot 
2020 gewoon door. En gelukkig. Want uit onderzoeken blijkt 
dat van alle werkenden de zp’ers het gelukkigst én het sterkst 
betrokken zijn. En derhalve het waardevolst.

Werkzekerheid
Zp’ers hebben vanzelfsprekend geen vast arbeidscontract voor 
onbepaalde tijd en geen baanzekerheid. >>

Van de werkzame personen is momenteel 21% 

laag opgeleid, aan het begin van deze eeuw 

was dat nog bijna 30%. Van de lager opgelei-

den werkt 42% en is 15% werkloos. Van de 

werk zame personen is momenteel 35% hoog 

opgeleid, dat was 25%. Van de hoogopgelei-

den werkt 84% en is 5% werkloos. 

We worden overduidelijk een kenniseconomie.
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Afgaande op de geschetste cijfers en trends hebben ze wél 
werkzekerheid.Maar hoe zit het met de sociale zekerheid? 
Voor ‘de wet’ is een zelfstandige niet werk- maar ondernemer. 
Dan gaat het over ‘geen gezagsverhouding met de opdracht-
gever’ en ‘voor eigen rekening en risico’. En dus kent de zp’er 
geen werknemersverzekeringen. Geen WIA, geen WW en 
geen ZW. En bouwt geen werknemerspensioen op. Hoe vangt 
de zp’er dat op? Niet. Nou ja, in beperkte mate.

Een zp’er is zijn eigen sociale zekerheid
Twee derde van de zp’ers (en zzp’ers) heeft geen arbeidson-
geschiktheidsverzekering, zo bleek eerder deze zomer. Ruim 
de helft heeft geen financiële buffer en slechts de helft heeft 
‘iets geregeld’ voor pensioenopbouw. Dat klinkt licht veront-
rustend. Vermoedelijk speelt daarbij ook een korte termijn- 
oriëntatie: waarom zou je nu je geld in dure voorzieningen 
voor een onzekere toekomstige ontvangst steken? Heel men-
selijk, deze fameuze ‘hyberbolic discounting’, maar dat is ook 
precies de reden dat Drees destijds deelname aan de sociale 
zekerheid (grotendeels) verplicht stelde. We hebben gezien 
dat de gemiddelde zp zó goed op de arbeidsmarkt ligt,
dat hij redelijk veilig is voor de gemiddelde tegenslag. 
Uit weer ander onderzoek bleek bovendien recentelijk dat 
ruim meer dan drie kwart van de zp’ers jaarlijks werkt aan
zijn ontwikkeling en opleiding. Een zp’er is dus als het ware 
zijn eigen sociale zekerheid.

Werkondernemersverzekering
Tot op zekere hoogte tenminste. Er kunnen je onhandige en 
gevaarlijke dingen overkomen! Waarschijnlijk wil jij met alle 
plezier doorwerken tot je 70ste, of misschien zelfs langer.
Ondanks dat zullen er uiteindelijk toch een paar jaar over-
blijven, waarin je geen inkomsten meer hebt en toch bood-
schappen moet doen. Daarom pleit ik voor een minimum-
verplichting tot deelname aan werkondernemersverzekerin-
gen. De overheid moet er wel voor zorgen dat die verzeke-
ringen een sterke prijs/kwaliteitverhouding hebben. Ik geloof 
niet zo in pure marktwerking in deze ‘markt’ voor sociale 
verzekeringen. Er is daar té veel marktfalen om het helemaal 
aan commerciële partijen over te laten.

Resumerend kom ik tot de volgende paradoxale conclusies:
• Geef zp’ers, in ons aller belang, maximaal de ruimte!

De zp’er is een slimme, verstandige vakman/-vrouw die 
zich continu ontwikkelt en ten behoeve van de eigen ma-
teriële én immateriële groei gebruik maakt van de groeien-
de mogelijkheden. Die bevlogenheid brengt organisaties, 
onze nationale economie en onze samenleving vervolgens 
op alle fronten enorme voordelen: service, teamspirit, 
energie, kwaliteit, productiviteit, innovatie, internationale 
concurrentiekracht, groei.

• Beknot zp’ers, vooral in hun eigen belang, wat in hun 
vrijheid. Want, ‘de’ zp’er regelt zijn eigen sociale zekerheid 
onvoldoende. Dat is menselijk, en daarmee op een gekke 
manier logisch en voorspelbaar. Daarom moet de overheid 
een minimale verplichting tot werkondernemersverzeke-
ringen invoeren én sterk faciliteren.

Zodat we straks met gerust hart kunnen stellen: ondernemen 
- succes verzekerd!

Drs Wim Davidse is toekomstverteller en strategisch presta-
tie-adviseur. Hij gelooft heilig in de vitale mix van energiek 
ondernemen en aanstekelijk werkgeverschap en de essentiële 
rol van flexibiliteit (zonder flexibiliteit geen zekerheid!).
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Een eerlijk ontwerp -
over de samenhang
van economische,
juridische en
psychologische
aspecten van
de arbeidsmarkt

Marc van der Meer | Bijzonder hoogleraar onderwijsmarkt



Ook het begrip flex roept uiteenlopende connotaties op. 
De vraag naar en het pleidooi voor flexibiliteit klinkt steeds 
vaker in het publieke discours. Toen de eerste uitzendarbeid 
ontstond in de jaren zestig waren de kaders op de arbeidsmarkt 
nog aan het stollen. Op dit moment worden deze stevig ter 
discussie gesteld. Het idee van flexibiliteit heeft in onze open 
markt economie onvermijdelijk verschillende betekenissen. Wat 
de één een wenselijk beeld vindt van ondernemerschap, vrijheid 
en verantwoordelijkheid, vindt de ander een onaanvaardbaar 
risico - voor zichzelf of voor anderen. 

Samenhang
Hoe hangen de diverse economische, sociale en juridische 
aspecten van de flexibele inzet van arbeid eigenlijk samen. 
Hoe veranderen deze en wat is daarvan de betekenis? Een 
oproepkracht levert soms nuttige hand- en spandiensten, maar 
niet zelden verrichten flexkrachten en personen in vaste dienst 
hetzelfde werk, maar wel tegen verschillende voorwaarden, 
waaraan hele andere maatschappelijke eisen worden gesteld.
Nu de flexibilisering van arbeid in steeds meer varianten voor-
komt, is het daarom van belang de relationele aspecten van 
de arbeidsverhouding opnieuw te doordenken. Zo ontstaan de 
laatste jaren nieuwe vormen van oproepcontracten en heeft 
het uitzendwerk zich stevig genesteld binnen en buiten de 

onderneming. Ook nieuwe detacheringsconstructies, zoals bij 
payroll bedrijven hebben een vlucht genomen. Uit de laatste 
empirische gegevens van het CBS en TNO volgt dat in 2014 
22% van de werkenden een flexibele arbeidsrelatie kende (een 
flinke stijging ten opzichte van de 15% in 2004). Tenslotte is 
het aantal zelfstandige professionals die werken voor eigen prijs 
en risico de laatste tien jaar van 8% naar 12% gegroeid.

Ontwikkeling in economische contracten
Dat betekent niet automatisch dat de vaste aanstelling steeds 
minder vaak voorkomt. Nog immer is driekwart van de wer-
kende beroepsbevolking in vaste dienst. Zij wisselen niet van 
baan of van sector en moeten zich eerst en vooral binnen de 
eigen arbeidsorganisatie ontwikkelen. Deze laatste groep heeft 
een arbeidsaanstelling die volgens de economische literatuur 
toch het beste te begrijpen is als een open en impliciet (niet 
in details vastgelegd) contract met de onderneming, waarbin-
nen een medewerker flexibel kan worden ingezet en zich kan 
ontwikkelen. De beloning is dan niet voortdurend onderhan-
delbaar, hetgeen de arbeidsstabiliteit en kans op gedragen ver-
nieuwing bevordert. Vandaag lever je werk voor een prijs, maar 
die beloning is ook gegarandeerd over een wat langere termijn, 
voor morgen, voor volgende week en voor volgend jaar.
En voor werkenden in vaste dienst is de beloning een vooruit-
zicht tot mogelijk het eind van hun loopbaan. In deze over-
eenkomsten is ook een deel van de sociale zekerheid verpakt: 
ziekteregelingen, additionele werkloosheidsbepalingen en de on-
dernemings- of bedrijfstakpensioenen. Voorheen waren dat vaak 
niet-onderhandelbare rechten, maar de laatste jaren is de inhoud 
van deze impliciete contracten aan het schuiven. We gaan later 
met pensioen en we kiezen ons eigen risico bij verzekeringen 
voor ziekte en arbeidsongeschiktheid steeds vaker zelf.

Nieuwe werkprocessen
Deze veranderingen hangen samen met de flexibilisering van 
werkprocessen. Bedrijven en instellingen werken steeds vaker
in ketens en netwerken met een kort-cyclische regelmaat. 
Voor veel ondernemingen is twee jaar vooruitkijken tegenwoor-
dig al een oriëntatie op de middellange termijn. >>

Eerlijke flex- de onderliggende notie van deze 

website verraadt een normatief gedachten-

goed. Want wat eerlijk is en niet eerlijk,

moeten we iemand vragen ons dat te

vertellen? Dit is een kleine speling op de 

verzuchting van Phaedrus over ‘wat goed is 

en wat niet goed is’ in zijn roadtrip door het 

Amerika van de jaren zeventig.*
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Voortgedreven door nieuwe technologische ontwikkelingen ver-
andert de arbeid ook van karakter. Erik Brynjolfsson en Andrew 
McAfee laten in hun boek over The Second machine age uit 
2014 zien dat de micro-electronica niet alleen het handwerk in 
productieprocessen automatiseert, maar ook het denkwerk zoals 
de roosters en het bedrijfstoezicht rationaliseert. Deze auteurs 
tonen zich optimistisch, omdat door technologie een beter onder-
wijs en betere gezondheidszorg binnen handbereik komen. Op 
de arbeidsmarkt worden meer en andere eisen gesteld. Niet-rou-
tinematige aspecten als samenwerken en problemen oplossen 
worden steeds belangrijker. Het komt dan aan op zelfinzicht en 
empathie in de omgang met anderen, en aan het betekenis ge-
ven aan alle informatie die via de digitale snelweg tot ons komt.
De digitalisering van de arbeid verbindt werk en privé. Met een 
computer op zolder kun je online diensten aanbieden en tegelij-
kertijd je bankzaken regelen. Bij menig warenhuis kun je tegen-
woordig een notariële acte afspreken. Mensen zijn door hun 
telefoons altijd bereikbaar, ook ’s nachts, ook op het schoolplein, 
in het weekeind en zelfs op vakantie. Iedereen wil bereikbaar zijn 
om vooral niets te missen en volwaardig mee te tellen. Het gezin, 
het werkteam, de vriendenclub en ook het jeugdvoetbalelftal 
hebben eigen groepsapps, waarop voortdurend wordt uitgewis-
seld, net zoals leerlingen hun huiswerk gezamenlijk via hun mo-
bieltjes doornemen en menig docent voor verrassingen plaatsen. 

Open innovatie
Ook de sociaalpsychologische aspecten van het werk verande-
ren als de grenzen van de onderneming verschuiven. Bedrijven 
zullen bij verdergaande flexibilisering voor hun productontwik-
keling steeds vaker gebruik maken van kennis van buiten. Henri 
Chesbrough van Harvard spreekt van ‘open innovatie’ (2003) als 
ondernemingen de resultaten van startups en R&D van anderen 
weten te benutten. Dat betekent ook dat een onvoorwaardelijke 
inzet van alle partijen niet zomaar verondersteld kan worden. Er 
zijn contracten nodig - en we moeten dus eerst de voorwaarden 
lezen. De vraag is bijvoorbeeld hoe lang het intellectuele kapitaal 
bij flexibele organisaties nog exclusief toekomt aan de bedrijfs-
eigenaar. Wat achter de fabriekspoort gebeurt is strikt vertrou-
welijk, maar als mensen en ideeën van buiten komen moeten 
nieuwe verdeelsleutels tussen ondernemer en innovator ontstaan. 

In de gesloten onderneming uit het verleden was de interne 
bedrijfshuishouding ook vastgelegd in het functiegebouw, die 
doorgaans aan een cao is gekoppeld. Daarin zijn verschillen-
de hiërarchische niveaus in het bedrijf ten opzichte van elkaar 
geordend, met rechten en plichten per functie. In de cao zijn zo 
normen vastgelegd over de verhouding tussen loonschalen en 
het verwachte salarisniveau. Als werkenden steeds vaker flexibel 
in uiteenlopende rollen worden ingezet veranderen ook de noties 
van werktaken en verantwoordelijkheden en de daarbij passende 
waarderingsgronden. Dat betekent dat HR zich actief moet tonen 
om de samenhang in en ontwikkeling van het personeelsbestand 
te bevorderen, anders is er straks in onze vergrijzende arbeids-
markt niet voldoende uitstekend gekwalificeerde arbeid.

De herdefiniëring 
van het psychologisch contract
Bij een flexibele inzet van medewerkers verschuift ook het 
psychologisch contract. Voorheen boden bedrijven en instellin-
gen aan werknemers de zekerheid van het houden van werk 
en meestal ook loongroei, in ruil voor hun loyaliteit. Als on-
dernemingen geen baanzekerheid meer kunnen garanderen, 
zoeken medewerkers andere vormen van omgang en ook van 
risicoreductie. Zij willen zich kunnen ontplooien zodat zij de eisen 
die het werk vandaag stelt, morgen ook nog aankunnen. Een 
I-deal met de werkgever is dan meegenomen, maar ‘investeren 
in jezelf’ is vooral een eufemisme om eerst en vooral aan jezelf 
te denken – bij een volledige flexibele markt is het risico dat er 
anders niemand is die nog voor je zorgt. Werkenden willen dus 
tenminste mee kunnen komen, relaties aangaan en een net-
werk opbouwen om kennis en informatie en eventueel andere 
goederen en diensten te kunnen delen. Als onverhoopt het doek 
valt moeten ze elders weer gemakkelijk een baan kunnen vinden. 
In zo’n omgeving willen flexkrachten uiteindelijk ook de koers 
van de onderneming mede kunnen bepalen. De toekomst van 
de grenzeloze organisatie is immers de toekomst van hun eigen 
werk. Daarvoor zijn in organisaties andere routines nodig die een 
beroep doen op de kennis en vaardigheden van werkenden zelf, 
om het maken van fouten te voorkomen en nieuwe revenuen te 
ontwikkelen. 



Ontwerp van sociaaleconomisch beleid
Als de arbeidsmarkt flexibiliseert worden het economische, juri-
dische en psychologische contract opnieuw gedefinieerd. Nu een 
kwart van de werkende bevolking een flexibele aanstelling heeft, 
moeten we de grondslagen van het arbeidsrecht voor werkenden 
in loondienst en zelfstandige professionals opnieuw doordenken. 
Omdat de arbeidsmobiliteit stijgt, kennis minder lang mee gaat 
en overal aanpassingsvermogen wordt gevraagd, is goed werk-
geverschap en goed werknemerschap nog meer noodzakelijk ge-
worden. Bovendien is een uitstekend onderwijsstelsel voorwaar-
delijk voor een meer flexibele arbeidsmarkt. Kinderen, jongeren 
én volwassen moeten worden toegerust op wat komen gaat door 
ze algemene kennis en vaardigheden aan te reiken, hun vakman-
schap te ontwikkelen en ze het vermogen aan te leren zich verder 
te ontwikkelen. In het ontwerp van de arbeidsmarkt zijn verder 
transitievoorzieningen van groot belang. Dan kunnen mensen 
een soepele overstap maken van school naar werk, van werk naar 
school en van de ene naar de andere baan. We moeten voorko-
men dat personen tussen de wal en het schip vallen, dat is veel 
te schadelijk voor de kwaliteit van hun menselijk kapitaal. Dan 
is re-integratie op maat nodig. De instituties op de arbeidsmarkt 
moeten een brugfunctie hebben. Een goed werkende uitzend-
markt helpt dan, maar als uitzenders voorzieningen inrichten om 
te komen tot de ontwikkeling van loopbanen en een leven lang 
leren van uitzendkrachten helpt dat nog meer. Ook de sectorale 
voorzieningen in allerlei sectoren, in de metaal, de bouw, of de 
grafische sector, net zoals die in het onderwijs of de Rijksdienst 
moeten in zo’n samenhangend levensloopperspectief worden 
ingezet, gericht op vorming en ontwikkeling van mensen. Dat is 
dan - laten we eerlijk zijn- ook onderdeel van een sociaalecono-
misch ontwerp voor de arbeidsmarkt van de toekomst. 

*In Robert Pirsig, Zen en de kunst van het motoronderhoud, 
1974

Marc van der Meer is bijzonder hoogleraar onderwijsarbeids-
markt aan de Tilburg Law School en CAOP in Den Haag. Hij is 
tevens als onafhankelijk wetenschappelijk adviseur verbonden 
aan de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsle-
ven (SBB) in het middelbaar beroepsonderwijs. Hij schreef met 

oa. Ton Wilthagen ‘Naar een nieuw Dutch Design voor flexibel 
én zeker werk’ (2012) en maakte deel uit van de denktank van 
de AWVN, die werkte aan de contouren voor een ‘nieuw sociaal 
beleid in Nederland’ (2014). Hij schreef met Anton Hemerijck en 
Judith van der Veer het boekje ‘Toerusting over de levensloop’ 
(2014), dat ook over dit thema gaat.

Afbeelding: een visualisering van het Utrechtse organisatiebu-
reau De Jonge Honden bij hun Flexival op 25 september 2015, 
op basis van een schema van de auteur (Visser en Van der Meer, 
gepubliceerd in WRR 2007).
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HR in 2020:
van gesloten
hiërarchie
naar netwerk-
organisatie

Tom Haak | Directeur en oprichter HR Trend Institute en partner bij Crunchr



Acht aspecten van de rol van HR die we de 
afgelopen jaren hebben zien veranderen:

1 HR richt zich op een veel bredere groep medewerkers.
2 Vroeger lag de focus van HR op medewerkers met 

een vast contract. Vandaag richt HR zich op een veel 
bredere en meer diverse groep. Het onderscheid tussen 
tijdelijke medewerkers en medewerkers in vaste dienst is 
vervaagd. De contractvorm is niet belangrijk, het draait 
om de bijdrage die iemand vandaag of in de toekomst 
aan een organisatie kan leveren.

3  HR kan goed plannen.
4 ‘Workforce planning’ is steeds belangrijker geworden, 

en HR speelt hierbij een belangrijke rol. HR zit midden 
in de business, en daardoor heeft HR goed inzicht in de 
strategische plannen. Wat voor soort mensen hebben 
we nodig? Wat zijn kritische vaardigheden die we moe-
ten versterken? Waar kunnen we de mensen met die 
vaardigheden vinden?

5  HR heeft minder focus op banen, en meer op klussen
6 Vroeger besteedde HR veel tijd aan het op papier zetten 

van uitgebreide functieprofielen. Dat is gelukkig verle-
den tijd. Het gaat nu veel meer om klussen: wat hebben 
we nodig om een belangrijke klus voor een klant uit te 
voeren? Welke ‘capabilities’ hebben we al in huis en 
welke moeten we beschikbaar maken?

7  HR is sneller en veel minder star geworden.
8 Als je vroeger snel wat wilde, moest je HR niet inscha-

kelen. Dan werd het proces juist vertraagd, omdat HR 
zich graag verschuilde achter regels en procedures. 
Dat is nu wel anders. HR zit als een spin in het web. 
Als je hulp nodig hebt bij het versterken van je team en 
je komt er zelf niet uit, dan ben je bij HR aan het juiste 
adres. HR is stevig verankerd in verschillende relevan-
te communities. Daardoor heeft HR snel toegang tot 
inzichten en suggesties van anderen.

9  HR maakt creatief gebruik van technologie. >>

Het is 2020. De rol van HR is de afgelopen 

jaren aanzienlijk veranderd. In de afgelopen 

jaren hebben we organisaties zien veranderen 

van strakke, gesloten hiërarchieën naar meer 

open netwerkorganisaties. De plek en de rol 

van flexibele medewerkers is ook veranderd. 

Waar flexwerkers vroeger werden gezien (en 

behandeld) als tweede garnituur, maken ze 

tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit van 

de organisatie.
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10 Technologie wordt op verschillende fronten ingezet. Voor 
snelle mobiele communicatie met management en mede-
werkers. Om via een app feedback te geven. Om training 
on the job te faciliteren. Om de prestaties van medewer-
kers te meten en te verbeteren. HR heeft zich ontwikkeld 
tot HR-tech.

11  HR heeft toegang tot een grotere talentenpool.
12 Als je je beperkt tot het talent dat je al in huis hebt, krijg 

je niet altijd het beste dat er beschikbaar is. Veel toptalent 
wil niet meer in vast dienst, maar wil interessante klussen 
voor (diverse) interessante organisaties. In de afgelopen 
jaren is HR veel meer gaan kijken naar externe talen-
tenpools. Niet alleen in Nederland, maar in toenemende 
mate ook internationaal. HR is ook veel meer bereid de 
eigen talentenpool te delen. Eigen medewerkers worden 
ook niet altijd goed uitgedaagd, en door tijdelijke inzet bij 
een andere organisatie kunnen ze veel leren en neemt de 
motivatie toe.

13 HR baseert zich op feiten, niet op opinies.
14 HR heeft geleerd van marketing. Meten is weten.

Door slimme technieken kan je de voorkeuren van 
(potentiële) medewerkers goed in kaart brengen en veel 
beter inspelen op hun individuele wensen en behoeftes. 
HR heeft veel geleerd op het gebied van people analytics, 
en komt regelmatig met verrassende inzichten. HR weet 
wat mensen beweegt.

15 HR hoeft management niet langer te vertroetelen.
16 Het aantal lagen in de organisatie is verminderd. 

Met minder managers loopt het vaak soepeler. Veel HR 
processen zijn geautomatiseerd en managers en mede-
werkers kunnen zelf aan de knoppen draaien. HR kan
zich daardoor veel meer focussen op kerntaken, zoals
het selecteren van talent en het vinden van creatieve 
manieren om de productiviteit te verhogen.

De rol van HR zal zich de komende jaren nog verder kunnen ver-
breden. Vraag is vooral op welke manier HR en de organisaties 
waar ze onderdeel van uitmaakt een rol kunnen spelen om de 
kloof tussen mensen met betaald werk en mensen zonder betaald 
werk te verkleinen.

Tom Haak heeft een brede ervaring in diverse HR management-
functies. Voordat hij HR Trend Institute oprichtte, was hij global 
HR directeur bij ARCADIS. Tom Haak is met name geïnteresseerd 
in het ontwikkelen en inzetten van innovatieve oplossingen 
gericht op HR binnen grote organisaties.
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Wie goed doet...

Aukje Nauta | Bijzonder hoogleraar, kroonlid SER en organisatieadviseur



Zou het basisinkomen een vehikel kunnen zijn voor een betere 
samenleving? En dus kiest Sjir voor een onzeker bestaan als 
‘ondernemend idealist’, zoals hij het zelf noemt. Via de crowd 
sprokkelde hij 12.500 euro bij elkaar. Daardoor kan hij nu twee 
jaar lang al zijn tijd spenderen aan zijn missie: zorgen dat we 
zoveel mogelijk (praktijk)kennis verzamelen over de effecten 
van een basisinkomen. Hij leeft nu al korte tijd zelf van zijn 
magere basisinkomen, dat hij via crowdfunding gerealiseerd 
heeft. In die tijd heeft hij artikelen over het basisinkomen in de 
krant geschreven, is hij meermaals op de radio geweest, geeft 
hij workshops, praat hij met leden van de Tweede Kamer en 
heeft hij richtlijnen voor gemeentelijke experimenten met het 
basisinkomen opgezet. Mede dankzij hem komt momenteel de 
ene na de andere gemeente over de brug met experimenten 
rondom het basisinkomen. Binnenkort geeft hij online college 
over de kennis die hij opdoet over het basisinkomen. De colle-
ges zijn voor iedereen te volgen. Op de website dreamordona-
te.nl schrijft Sjir: ‘Nooit in mijn leven heb ik een betere keuze 
gemaakt. De afgelopen tijd heb ik ontzettend veel geleerd en 
genoten, maar vooral ook ontzettend veel voor elkaar gekregen 
voor het basisinkomen.’

De nieuwe norm van flexibel werken
Is Sjir nu een wel heel idealistische uitzondering, of vertegen-
woordigt hij een nieuwe norm van flexibel werken? Een vraag 
waarop het antwoord alles behalve eenduidig is. Het enige tast-
bare feit is dat steeds meer (jonge) mensen als zelfstandige of 
flexibele arbeidskracht werken. Zo blijkt uit onderzoek van TNO 
en CBS dat het aandeel werkenden met een flexibele arbeids-
relatie is toegenomen van 15 procent in 2004 tot 22 procent 
in 2014. Het aandeel zelfstandigen zonder personeel is in 
diezelfde periode toegenomen van 8 procent naar 12 procent. 
Maar of flexibel werken nu voor de meeste mensen een vrijwil-
lige, idealistische keuze is, dan wel bittere noodzaak vanwege 
gebrek aan vaste banen, daarover tast het meeste onderzoek 
in het duister. Wel meldde de FNV onlangs dat 90 procent van 
de flexwerkers een vast contract wil, althans 90 procent van de 
duizend flexwerkers die de ‘gewoon-goed-werk-meter’ van de 
FNV hadden ingevuld - waarvan niet bekend is of deze >>

Onlangs hoorde ik de 24-jarige Sjir Hoeijmakers 

spreken op een congres. Sjir studeerde cum laude 

af als econometrist, een studie waarmee de

vetbetaalde banen voor het oprapen liggen. 

Maar Sjir wil geen baan. Sjir wil ‘goeddoen’:

een waarlijke bijdrage leveren aan de samenle-

ving. Hij is gegrepen door het fenomeen

basisinkomen. Niet dat hij per se vóór een

basisinkomen is. Wel wil hij weten of het werkt, 

zo’n onvoorwaardelijk basisinkomen.
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groep representatief is voor Nederlandse flexwerkers. Los van 
de vraag of de meeste mensen vrijwillig of ‘gedwongen’ flexi-
bel werken: Sjirs houding tegenover werk illustreert in elk geval 
iets nastrevenswaardigs. Geld, status en carrière zijn niet zozeer 
primaire drijfveren, maar de wil om goed te doen, te leren, en 
waardevol bij te dragen aan de samenleving. Een betere vraag is 
daarom hoe de samenleving, organisaties en werk zodanig zijn in 
te richten, dat we als vanzelf meer mensen zoals Sjir krijgen.

Prosociale waarde-oriëntatie
De meerderheid van mensen wereldwijd heeft - net als Sjir - de 
behoefte om van waarde te zijn voor anderen. Psychologen 
noemen dat ook wel een ‘prosociale waarde-oriëntatie’, ofwel 
de mate waarin iemand zorg heeft voor de wensen, belangen 
en uitkomsten van anderen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste 
mensen (zo’n 60 procent) prosociaal zijn, terwijl veel minder 
mensen (30-40 procent) individualistisch zijn. Zij focussen vooral 
op eigen uitkomsten. Slechts een minderheid is louter competitief 
(5-10 procent).

Wederkerigheid
Hoe zouden arbeidsrelaties, met name flexibele arbeidsrelaties, 
eruit zien als het prosociale karakter van mensen optimaal tot 
uitdrukking komt? Bij Sjir lijkt het een autonome keuze, hij geeft 
zelf immers aan liever te kiezen voor een waardevolle levensop-
dracht met een schamel basisinkomen, dan voor een econome-
tristenbaan met een vet salaris. Toch lijkt ook in zijn situatie een 
belangrijke norm werkzaam te zijn: de norm van wederkerigheid. 
Maar liefst 352 mensen doneerden gemiddeld 36 euro, waardoor 
Sjir zich de komende tijd geen zorgen hoeft te maken over brood 
op de plank. Het geefgedrag van de donateurs werd uitgelokt 
door de prosociale missie van Sjir. In ruil voor hun giften voelt Sjir 
zich verder aangemoedigd om zijn missie te realiseren.
Wederkerigheid is dus een belangrijk ontwerpprincipe binnen 
relaties, inclusief flexibele werkrelaties. Maar pas op, wederke-
righeid kent uiteenlopende vormen. Er is directe, transactionele 
wederkerigheid, bijvoorbeeld die van loon in ruil voor gespecifi-
ceerde arbeid. En er is indirecte relationele wederkerigheid. Die 
van onbaatzuchtige hulp, waarvoor men ooit maar misschien ook 
wel nooit iets terugkrijgt van de geholpene. Het gecrowdfunde 

basisinkomen van Sjir is van de laatstgenoemde soort.
De donateurs schrijven niet voor hoe Sjir te werk moet gaan, 
maar vertrouwen erop dat er iets moois van komt.

Onbaatzuchtig geven
Flexibele arbeidsrelaties hebben veel te winnen bij indirecte we-
derkerigheid als voornaam ontwerpprincipe. Dat klinkt misschien 
eng, want je hebt toch zeker geschreven contracten nodig, willen 
mensen doen wat is afgesproken? Toch is het wel zo slim als 
opdrachtgevers van flexwerkers ‘onbaatzuchtig geven’, naast of 
in plaats van gebruikelijke contractafspraken. Concreet zou dat 
kunnen betekenen dat flexwerkers de ruimte krijgen om werk te 
doen waarin zij hun behoeften volop kunnen vervullen. Basale 
behoeften zijn dat mensen een vak willen (leren) beheersen, zelf-
standig willen opereren en dat ze een doel willen hebben in werk 
en leven. Dus, opdrachtgevers: bied leer- en ontwikkelmogelijk-
heden in en rondom het werk. Schrijf het werk niet voor maar 
vertrouw erop dat mensen hun taken zelfstandig zullen vervullen. 
Zorg dat mensen van betekenis kunnen zijn voor anderen of een 
‘groter geheel’. 
Het hoeft natuurlijk niet. Als opdrachtgever, inlener of uitlener 
kun je heus ook veel geld verdienen indien je mensen inzet voor 
‘piek en ziek’ en niet meer dan dat. Indien je hun werkzaamhe-
den nauwgezet voorschrijft. En indien je hen opdrachten verstrekt 
waarvan hen de zin totaal ontgaat. Maar zo langzamerhand 
wordt duidelijk dat een loutere focus op financiële opbrengsten 
voor de meeste mensen te armoedig is.
Als u dat ook vindt, denk dan eens goed na hoe u van betekenis 
kunt zijn voor uw flexwerkers. Hoe slimmer en vrijgeviger u daar 
werk van maakt, hoe groter de kans dat uw flexwerkers ook van 
betekenis voor u zullen zijn, misschien wel veel meer dan u ooit 
had durven dromen!

Aukje Nauta adviseert bedrijven en instellingen over diverse 
HR-onderwerpen, zoals inzetbaarheid, arbeidsrelaties, con-
flicthantering, organisatieontwikkeling en sociale innovatie. 
Ze publiceert, spreekt en doceert regelmatig over deze thema’s. 
Ze schreef onder meer het boek Tango op de werkvloer, een 
nieuwe kijk op arbeidsrelaties.
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Het sociale
netwerk vormt
in 2020 de
nieuwe zekerheid

Adjiedj Bakas | Trendwatcher, schrijver en spreker



De grootste stress-factor van de werkende mens in de toe-
komst is het combineren van werk met zorgtaken. Doordat 
de overheid steeds minder regelt, is mantelzorg noodzakelijk. 
Werkende mensen krijgen de zorg voor hun bejaarde ouders 
erbij. Wat je ziet is, dat mensen om zorgtaken te kunnen 
vervullen, gaan samenwerken met anderen en daarvoor een 
beroep doen op hun sociale netwerk. Ook zullen ze zorg-
taken op een slimme manier gaan combineren met hun werk. 
Door de noodzaak als mantelzorger te fungeren, gaan mensen 
zoeken naar het flexibel inrichten van hun tijd. Hierdoor zullen 
ze vaker kiezen voor flexibele werkvormen. Laatst nog sprak ik 
met vijf vrouwen die bij elkaar in de buurt wonen, zij werken 
alle vijf vier dagen. Op de dagen dat ze vrij zijn, passen ze op 
elkaars kinderen. Dat soort ruil- en deelverhoudingen gaat 
gemeengoed worden. Dat zal ook simpelweg moeten omdat 
zorg naast je werk anders niet meer valt te combineren.
Tussen nu en 2020 verwacht ik dat er steeds slimmere con-
structies worden bedacht al dan niet met nieuwe technologie 
zoals bijvoorbeeld domotica.

Nieuw talent vinden
We zien dat de middelfuncties in de toekomst verdwijnen, er 
zal behoefte zijn aan of laag- of juist hoogopgeleide mensen. 
Zelfmarketing en zelfmanagement moeten basisvaardigheden 
worden van mensen. Werk dat niet door computers of robots 
gedaan kan worden heeft de toekomst. Bedrijven zullen steeds 
innovatiever moeten worden om talenten te kunnen vinden. 
Ook hier is het sociale netwerk van levensbelang. Mensen die 
de juiste mensen kennen, zullen ver komen. Prachtig voor-
beeld hiervan is een ondernemer die zijn kantoorpand gratis 
ter beschikking stelt aan andere ondernemers. Het enige wat je 
moet doen als je gebruik maakt van het kantoor is je gegevens 
achterlaten. Hierdoor bouwt deze ondernemer goodwill op 
maar ook een fantastisch netwerk. Inmiddels heeft hij mensen 
aan elkaar weten te koppelen en zelf werk gehaald uit deze 
constructie. Het opbouwen van relevante netwerken met als 
doel je taken te delen om business te genereren of om nieuw 
talent te kunnen vinden, zal de komende tientallen jaren zich 
steeds verder gaan ontwikkelen. >>

Niet een vaste baan maar het sociale netwerk 

vormt de nieuwe zekerheid. We gaan toe naar 

een samenleving waarin mensen bijvoorbeeld 

zorgtaken gaan verdelen en een beroep doen op 

hun sociale omgeving om die zorg daadwerkelijk 

te kunnen bieden. Ook bedrijven worden steeds 

afhankelijker van hun sociale netwerk voor het 

vinden van de juiste medewerker. En er zullen 

nieuwe beroepen ontstaan waarbij delen van 

kennis en middelen de basis vormen.
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Ik verwacht dat er heel veel beroepen gaan verdwijnen.
Als gevolg daarvan moeten mensen zichzelf opnieuw uitvin-
den, andere dingen doen in dezelfde of juist andere sectoren. 
Het leuke van deze totale verandering van onze samenleving is 
dat mensen creatiever worden. Neem een juwelier die bij een 
grote keten werkte. De keten ging failliet. Hij bouwde zijn eigen 
garage om tot werkplaats en hij vervaardigt nu de prachtigste 
juwelen en schakelt daarbij iemand uit zijn netwerk in die in 
bezit is van een 3-D printer. Weer een mooi voorbeeld hoe dat 
eigen sociale netwerk ingezet wordt.

Eén op de twee volwassenen vijftigplus
We moeten allemaal langer doorwerken. Bovendien zal over 
vier jaar één op de twee volwassenen vijftigplusser zijn. 
Bedrijven ontkomen er niet aan dat ze iets moeten met hun 
steeds ouder wordende medewerker. Ik zie al mooie concepten 
voorbij komen. Zo hebben ze op de fabriek bij BMW een spe-
ciale afdeling voor vijftigplussers ingericht. Hier zijn de lampen 
net even wat feller, de bewegwijzering heeft grotere letters en 
de lopende band gaat iets langzamer. Maar ook verwacht ik 
dat de steeds ouder wordende beroepsbevolking meer behoef-
te heeft aan het indelen van eigen tijd. Dit zal leiden tot een 
verdere toename van flexibele contractvormen.

Kwaliteit van leven
De vaste baan is definitief op zijn retour en steeds meer mensen 
werken op freelance basis. Soms wisselen ze freelance klussen 
af met tijdelijke contracten, de zogenaamde ‘hybride arbeids-
relatie’. Daarnaast zullen ook steeds meer mensen hun geld bij 
elkaar garen via losse klusjes. Het overall doel van mensen is 
toename van kwaliteit van leven. Mensen willen relevant zijn, 
werk doen dat ertoe doet. We maken ons druk over gezond 
eten en het beter benutten van onze tijd. Yoga en medita-
tie zullen hun intrede vinden op de werkvloer. Je werkt in de 
toekomst om te leven en zeker niet andersom. Daarbij kies je 
bewust voor je eigen sociale netwerk die je op slimme manieren 
kunt inzetten.

Vier megatrends op de arbeidsmarkt

1 Flex groeit en is onomkeerbaar. Er zullen goede con-
structies komen voor freelancers waaronder goede 
hypotheekvormen.

2 Een leven lang werken en leren. Mensen gaan hier
flexibel mee om door potjes te creëren waarmee ze 
bijvoorbeeld hun studie kunnen bekostigen.

3 Zorgtaken combineren met werk. We worden heel slim 
in het combineren van werk met zorg en zetten ons
sociale netwerk hierbij actief in.

4 We gaan onze rust beter organiseren. Werk en zorg 
komt beter in balans. Dit zorgt voor groei op de flex-
markt en inzet van het sociale netwerk.

Adjiedj Bakas schrijft boeken, geeft lezingen en is een veelge-
vraagd gast in de media. Hij leidt zijn de eigen trendpraktijk 
en benut eigen onderzoek en dat van verschillende andere 
(inter)nationale partners en partijen. Hij geeft ook gastcolleges 
op universiteiten en hogescholen in o.a. Nederland, Sjanghai, 
Londen, Suriname en Brazilië.
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Flexmarkt drijft
op duurzame
arbeidsrelaties,
niet op
contracten

Dr. Mr. Karin Manuel | Lector HRM bij het NCOI en eigenaar adviespraktijk MMCT



Kloof tussen vast en flex steeds kleiner
Flexwerkers en zzp’ers zijn de afgelopen decennia voorname-
lijk ingezet om pieken in het werk op te vangen. Als ‘externe’ 
arbeidskrachten werden zij niet gezien als onderdeel van 
de organisatie. Hiervoor was een vast dienstverband nodig. 
Inmiddels is de kloof tussen medewerkers met een vast dienst-
verband en arbeidskrachten met een flexibele arbeidsrelatie 
minder groot. In 2020 zal deze nagenoeg gedicht zijn.
Organisaties kijken nu al bewuster welke kennis ze wel en 
niet permanent beschikbaar hoeven te hebben. Flexibele 
arbeidskrachten worden steeds vaker ingehuurd vanwege een 
specifieke expertise. Deze tendens zet verder door met als 
gevolg dat de verhouding tussen vast en flexibel personeel in 
organisaties verandert. Het is een kwestie van tijd eer het vas-
te dienstverband meer uitzondering is dan regel. De flexibele 
arbeidsrelatie gaat het landschap van organisaties steeds meer 
domineren. Het is aan organisaties daar nu al op te anticipe-
ren, daar op voorbereid te zijn.

Vertrouwen
In een flexibele arbeidsrelatie liggen de arbeidsverhoudin-
gen anders dan in een loondienstverhouding. Een flexibele 
arbeidsrelatie drijft niet op een gezagsverhouding, maar op 
wederkerig vertrouwen. De organisatie moet erop kunnen 
vertrouwen dat de flexibele arbeidskracht beschikt over de 
juiste kennis, competenties en grondhouding om aan de 
verwachting te voldoen. Andersom mag de flexibele arbeids-
kracht erop vertrouwen dat de organisatie hem tijdig voor-
ziet van de juiste informatie en zorgt voor de middelen en 
omstandigheden, die nodig zijn om de verwachting waar te 
kunnen maken.
Wil een flexibele arbeidsrelatie uitgroeien tot een duurzame 
arbeidsrelatie, dan is gelijkwaardigheid belangrijk. Dat impli-
ceert dat de flexibele arbeidskracht niet alleen aan zijn eigen 
toekomst denkt, maar ook oog heeft voor het belang van 
de organisatie. Dat kan betekenen dat hij wel eens iets moet 
inboeten op zijn vrijheid of op zijn voorkeuren qua aard van 
het werk. Andersom dient de organisatie oog te hebben voor 
de belangen van de flexibele arbeidskracht. >>

De arbeidsmarkt flexibiliseert in een razend hoog 

tempo. Circa 22% van de beroepsbevolking in 

Nederland is als flexwerker op basis van een 

flexibel arbeidscontract werkzaam voor één of 

meerdere organisaties. De verwachting is dat

dit verder uitgroeit naar 30% in 2020.

Daarnaast voorziet 12% van de beroeps-

bevolking als zzp’er in het eigen levens-

onderhoud. Volgens de prognoses zal ook

dit aantal de komende jaren verder toenemen. 

Flexibele arbeidsrelaties zijn in opmars!
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Dat betekent dat de organisatie de flexibele arbeidskracht de 
gelegenheid moet gunnen zichzelf te ontwikkelen. Dat kan 
door hem in te zetten op klussen met nieuwe persoonlijke 
uitdagingen, maar ook door hem te faciliteren in opleidingen of 
trainingen op welke wijze dan ook.

Investeren in een duurzame arbeidsrelatie
Een duurzame arbeidsrelatie komt alleen tot stand als de orga-
nisatie en de flexibele arbeidskracht elkaars belangen serieus 
nemen, verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en in elkaar 
investeren. Door wederzijds in de relatie te investeren, neemt de 
gunfactor over en weer toe. Op die manier kan de organisatie 
flexibele krachten voor langere tijd aan de organisatie verbinden 
en zo een vaste pool van ‘near employees’ creëren. Dat zijn 
flexibele arbeidskrachten die zich aan één, soms twee of drie 
organisaties verbinden en daar door de tijd heen afwisselend 
opdrachten uitvoeren.

Eerlijke beloning
Een eerlijke beloning vormt de kroon op wederkerigheid in 
flexibele arbeidsrelaties.
Dat begint met het maken van heldere afspraken, maar vooral 
ook door transparant te zijn over tarieven. Indien de organisatie 
en de flexibele arbeidskracht rechtstreeks met elkaar afspraken 
maken, is dit vrij eenvoudig te realiseren. Ingewikkelder wordt 
het, indien een broker de schakel vormt tussen de organisatie 
en de flexibele arbeidskracht. Alleen wanneer de afspraken 
tussen zowel organisatie en broker als tussen broker en flexibele 
arbeidskracht bij alle drie partijen transparant is, kan gevoels-
matig sprake zijn van een eerlijke beloning.

Transparantie
Helaas komt het vaak voor dat een organisatie via een bro-
ker flexibele arbeidskrachten inzet, zonder zich bewust te zijn 
van de marge die de broker van het overeengekomen tarief 
afsnoept. Ook is het geregeld zo dat een flexibele arbeidskracht 
via een broker aan de slag gaat bij een organisatie, niet weten-
de welk tarief de organisatie de broker betaalt. Een dergelijke 
schimmigheid kan gemakkelijk leiden tot scheve gezichten en 
een duurzame arbeidsrelatie in de weg staan. Hier ligt voor

zowel organisaties, brokers als flexibele arbeidskrachten een 
taak weggelegd. Eerlijke flex vereist transparantie over en weer, 
ook over de beloning!

Dr. mr. K.A.H. Manuel heeft vanaf 1999 verschillende rollen 
vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de 
non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd op het organise-
ren en managen van succes in de muziek business. Momenteel 
is zij lector HRM bij het NCOI en heeft zij een eigen advies-
praktijk, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en 
Strategisch HRM.
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Visies en reacties op Eerlijke Flex

Fred de Boer
Voorzitter VZZP

 Goede tarieven én een veilige omgeving

De tarifering van zzp’ers die ook in flexwerk voor MKB en 
instituties opdrachten uitvoeren is (en hoeft) niet transparant 
te zijn; wel eerlijk. En dat is in veel gevallen niet het geval. 
Opdrachtgevers mogen onderhandelen maar tarieven vaststel-
len is niet bespreekbaar. Dat is voorbehouden aan de zzp’ers 
of aan de flexwerkers. Voor jou tien anderen hoor ik zzp’ers en 
opdrachtgevers wel eens zeggen.
Wanneer we in Nederland geen eerlijke tarieven betalen, kun 
je ook geen eerlijke dienstbaarheid of sterker nog loyaliteit 
verwachten. Met een eerlijk tarief kan de zelfstandige voldoen-
de reserveren voor premies AOV en Pensioen. Hij kan investe-
ren in scholing en bijblijven en zo meer. Uitholling is geen veilige 
samenwerking. MKB-ondernemers hebben de zzp’er ontdekt 
een aantal jaren geleden en in de verticale verbinding schept die 
flexibiliteit voordelen. Niet over de rug van, maar samen met de 
schouders eronder. Een pleidooi naar eerlijke tarieven is daarom 
nooit weg. Hoe? Daar denk ik graag met u in mee. 

Mei Li Vos
Tweede Kamerlid voor de PVDA

 Stop groei zzp’ers,
 maak werknemers goedkoper

Eindelijk ligt er een gedegen rapport over de positie van de 
zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). Aanleiding voor het 
onafhankelijke Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) is 
de vraag hoe het komt dat het aantal zzp’ers binnen vijftien jaar 
is verdubbeld tot meer dan 1 miljoen. En of dat goed is. Het 
antwoord op die vraag is volgens de onderzoekers niet onver-
deeld positief.
Toch zegt het kabinet niets te gaan doen. Eerst een maatschap-
pelijke discussie. Maar dit probleem kan niet wachten tot na de 
verkiezingen van 2017: als we niets doen worden steeds meer 
mensen zzp’er. Dat veel mensen als zelfstandige willen werken 
is niet erg, maar het is wel onwenselijk als het draagvlak onder 
het sociale stelsel vermindert. Belasting- en premie-inkomsten 
dalen namelijk volgens het IBO bij een stijging van het aantal 
zzp’ers. En die inkomsten heb je nodig voor onderwijs, open-
baar vervoer en zorg. De trend kan een bewuste keuze zijn van 
partijen die minder overheid, meer markt en meer ongelijkheid 
willen, maar dat is niet de keuze van de PvdA.
Volgens fiscalisten kun je de scheefgroei tussen zzp’ers en 
werknemers aanpakken door de fiscale voordelen van zzp’ers 
af te schaffen, zodat ze hun arbeid niet meer goedkoper dan 
werknemers kunnen aanbieden. De belastingcommissies Van 
Weeghel en Van Dijkhuizen pleitten destijds voor afschaffing 
van de zelfstandigenaftrek. Dat is echter een slecht idee.
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Botte maatregel
Zo’n botte maatregel miskent dat zelfstandigen een groot deel 
van de last van de crisis hebben gedragen. En ze suggereert dat 
zelfstandigen fiscale voordelen opstrijken die wel even afgepakt 
kunnen worden. Maar een flink aantal zelfstandigen kan nu al 
nauwelijks rondkomen. Opdrachtgevers duwen de tarieven 
steeds verder omlaag en houden daarbij rekening met de fiscale 
voordelen van zzp’ers. Die fiscale voordelen verdwijnen dus in 
de zakken van de opdrachtgevers. Afschaffen van de zelfstan-
digenaftrek komt dan neer op het afnemen van een voordeel 
dat de gemiddelde zzp’er nooit heeft gehad.Zo houdt PostNL 
rekening met de zelfstandigenaftrek en trekt die alvast af van 
de tarieven van zelfstandige pakketbezorgers. De tarieven die 
zelfstandige journalisten kunnen vragen voor hun werk zijn al 
jarenlang absurd laag, omdat opdrachtgevers weten dat met de 
zelfstandigenaftrek velen het net kunnen redden. Die perverse 
dynamiek is breder zichtbaar. Uit de IBO-cijfers blijkt dat zzp’ers 
bij een gelijk netto loon tot ruim 40 procent goedkoper zijn 
dan werknemers in loondienst. Dat verschil komt, behalve door 
fiscale voordelen, door de sociale premies die verplicht voor 
werknemers worden afgedragen. In een goed werkende markt 
zouden zzp’ers eigenlijk ook een opslag moeten vragen op hun 
tarief om zich te verzekeren, maar in de praktijk lukt ze dat niet. 
Geen wonder dat het aantal zzp’ers stormachtig toeneemt en 
het aantal werknemers in loondienst daalt: bij zo’n groot kos-
tenverschil hebben opdrachtgevers de keus snel gemaakt.

Perverse concurrentie
Dit soort concurrentie is slecht voor iedereen. Voor werknemers 
omdat ze worden gedwongen tot minder loon en minder socia-
le bescherming om concurrerend te blijven. Voor zzp’ers omdat 
hun tarieven permanent onder druk blijven staan. En voor de 
schatkist omdat er steeds minder inkomstenbelasting, premies 
volksverzekering en werknemersverzekeringen binnenkomen.

Alleen de bedrijven zijn spekkoper. In dat licht moet ook de op-
merking worden gezien van VVD-fractieleider Zijlstra, hij vindt 
dat deze gang van zaken ‘niet het probleem maar de oplossing 
is’. De VVD wil een Amerikaans stelsel met zo min mogelijk be-
scherming voor werkenden, dat maakt mensen maar lui, is het 
idee. Anders dan de VVD vinden wij wel dat aan deze perverse 
concurrentie een einde moet komen. Wij willen de belasting-

druk op werknemers geleidelijk meer in lijn brengen met die op 
zelfstandigen. Niet door te morrelen aan de zelfstandigenaftrek, 
maar door een nieuwe heffingskorting, de ‘werknemerskorting’. 
Door die heffingskorting de komende jaren geleidelijk te verho-
gen, kan het verschil in fiscale behandeling tussen werknemers 
in loondienst en zelfstandigen geleidelijk worden verkleind.

De keuze voor zelfstandigheid wordt reëler en minder fiscaal 
gedreven door de opdrachtgevers; de perverse race naar de
bodem wordt tegengegaan. Minder mensen worden min of 
meer gedwongen zich aan te bieden als zzp’er. Voor onder-
nemers die willen groeien en personeel willen aannemen, zijn 
lagere kosten voor werknemers ook aantrekkelijk. Als we niets 
doen en het aantal zzp’ers blijft groeien, worden hun fiscale 
faciliteiten onbetaalbaar en gaat er uiteindelijk het mes in, welk 
kabinet er dan ook zit. Dat moeten ook de zelfstandigen niet 
willen. Ed Groot en Mei Li Vos. Tweede Kamerleden voor de 
PvdA.

Bron: www.volkskrant.nl/opinie/stop-groei-zzp-ers-maak-
werknemers-goedkoper~a4157636/.
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Jan Karel Sindorff
Founder van Parcival

 De bewuste keuze

In een markt waarin reflexen steeds sterker nijgen naar flexi-
biliteit moet er altijd sprake blijven van de “bewuste keuze”. 
Groepen op de arbeidsmarkt zijn geconfronteerd met werkge-
vers die gingen bezuinigen of reorganiseren en geen geld meer 
hadden voor personeel. Wel waren er nog potjes voor de inhuur 
van flex. Anderen werden - ingegeven door de toestroom van 
goedkope arbeid uit andere landen - geforceerd om van vast 
ineens flex te worden. Deze doelgroepen in met name de bouw 
en de zorg hebben nooit een bewuste keuze gemaakt voor 
het ondernemerschap. Want uiteindelijk is dat de keuze die je 
maakt. Je wordt geen zzp’ er, dat is fiscaal en juridisch een niet 
bestaande vorm, je wordt ondernemer. En dat ondernemer-
schap brengt een aantal zaken met zich mee. Alleen als een per-
soon bewust kiest voor deze stap is de kans op blijvend succes 
groot. Alle andere vormen zijn gedoemd te mislukken. Immers, 
de mindset van een ondernemer vandaag de dag is anders dan 
die van de gemiddelde medewerker.
Alle pleidooien over de flexible vaste medewerker en het binden 
en boeien van de flexibele schil zijn zinnig en hebben een kern 
van waarheid in zich. De praktijk van met name grote organisa-
ties en instelling is echter anders.
Zolang de behoudende garde van een afstand toekijkt is het 
lastig om de koers te wijzigen. Dat is ook de ultieme reflex 
die we vandaag vanuit de landelijke politiek zien. Nieuwe 
wet geving wordt neergelegd als protectionistisch schild voor 
die arme flexwerker. Uiteindelijk is dat niet de weg! Natuurlijk 
moeten we middelen hebben om ondernemerschap te toetsen 
en zo de onbewuste ondernemer te beschermen. Aan de andere 
kant is de bewuste ondernemer een hele belangrijke aanjager van 
onze economie en een blijvend onderdeel van onze arbeidsmarkt. 
Die bewuste ondernemer zou gefaciliteerd en geholpen moeten 
worden. Want zelfs als het een bewuste keuze is, is het niet altijd 
een makkelijke.

Jurriën Koops
Directeur ABU

 Flex verdient een eerlijke prijs

Eerlijke flex luidt de titel van deze nieuwe digitale community. 
Eerlijke flex gaat over de toekomst van de flexmarkt, zo las ik. 
Met die toekomst voel ik mij zeer verwant, maar het zette mij 
wel op het verkeerde been. Want ik dacht dat eerlijke flex over 
eerlijke flex zou gaan. Maar eerlijk gaat vooral over later. Dat is 
niets voor mij. Want eerlijke flex is van vandaag.
Eerlijke flex, wie is er niet voor? Want we zijn ook allemaal voor 
eerlijk voedsel, eerlijke kleding en eerlijke banken. Dus eerlijke 
flex roept sympathie op, misschien zelfs wel bij vakbeweging en 
de SP. De lakmoesproef is de lading. Wat is eerlijk? Is jouw eerlijk 
ook mijn eerlijk? Wanneer begint flex oneerlijk te worden?
Op de website lees ik vele mooie woorden over het belang, de 
groei of de noodzaak van flex. Dat klinkt de ABU als muziek in de 
oren. Tot uw dienst, maar dat heeft meer met heerlijke flex dan 
met eerlijke flex te maken. Ik lees onder de noemer van eerlijke 
flex veel van wat anderen niet goed doen. Vaak krijgen minister 
Asscher en de vakbonden er dan van langs. Er staat het nodige 
over wat er in de toekomst zou moeten gebeuren in de polder of 
door de politiek. Wij zijn voor eerlijke flex, maar vooral anderen 
moeten dat doen.
Maar als we het nou eens dichter bij huis houden. Wat zouden 
WIJ vandaag moeten doen of moeten laten? Want zeg nou zelf, 
eerlijke flex begint toch bij onszelf. Ik loop inmiddels wat jaren 
rond in de branche en menig ondernemer voelt zich een ge-
vangene van de markt. Met messcherpe concurrentie, extreme 
kostendruk, knijpende opdrachtgevers en knellende regels als 
strenge cipiers. Sommigen opererend langs de grenzen van de 
wet, terwijl duizenden ‘nep ondernemers’ het nest bevuilen met 
malafide gedrag. Het heeft ons imago geen goed gedaan.
Ons prachtige product is sinds de crisis te vaak verworden tot een 
te goedkope dienst. Tot een commodity verhandeld via digitale 
marktplaatsen. We moeten weg van het verleden en dat vraagt 
vandaag om scherpe keuzes. Die keuze is gemakkelijk bij de
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oproep ‘weg met malafide uitzenders en weg met nepflex’. 
Keuzes maken, betekent wat mij betreft ook een no-go voor 
Oost-Europese dumpcontracten (A1). Laten we eerlijk zijn, de C 
van cao staat niet voor creatief of commercieel. Het gebruik van 
dagcontracten en het shopgedrag in de sociale zekerheid kent 
uiteindelijk alleen verliezers.
Ik ben ervan overtuigd dat we af moeten van het pad goedkoop, 
goedkoper, goedkoopst. Het gaat ons niet verder helpen. Wij zijn 
van mens én werk. Flex is mensenwerk. Het draait om professi-
oneel werkgeverschap, om talent en transitie, om ontwikkeling, 
om gezonde arbeidsverhoudingen en fatsoenlijke arbeidsvoor-
waarden. Flex verdient een eerlijke prijs en dat vraagt om scherpe 
keuzes.

Arno Lugthart
Directeur Brainnet

 Nepondernemers en
 malafide uitzendbureaus

Beste Jurriën Koops. Afgelopen week las ik jouw bijdrage op het 
online platform Eerlijke Flex.nl. Mooi dat je een bijdrage hebt 
geleverd! In jouw bijdrage schrijf je dat het makkelijk is om te 
kijken naar minister Asscher en de vakbonden als het gaat om 
‘eerlijke flex’ en dat we de oplossing bij onszelf moeten zoeken. 
Op zich heb je daarmee natuurlijk gelijk. Eerlijk zijn begint bij 
jezelf.
Zoals je vast wel hebt gelezen is het platform bedoeld om visies 
te delen van diverse betrokkenen uit het werkveld van flexibele 
arbeid, of zij nu uitzendkracht, zzp’er, opdrachtgever van een 
zzp’er, werkgever van een uitzendkracht, belangenbehartiger of 
hoogleraar zijn. Of, zoals jij, bestuurder van de ABU (Algemene 
Bond Uitzendondernemingen) .

Eerlijke Flex wil graag visies van alle betrokkenen delen en zicht-
baar maken, teneinde te komen tot een duurzame ontwikkeling 
van de flexmarkt. Eerlijke Flex streeft naar een eerlijke markt 
voor iedereen. Dus voor uitzenders, zzp’ ers en opdrachtgevers. 
Zo is de ABU de belangenbehartiger van uitzendondernemingen 
in Nederland, zeg maar de bedrijven die geld verdienen aan het 
inzetten van flexwerkers. Hier is overigens niets verkeerds aan, 
maar het belang is natuurlijk wel anders dan dat van bijvoor-
beeld een zzp’er.
Natuurlijk herken ik je opmerkingen over messcherpe concur-
rentie en extreme kostendruk, knijpende opdrachtgevers en 
knellende regeldruk. Maar wat bedoel je precies met die duizen-
den nep-ondernemers?
Wat is dat eigenlijk? Een ’nep-ondernemer’? Bedoel je daarmee 
een zzp’er die te lang voor één opdrachtgever werkt? Of bedoel 
je een malafide uitzendbureau dat mensen onderbetaalt, geen 
sociale premies afdraagt aan de Belastingdienst of het pensioen-
fonds StiPP? Ik maak me hier namelijk, net als jij, zorgen over. 
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Bij de Waadi wetswijziging in 2012 vroeg ik aan het ministerie 
van Financiën wat de Waadi-registratie voor zzp’ers inhield, en 
wat nou precies de definitie van een zzp’er was. Het ministerie 
wist het antwoord niet en verwees me door naar de Kamer van 
Koophandel. En wat denk je? Zij wisten het antwoord ook niet 
precies. Dus er was een wet gewijzigd zonder dat onze beleids-
makers precies wisten op wie deze wijziging nou precies van 
toepassing is. Eerlijke Flex wil dit soort zaken in de toekomst 
voorkomen.
Jurriën, natuurlijk richt Eerlijke Flex zich op minister Asscher 
en op vakbonden, maar het richt zich ook op staatsecretaris 
Wiebes, en op de Eerste en Tweede Kamer. Eigenlijk op 
iedereen die zich met beleid over (flex)arbeid bezig houdt.

In mijn optiek is het zelfs zo dat de overheid hier leiderschap en 
goed voorbeeldgedrag moet tonen. Bijvoorbeeld door er reke-
ning mee te houden bij aanbestedingen. Als je aanbestedingen 
gunt aan partijen die tegen abnormaal lage tarieven inschrijven, 
kan het soms om een nieuwe innovatieve oplossing gaan. 
Maar meestal wordt de rekening gewoon ergens anders neer-
gelegd en helaas gaat die rekening vaak naar de mensen die 
het werk moeten uitvoeren. Het begint dus bij jezelf én bij de 
overheid!

Joost Seijsener
Adviseur en begeleider bij JBMW

 Nederland heeft behoefte aan
 een nieuwe sollicitatiepraktijk

Met meer flexkrachten is er een economisch belang om de 
transferkosten op de arbeidsmarkt te verlagen omdat wij meer 
transfers tegemoet zien. Dit debat over de arbeidsmarkt, zoals 
geïnitieerd door de initiatiefnemers van Eerlijke Flex, vraagt 
te kijken naar de gangbare sollicitatiepraktijk. Ik heb via een 
enquête onder 300 bedrijven en in het kielzog 50 sollicitanten 
hiernaar gekeken. Ik belicht graag twee punten.

Werkgeversmacht
Een kwestie is werkgeversmacht en -onmacht. Op microniveau 
is de werkgever de baas op de arbeidsmarkt. Hij beslist of hij 
een vacature openstelt en wie hij aanneemt. En over flexibiliteit 
gesproken: de werkgever kan beslissen om een eerder open-
gestelde vacature niet in te vullen. Wegens gewijzigde inzichten 
en omstandigheden doet de werkgever dit ook en wel bij de 
helft van de door hem opengestelde vacatures.
Waar zit werkgeversonmacht? De werkgever geeft zelf aan dat 
van de mensen die hij aanneemt, twee van de drie in zijn ogen 
goed functioneren. Afgaande op sollicitanten en ander onder-
zoek naar validiteit van instrumenten op het gebied personeels-
selectie, heeft de werkgever hier een te rooskleurig beeld. Slecht 
één op de twee functioneren waarschijnlijk goed.

Werkersmacht
Een andere kwestie is werkersmacht en- onmacht. De onmacht 
zit bij vele werkers op zoek naar baan of zzp-klus. Hij of zij 
heeft geen idee of diens sollicitatie bij een werkgever welkom is. 
Hij moet zich enorm inspannen om op sollicitatiegesprek te ko-
men terwijl de kans dat hij of zij daadwerkelijk op gesprek komt 
te vergelijken valt met het winnen van de loterij. Daar komt nog 
bij dat de sollicitant, zoals vermeld in de vorige alinea, te maken 
heeft met ingetrokken vacatures, om nog maar te zwijgen over
spookvacatures. Om deze onmacht een cijfer te geven, neem
de vuistregel dat achter elke 4 advertenties, daadwerkelijk 
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1 baan zit waar een persoon daadwerkelijk aan de slag gaat.
De werkersmacht is om in dit onaantrekkelijke klimaat voor 
werkzoekenden, te blijven zitten in de vaste baan. En er is 
macht bij jonge, goed opgeleide mensen en zzp’ers die hun 
marketing op orde hebben.
Nederland heeft behoefte aan een nieuwe sollicitatiepraktijk!
Ik nodig iedereen uit om aan de hand van de tekening van de 
oldschool-sollicitatieprocedure (©2015 Aliesdesign) de eigen 
sollicitatiepraktijk te evalueren.
 
Met elkaar kunnen wij creatieve oplossingen bedenken. 
Laat je horen met de top 3 van knelpunten. Ik ben benieuwd!

Roelf Houwing
Directeur Smart Tenders

 Waarom de aanbestedingspraktijk
 moet veranderen

Grote bedrijven en organisaties, zoals banken, verzekeraars, 
energiebedrijven, reisorganisaties, de taxibranche en de hotel-
branche staan onder grote druk, door de initiatieven van kleine 
startups en disruptieve innovaties. Des te opvallend is het dat 
grote bedrijven het echter nog steeds goed doen bij aanbeste-
dingen. 50% van de totale opdrachten en 79% van de totale 
waarde van overheidsaanbestedingen gaat naar slechts 1% van 
de bedrijven in Nederland. Daarmee bungelt Nederland in Euro-
pa overigens vrijwel onderaan als het gaat om een MKB-vrien-
delijke overheid. Er zijn maar 5 landen die nog slechter scoren. 
(bron: pianoo).

De overheid is één grote speeltuin voor grote bedrijven. Omdat 
de overheid vaak als eis stelt dat een aanbieder ervaring moet 
hebben bij de overheid, houdt zij dit zoveel mogelijk in stand. 
Klaarblijkelijk hebben de grootbedrijven in Nederland een goede 
lobby, want een rationele verklaring is er eigenlijk niet voor.
De eisen die aan de grote bedrijven worden gesteld zijn niet erg 
zwaar en als projecten uit de hand lopen, dan blijft de overheid 
gewoon betalen. Kijk naar de structurele overschrijdingen en 
mislukkingen van ICT-projecten.

De grote ICT bedrijven presteren middelmatig tot slecht. Dat 
heeft onder meer als oorzaak, dat de echt slimme ICT’ers er 
mogelijk wel hun carrière gestart zijn, maar na een paar jaar 
bij een gespecialiseerd bedrijf zijn gaan werken of voor zich-
zelf begonnen zijn. Ze liepen tegen de beperkingen aan van 
de standaard werkwijzen en de standaard procedures en het 
feit dat alles zo nodig in India moet worden uitgevoerd met 
als gevolg een slechte kwaliteit en veel herstelwerk. Bovendien 
kun je in een groot ICT bedrijf alleen maar substantieel in salaris 
vooruitkomen als je gaat managen. En dat moet je maar net 
leuk vinden. Als je die kant uitgaat, loop je binnen de kortste 
keren achter op het ICT vakgebied. De echte groeibriljantjes in 67



de ICT vind je dus niet meer bij de grote 5. Af en toe hoor je 
van een collectief van zp’ers en-of kleine 
bedrijfjes die gezamenlijk een overheidsopdracht hebben 
binnengesleept. Voorwaarde daarvoor is dat het al langer 
bekend is dat de betreffende aanbesteding in de markt hangt, 
want het kost enige tijd om zp’ers bij elkaar te krijgen. Maar het 
is dus niet onmogelijk.

Andere manier van aanbesteden
Stel dat de overheid nu eens op een heel andere manier zou 
aanbesteden. Voorbeeld: binnen de Belastingdienst ontstaat 
de behoefte aan de ontwikkeling van een nieuw ICT systeem. 
In de huidige aanbestedingspraktijk zet de Belastingdienst dan 
een mega opdracht op TenderNed en stelt daarbij voorwaarden 
waaraan alleen grote bedrijven kunnen voldoen. Een van die 
voorwaarden is een referentie waaruit blijkt dat het bedrijf iets 
dergelijks al eens eerder heeft gedaan. Natuurlijk kan een groot 
bedrijf zo’n referentie overleggen, maar als de opdracht gegund 
wordt, stelt het bedrijf een projectteam samen waarbinnen 80% 
van de teamleden geen enkele ervaring heeft met een dergelijk 
systeem.
Het alternatief is dat de Belastingdienst een programmamana-
ger aanwijst die het project gaat opzetten, ondersteund door 
een intern of extern recruteringsbureau. De programmamana-
ger zal al snel de behoefte krijgen aan een paar goede ontwer-
pers of architecten. Hij geeft het recruteringsbureau opdracht 
om te zorgen dat hij binnen een week kan beschikken over een 
team topontwerpers. Het recruteringsbureau zet de opdracht uit 
in de markt en werft twee zp’ers en een architect uit een klein 
gespecialiseerd bedrijfje. Deze professionals zijn boven komen 
drijven op basis van hun persoonlijke kennis en ervaring. Samen 
vormen ze het ontwerpteam. Al gauw ontstaat de behoefte aan 
programmeurs en testers en een projectleider en weer wordt het 
recruteringsbureau ingeschakeld om deze mensen te werven.
Wat verandert er nu?
De overheid neemt zelf weer de verantwoordelijkheid om als 
goed opdrachtgever te gaan functioneren. Ze geeft niet alles 
meer uit handen en is niet meer overgeleverd aan de grillen van 
de grote ICT-bedrijven die voornamelijk gedreven worden door 
winstcijfers en aandeelhouderswaarde. De overheid beschikt 
over de beste mensen door de hele markt in te schakelen in 
plaats van de opdracht uit handen te geven aan een enkel be-

drijf. Projectteams worden niet meer gevuld met bankzitters, die 
nodig eens wat ervaring moeten opdoen, maar door professio-
nals die geselecteerd zijn op hun meerwaarde voor het project. 
Vaak zijn dat zp’ers, vaak zijn dat kleine gespecialiseerde bedrijf-
jes en in steeds mindere mate zullen dat de grote bedrijven zijn.

Wat de overheid dus moet doen is eindelijk eens profiteren van 
zp’ers in plaats van het ze in allerlei opzichten moeilijk maken. 
Met het toptalent uit de markt kan de overheid veel meer berei-
ken voor veel minder geld.
Ik ben benieuwd naar de reacties!
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Anne Mulder
Tweede Kamerlid VVD,
woordvoerder Sociale zaken
en Werkgelegenheid

 Van een baan voor het leven
 naar een leven vol banen

In het eerste kwartaal van dit jaar werkten ruim een miljoen 
Nederlanders als zzp’er, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau 
voor de Statistiek. De afgelopen vijf jaar kwamen er jaarlijks 
gemiddeld 35.000 bij. “Flex is een feit. Heeft geen enkele zin 
om deze trend te willen keren. De vraag moet juist zijn: hoe 
gaan we ermee om?” Aan het woord is Anne Mulder, Twee-
de Kamerlid voor de VVD en woordvoerder Sociale zaken en 
Werkgelegenheid.
Het aantal zelfstandigen zal volgens Anne Mulder voorlopig 
alleen maar toenemen. “Er zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen voor deze trend. Zaken die de arbeidsmarkt sterk beïn-
vloeden zijn technologie en internationalisering. Technologie 
zorgt ervoor dat sommige banen verdwijnen maar er komen 
ook nieuwe banen en beroepen voor in de plaats. We zien dat 
de cyclus van bepaalde bedrijven en producten steeds korter 
wordt. Kennis ontwikkelt zich razendsnel en veroudert ook snel, 
dat betekent dat de wereld het zoekgebied wordt. Bedrijven 
willen snel kunnen op- en afschalen en niet muurvast zitten 
aan mensen met vaste contracten. We moeten luisteren naar 
ondernemers die zeggen dat er wel degelijk werk is, maar dit 
werk niet durven aanbieden, vanwege de kosten en risico’s die 
zij lopen met personeel, met name bij ziekte en arbeidsonge-
schiktheid. Last but not least groeit de belangstelling voor flex 
onder werkenden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met flexibele 
contracten gelukkiger zijn dan mensen in loondienst. De VVD 
vindt: geef ze daarvoor de ruimte.”

Leven lang leren
“Waar wij sterk naar kijken is: wat willen mensen zelf? En waar 
hebben bedrijven behoefte aan? Wij willen ruimte bieden aan 
creativiteit en ondernemerschap. Nog steeds worden zzp’ers 
teveel weggezet als schijnzelfstandigen. Dat vind ik onterecht. 
Laten we niet vergeten dat zzp’ers de crisis hebben opgevangen. 

De vakbonden willen koste wat kost vaste contacten stimuleren
terwijl de behoefte aan flexibiliteit juist groeit. Dat willen zzp’ers 
juist graag. Flex moeten we niet teveel willen organiseren.
De VVD gelooft dat een zzp’er de ruimte moet krijgen om
ondernemer te zijn. Wel vind ik dat we met elkaar moeten
nadenken over zaken als scholing. Zeker gezien de snelle
veroudering van kennis. Een leven lang leren is essentieel om
in onze economie goed te kunnen blijven meedraaien.

Nieuwe zekerheid
In het onderzoek van het World Economic Forum naar de con-
currentiepositie van landen staat Nederland steevast in de top 
10. Datzelfde onderzoek zegt ook dat het grootste probleem 
van de Nederlandse economie de rigide arbeidsmarkt is. “Daar 
moeten we vanaf. We moeten inzetten op vaste én flexibele 
vormen van werk, zodat ondernemers sneller kunnen schake-
len en bijsturen in een markt die constant in beweging is. Een 
flexibele arbeidsmarkt met permanente scholing als een nieuwe 
zekerheid, zal Nederland vooruit helpen. De baan voor het le-
ven maakt langzaam plaats voor een leven vol banen, iets waar 
de VVD sterk in gelooft en ik mij elke dag hard voor maak.”
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Hans Biesheuvel
Initiatiefnemer Stichting ONL

 Kortere horizon noodzaakt tot flexibiliteit

De economie is in een steeds hoger tempo aan verandering 
onderhevig. Door het internet en door ontwikkelingen rondom 
3D-printing, de Cloud, geavanceerde robotica, gentechnologie, 
de opslag van (elektrische) energie, en het Internet of Things 
staan bestaande business modellen onder druk. De levensduur 
van een bedrijf is korter geworden. Technologie gooit de markt 
volledig op zijn kop. Als ondernemer kan je in de huidige eco-
nomie daardoor ook minder ver vooruitkijken. Je moet zorgen 
dat je in staat bent om snel te schakelen. Je moet je aanpassen 
aan veranderende omstandigheden. Sommige bedrijven spelen 
hier op in en groeien heel snel. Bedrijven die niet mee gaan met 
de nieuwe economie verdwijnen in rap tempo.

Economie ‘on demand’
Ondernemers weten dat groei in deze tijd niet meer komt van 
het opbouwen van pure massa. De economie is niet meer geba-
seerd op het massaal en efficiënt naar de markt brengen van je 
producten. De economie is ‘on demand’. Bedrijven zijn daarom 
constant bezig om te innoveren. Ze willen met deze nieuwe 
ontwikkelingen bijblijven, er hun voordeel mee te doen. Als jij 
het niet doet vliegt de concurrentie je voorbij.
Verregaande consequenties
Deze economische veranderingen hebben verregaande conse-
quenties voor de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert. 
Het automatisme dat economische groei gepaard gaat met 
meer banen is definitief voorbij. Door verregaande automa-
tisering zullen er in het middensegment alsmaar meer banen 
verdwijnen. De tijd waarin een medewerker op zijn of haar 25e 
solliciteerde naar een vaste baan en vervolgens 40 jaar in dienst 
bleef komt niet meer terug.

Kansen
Ik ben een optimist en ik denk dat de nieuwe economie veelal 
kansen zal scheppen. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om 
een bedrijf te beginnen en wereldwijd te exporteren. Startups 

ontspringen aan de lopende band, zij vinden via incubators en 
accelerator programma’s hun weg naar de markt. De ecosyste-
men waarin kleinere bedrijven samenwerken met multinationals 
krijgen steeds beter vorm. Vooral rondom de technische uni-
versiteiten van Eindhoven, Delft en Enschede. Al deze positieve 
ontwikkelingen leveren banen op! Alleen niet meer 1000 bij één 
bedrijf, maar 10 tegelijk bij 100 verschillende bedrijven.

Continu ontwikkelen
De arbeidsmarkt sorteert al voor op deze ontwikkelingen. Werk-
nemers wisselen vaker van baan en zijn gedurende hun loop-
baan actief in meerdere sectoren. Zij nemen hun ervaring mee 
van het ene naar het andere bedrijf en creëren spill-overs die 
niet mogelijk waren geweest als mensen eindeloos in hetzelfde 
stramien van het zelfde bedrijf zouden blijven plakken. Individu-
en weten dat zij zich continu moeten blijven ontwikkelen. 
Zij snappen heel goed dat zij zelf zullen moeten investeren, niet 
alleen qua tijd, maar ook financieel, in het up-to-date houden 
van eigen vaardigheden.

Dynamisch contract
Om de kracht van flex echt te gebruiken moet nu het over-
heidsbeleid meebewegen. Iedereen terug naar een vast contract 
is even effectief als proberen een analoog filmrolletje in een 
digitale camera te proppen. Het arbeidsrecht en in het overleg 
tussen werknemers en werkgever moeten zich richten op het 
faciliteren van het aanpassingsvermogen van bedrijven en indi-
viduen. Geen sector brede cao’s maar maatwerk. Het vaste con-
tract kan de prullenbak in. Vervolgens komt er een dynamisch 
contract voor in de plaats. Werkgever en werknemer maken 
niet alleen afspraken over de totale duur van het contract maar 
ook over de ontwikkelingsperspectieven van de werknemer.  
Het constant aanleren van nieuwe vaardigheden door mensen 
staat centraal.

Bewust economisch zelfstandig
Individuen zullen ‘bewust economisch zelfstandig’ moeten wor-
den. Zij moeten alle tools in handen krijgen om te investeren 
in hun eigen vaardigheden en aanpassingsvermogen. Hiervoor 
moeten we manieren vinden om de sociale zekerheid meer toe 
te spitsen op het individu. Verzekeringen voor werkloosheid, 
arbeidsongeschiktheid en de oude dag gaan naar een 



V
ISIES |

individuele pot. De werkgever en de werknemer dragen allebei 
zorg dat we deze pot vullen.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Het is een verantwoordelijkheid voor werkgevers, werknemers, 
zzp’ers en de overheid om gezamenlijk oplossingen te vinden 
voor deze uitdagingen. Samen werken we aan een economie 
waarin aanpassingsvermogen, flexibiliteit en wendbaarheid 
centraal staan. Dit zijn namelijk de elementen van succes, voor 
ondernemers, werknemers en zzp’ers. Als we deze slag weten 
te maken dan stellen we het verdienvermogen van Nederland 
ook in de toekomst veilig. We leven dan in een land waar 
mensen een goede boterham kunnen verdienen, onder prettige 
omstandigheden en met volop mogelijkheden om zich te ont-
wikkelen. Ik zie Flex daarom als een gigantische kans voor onze 
economie!

Hans Biesheuvel, initiatiefnemer Stichting ONL. ONL is een 
organisatie die werkt vóór ondernemers en wordt gerund dóór 
ondernemers. Ondernemers bepalen de agenda, er is maar een 
belang en dat is de stem van ondernemers laten horen.

Frank Alfrink
Directeur Stichting ZZP Nederland

 Visie 2020: naar een volledig
 hybride arbeidsmarkt

Hoewel we maar 5 jaar vooruit kijken, kunnen we toch stellen 
dat de wereld in 2020 er anders uit ziet. Niet omdat we overval-
len worden door nieuwe ontwikkelingen en trends, maar omdat 
de huidige zich duidelijker gaan manifesteren.
Naast de traditionele twee-eenheid werkgever en werknemer, 
is er al tijden een derde component, namelijk de flexibele schil. 
Het gewenste toekomstbeeld voor 2020 van ZZP Nederland 
is dat op juridisch-, economisch- en sociaal vlak, deze flexibele 
schil ook erkend wordt. Of we het nu hebben over inleners, 
zzp’ers of flexwerkers.

Orkestorganisaties
Er zullen steeds meer ‘orkestorganisaties’ komen. De inlener is 
de dirigent en stelt het orkest samen dat nodig is om het werk af 
te leveren. Het projectmatige werk neemt toe. De verhoudingen 
zijn hierdoor ook veranderd. De zzp’er en de hybride project-
medewerker vormen het gewilde aanbod. De inlener moet nu 
solliciteren.

Gedifferentieerde keuze bieden
Cao’s worden steeds minder breed gedragen afgesloten.
De meeste cao’s worden op bedrijfsniveau afgesloten, na 
overleg met de ondernemingsraad. Door een verdere terugloop 
van leden zullen ook de traditionele vakbonden zich moeten 
interesseren voor de flexibele schil. Misschien zelfs wel samen-
werkingsverbanden aangaan met belangenorganisaties voor 
de flexibele schil om werkend Nederland te kunnen blijven 
faciliteren. Ook belangenorganisaties moeten zich hybride gaan 
opstellen en moet de leden een gedifferentieerde keuze bieden.
De overheid trekt zich steeds verder terug. Solidariteit wordt 
niet meer opgelegd, maar is een keuze. Vaak van een zelfgeko-
zen collectiviteit. Van wijkvereniging tot broodfonds.
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Scholing
In 2020 zijn alle babyboomers met pensioen. De werkende 
generatie is 100% naoorlogs en is internationaler georiënteerd. 
De vergrijzing en ontgroening is op zijn top. Het gezinsleven 
is nauwelijks nog in zijn jaren 50 vorm aanwezig. Beide ouders 
werken en combineren dat met de zorg voor de kinderen. De 
scheiding tussen werk en privé verdwijnt steeds meer. De kloof 
tussen arm en rijk houdt gelijke tred met die van geschoold en 
ongeschoold. ZZP Nederland ziet als belangenbehartiger dat de 
kloof tussen rijk en arm gedicht moet worden door scholing en 
zet dan ook in op opleidingen die aansluiten bij de wensen van 
de flexibele schil. Tijd wordt nog schaarser. Ook hier speelt de 
zzp-er op in. Via peer groups bereiken ook gezinnen de zzp-er 
die ze nodig hebben. Van stukadoor of nanny tot outfit shopper 
of tuinman.

Zzp’er biedt ideale waardepropositie
Zzp’ers nemen de leiding. Zij zijn, zoals al eerder gesteld, het 
gewilde aanbod. Via zelfmarketing houden zij zich op het gewil-
de niveau. Ze hebben van zichzelf een eigen merk gemaakt. Zz-
z’ers zijn de ultieme werkvorm van de jaren 20. Zij zijn immers 
al jaren gewend om te denken in toegevoegde waarde voor de 
inlener en bieden daardoor de ideale waardepropositie aan de 
inlener. Waar noodzakelijk richten zzp’ers corporaties of andere 
samenwerkingsverbanden op om grotere opdrachten binnen te 
halen en om te kunnen concurreren bij (inter)nationale aanbe-
stedingen.

Delen blijft het nieuwe vermenigvuldigen
De orkestorganisatie is het antwoord op de snelheid en flexibiliteit 
die in 2020 geboden is. De zzp’er levert niet alleen de gewenste 
toegevoegde waarde, ze leveren ook innovatie en een scope die 
mede uit andere organisaties afkomstig is. Grenzen vervagen en 
delen blijft het nieuwe vermenigvuldigen.
Als gevolg daarvan zijn zaken ook hierop in afstemming gebracht. 
De modelcontracten zijn na wat opstartproblemen in het beginjaar 
tot wasdom gekomen en vormen de basis van veel orkestorga-
nisaties. De financiële producten zijn ook in overeenstemming 
gebracht met hetgeen de zzp’er nodig heeft. Het pensioenstelsel, 
de risicoafdekking en de financieringen sluiten aan op de hybride 
arbeidsmarkt. ZZP Nederland heeft bij deze ontwikkelingen een 
(leidende) rol gespeeld.

Frank Alfrink is directeur van ZZP Nederland. Stichting ZZP 
Nederland is de grootste onafhankelijk belangenbehartiger voor 
zelfstandigen zonder personeel. Sinds de oprichting in 2006 
hebben zich 36.000 zelfstandigen aangesloten bij de stichting.
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Marco Bastian
Directeur NBBU

 Flex is het nieuwe vast

Als we de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt volgen, kunnen 
we niet anders dan constateren dat flexibele arbeid groeit. 
Zowel het aantal flexwerkers neemt toe als de dienstverlenings-
vormen die intermediairs aanbieden.
Met name aan de linkerzijde van het politiek spectrum leidt 
dit tot wrevel. Die wrevel komt voort uit het feit dat de groei 
van flexibele arbeid ten koste gaat van de positie van het vast 
dienstverband. Dat oude denken gaat er van uit dat een dienst-
verband voor onbepaalde tijd van meer waarde is. Ik betoog 
dat dit een onjuiste stelling is. Het vast dienstverband is voor 
mij niet heilig. Werken in flexverband is zeker niet van mindere 
waarde. Wij zien in ieder geval dat steeds meer intermediairs 
zich ontwikkelen tot aanbieders van perspectiefrijk werk die 
flexkrachten mooie toekomstkansen bieden.
Intermediairs kunnen de flexkracht ontwikkelingsmogelijkheden 
bieden die verder gaan dan de mogelijkheden die een reguliere 
werkgever heeft. Zo kan de intermediair de flexkracht ervaring 
laten opdoen bij verschillende opdrachtgevers, aan verschillende 
bedrijfsculturen laten proeven, in verschillende functies plaatsen 
en een toekomstperspectief bieden in verschillende sectoren. 
Voor een mooie carrière heb je dus echt geen vast dienst-
verband nodig.
Om flexibele arbeid te verduurzamen moeten nog wel extra 
voorwaarden worden geschapen. Wat dat betreft is er werk 
aan de winkel, zowel voor de overheid, voor de aanbieders van 
flexwerk, als overige spelers op de arbeidsmarkt. Wil flexibel 
werk een goede tegenhanger van het vast dienstverband zijn, 
dan zal de overheid de voorwaarden dienen te scheppen om de 
intermediairs optimaal te kunnen laten functioneren.

Ruimte om te ondernemen
Intermediairs hebben er belang bij dat hun flexkracht veel 
werkt, onder goede arbeidsvoorwaarden, zodat ze lang inzet-
baar blijven. Daar is het verdienmodel op ingericht.
Ontwikkel geen keurslijf aan regels en beperking van

contractduur en contract aantallen, maar geef de intermediair 
ruimte om te ondernemen. Het bezorgt de flexwerker regelma-
tig werk en een zeker inkomen.
De intermediairs zelf zullen nog meer dan nu moeten beseffen 
dat zij naast de opdrachtgevende werkgever ook de flexkracht 
als klant hebben. Laat de aanbieders van flexibele arbeid de 
handschoen oppakken, en de verantwoordelijkheid nemen om 
hun bedrijfsvoering en personeelsbeleid er op in te richten.

Mooie toekomstkansen voor flexkrachten
Als NBBU hebben we hiertoe een aanzet gegeven met het pro-
gramma Duurzame Inzetbaarheid. Binnen het project worden 
vijfentwintig bedrijven bezocht door een adviseur, die samen 
met het management de mogelijkheid bespreekt om te investe-
ren in de flexmedewerkers. Dat is maatwerk per bedrijf. Veelal is 
het namelijk nodig eerst de focus van de bedrijfsleiding en eigen 
medewerkers bij te stellen, voordat de slag naar het binden en 
boeien van de flexkracht kan worden gemaakt.
Met deze kwaliteitsimpuls doen we als NBBU ons best te 
bewerkstelligen dat uitzendbureaus ook erkend leerbedrijf 
kunnen zijn, flexkrachten met een regelmatig arbeidspatroon 
een hypotheek kunnen krijgen en er afspraken worden gemaakt 
over volwaardige pensioenopbouw op persoonsniveau, zodat 
de splinterpensioentjes verdwijnen.
Als alle betrokken partijen op deze wijze de verantwoordelijk-
heid pakken, krijgt flexibele arbeid er het voordeel van zeker-
heid bij en zult u zien: Flex wordt het nieuwe vast.

Marco Bastian, directeur NBBU. De NBBU is dé brancheorgani-
satie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt.
We behartigen de belangen van bijna 1.000 brede dienstver-
leners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemin-
gen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele 
arbeidsmarkt.
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Josien van Breda
Beleidsadviseur FNV Zelfstandigen

 Geld moet rollen!

Lees je iets over zzp’ers en de flexmarkt, dan gaat het meestal 
over problemen. Over schijnconstructies, armoede, moeilijk-
heden om een hypotheek te krijgen en over wat zzp’ers niet 
hebben: verzekering tegen arbeidsongeschiktheid (AOV), pen-
sioen en voldoende buffers. Een duurzame flexmarkt in 2020, 
kan dus niet bestaan zonder ingewikkelde wetswijzigingen. 
Dat zou je denken. Ik pleit voor het tegendeel. Opdrachtgever: 
betaal de zzp’er een goed tarief. Overheid: laat de zzp’er met 
rust, bestrijd foute flex sectorspecifiek, niet met generieke wet-
geving. Soms gaat het gewoon niet goed. Neem de thuiszor-
ghulp, de alfahulp. Deze was tot een paar jaar geleden meestal 
in loondienst, maar het dienstverband werd te duur en de vraag 
naar alfahulpen was onzeker. Nu werken de meeste alfahulpen 
op basis van de regeling dienstverlening aan huis. Met als ge-
volg dat ze minder zekerheden hebben en bij ziekte geen twee 
jaar, maar maximaal zes weken krijgen doorbetaald. En dit ter-
wijl hun beloning niet omhoog is gegaan. Een ander voorbeeld 
is de bouwsector. Van architecten tot betonvlechters, iedereen is 
het er over eens dat de prijsdruk als gevolg van aanbestedingen 
leidt tot te lage beloning en slechtere arbeidsomstandigheden.

Handhaving als het kwaad is geschied
In de zoektocht naar een nieuwe en betere balans tussen vast 
en flex zingen verschillende maatregelen in het rond. Er moet 
een gelijk speelveld komen, dus de zzp’er moet duurder worden 
ten opzichte van de werknemer. Daarom klinkt de roep om 
afschaffing van de zelfstandigenaftrek en meer handhaving. 
Wat mij opvalt, is dat dergelijke maatregelen pas effect hebben 
als de zzp’er al is gestart met zijn onderneming. De zelfstan-
digenaftrek komt pas in beeld bij de eerste belastingaangifte, 
handhaving op het moment als het kwaad al is geschied.

ieperliggende oorzaken aanpakken
De alfahulpen help je echt niet met handhaving. Een handha-
vingsactie in de thuiszorg in 2014 had akelige bijwerkingen.

De zorg werd verleend door zzp’ers die niet gecontroleerd wer-
den. Een deel van de zorg verschoof naar het grijze en zwarte 
circuit. Een groep van 1200 pechvogels zat werkeloos thuis. Wil 
je een duurzame flexmarkt, dan moet je dus de dieperliggende 
oorzaken aanpakken en maatregelen treffen die direct effect 
hebben op de beloning en instroom van zzp’ers. Zolang prijs-
druk door bezuinigingen en aanbestedingen blijft, is het dweilen 
met de kraan open.

Goed tarief
Problemen op de flexmarkt zijn irrelevant op het moment dat 
de zzp’er een goed tarief krijgt. Onder een goed tarief versta 
ik een tarief dat hoog genoeg is om risico’s zoals arbeidsonge-
schiktheid en aansprakelijkheid af te dekken en voldoende is 
voor buffers als er even geen opdracht is, opleiding en oude-
dagsvoorziening. Wie maakt zich nog druk over de positie van 
een alfahulp of betonvlechter als zij €45,- per uur verdienen?

Voordelen voor zzp’er en opdrachtgever
Een goed tarief is goed voor de zzp’er, want deze kan investe-
ren in zichzelf en de onderneming. Maar een goed tarief is ook 
goed voor de opdrachtgever. Het biedt de opdrachtgever meer 
rechtszekerheid. Als ondernemersrisico’s aantoonbaar in het 
tarief zijn verdisconteerd, wordt de opdrachtgever veel minder 
snel door een rechter als werkgever beschouwd. En de op-
drachtgever kan goed gekwalificeerde experts inhuren, omdat 
de zzp’ers tijd en geld hebben voor ontwikkeling en opleiding. 
Voordeel voor iedereen is dat druk op handhaving en andere 
generieke maatregelen afneemt. Want het argument ‘het kan 
niet zo zijn dat de zzp’er wordt uitgebuit, in armoede leeft en 
geen zekerheden heeft’ gaat dan niet meer op.
Zzp’ers, verbeter je onderhandelingsvaardigheden en zorg dat 
je tarieven stijgen. Opdrachtgevers, ga voor kwaliteit en niet 
alleen maar voor de laagste prijs. Intermediairs, pak je rol en leg 
je opdrachtgevers uit waarom een goed tarief ook in hun eigen 
belang is.

Overheid: geef het goede voorbeeld
Tot slot nog een klein woordje aan één van de grootste op-
drachtgevers van zzp’ers in Nederland, namelijk de overheid 
(tevens druk doende om schijnconstructies te bestrijden): er is 
een rechtstreeks verband tussen aanbestedingen,  
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bezuinigingen, onduidelijkheid over het budget voor volgend 
jaar, druk op tarieven en het ontstaan van schijnconstructies. 
Dus als er een opdrachtgever is die het voorbeeld zou moeten 
geven, dan is het wel…
Geef de zzp’er geld en ruimte om te ondernemen en zelf te 
kiezen hoe hij of zij met ondernemersrisico’s wil omgaan. Geld 
moet rollen!

Josien van Breda (1977) is jurist en werkt als adviseur beleid bij 
FNV Zelfstandigen. Zij zet zich in om de positie van zelfstandig 
ondernemers op de arbeidsmarkt te verbeteren. Actuele the-
ma’s zijn arbeidsongeschiktheid, zelfstandigenaftrek, afschaf-
fing VAR, rol intermediairs en gelijk speelveld.

Hugo-Jan Ruts
Initiatiefnemer en hoofdredacteur
van het kennisplatform ZiPconomy

 De weg naar eerlijke flex

Het klinkt misschien wat pathetisch, maar we staat op een 
kruispunt. Een punt waarop we kunnen en moeten kiezen waar 
het heen gaat met de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Een 
punt waarop de overheid, organisaties en individuen een keuze 
maken. Keuzes die bepalen in hoeverre we die flexibilisering 
eerlijk, duurzaam en transparant kunnen houden en of we ver-
vallen in een situatie van tegenstellingen en strijd. Een beschou-
wing over flexibel organiseren en zelfstandig professionals.

De noodzaak tot flexibilisering van organisaties
Organisaties willen flexibel organiseren. Of beter gezegd: 
moeten flexibel organiseren. We bevinden ons in een turbu-
lent, onzeker en complex tijdsgewricht. In de Verenigde Staten 
noemen ze dat de VUCA-wereld. Het heeft weinig te maken 
met de economische crisis van de afgelopen jaren. Het is een 
permanente situatie. Een situatie die vraagt om lenigheid om 
snel te kunnen reageren op veranderingen door innovaties, 
regelgeving en geopolitieke ontwikkelingen. Snel te kunnen 
reageren op kansen en bedreigingen, snel de juiste competen-
ties en capaciteit te kunnen organiseren en afscheid te nemen 
van competenties en capaciteit die je niet meer nodig hebt. Dat 
klinkt klinisch en dat is het ook. Het is ook een realiteit.

Flexibel organiseren is een trend
Flexibel organiseren roept zowel negatieve als positieve beelden 
op. Er ontstaan organisaties met oog voor talent (intern en 
extern), hybride organisaties richten zich op samenwerking, 
ontwikkeling en innovatie. Deze fuzzy firms zoeken naar de 
win-winsituatie en gaan allianties aan. Ze omarmen goed op-
drachtgeverschap. Het roept ook negatieve beelden op van flex 
als kostenreductie en de inhuur van externen om regelgeving 
of bijvoorbeeld cao-afspraken te ontduiken. Er is sprake van 
misbruik, een tweedeling tussen vast en flex, een hoge druk op 
tarieven en bureaucratisering. 75



Individualisering van de arbeidsmarkt
De traditionele manier waarop we arbeid de afgelopen 150 jaar 
hebben georganiseerd, staat al decennia onder druk. Autono-
mie en zelfverwezenlijking zijn de dominante drijfveren voor 
individuen. Als dat kan binnen een organisatie, is dat prima. 
Lukt dat niet, dan vertrek je naar een ander bedrijf of word je 
bijvoorbeeld zp’er. Ook die individualisering roept positieve en 
negatieve beelden op. Aan de positieve kant weet de zelf-
bewuste professional wat hij of zij kan en wil. De zp’er neemt 
verantwoordelijkheid voor zijn of haar eigen carrière, ontwikke-
ling, inkomen en sociale zekerheid, combineert vakmanschap en 
ondernemerschap en durft daarin te investeren.
Het negatieve beeld vormen gedwongen flexwerkers, zoals 
de net niet-werknemer, schijnzelfstandigheid en onverzekerde 
arbeidskrachten. Aan de andere kant zijn er egoïstisch ingestel-
de zp’ers die werken voor de hoogste bieder zonder enige vorm 
van loyaliteit. Hun eigenbelang staat voorop. Ze hebben een 
kortetermijnvisie en geen oog voor hun eigen ontwikkeling. Het 
is vooral halen, niet brengen.

Botsing der krachten
Flexibilisering van organisaties en de individualisering van de 
arbeidsmarkt hebben op zich niet zo veel met elkaar te maken. 
Een feit is wel dat ze beide zijn toegekomen en dat ze elkaar 
versterken. Samen vormen ze de perfect storm die nu woedt.
Om de stap te maken naar eerlijke flex is een flinke stap voor-
waarts door de overheid, sociale partners, organisaties en zp’ers 
vereist. Zo kan ervoor worden gezorgd dat organisaties de 
flexibiliteit krijgen die ze nodig hebben en deze wordt gecom-
bineerd met de optimale omgeving voor individuele, onderne-
mende vakprofessionals.

De overheid: de geest is uit de fles
Wanneer je de discussies over flex volgt die politici en sociale 
partners voeren, dan valt op dat nog niet altijd wordt beseft 
we in een andere tijd leven. Sociaal conservatieve krachten 
proberen de geest weer in de fles te krijgen en zien het klassieke 
model van werkgever en een vast dienstverband als hoogste 
goed. Veranderingen die worden doorgevoerd, blijven gestoeld 
op oude paradigma’s en wetgeving. Neem bijvoorbeeld de 
vervanging van de VAR (Verklaring Arbeidsrelaties). 
Die moet vervangen worden om schijnconstructies aan te 

passen. De nieuwe Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie, 
blijft echter uitgaan van definities uit de wetgeving van 1964. 
Terwijl de omschrijving van arbeid en arbeidsrelaties toch echt 
wel is veranderd in de afgelopen vijftig jaar. Oproepen voor 
een echte verbouwing van het sociaal en fiscaal stelsel, waarin 
basiszekerheden gecombineerd worden met de behoefte aan 
autonomie van de zelfstandig professionals, zijn nog niet in 
daden omgezet in Den Haag.

Er is wel licht aan het eind van de tunnel. Minister Asscher van 
Sociale Zaken, anders dan minister Kamp van Economische 
Zaken, roert zich zeer nadrukkelijk in het flexdossier en begint 
langzaam een draai te maken. Niet alles aan flex is verfoeilijk en 
niet alle zp’ers moeten aan een vaste baan worden geholpen 
worden. Er zijn verzekeringen en pensioenen voor zp’ers nodig, 
maar verplichten wil Asscher het niet meer. In de herfst komt 
het kabinet met een langverwachte integrale visie over het 
zzp-dossier. Nu maar hopen dat dat in het perspectief wordt ge-
plaatst van die individualiserende arbeidsmarkt en dat die visie 
ook omgezet wordt naar daadwerkelijke hervormingen. 
 
Organisaties opnieuw ingericht
Een beetje ondernemer wacht niet tot ze in Den Haag knopen 
doorhakken. Zij dienen hun eigen koers te bepalen.
Leiders van organisaties zullen zich nog veel meer moeten 
realiseren dat de functie van traditionele organisaties aan het 
kantelen is. In de negentiende en twintigste eeuw bepaalde de 
manier waarop organisaties waren ingericht de manier waarop 
we werkten. In de eenentwintigste eeuw bepaalt de manier 
waarop we (kunnen) werken, de manier waarop we werk orga-
niseren en dus ook hoe organisaties eruit moeten zien. 
In internationaal perspectief is het onmogelijk om vast te hou-
den aan oude tradities en arbeid vooral te zien als kostenpost, 
met flex als manier om werk zo goedkoop mogelijk te maken. 
De Belgische hoogleraar Jonathan Holslag (Vrije Universiteit 
Brussel) heeft het in dat kader vaak over het heruitvinden van 
de Europese markt, die een eigen, unieke stijl, moet vinden in 
de strijd met grootmachten als China en India.
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Duurzame markt
Willen organisaties gebruik blijven maken van een flexibele 
arbeidsmarkt, dan zullen ze een forse bijdrage moeten willen 
leveren aan de verduurzaming van de flexmarkt. Noem het 
fatsoen, noem het maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
noem het noodzaak. Als die stap niet wordt gemaakt, dan gaat 
de flexmarkt vanzelf op slot. 
Goed opdrachtgeverschap is een mooi gedachtegoed om 
te werken naar die duurzame en waardevolle relaties tussen 
opdrachtgevers en zelfstandig professionals. Uit onderzoek dat 
ik deed met hoogleraar Arjan van den Born aan de Tilburg Uni-
versity naar goed opdrachtgeverschap, bleek dat de waarde van 
aandacht daarvoor kon worden uitgedrukt in rendement en dus 
in geld. Goed opdrachtgeverschap start met de hygiënefactoren 
rond processen, zoals een fatsoenlijk tarief, evenwichtige con-
tracten en een behoorlijke betalingstermijn. Daar bovenop komt 
de relatie tussen met name de hiring manager en de zelfstandig 
professional. Die kan intensiever, met meer nieuwsgierigheid 
naar wat iemand nog meer kan, waardering en het beslechten 
van onzichtbare barrières tussen vast en flex. Werk ook aan 
de inhoud van opdrachten, want daar gaat de vakprofessional 
voor. Zorg voor scherpere omschrijvingen, stuur aan op output, 
geef meer en vaker feedback en bekijk de groeimogelijkheden.
Het zijn punten die mogelijk voor de hand liggen. Geen enkele 
reden dus om er niet meer aandacht aan te geven. In het be-
lang van vooral de eigen organisatie. Wie van de drie?
Wil de echte zelfstandige professional opstaan. 
We zijn het punt van 1 miljoen zzp’ers gepasseerd. Ongeveer 
driekwart daarvan levert ‘eigen arbeid’. 15 tot 25 procent daar-
van wil het liefst een baan. Voor 10 procent is het zzp-schap 
een opstap naar een onderneming met personeel. Dan blijft 
over: ongeveer een half miljoen zelfstandigen die zelfbewust 
hun diensten aanbieden. Wat kunnen zij doen in het kader van 
eerlijke flex?
Een duurzame flexmarkt vraagt om duurzame inzetbaarheid. 
Werken aan vakmanschap en kansen op de markt dragen daar-
aan bij. Blijf investeren, want daar schort het toch wel aan.
De consensus is, ook onder zelfstandigen, dat opleiden een 
verantwoordelijkheid is van de zp’er en niet van de opdracht-
gever. Dit wordt echter nog maar beperkt omgezet in daden. 
Investeren in jezelf is onderdeel van verantwoord en duur-
zaam ondernemerschap. Net als bewuste keuzes maken rond 

verzekeringen en pensioen. Wanneer we willen dat de overheid 
dat niet verplicht stelt, moeten we zelf de verantwoordelijkheid 
nemen.

Wat kan de zp’er zelf doen?
En dan goed opdrachtnemerschap. Opdrachtgevers moeten 
meer feedback geven. Maar die kun je als zp’er ook vragen, en 
teruggeven. Een opdrachtgever hoort te zorgen voor een hel-
dere opdrachtformulering en hoort te sturen op output met oog 
voor de afronding van een opdracht, maar daar kun je als zelf-
standige ook op sturen, in plaats van zaken te laten versloffen 
in de hoop op een stilzwijgende verlenging van de opdracht.
Waar we van de overheid verwachten dat ze de nieuwe realiteit 
en zelfstandig ondernemerschap omarmen, van goede op-
drachtgevers verwachten dat ze optimaal gebruik willen maken 
van de kracht en ambities van zelfstandigen, is goed en profes-
sioneel opdrachtnemerschap en verantwoordelijk zelfstandig 
ondernemerschap de derde poot van eerlijk flex.

Hugo-Jan Ruts
Hugo-Jan Ruts is initiatiefnemer en hoofdredacteur van het 
kennisplatform ZiPconomy. Hij schrijft over trends en inno-
vaties in de wereld van inhuur, bemiddeling van zelfstandig 
professionals en de samenwerking tussen organisaties en 
zelfstandig interim-professionals. Hugo-Jan Ruts studeerde 
Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en vervulde (interim-)
management- en directiefuncties bij verschillende HR-dienst-
verleners. 
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Gusta Timmermans
Hoofd recruitment ING

 Verandering is de nieuwe standaard

Over een paar jaar verwacht ik dat de professional meer en 
meer de contractvorm bepaalt en niet de werkgever. Steeds va-
ker zien wij externe specialisten die een klus bij ons combineren 
met een klus of een vaste baan elders. In 2020 zullen er minder 
vast omlijnde functies zijn, maar veel meer rollen en taken. Om 
als organisatie wendbaar te kunnen blijven en om tegemoet te 
komen aan wensen van professionals, zullen arbeidsvoorwaar-
den veel flexibeler gaan worden. De verschillen tussen vast en 
flex zullen in de toekomst steeds kleiner worden.
We zien dat de economie langzaamaan weer gaat groeien, 
waarbij technologie steeds bepalender is voor de toekomst. De 
wereld draait sneller, consumenten willen realtime en overal 
bankzaken kunnen regelen. Daarop richten wij onze bank-
processen en automatisering zoveel mogelijk in. Net zoals wij 
omgaan met digitalisering richting onze klanten, zo kan ik 
mij voorstellen dat we ook steeds meer met onze flexibele en 
vaste medewerkers omgaan. Hoe de wereld er uit gaat zien, 
is een ontdekkingsreis. De enige zekerheid die we hebben is 
verandering. Verandering is de nieuwe standaard en dat vereist 
medewerkers die uit hun comfortzone durven treden en zich 
continu ontwikkelen om zo wendbaar te blijven en aantrekkelijk 
voor de arbeidsmarkt.

Integratie vast en flex
Sinds 2013 zijn wij als bank al bezig vast en flex steeds verder 
met elkaar te integreren. De inrichting van een online commu-
nity waarbij wij in contact blijven met mensen die opdrachten 
voor ons hebben gedaan, is bijvoorbeeld in volle gang. Als ze 
goed werk hebben geleverd, is het prettig dat wij ze weer mak-
kelijk kunnen benaderen voor nieuwe opdrachten. Grote uit-
daging die voor ons ligt, is de toename van automatisering en 
robotisering. De technologische mogelijkheden zijn oneindig en 
vergen van ons dat we heel snel komen tot nieuwe innovatieve 
producten waarmee we onze klanten goed en professioneel 
kunnen helpen. Om de vragen van morgen te kunnen 

beantwoorden, werken we ‘Agile’. Dat betekent dat we 
samenwerken in multidisciplinaire teams om onze doelen te 
realiseren. In korte, overzichtelijke periodes (sprints) werken 
deze teams zeer intensief samen. Het doel is om aan het einde 
van een vooraf afgesproken periode steeds iets bruikbaars op te 
leveren. In deze teams werken vaste medewerkers samen met 
hun flexibele collega’s op een manier die hun flexibele collega’s 
al gewend zijn: gestuurd op resultaat, op vooraf bepaalde dead-
lines, met zorg voor kennisoverdracht.

Beloning op basis van resultaten
De ‘Agile’ manier van werken, doet een groot beroep op mana-
gers en medewerkers om heel resultaatgericht te werk te gaan. 
Grote uitdaging voor recruitment is om samen met managers 
functiehuizen en functieprofielen te vertalen naar resultaten en 
disciplines. In de toekomst zie ik voor me dat voordat een pro-
ject gestart wordt, er heel duidelijke afspraken worden gemaakt 
over het resultaat. Op basis van dat vereiste resultaat gaat de 
manager samen de recruiter na welke kennis en kwaliteiten 
nodig zijn. Binnen het ideale team worden er per individu 
afspraken maakt over de op te leveren resultaten. Ik denk dat 
we ook op een andere manier met elkaar gaan afrekenen. Nu 
is dat nog op basis van profielen waar een salaris of uurtarief 
bij hoort. In de toekomst zal dat veel meer zijn op basis van de 
waarde die de persoon toevoegt. De inrichting van ons sys-
teem met salarisschalen moet uiteindelijk echt veranderen, ik 
verwacht wel dat dit nog een aantal jaren in beslag zal nemen. 
Neem het feit dat de populatie steeds ouder wordt en mensen 
langer moeten doorwerken. Nu is het normaal dat je salaris 
groeit naarmate je ouder wordt. We moeten met elkaar dis-
cussiëren of dat wenselijk is en of dat betaalbaar blijft. Ik denk 
dat het belangrijk is met elkaar van gedachten te wisselen over 
toegevoegde waarde en daar, los van leeftijd of anciënniteit, 
beloningen aan te hangen.

Opleiding en ontwikkeling
Om goed in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen, 
is onze recruitmentafdeling twee jaar geleden gewijzigd. De 
vraag naar arbeidscapaciteit komt nu binnen via één centraal 
punt. Kunnen we binnen de organisatie niet de juiste persoon 
vinden, dan zoeken we extern. Vast en flexibel zijn in die zin al 
helemaal met elkaar geïntegreerd. Intern proberen we ook te
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werken via een soort flexsysteem. Vaste medewerkers werken 
soms aan het ene project, dan weer aan het andere. Interne 
mobiliteit vinden we belangrijk. Medewerkers intern kunnen bij 
ons solliciteren op klussen of tijdelijke opdrachten, dit proberen 
wij ook te stimuleren. Zo blijven ook vaste medewerkers continu 
veranderen en arbeidsfit. Ontwikkeling is essentieel voor zowel 
vaste als flexibele medewerkers. Wij onderzoeken de mogelijk-
heden om ook flexibele medewerkers mee te nemen in ontwik-
keling en opleiding.

De betekenis van eerlijke flex
Als je het hebt over eerlijke flex, dan hebben overheid, on-
derwijsinstellingen, bedrijven, tussenbureaus en professionals 
samen een grote verantwoordelijkheid. De overheid moet 
zorgen dat er een einde komt aan de wirwar aan regelgeving. 
Flex is een feit en is gewenst, onze wetgeving is daar nu nog 
onvoldoende op afgestemd. Daarnaast ligt er een grote uitda-
ging voor het onderwijs. Wij zien binnen onze, maar ook in heel 
veel andere sectoren, huidige functies op mbo-niveau steeds 
meer verdwijnen. Er komen ook weer nieuwe functies voor in 
de plaats, maar het onderwijs moet daar nog veel meer op in-
spelen. Het heeft geen zin mensen voor bepaalde functies op te 
leiden waar straks geen vraag meer naar is. Die vraag verschuift 
bijvoorbeeld naar technische vaardigheden, als programmeren. 
Kijkend naar eerlijke flex dan vind ik dat organisaties zich moe-
ten houden aan marktconforme prijzen. Het tarief moet toe-
komen aan de medewerker die het werk uitvoert. Wij zien nog 
wel eens flinke marges bij tussenbureaus. Dat moet echt anders. 
Daarnaast is het belangrijk dat organisaties investeren in hun 
mensen en hun netwerk, of het nu vaste of flexibele medewer-
kers zijn. Tot slot hebben natuurlijk de professionals, of ze nu 
vast of flex zijn, ook zelf een verantwoordelijkheid. Continu blij-
ven ontwikkelen, nieuwe dingen durven aanpakken en zorgen 
dat je mee kunt blijven doen in deze snelle wereld is cruciaal. Er 
is maar één zekerheid: verandering is de nieuwe standaard.

Dennis Maessen
PZO-ZZP voorzitter

 Zzp’ers zullen bijdragen aan een
 duurzame flexibele arbeidsmarkt

Een goed werkende arbeidsmarkt met een goed opgeleide 
bevolking en goede toegang is cruciaal voor de kwalitatieve en 
kwantitatieve groei van onze economie. Inspelen op en bijdra-
gen aan de economische ontwikkelingen vraagt om flexibiliteit. 
Waaronder ook op de arbeidsmarkt in de betekenis van voort-
durend ruimte hebben voor aanpassing en het vermogen om 
maatwerk te leveren. De zzp’er draagt hier in hoge mate aan bij.
Het juiste perspectief is daarbij van belang. De duiding ‘doorge-
schoten flex’ herken ik niet. Uitgaande van de CBS-cijfers heeft 
70 procent van de mensen in dit land een vast arbeidscontract. 
Wereldwijd is dat slechts ruim 20 procent. Achter de komende 
veranderingen schuilen snelle technologische ontwikkelingen, 
toenemende internationalisering en meer dynamiek in de order-
portefeuille van bedrijven. Daarom doen bedrijven in toenemen-
de mate een beroep op goed geëquipeerde flexibele krachten. 
De zzp’er zal daarbij steeds meer aan belang winnen en met zijn 
kennis en flexibiliteit een onmisbare schakel worden binnen de 
arbeidsmarkt. De aandacht voor banen verlegt zich op natuurlijk 
manier naar de aandacht voor werk.
Onze traditionele werkgevers-werknemerscultuur verandert
Zzp’ers leveren een belangrijke bijdrage aan de duurzame 
ontwikkelingen die gaande zijn in de economie zoals hierboven 
beschreven. Hun aantal zal de komende tien jaar toenemen tot 
een kleine twee miljoen. Niemand kan meer om deze ontwik-
keling heen. Die opmars vraagt om modernisering van onze 
maatschappij; onze traditionele werkgevers-werknemerscultuur 
verandert. Er is immers een verder gaande transitie gaande. 
Wij zullen het individueel ondernemerschap meer moeten gaan 
waarderen en stimuleren. Een andere economie, een net-
werk-economie waarin individuen, bedrijven en instellingen in 
wisselende ketens met elkaar verbonden zijn. Dit is de nieuwe 
realiteit voor 2020 en verder.
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Maak wet- en regelgeving ondernemersproof
Als ondernemer weet ik wat zich binnen het ondernemers-
veld afspeelt. De kracht die vanuit ondernemers komt, kan 
veel efficiënter worden ingezet. Dit begint bij een volwaardige 
erkenning van de doelgroep. Ook moeten wet- en regelgeving 
ondernemersproof worden om complexe regels te voorkomen. 
De nieuwe realiteit tekent zich reeds af en zal de komende 
jaren in sneltreinvaart nog meer zichtbaar worden. Mensen 
werken niet meer jarenlang voor één en dezelfde werkgever. 
Jongeren groeien meer dan voorheen op met een onderne-
mersgeest en starten op jonge leeftijd al met een eigen bedrijf. 
Zij willen bloeien en groeien. Duurzaamheid en een leven lang 
jezelf blijven ontwikkelen en bijleren zullen de boventoon gaan 
voeren. Doen waar je goed in bent voor eigen rekening en 
risico, samenwerken met anderen om tot creatieve oplossingen 
te komen en voortdurend streven naar het volwaardig invullen 
van je werkzame leven met hierin een sterke inbreng vanuit de 
eigen expertise en kennis. Ook werknemers zullen meer hun 
eigen autonomie willen gaan vormgeven. Hierop meebewegen 
als samenleving en als overheid is essentieel.

Vernieuwde denken
Er zullen nog flinke stappen gezet moeten worden om het 
vernieuwde denken structureel op andere niveaus door te laten 
dringen, zoals binnen de politiek. Hier zal PZO-ZZP zich hard 
voor blijven maken; de nieuwe realiteit op de kaart zetten en 
een gelijk speelveld creëren voor zzp’ers. Dit ten behoeve van 
onze toekomst en de bloei van onze economie. Iets waar ons 
land sterk behoefte aan heeft.

Over PZO-ZZP
De vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO-ZZP) 
behartigt sinds 2002 de belangen van zzp’ers. ‘Zelfstandigen 
zonder personeel’ is een sterk groeiende ondernemingsvorm die 
algemene erkenning verdient als fundament onder de Neder-
landse economie. PZO-ZZP zet zich in voor die erkenning, in 
politiek Den Haag en via het European Forum of Independent 
Professionals (EFIP) in Europa. Ook lobbyt PZO-ZZP voor betere 
wet- en regelgeving voor zzp’ers, onder meer op fiscaal gebied, 
verzekeringen en werkovereenkomsten. Dankzij de zetel in de 
Sociaal-Economische Raad (SER) kan PZO-ZZP de stem van 
zzp’ers bijzonder goed laten horen.

Anne Meint Bouma
Adjunct-directeur Brainnet

 Flex als een systeem van bijen

Stelt u zich eens voor:
In 2040 is veel van ons werk overgenomen door robots. Meer 
dan 4 miljoen Nederlanders zijn ouder dan 65 jaar. En rijden al 
onze auto’s elektrisch. Toepassingen van kunstmatige intelligen-
tie zorgen voor ongekend grote medische doorbraken en we 
betalen al onze spullen kassa- en contactloos.
Nu hoor ik u hardop denken: zo’n vaart zal het wel niet lopen. 
Dat dacht de directie van Kodak ook toen een Kodak researcher 
de eerste digitale foto’s liet zien. De directie barstte in lachen 
uit. Dat zou toch helemaal niets worden! De afloop is inmiddels 
bekend. Easy-Jet, Uber, Facebook en AirBnB zijn nieuwe voor-
beelden die laten zien dat de opkomsten van nieuwe technieken 
en (verdien)modellen niet onderschat dient te worden.

Eén ding is zeker: onze arbeidsmarkt 
ziet er in 2020 heel anders uit
Anno 2015 hebben we te maken met een terugtrekkende 
overheid, is de relatie tussen werkgever en werknemer aan het 
veranderen en zijn we aan het opkrabbelen uit de grootste eco-
nomische crisis sinds de jaren 30. Nederland staat op een keuri-
ge 8e plaats op de ranglijst van het World Economic Forum van 
2014, echter is het commentaar op Nederland overduidelijk: de 
flexibiliteit op de Nederlandse arbeidsmarkt wordt genoemd als 
punt van aandacht.
Circa 68% van de Nederlandse beroepsbevolking is een werk-
nemer met een vaste arbeidsrelatie. In 2001 was dit nog 76%. 
De vraag is hoe dit zich de komende jaren gaat ontwikkelen. 
Door toenemende automatisering en robotisering neemt de 
vraag naar middelbanen af, terwijl de vraag in laag- en hoog-
betaalde vakgebieden toeneemt. Daarnaast moeten we met 
zijn allen langer doorwerken. Door grote investeringsprojecten, 
veranderende consumentbehoeften en snel wisselende markt-
perspectieven verschuift de vraag naar arbeidspotentieel signifi-
cant. De baan voor het leven is langzaam aan het veranderen.
Als gevolg hiervan verlopen loopbanen van werknemers nu al
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niet meer zo rechtlijnig als vroeger. De starters van vandaag 
zullen in hun volledige loopbaan misschien wel voor tien tot 
twintig verschillende bedrijven en- of opdrachtgevers werken.

Arbeid is (peper)duur
De kosten van het in dienst nemen van mensen zijn de afge-
lopen jaren over de hele linie alleen maar gestegen, terwijl de 
lasten voor bedrijven zijn gedaald. De vennootschapsbelasting 
voor bedrijven bedroeg in 2014 zo’n 25%, een daling van circa 
10% vergeleken met 1995. Per gewerkt uur waren werkgevers 
in 2014 in Nederland gemiddeld 33,10 euro kwijt aan arbeids-
kosten. Dat is 9,50 euro meer dan gemiddeld in de Europese 
Unie. De hoge kosten in combinatie met risico’s bij bijvoorbeeld 
ziekte of arbeidsongeschiktheid zorgen ervoor dat bedrijven 
minder snel nieuwe mensen in dienst nemen.

Stakingen en fluitjes of beschermheren?
De huidige ‘jaren 50’ wetgeving is volledig gericht op het 
vaste dienstverband, terwijl de huidige economische en sociale 
ontwikkelingen vragen om moderne en nieuwe (hybride) wet-
geving. De vraag is nu hoe we, met elkaar, de solidariteit op de 
arbeidsmarkt opnieuw gaan uitvinden met behoud van onze 
internationale concurrentiepositie. Blijven vakbonden zich hard 
maken voor baanzekerheid en loonstijging en – bij het uitblijven 
van een onderhandelingsresultaat – het teruggrijpen naar sta-
kingen, publiekacties en fluitjes? 
Gelet op het feit dat er momenteel circa 500 cao’s formeel zijn 
afgelopen, geloof ik niet dat dit de weg is die ons weerbaar en 
internationaal concurrerend maakt. Een speelveld waar werk-
gevers, werknemers én zelfstandig ondernemers zich samen als 
beschermheren richten op duurzame inzetbaarheid, de verplich-
ting tot het continu bij- of omscholen, behoud van werkzeker-
heid en eerlijke lonen en tarieven kan dit wel bewerkstelligen.

Onmisbaar in ons ecosysteem
Laatst las ik laatst ergens dat je flexwerkers kon vergelijken als 
een systeem van bijen; ze vliegen in en uit. Daardoor hebben ze 
een frisse blik en brengen ze kennis, expertise en vakmanschap. 
Bijen maken een onmisbaar deel uit van ons ecosysteem. Ze zijn 
van vitaal belang voor de bestuiving van onze voedselvoorzie-
ning. Door het gebruik van allerlei pesticiden ontstaat er grote 
bijensterfte. 

Er is nu Europese wetgeving in de maak die een verbod op 
dodelijke pesticiden mogelijk maakt.
Zoals bijen onmisbaar zijn voor ons ecosysteem, zo is flexibele 
arbeid dat voor onze economie. Flex zorgt voor werkgelegen-
heid, stijgende belastinginkomsten, toenemende participatie, 
economische groei, innovatie en creativiteit. Minister Asscher 
heeft gelijk dat het oneigenlijk gebruik van flex en onderbe-
taling niet past in de waarden die wij in ons land aan werk 
toekennen en een verstorend effect hebben op de economie. 
Werkgevers moeten niet uit zijn op snelle winsten en goedkope 
arbeidskrachten die via allerlei dubieuze constructies ingehuurd 
worden. De overheid moet daarom maximaal investeren in het 
opsporen van frauduleuze (uitzend)bureaus, cao ontduikingen 
en malafide (buitenlandse) constructies. Diezelfde overheid 
moet ook de huidige belemmeringen voor het zelfstandig
ondernemerschap wegnemen.

2020: ruimte voor iedereen
Als ik mijn ogen sluit en nadenk over 2020 dan zie ik een 
arbeidsmarkt waar keuzevrijheid en inzet van kennis, kunde en 
vaardigheden voorop staat. Ik zie een arbeidsmarkt waar ruimte 
is voor iedereen. Als je ondernemer (zzp’er) wilt zijn en bewust 
voor eigen rekening en risico werkt, dan zijn er genoeg moge-
lijkheden. Als je zekerheid voor nu en voor later wilt, kan dit via 
bijvoorbeeld een vast dienstverband, payroll, uitzenden en- of 
detachering. Ik zie een arbeidsmarkt waar een ieder, van uit-
zendkracht tot voorzitter van de Raad van Bestuur, bezig is om 
zijn kennis en vaardigheden te vergroten door middel van con-
tinu leren. Ik zie de politiek inspelen op hybride arbeidsvormen 
door nieuwe wetgeving. Ik zie banken hypotheken verstrekken 
waarbij de bestendigheid van het inkomen het nieuwe toets 
criterium is en niet langer het vaste dienstverband.
Op deze manier is er in een snel veranderende arbeidsmarkt 
plaats voor iedereen, zijn we bezig met continu leren én laten 
we aan de rest van de wereld zien dat vast en flex prima samen 
kunnen bestaan. 
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Christoph van der Stelt
Adjunct-directeur Brainnet

 Shared recruitment: toekomst of utopie

Nu eens geen feiten en cijfers over de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt, geen opinie over of dit goed of slecht is. Geen 
stuk over de risico’s met betrekking tot (nieuwe) wet- en 
regelgeving, en zo kan ik nog wel even doorgaan. Dit gaat 
over duurzame relaties, verandering, samenwerken, flexibiliteit, 
kansen en out of the box.

De wereld als netwerk
De exponentiele groei van technologische oplossingen kan in 
grote mate bijdragen aan transparantie, een snellere time to 
market, 24/7 inzicht in behoefte en beschikbaarheid. De moge-
lijkheden zijn ongekend en ongelimiteerd. Door toepassing van 
slimme (lerende) software kunnen logische verbanden worden 
gelegd en matches wereldwijd gemaakt worden. De wereld als 
recruitmentnetwerk, beschikbaar voor iedere recruiter.

De recruiter anno nu
Dat de rol van de recruiter aan het veranderen is, is geen nieuws. 
De recruiter wordt meer en meer een capaciteitsmanager, die 
samen met de business de vraag van morgen blootlegt. Ook de 
vraag is veranderd. Vroeger zocht men, vaak op verzoek van de 
business, iemand die taken kon uitvoeren. Tegenwoordig wordt 
van de recruiter verlangd dat hij proactief professionals aantrekt 
die een specifieke rol kunnen vervullen en meegroeien in de 
verandering. Daarnaast speelt de vraag wat voor impact interne 
mobiliteit de in-, door- en uitstroom heeft op het capaciteits-
vraagstuk. En, hoe verhoudt zich dit tot vast en flex? De recruiter 
anno nu moet ook veel meer durven. Ver voor de troepen uit 
het speelveld in kaart brengen. Welke vraag komt er op onze 
organisatie af, welke bewegingen maken mijn concullega ’s? Hoe 
wordt je winnaar van de war on talent, hoe win je van je je con-
currenten? Welke technologieën zet ik in? Kortom de recruiter 
anno nu zit veel meer voor in de beweging van het gehele capa-
citeitsvraagstuk en wordt uitgedaagd om zowel op operationeel, 
tactisch en strategisch niveau mee te denken.

Komt er een recruitmentcrisis?
De recruiter opereert in een markt van vraag en aanbod. 
De afgelopen (crisis)jaren was het recruiten vaak geen pro-
bleem. Er was immers voldoende aanbod op de beperkte vraag. 
Door economische groei neemt de vraag toe. We moeten lan-
ger werken, capaciteitsvraagstukken verschuiven richting steeds 
hoogwaardigere profielen. De klantvraag verandert, midden-
banen verdwijnen, de vraag naar specialisatie neemt toe. Alles 
wijst op groei. Recruitment gaat nu al over vast en flex, straks is 
het vast, flex en hybride. Het veranderende speelveld vraagt om 
een creatieve kijk op recruitment of mondt uit in een crisis. 

Gedeeld leed…
Na de eerste oliecrisis van 1973 is in het westen naarstig 
gezocht naar nieuwe voorraden fossiele brandstoffen. Doordat 
deze voorraden langzamerhand opraken, ontstond er meer 
afhankelijkheid van olieproducerende landen. Om niet geheel 
afhankelijk te worden van deze landen is men naarstig op zoek 
gegaan naar alternatieve vormen van energie. Dit heeft door de 
jaren heen gezorgd voor allerlei samenwerkingsverbanden, aan-
gepast (overheids)beleid, gezamenlijke investeringen, creativiteit 
etc. De traditionele aanbieders van energie weten geen raad 
met de ‘nieuwe’ energieleveranciers. U en ik zijn, of worden 
in de komende 10 jaar, eigen producenten. Een crisis leert ons 
constructief en creatief te zijn en samen te werken. Een crisis is 
het einde van een tijdperk en het begin van een nieuwe fase. 
Dat geldt ook voor recruitment.

Van intern gericht naar duurzame externe relaties
Net zoals energiemaatschappijen gezocht hebben naar nieuwe 
energiebronnen en verschillende partijen daarin hun krachten 
hebben gebundeld. Zo denk ik ook dat recruiters samen gaan 
komen tot nieuwe oplossingen voor de vragen van morgen. 
Laatst las ik een mooi voorbeeld over een grote organisatie die 
te maken had met boventalligheid (IT). Eén van de leveranciers 
van flexibel personeel vroeg aan de betreffende organisatie of
zij deze mensen in mocht zetten binnen een andere organisatie. 
Een prachtig voorbeeld van samenwerken waarbij meerdere 
belangen van meerdere partijen worden gediend. Ik verwacht 
dat er steeds meer samenwerkingsverbanden zullen ontstaan in 
de recruitmentwereld.
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Shared recruitment
Stelt u zich eens voor dat verschillende organisaties samen 
recruitmentdoelstellingen in kaart brengen, samen zienswijzen 
delen om met elkaar zoveel mogelijk opties te bedenken om 
talent zo goed mogelijk te vinden en in te zetten. Is ‘shared 
recruitment’ de toekomst? Komt er een tijd dat corporate 
recruiters binnen grote organisaties recruitmentnetwerken delen 
met concullega’s?
Al dan niet gefaciliteerd door neutrale partijen? Ik zou het 
fantastisch vinden als er recruitmentnetwerken ontstaan die met 
elkaar nadenken over onderwerpen als vast, flex en hybride 
modellen en samen antwoord vinden op uitdagingen. Ik denk 
dat als je bereid bent te delen, dat je het hebt over duurzame 
ontwikkeling. In een wereld waarin je elkaar dingen gunt en een 
gelijk speelveld creeert kunnen mooie dingen ontstaan waar je 
samen beter van wordt. Ik ben benieuwd!

Jeroen Sakkers
Initiatiefnemer ZZP Barometer

 De zzp-markt in 2020:
 het belang van referenties

In 2020 is de zzp-markt in Nederland blijvend veranderd.
De zogenaamde inhuurdriehoek - de zzp’er, de opdrachtgever 
en het intermediair - wordt dankzij referenties gecontroleerd, 
verbeterd en geoptimaliseerd en de discussie verschuift van prijs 
naar kwaliteit en toegevoegde waarde.

De inhuurdriehoek
In het afgelopen jaar is door alle zzp’ers in Nederland een omzet 
van meer dan 62,5 miljard euro gerealiseerd. Daarbij zijn in
essentie drie partijen betrokken: de zzp’er zelf, de opdracht-
gever en - in veel gevallen - het intermediair dat de zzp’er 
inhuurt en/of de administratieve afhandeling voor zijn rekening 
neemt. Deze drie partijen vormen gezamenlijk de inhuurdrie-
hoek op de zzp-markt, en zij zijn verantwoordelijk voor de wijze 
waarop zaken wordt gedaan.
Ieder moet zich daarbinnen in eerste instantie op zichzelf rich-
ten: de zzp’er dient goed ondernemerschap hoog in het vaandel 
te hebben, de opdrachtgever profileert zich middels goed op-
drachtgeverschap en het intermediair bedient beide via goede 
bemiddeling ofwel goed intermediairschap.

Goed ondernemerschap
De één miljoen zzp’ers die Nederland in 2015 kent zijn ieder 
verantwoordelijk voor zichzelf, voor hun eigen bedrijf en voor 
hun klantrelaties. Om dit professioneel te regelen, is goed on-
dernemerschap nodig. Goed ondernemerschap uit zich bijvoor-
beeld in het realiseren van kennisborging bij de opdrachtgever 
nadat de opdracht voltooid is: de zzp’er laat een organisatie 
achter die zonder hem verder kan, omdat zijn kennis blijvend 
geborgd is. Uit onderzoek van ZZP Barometer volgt verder dat 
kwaliteit, communicatie, professionaliteit en deadline belangrij-
ke criteria zijn.
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De honderdduizenden opdrachtgevers die Nederland kent zijn 
ieder verantwoordelijk voor goed opdrachtgeverschap. Uit 
onderzoek van ZZP Barometer volgt dat communicatie, tarief, 
overeenkomst, betalingstermijn en werksfeer de belangrijkste 
criteria van goed opdrachtgeverschap vormen. Iedere opdracht-
gever dient deze criteria als KPI op te nemen in het strategische 
HR-beleid. Met het oog op 2020 zal hiervoor echter bij veel op-
drachtgevers eerst nog de verantwoordelijkheid voor de inhuur 
van zzp’ers bij de HR-afdeling neergelegd dienen te worden.

Goed intermediairschap
De duizenden intermediairs die Nederland kent - waaronder 
brokers, contractmanagers, detacheringsbureaus, inhuurdesks, 
marktplaatsen, MSPs, RPO’s en werving- en selectiebureaus - zijn 
ieder verantwoordelijk voor goed intermediairschap. Uit onder-
zoek van ZZP Barometer blijkt dat transparantie, tarief, marge, 
kwaliteit van kandidaten, aantal opdrachten en tijd van vraag 
tot match de belangrijkste criteria hiervoor vormen. Door zich te 
focussen op het verbeteren van deze criteria, zullen intermediairs 
toegevoegde waarde kunnen blijven bieden in 2020.

Van prijs naar kwaliteit en toegevoegde waarde
Wat doet u als u op zoek bent naar een hotel, een restaurant of 
een taxichauffeur? Juist, ja: u zoekt via Booking.com, TripAd-
visor of Uber en selecteert op kwaliteit dankzij de referenties 
op deze platforms. Op de zzp-markt - volgens onderzoek van 
de ZZP Barometer inmiddels goed voor ruim 62,5 miljard euro 
omzet - wordt er echter nog nauwelijks gebruik gemaakt van 
referenties. LinkedIn biedt uitkomst om elkaar te vinden, maar 
opdrachten worden vaak offline of via marktplaatsen uitgezet 
en - bij gebrek aan beter - is het belangrijkste selectiecriterium 
de prijs of het tarief.
Alle partijen binnen de inhuurdriehoek - de zzp’er, de opdracht-
gever en het intermediair - zijn het er wel over eens dat deze 
focus op prijs niet leidt tot optimale resultaten. Hoewel prijs 
altijd een belangrijke rol zal blijven houden, zal het als belang-
rijkste criterium toch plaats moeten maken voor kwaliteit en
toegevoegde waarde, in de praktijk gebracht door referenties 
die door een onafhankelijke partij zijn geverifieerd.

Het belang van referenties
LinkedIn beschikt over een functie waarmee aanbevelingen of 

onderschrijvingen gedaan en ontvangen kunnen worden, maar 
deze functie is op twee punten niet volledig bruikbaar voor de 
zzp-markt: ten eerste bepaalt de ontvanger van de referentie of 
en hoe deze op zijn profiel zichtbaar is, hetgeen transparantie in 
de markt in de weg staat en als gevolg heeft dat er geen nega-
tieve referenties worden achtergelaten. Ten tweede, worden de 
referenties door niemand gecontroleerd of geverifieerd. Idealiter 
moet door een onafhankelijke partij - voor zover dat mogelijk 
is - worden geverifieerd of hetgeen in de referentie wordt aan-
gegeven wel klopt.
Vanuit de rol als onafhankelijke partij in de zzp-markt organi-
seert ZZP Barometer drie verkiezingen, waarbij op basis van een 
kwaliteitsmeting via referenties een ranglijst wordt gemaakt: 
de Freelancer of the Year Awards voor de beste zzp’ers van 
Nederland, de Client Awards voor de beste opdrachtgevers van 
Nederland en de Staffing Awards voor de beste intermediairs 
van Nederland. Laten zzp’ers, opdrachtgevers en intermedi-
airs de honderdduizenden via deze verkiezingen verzamelde 
referenties als uitgangspunt nemen om elkaar niet meer op prijs, 
maar juist op kwaliteit en toegevoegde waarde te vinden en af 
te rekenen in 2020.

Jeroen Sakkers helpt jaarlijks meer dan 100.000 zzp’ers via de 
ZZP Barometer en Freelancer of the Year Awards. Jaarlijks or-
ganiseert zijn bedrijf de Dag van de ZZP’er en publiceert hij het 
ZZP Jaarboek, met daarin onder meer de beste opdrachtgevers 
en intermediairs van Nederland.

http://booking.com/
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Bas van de Haterd
Ondernemer, schrijver,
spreker en adviseur

 Een eerlijk, flexibel beloningsmodel

Vast is te vast, flexibel is te flexibel en het moet vooral eerlijker. 
De eerste vraag die je dan moet beantwoorden is: wat is eerlijk? 
Een vraag waarover lang gediscussieerd kan worden, maar heel 
eenvoudig te beantwoorden is. Eerlijk is waar beide partijen 
tevreden over zijn. Eerlijk is tussen de beloning voor de werk-
nemer, zowel monetair (in geld) als non-monetair (ontwikke-
ling, vrije tijd, plezier) en het rendement voor de werkgever.
De meeste mensen hebben een grote behoefte aan stabiliteit, 
waaronder het hebben van een stabiel inkomen. Ondernemer-
schap is niet voor iedereen weggelegd omdat ze niet kunnen 
omgaan met steeds variërende inkomsten. Door de stress over 
geld kunnen zij veel minder productief en zelfs slim worden.
Een experiment in India heeft aangetoond dat mensen gemid-
deld tientallen IQ punten verliezen door geldstress. Een flexibele 
beloning waarbij de medewerker elke maand een ander bedrag 
krijgt, past dus niet bij de behoefte aan een stabiel inkomen. 
Vanuit de werkgever is het echter wel van groot belang om 
de beloning van een medewerker te kunnen koppelen aan de 
waarde die hij of zij voor de organisatie heeft. Als die bij teveel 
mensen structureel uit de pas loopt gaat de organisatie immers 
failliet.

Flexibel belonen met een vast loon
De bovenstaande aspecten in ogenschouw nemend heb ik in 
mijn boek ‘(R)evolutie van Werk’ een voorzet gedaan voor een 
beloningsmodel van wat ik omschrijf als de ‘flexibele kern’ van 
een organisatie. Dit gaat uit van een vast loon, maar met een 
flexibele invulling en verantwoordelijkheid aan de kant van de 
werknemer.
In het kort komt het er op neer dat je je loon moet terugverdie-
nen. Aan de hand van een voorbeeld zal ik het uitleggen: Stel 
iemand verdient 3.000 euro per maand bruto. Dat resulteert in 
300 punten op maandbasis en dus 3.600 punten op jaarbasis 
die deze persoon moet verdienen binnen de organisatie in een 

jaar tijd. Deze persoon moet zich vervolgens inschrijven op rol-
len binnen projecten binnen de organisatie . Met elke rol kan de 
persoon een bepaald aantal punten verdienen. Die punten zijn 
gerelateerd aan de waarde van het project voor de organisatie. 
Voor de ene organisatie is dat makkelijker dan voor de andere 
natuurlijk. Een webbureau weet de omzet van elk project en 
kan op basis daarvan dus de waarde van elk project bepalen. 
De projectleider verdeelt de totale waarde van het project over 
diverse rollen. Onderschatting van bepaalde rollen zal inhouden 
dan niemand uit de organisatie hierop zal intekenen.

Waardestijging of -daling door onverwachte elementen
De waarde van een project kan veranderen naarmate een pro-
ject vordert. Er kunnen onverwachte kosten bijkomen, zoals het 
inhuren van een externe fotograaf voor een website. Hierdoor 
zal de waarde voor de organisatie dalen, en daarmee dus ook 
de te verdienen punten voor elk van de leden. Andersom geldt 
hetzelfde, als een marketingactie een verwacht rendement heeft 
van 500 nieuwe klanten, maar er 1.500 binnen haalt tegen 
dezelfde kosten, dan zal de waarde ongeveer drie keer zo hoog 
zijn en de verdiende punten dus ook drie keer zo hoog.
Het model gaat uit van het ‘terugverdienen’ van je salaris.
Hierbij moet wel een exit clausule op voorhand worden afge-
sproken. Als je bijvoorbeeld een jaar je punten niet haalt, krijg 
je de mogelijkheid om dat het jaar erop in te halen. Als je twee 
jaar achter elkaar je punten niet haalt zijn er twee mogelijkhe-
den. Of je gaat omlaag in salaris, of er treedt een exit clausule 
in werking die vooraf is vastgelegd. Een transitievergoeding van 
bedrag x bijvoorbeeld.

Voordelen
Een dergelijk model heeft veel voordelen. Zo biedt het de mo-
gelijkheid om een (hoog) vast salaris af te spreken, zonder dat 
dit onacceptabele bedrijfsrisico’s met zich meebrengt. Daarbij 
worden medewerkers gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen.
Ze kunnen extra beloond worden voor de resultaten van het 
project en hun eigen prestaties. Op die manier zullen mensen 
zich willen blijven ontwikkelen, je ziet immers direct hetresultaat 
van je inspanningen. De medewerkers krijgen vastigheid
qua salaris en een heel duidelijk beeld hoe hun ontwikkeling is. 
Hoeveel punten moet ik dit jaar nog halen en hoe functioneer ik 
eigenlijk? 85



Ook geeft het medewerkers de vrijheid om bij het behalen van 
de punten te besluiten meer salaris te willen of een paar weken 
extra vakantie te nemen.
Het biedt zelfs de mogelijkheid om, in een verregaande variant, 
medewerkers zelf hun salaris vast te laten stellen en veel se-
cundaire voorwaarden af te schaffen. Vakantiedagen heb je in 
overvloed als je goed presteert en minder als je dat niet doet.

Maatwerk
Het systeem, zoals het hierboven beschreven is, is natuurlijk niet 
zaligmakend. Het is nooit een ‘one-size-fits-all’. Elke organisatie 
zal op een andere manier een dergelijk systeem moeten inrich-
ten, zodat het past bij de werkzaamheden en de cultuur van de 
organisatie. Ook zal het niet voor elke functie toepasbaar zijn. 
Er zijn ‘niet projectmatige’ functies zoals systeembeheerders en 
secretaresses, die er niet in passen.
Op weg naar eerlijke flex moeten we kijken naar de beloning 
van flex. Die beloning moet niet per definitie flexibeler worden, 
maar wel eerlijker voor werkgever en werknemer. 
Bas van de Haterd noemt zichzelf ‘professioneel bemoeial’.  
Hij is ondernemer, spreker, schrijver en adviseur. Hij schreef 
onder meer de boeken ‘10 banen die verdwijnen & 10 banen 
die verschijnen’ en ‘(R)evolutie van Werk’.

Wouter van Twillert
Belastingadviseur 
Smink Kok Lentink

 VAR maakt plaats
 voor modelovereenkomsten

De VAR (Verklaring Arbeidsrelatie zelfstandigen) maakt plaats 
voor een nieuwe werkwijze. De VAR verdwijnt en het model-
contract verschijnt. 
Zijn daarmee de problemen van schijnzelfstandigheid opgelost? 
Ik denk het niet De praktijk wordt opgezadeld met problemen 
die we kenden voor de invoering van de VAR jaren geleden. 
Wanneer is daadwerkelijk sprake van een opdracht en is er geen 
sprake van een (fictief) dienstverband. Dat zijn vragen die de 
zzp ‘er en zijn opdrachtgever zichzelf weer mogen gaan stellen. 
Fictief zegt u.? Ja, en waar hangt dat volgens u van af? 
Of u wel voldoende opdrachtgevers hebt en of u wel voldoende 
risico loopt en of u wel verzekerd bent voor eventuele schade 
die is ontstaan als gevolg van uw werkzaamheden.  
Kortom er is weer een grijs gebied ontstaan, die door de fiscus is 
gecreëerd. En waarom. Omdat de fiscus niet bij machte was om 
de schijnconstructies te bestrijden en wat doet onze wetgever 
dan? De wetgeving wordt aangepast. In dit geval wordt de VAR 
geschrapt uit de wet. Niets meer en niets minder. Ja, maar we 
hebben nu modelovereenkomsten. Oh ja, op basis van welke 
formele wet is er dan rechtsbescherming van uw modelovereen-
komst? En komt de modelovereenkomst wel overeen met de 
werkelijkheid? Weet u over drie jaar nog hoe u de opdracht in 
mei 2016 hebt uitgevoerd Of u wel of niet het gereedschap van 
uw opdrachtgever hebt gebruikt? 
Was u misschien in die periode toch 4 dagen aan het werk in 
plaats van 3 dagen, die in de overeenkomst was overeengeko-
men? 
Hoe zat het met het risico dat u liep?
Iedereen weet dat de echte ondernemers geen problemen zul-
len hebben, maar hoe zit het met de startende ondernemer die 
wel of niet noodgedwongen als nog wordt ingehuurd door zijn
vorige werkgever. Ik verwacht hierover nog wel de nodige
discussies met de inspecteur. Discussies waarover de rechter
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uiteindelijk zijn oordeel mag geven. Gelukkig hebben we een 
database die langer dan 7 jaar de jurisprudentie bewaart, want 
die zal de komende jaren wel weer van pas komen…..
Ach leuker kunnen we het niet maken, …. 

Pierre Spaninks
ZZP expert

 Waarom de politieke situatie rond de
 ZZP’ers steeds ingewikkelder wordt

Het debat over de zelfstandigen zonder personeel gaat deze 
maand een nieuwe fase in. De Tweede Kamer krijgt eindelijk de 
gelegenheid om met het kabinet te discussiëren over de uitkom-
sten van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. Moeten 
zzp’ers zich aanpassen aan het sociale stelsel of moet het soci-
ale stelsel worden aangepast aan de zzp’ers? De parlementaire 
behandeling van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP 
zou zo maar eens een heel nieuw licht kunnen werpen op de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelaties en de vervanging van de 
VAR door voorbeeldovereenkomsten voor de inhuur van zzp’ers. 
Misschien komt er wel helemaal niks terecht van deze poging om 
werken op basis van zelfstandigheid terug te dringen en loondienst 
te stimuleren. De VVD heeft de sleutel in handen.

‘Technische’ vragen
Op 11 november moet de vaste commissie voor Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid van de Tweede Kamer een eerste schriftelijke 
inbreng leveren voor het debat met minister Asscher over het 
eindrapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP. 
Formeel gaat het in dit stadium alleen nog om technische vragen, 
maar in de praktijk wordt daarmee al de toon gezet. Afhanke-
lijk van hoeveel tijd er heengaat met de beantwoording, kan de 
commissie er op 19 november over vergaderen. De discussie over 
het rapport en over de consequenties die het kabinet daaraan 
verbindt, verplaatst zich vervolgens naar de plenaire vergadering 
van de Tweede Kamer. Daar is het onderwerp eind van de maand 
onderdeel van de behandeling van de begroting van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid.

Kans verkeken
Ondertussen heeft ook de Eerste Kamer het eindrapport van het 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP ontvangen, samen 
met de reactie (‘interessant, maar wij doen er even niks mee’) 
van het kabinet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën en 87



minister Asscher van Sociale Zaken zou het vast een lief ding
waard zijn geweest als het Interdepartementaal Beleidsonder-
zoek ZZP pas op de agenda van beide kamers was gekomen  
nadat het ontwerp van de Wet deregulering beoordeling 
arbeidsrelaties door de Eerste Kamer zou zijn afgestempeld. 
Zo veel kritische vragen dat Wiebes er onmogelijk op tijd 
antwoord op kon geven. De kans op dat gelukje was echter 
verkeken vanaf het moment dat de Eerste Kamer begin oktober 
met zo veel kritische vragen over het wetsvoorstel deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties kwam, dat Wiebes er onmogelijk 
nog op tijd antwoord op kon geven. Na een dag van intensief 
overleg moest hij met de pet in de hand om uitstel vragen.

Onwelkome samenloop
Nu treedt voor het kabinet alsnog de politiek hoogst onwel-
kome samenloop op van de behandeling van het toch al om-
streden wetsvoorstel met die van een onderzoek dat de voor-
naamste uitgangspunten ervan onderuit haalt. Waar zit hem die 
frictie? In twee dingen. Een: de ambtelijke werkgroep die het 
Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP heeft gedaan, con-
cludeert met zoveel woorden dat een strikt onderscheid tussen 
werk in loondienst en werk op basis van zelfstandigheid niet 
meer van deze tijd is. En twee: dezelfde werkgroep citeert in zijn 
rapport uitvoerig cijfers waaruit blijkt dat het probleem van de 
zogenaamde ‘schijnzelfstandigheid’ weliswaar niet te verwaarlo-
zen is, maar toch lang zo groot niet als vaak wordt gedacht.

Ongemakkelijke waarheden
Dat zijn ongemakkelijke waarheden voor een staatssecretaris die 
met zijn Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties juist die 
‘schijnzelfstandigheid’ wil bestrijden - en wel door het onder-
scheid tussen werk in loondienst en werk op basis van zelfstan-
digheid nog meer op de spits te drijven dan afgelopen jaren al is 
gebeurd. Een Eerste Kamer die de portee van het Interdeparte-
mentaal Beleidsonderzoek ZZP tot zich heeft laten doordringen, 
kan moeilijk meer instemmen met een Wet deregulering be-
oordeling arbeidsrelaties die daaraan contrair is. En een Tweede 
Kamer die de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties al 
heeft aangenomen, moet zich wel afvragen waarom het kabinet 
nu pas met de resultaten van dat Interdepartementaal Beleids-
onderzoek ZZP op de proppen komt, en niet toen al. Dat riekt 
naar het achterhouden van informatie.

Pikante situatie
Al met al is er een pikante situatie ontstaan, die niet alleen 
interessant is voor politicologen en andere Binnenhof-watchers 
maar die ook grote gevolgen kan hebben voor werkelijkheid 
buiten de Haagse kaasstolp. Daarbuiten in de polder liggen 
namelijk de Belastingdienst en de organisaties van opdrachtge-
vers, opdrachtnemers en intermediairs al maanden met elkaar in 
de clinch over de introductie van de ‘voorbeeldovereenkomsten’ 
die het werken met zzp’ers moeten gaan regelen. Die zouden in 
de loop van 2016 in de plaats moeten komen van de VAR- 
verklaring die daar sinds 2005 voor heeft gediend.
De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties zou een 
stevige juridische basis moeten leggen onder die voorbeeldover-
eenkomsten, maar door het politieke treinongeluk dat zich 
nu voltrekt zou die hoogst noodzakelijke verankering zo maar 
eens kunnen uitblijven. Dan blijven er voor het kabinet weinig 
andere opties over dan het huidige liberale zzp-regime met de 
VAR-verklaringen te handhaven.

Pijnlijke nederlaag
Met name voor staatssecretaris Wiebes van Financiën zou 
handhaving van de VAR een pijnlijke nederlaag zijn. Die doet 
namelijk als VVD’er al drie jaar meer dan loyaal zijn best om via 
de belastingwetgeving de wensen van de PvdA uit voeren en 
het werken met zzp’ers te ontmoedigen.
Wiebes’ eerste poging daartoe, met de Beschikking Geen 
Loonheffing en de bijbehorende ‘webmodule’, strandde een 
jaar geleden op te ingewikkeld en daarom onuitvoerbaar. 
Eenzelfde lot dreigt nu voor zijn tweede poging, met de Wet 
deregulering beoordeling arbeidsrelaties. De coalitiepartners 
hebben meer dan ooit het gevoel tot elkaar veroordeeld te zijn, 
en zeker zijn eigen partij zal Wiebes niet laten vallen. Maar juist 
om deze pion te kunnen handhaven, zal de VVD binnenskamers 
de scherpe kantjes van de Wet DBA af willen slijpen zodat de 
markt van vraag en aanbod aan zelfstandige arbeid veel minder 
wordt gefrustreerd dan nu nog dreigt te gebeuren.

Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP
Het rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP 
dat nu pas in behandeling komt bij de Tweede Kamer, is al sinds 
eind april gereed. Een jaar geleden, in november 2014, dach-
ten we al dat publicatie ervan door het kabinet niet lang meer 
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op zich zou laten wachten. Nu weten we dat de resultaten het 
kabinet zo slecht gelegen kwamen, dat de Tweede Kamer tot 
aan de afgelopen algemene politieke beschouwingen om de 
doorgeleiding ervan heeft moeten soebatten. Uiteindelijk zag 
premier Rutte geen uitweg meer dan dat toe te zeggen ruim 
voor de behandeling van de begroting van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, begin december. Die belofte heeft hij inmid-
dels gestand gedaan.
Maar in plaats van dat de aandacht voor het onderzoek inmid-
dels is weggeëbd - wat het kabinet ongetwijfeld heeft gehoopt 
- is die nu groter dan ooit. Want het rapport blijkt de belangrijk-
ste uitgangspunten te weerspreken van het wetsvoorstel dere-
gulering beoordeling arbeidsrelaties dat momenteel aanhangig 
is bij de Eerste Kamer.

Gecompliceerde situatie
Met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties en de 
bijbehorende ‘voorbeeldovereenkomsten’ voor de inzet van 
zzp’ers, had het kabinet het onderscheid tussen werk in loon-
dienst en werk op basis van zelfstandigheid zwaarder willen 
aanzetten (ten faveure van het eerste) en ‘schijnzelfstandig-
heid’ willen bestrijden. Daardoor is er rond het zzp-dossier een 
gecompliceerde politieke situatie ontstaan, waarvan de uitkomst 
vooralsnog onzeker is. Voor de behandeling van de het rapport 
over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP moet de 
vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 
de Tweede Kamer 11 november een eerste schriftelijke inbreng 
leveren, met technische vragen. Als de voortekenen niet bedrie-
gen, kon dat wel eens een spektakelstuk worden.

PvdA versus VVD
Uiteindelijk draait het Interdepartementaal Beleidsonder-
zoek ZZP om de vraag waar het zzp-beleid van de overheid 
de komende jaren op gericht moet zijn. De PvdA maakt zich 
zorgen over het verloren gaan van vaste banen (bijna 600.000 
sinds 2008) en wijt dat aan de toename van het aantal zzp’ers 
(in dezelfde periode meer dan 200.000 erbij). De sociaalde-
mocraten snappen ook wel dat dat een lastige boodschap is, 
tegenover een miljoen kiezers. Dus verpakken zij hun verhaal 
als bezorgdheid over de houdbaarheid van het sociale stelsel en 
de ‘houdbaarheid van de overheidsfinanciën’. De VVD ziet de 
toename van het aantal zzp’ers en de ontwikkelingen binnen 

die groep juist als een teken van vitaal ondernemerschap, dat 
we moeten omarmen als we onze economie weer op het goeie 
spoor willen krijgen. Althans, in theorie, want in de praktijk heb-
ben de zzp’ers de ondernemerspartij bij uitstek nog amper voor 
hen op zien komen, gedurende deze kabinets periode.

Lacunes in kennis
Vorig jaar rond deze tijd was al duidelijk dat de ambtelijke 
werkgroep die het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP 
ging uitvoeren, over even uitgebreide als diepgaande kennis 
van de materie zou moeten beschikken om daar een verstan-
dige, toekomstbestendige keus in te maken. Dan gaat het over 
vragen als hoeveel zzp’ers er precies zijn, in welke soorten en 
maten, wat hen beweegt, wat ze doen voor wie en hoe, en 
met welk resultaat. Waar zij tegenop lopen, hoe zij die proble-
men overwinnen, en welke steun ze daarbij kunnen gebruiken. 
Hoe zij zich verhouden zij zich tot het sociale stelsel met zijn 
grotendeels collectieve en verplichte verzekeringen. En uitein-
delijk: welke waarde(n) die zzp’ers opleveren voor economie en 
samenleving tegen welke kosten?
De tijd tussen de verlening van de opdracht voor het onderzoek 
en het moment waarop daarover gerapporteerd moest worden 
was voor de ambtelijke werkgroep te kort om zelf serieus empi-
risch onderzoek te gaan doen en de lacunes in onze kennis over 
zzp’ers aan te vullen.

Zwaar geleund op CPB en SCP
In de praktijk heeft de werkgroep moeten volstaan met het 
verzamelen, ordenen, wegen en interpreteren van de kennis 
die er wel was, in de hoop dat er genoeg zou overblijven om 
althans enige houvast te hebben. Voor die kennis heeft de 
ambtelijke werkgroep IBO-zzp zwaar geleund op de officiële 
adviesorganen van de regering die waren uitgenodigd om hun 
inbreng te leveren, met name het Centraal Planbureau en het 
Sociaal en Cultureel Planbureau. Wat die planbureaus hadden 
geproduceerd was al langer bekend, maar het kabinet heeft 
hun adviezen nu ook als bijlagen bij het eigenlijke onderzoeks-
rapport aan de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gestuurd. 
Daardoor kunnen die er nu officieel kennis van nemen. 
Waar zijn die belangrijke, door de overheid bekostigde institu-
ten voor beleidsgericht onderzoek mee gekomen?
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CPB: ‘doorgeschoten individualisering’
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft zich er vanaf gemaakt 
met wat het zelf noemt een ‘discussiebijdrage’. De opvallendste 
conclusies daarvan zijn dat een belangrijk deel van de zzp’ers 
qua werkzaamheden nauwelijks te onderscheiden is van werk-
nemers in loondienst, dat slechts een beperkt aantal zzp’ers 
maatschappelijke meerwaarde genereert, dat stimulering van 
zzp’ers door middel van de zelfstandigenaftrek niet efficiënt is, 
en dat zzp’ers zich vaak onvoldoende verzekeren tegen inko-
mensrisico’s, waardoor die risico’s worden afgewenteld op de 
samenleving.
Tussen de regels door valt te lezen dat het CPB het fenomeen 
van de zelfstandige zonder personeel eigenlijk ziet als een door-
geschoten vorm van individualisering, waarvan wel de lusten 
maar niet de lasten bij betrokkenen terechtkomen. Bij gebrek 
aan een zakelijke onderbouwing van die mening, klinkt dat best 
een beetje vooringenomen.

SCP: ‘bad risks’
Dan lijkt het Sociaal en Cultureel Planbureau zich in zijn advies 
dichter bij de feiten en de cijfers te houden. Tot wenkbrauwen 
fronsen leidt pas de observatie dat nogal wat mensen die nu 
zzp’er zijn vroeger in loondienst hebben gewerkt, vaak een 
periode werkloos zijn geweest, en een uitkering hadden gehad. 
Op zich is dat misschien een objectief feit, geen zorg en geen 
zegen. Maar het SCP plakt er een etiket op: kennelijk zijn nogal 
wat zzp’ers ‘bad risks’ op de arbeidsmarkt: mensen die het niet 
in zich hebben om op een normale manier aan de bak te komen 
en die het dus maar zo probeerden. Laat dat een uitglijer zijn, 
in zijn conclusies vliegt het SCP compleet uit de bocht. Zoals 
Volkskrant-columniste Asha ten Broeke vorig jaar al meteen 
ontdekte, bezondigt het planbureau zich aan wat zij ‘een soort 
psychoanalyse’ noemde.

‘Borrelpraat’
Zelfstandigen zonder personeel geven zelf vaak aan dat zij 
vanuit hun behoefte aan vrijheid gekozen hebben voor die 
manier om in hun levensonderhoud te voorzien. Het SCP neemt 
daar nota van, maar niet zonder bijgedachten. Als je ziet hoe 
precair de situatie is waarin veel zzp’ers verkeren, merkt het SCP 
op, dan moet je je afvragen of dat verhaal van zzp’ers over hun 
vrijheid niet een ‘rationalisatie achteraf’ is, een manier om de 

ellende nog een beetje draaglijk te maken. Ten Broeke wees er 
terecht op dat het SCP daar op geen enkele manier onderzoek 
naar heeft gedaan en er zeker zzp’ers zelf niets over heeft ge-
vraagd – zodat de conclusie niet meer is dan borrelpraat.

Onbevoegd psychologiseren
Een tweede voorbeeld van onbevoegd psychologiseren van 
de kant van het SCP vond Ten Broeke in een passage over de 
relatie tussen zzp’ers en hun opdrachtgevers. Zelfstandigen 
zouden sterk hechten aan hun ‘bijzondere status op de arbeids-
markt’ maar hun opdrachtgevers zouden daar ‘wat nuchterder’ 
tegenaan kijken en hen beschouwen als nuttige klapstoeltjes 
zolang ze goedkoper zijn dan vast personeel of uitzendkrachten.
Ronduit bespottelijk wordt het volgens Ten Broeke als het SCP 
vervolgt met een alinea over de ‘mentale onzekerheid’ die dat 
oplevert voor die arme zzp’ers. De suggestie is dat zzp’ers niet 
alleen armoedzaaiers zijn die aan waanideeën lijden, maar ook 
nog eens geestelijke wrakken. Die moeten dringend tegen zich-
zelf in bescherming worden genomen.

Dooddoener
Natuurlijk is niet alle input die de werkgroep IBO-zzp heeft 
verzameld zo bedroevend, maar tekenend voor het gebrek aan 
oprechte interesse in en kennis over wie zzp’ers zijn en wat 
hen beweegt is het wel. Qua feiten en cijfers concludeert het 
rapport van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP 
uiteindelijk niet meer dan dat er grote onderlinge verschillen zijn 
binnen de totale populatie van zzp’ers. Als je geen conclusies 
verbindt aan zo’n constatering, is het natuurlijk een dooddoe-
ner van je welste. Veel relevants over zzp’ers is nog steeds niet 
(goed) onderzocht, met name niet de wijze waarop en de mate 
waarin zij bijdragen aan groei en innovatie.
In zijn analyse blijkt de werkgroep zzp’ers primair te beschou-
wen als werkenden zonder dienstverband en zonder bescher-
ming, en niet als zelfstandige ondernemers. Af en toe wordt 
in het rapport wel de term ‘ondernemer’ gebruikt, maar dat 
gebeurt zonder enig begrip voor wat dat ondernemerschap dan 
inhoudt.

Onrecht
Daarmee doet de werkgroep onrecht aan de grote meerderheid 
van zzp’ers die bewust voor het ondernemerschap heeft geko-
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zen en die ernaar streeft waarde te creëren voor eigen rekening 
en risico. Gegeven die beperking, trekt de werkgroep uitein-
delijk wel - en terecht - de conclusie dat een strikt onderscheid 
tussen werk in loondienst en werk op basis van zelfstandigheid 
niet meer van deze tijd is. Daar zal met name minister Asscher 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid niet blij mee zijn ge-
weest. Net zo min als zijn PvdA en de FNV, die onder dezelfde 
deken ligt.
De werkgroep IBO-zzp nuanceert eveneens terecht het pro-
bleem van de ‘schijnzelfstandigheid’, maar schrikt ervoor terug 
dat tot in zijn consequenties te doordenken. Zij beperkt zich 
ertoe aan de omvang van het fenomeen een getal te hangen 
dat (veel) lager is dan de cijfers die tot nu toe in het debat zijn 
genoemd. Het probleem ligt echter dieper: schijnzelfstandigheid 
is geen reëel bestaand fenomeen, maar een artefact van de 
manier waarop onderzoekers en beleidsmakers naar de werke-
lijkheid kijken.
‘Schijnzelfstandigen’ ontstaan niet doordat opdrachtgevers en 
opdrachtnemers een loopje nemen met de regels. Schijnzelfstan-
digen worden gecreëerd door onderzoekers en beleidsmakers 
die zwart/wit onderscheid proberen te maken tussen werk in 
loondienst en werk op basis van zelfstandigheid, een manier van 
denken waar de werkgroep elders terecht afstand van neemt.

Fiscale verschillen verkleinen
Het merendeel van de beleidsopties die de werkgroep vervol-
gens verkent, beoogt daarom de fiscale verschillen te ver-
kleinen tussen werken in loondienst en werken op basis van 
zelfstandigheid. De ene keer om ‘institutionele verstoringen’ 
te verminderen (lees: om loondienst aantrekkelijker te maken 
voor werkgevers en/of werknemers), en de andere keer om de 
‘bescherming van zelfstandigen’ te vergroten (via al dan niet 
verplichte verzekeringen en pensioenen). Werkelijk alternatie-
ve beleidsopties die deze achterhaalde dichotomie ontstijgen, 
ontbreken geheel.
Voor de hand liggende maatregelen om economie en samen-
leving meer te laten profiteren van het ondernemerschap van 
zzp’ers dan nu het geval is, ontbreken in het rapport van de 
werkgroep geheel. Laat staan al evenzeer denkbare maatrege-
len om aan dat ondernemerschap meer ruimte te geven of het 
zelfs te bevorderen. De keuze van de werkgroep om te focussen 
op het ‘verminderen van institutionele verstoringen’ en het ‘be-

schermen van zelfstandigen’ wordt niet inhoudelijk onderbouwd 
vanuit de verzamelde feiten en cijfers.

Zelfstandigenaftrek afschaffen
Het duidelijkst treedt dit mankement aan het licht bij de maat-
regelen om ‘institutionele verstoringen’ te verminderen. Die 
komen steeds weer neer op het afbouwen van de fiscale faci-
liteiten voor zzp’ers, wat het alfa en het omega lijkt te zijn van 
het IBO-zzp. Vooral de zelfstandigenaftrek en in mindere mate 
de startersaftrek zijn de ambtenaren een doorn in het oog.
De werkgroep geeft allerlei redenen om de zelfstandigenaftrek 
en de startersaftrek af te schaffen, maar gaat compleet voorbij 
aan de enige goede reden reden om die te handhaven. En dat is 
dat daarmee recht wordt gedaan aan de noodzaak voor zzp’ers 
om reserveringen te treffen, niet alleen voor persoonlijke of
zakelijke tegenspoed maar ook voor nuttige zaken als bijscho-
ling en innovatie.
De werkgroep denkt alleen maar aan reserveringen voor ziekte, 
arbeidsongeschiktheid en oudedag, en dan nog alleen in de 
gangbare vorm van verzekeringen. Omdat een deel van de 
zzp’ers van die vorm geen gebruik maakt, zou de zelfstandigen-
aftrek kunnen vervallen.

Weinig begrip voor ondernemerschap
De werkgroep heeft nergens oog voor andere vormen waarin 
zzp’ers wèl reserveren (in eigen beheer, zoals broodfondsen) of 
voor zakelijke reserveringsdoelen waar verzekeringsproducten nu 
eenmaal geen oplossing bieden (zoals sparen om gedurende een 
bepaalde periode minder declarabele uren te maken en meer aan 
productontwikkeling te doen). Het argument van de werkgroep 
dat reserveringen voor werknemers ‘ook uit de loonruimte 
komen’ (lees: door henzelf worden betaald) getuigt van weinig 
begrip voor de eisen die ondernemerschap stelt. Als de Tweede 
Kamer daar wel recht aan wil doen, ligt het juist voor de hand 
om de fiscale behandeling van zzp’ers op de huidige voet te 
continueren. Per saldo neigt de werkgroep ertoe aan zzp’ers een 
eenzijdige vorm van ‘bescherming’ op te leggen, met zachte 
dwang richting collectieve verzekeringen en collectieve pensi-
oenregelingen.
Basis weg onder Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties
Te vrezen valt dat de maatregelen die de werkgroep voorstelt 
contraproductief zullen werken, omdat zij de bestedingsruimte 91



van zzp’ers beperken. Daarmee ondermijnen zij het vermogen 
van zzp’ers om zich te ontwikkelen als ondernemer en zo bij te 
dragen aan economie en samenleving. De crux van het rapport 
over het IBO-zzp blijft ondertussen het advies aan de politiek 
om werk in loondienst en werk op basis van zelfstandigheid 
meer onder één noemer te brengen, in combinatie met de
relativering van het fenomeen ‘schijnzelfstandigheid’.
Daarmee haalt de werkgroep de basis weg onder het nog in 
behandeling zijnde wetsvoorstel Deregulering Beoordeling 
Arbeidsrelaties. Dat beoogt immers schijnzelfstandigheid te 
bestrijden, juist door een strikter onderscheid te maken tussen 
werk in loondienst en werk op basis van zelfstandigheid.

Laatste kans voor de liberalen
De leden van de Tweede Kamer zien zich nu gesteld voor de 
vraag of zij eind juni zouden hebben ingestemd met het wets-
voorstel deregulering beoordeling arbeidsrelaties als het kabinet 
het rapport van het IBO-zzp begin mei onverwijld had doorge-
leid. Het debat heeft zich tot nu toe vooral afgespeeld tussen aan 
de ene kant de PvdA (die zzp’ers aan banden wil leggen door de 
zelfstandigenaftrek te afschaffen en verplichte verzekeringen in te 
voeren) en aan de andere kant D66 (dat er juist voor pleit zzp’ers 
meer ruimte en kansen te geven). Van de kant van de VVD is 
het tot nu toe merkwaardig stil gebleven. Het aanstaande debat 
over het Interdepartementaal Beleidsonderzoek ZZP kon voor de 
liberalen wel eens de laatste gelegenheid zijn om voor deze groep 
ondernemers op te komen.

Pierre Spaninks is ZZP expert. Onderzoekt, spreekt, schrijft,
adviseert. Elke zaterdag te horen bij BNR’s ZZP Café, elke
zondag te lezen op Quotenet. Te boeken via Speakers Acade-
my. Dit artikel verscheen eerder bij Reporters Online..
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Visies en reacties van zzp’ers

Gert Jan van Esveld
Bouwkundig adviseur, 
Van Esveld bouwkundig advies

 Mijn einde werd een nieuwe start

Ik werkte 9 jaar lang bij een architectenbureau. Dat was leuk 
maar ik had het idee dat het ook anders kon. Bij het architec-
tenbureau verrichtte ik allerlei werkzaamheden. Tekenwerk, 
constructieberekeningen, maar vooral bouwbesluitberekeningen 
en EPC. Tot de crisis kwam. Bedrijven en woningstichtingen 
werden voorzichtig, er moest op de kleintjes gelet worden. 
Ook binnen mijn branche was minder werk te vinden. De ‘ge-
wone burger’ werd als doelgroep afgestoten en opeens was er 
weinig werk. 

De dag brak aan dat ik ontslagen werd. Ik had het niet ver-
wacht, ook omdat niemand binnen het bedrijf mijn werk kon of 
deed. Het was achteraf, na een lastige afscheidsonderhandeling 
met mijn oude bazen, de laatste schop onder mijn kont die 
ik nodig had om toch als zelfstandige te beginnen. Voor een 
nieuwe baan had ik geen zin om te veel te solliciteren of om ver 
te rijden. Met behulp van een buurvrouw, die weet wat er komt 
kijken bij het opstarten van een bedrijf en de administratie, heb 
ik mijn eigen toko opgezet.
 
Gelukkig ken ik heel veel mensen en wisten veel mensen in de 
bouw dat ik voor mezelf ging starten. Met behoud van mijn 
uitkering kreeg ik toestemming van het UWV om voor een half 
jaar te proberen om voor mijzelf te starten. Het ging gelijk als 
een speer, ik kreeg veel klussen. Wat achteraf betekende dat ik 
het bedrag van de uitkering voor 100% terug moest betalen. 
Dat deerde me niet echt. 

Ik probeer altijd zo duidelijk en eenvoudig uit te leggen naar de 
klant toe wat ik doe en wat de klant kan doen of kiezen. 

Alles draait om de eenvoud (zoals het Goede doel dat ook al 
eens bezong). Ik word blij van opdrachtgevers die je kennis 
waarderen waardoor er ook kosten bespaard kunnen worden.

Mijn naam is Gert Jan van Esveld, 36 jaar. Ik maak 
vooral bouwbesluitberekeningen: controle, toetsing en 
advies van bouwplannen op het bouwbesluit, ruimtes 
en gebieden, daglicht, ventilatie en vooral ook EPC. 
Daarnaast voer ik ook kleine klussen uit, zoals teken-
werk en constructieberekeningen. kortom, bijna alles 
om een omgevings(bouw)vergunning te verkrijgen.
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Maya Koolmees
Eigenaar/ oprichter Wolfram
& Hart BV

 De vrijheid van een zelfstandige

Toen ik vele jaren geleden mijn eerste stappen zette op de
Nederlandse werkvloer deed ik dat als gedetacheerde interim-
mer. Hoewel dit leuk leek begreep ik al snel dat dit niet mijn 
manier van werken en leven was. Ik bleef in dienst van een 
bedrijf, ik bleef een baas houden en vooral bleef ik te maken 
houden met mensen die mij vertelde hoe, waar en wanneer ik 
mijn werk moest doen.

Voelt een opdracht niet goed? Dan kan je dat niet zomaar op-
zeggen. Daar was de detacheerder het namelijk niet mee eens. 
Al snel bedacht ik mij dat het wel eens een goed idee kon zijn 
om zelfstandig, zonder die overkoepelende en beschermende 
(maar ook betuttelende) organisatie, verder te gaan.

Ik werd zelfstandig. De beginperiode was eng, ik vroeg me vaak 
genoeg afvroeg of ik het wel goed deed. De uitkomst van die 
twijfelmomenten was altijd dezelfde: ik heb vrijheid! Die vrij-
heid, dat gevoel van kunnen doen wat je zelf wilt, zelf bepalen 
waar je wanneer werkt, welke opdrachten je aanneemt of wei-
gert of soms gewoon even niet werkt. Het was over weldigend 
en naar dat gevoel was ik op zoek.

Toen kwam de economische crisis. Dingen gingen mis, opdrach-
ten werden steeds schaarser, tarieven gingen omlaag en als 
zelfstandige heb je ook nog een andere onzekerheid: er is geen 
vangnetje voor je. Geen mooie uitkering of steun. Er wordt 
simpelweg gezegd: verkoop je huis maar als je je broek niet 
kunt ophouden.
Ik overleefde het, overigens zonder mijn huis te hoeven verko-
pen maar wel met een paar slapeloze nachten. Wat mij altijd bij 
bleef in die moeizame periode was het gevoel van vrijheid. Ik 
koos er zelf voor, ga dan ook niet zeuren. Dit hoort er ook bij. 
Ik heb hier vrijwillig voor gekozen en vraag geen medelijden of 
hulp. 

Na een paar ellendig zware jaren ben ik weer volledig op orde 
maar minder blij met mijn zelfstandigheid. Niet omdat ik dit niet 
meer wil, maar omdat er een donkere politieke wolk boven mijn 
hoofd hangt. Dé reden waarom ik zelfstandig werd wordt nu 
bedreigd door politici die niets van het fundamentele karakter 
van een zelfstandige begrijpen. Er wordt gesproken over veilig-
heid, verzekeringen en vangnetjes zonder diezelfde zelfstandige 
te vragen of dit wel gewenst is. 

De zin van mijn bestaan is zelfstandigheid zonder betutteling, 
zonder vangnet, zonder verzekeringen. Na zoveel te hebben 
gezien, meegemaakt en overleefd als zelfstandige is het nu 
precies die overheid die een einde wil maken aan de overtuiging 
en kracht die in een zelfstandige zit, simpelweg gebaseerd op 
het zelfstandig zijn. 
Laat een zelfstandige zelfstandig zijn. We noemen onszelf niet 
voor niets zo.
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Ik ben zelfstandig PMO Manager en Project Manager. 
Ik geef ook trainingen op het gebied van PMO en pro-
ject management. Door middel van het schrijven van 
columns probeer ik mijn ervaringen als zelfstandige te 
delen en de kennis van PMO en project management te 
vergroten.



Johan van Tiel
Interim Manager en Trainer/
Coach, Kwalipro Interim
Management & Training

 Aantal opdrachtgevers

Ik ben zelfstandig geworden omdat ik behoefte heb aan 
Dynamiek. En dan met name de dynamiek van verschillende 
opdrachtomschrijvingen en de verschillende omgevingen waarin 
deze plaatsvinden. Soms duurt een opdracht 8 maanden, dan 
weer 3 maanden en soms een paar weken of een dag. Wat mij 
zou helpen is dat ik mij daarbij niet druk hoef te maken over het 
aantal opdrachtgevers om als ondernemer gezien te worden. 
Volgens mij gaat het om je intenties en dan zou het niet mogen 
uitmaken hoeveel opdrachtgevers je per jaar hebt. Ik loop daar-
bij immers ook risico’s bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
Het zou mij een extra gevoel van vrijheid geven als ik hier niet 
over hoef na te denken!

Ronnie Koopman
Eigenaar/Directeur,
Bako Installatietechniek

 Nog lang niet flexibel genoeg

De arbeidsmarkt is nog lang niet flexibel genoeg. De helft van 
mijn bedrijf bestaat uit zzp’ers. Dat komt doordat de markt 
waar ik me in bevindt erg beweeglijk is.

Dit is allemaal geen probleem en dat hoort bij het ondernemen. 
Toch zou ik graag willen zien dat ik bijvoorbeeld voor twee 
maanden iemand in dienst kan nemen en als er geen werk meer 
is ik er boetevrij vanaf kan. Uiteraard nadat alle premies en 
dergelijke betaald zijn over deze periode.

Ik ben er van overtuigd dat dit veel meer mensen aan een baan 
zou helpen in plaats van zzp’ers en bestaand personeel einde-
loos te laten overwerken. Kortom de wet- en regelgeving schiet 
compleet te kort en stamt uit het jaar nul (of nog eerder).

Mijn naam is Ronnie Koopman. Op dit moment mee-
werkend eigenaar van een installatiebedrijf, waar op dit 
moment zes man actief zijn.

Ik heb 18 jaar ervaring in de financiële advisering als 
adviseur, ondersteuner, projectleider en leidinggevende. 
De laatste jaren zet ik deze ervaring steeds meer in als 
trainer en coach om daarmee anderen in hun kracht te 
zetten. Dat is mijn passie!
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Joep Kuijsters
Eigenaar Bint Sepect

 Transparantie op basis van
 vertrouwen in plaats van achterdocht

Fascinerend hoe flexibele arbeid vaak vanuit een sterk econo-
misch perspectief bekeken wordt. Tuurlijk begrijp ik de meeste 
argumenten waarom de verwachting is dat flexibele arbeid de 
norm gaat worden. Maar vanuit mijn positie zit ik kort op de 
markt en heb ik veelvuldig contact met onder andere werk-
gevers, werknemers en zzp’ers. Wat ik hoor en zie is dat naast 
economische belangen hele andere belangen een voorname 
rol spelen. Werkgevers zoeken de beste professionals en de 
contractvorm is hier van ondergeschikt belang. Contracten voor 
onbepaalde tijd worden niet uit de weg gegaan. 

Vanuit de werknemers- en zelfstandige hoek is er nog steeds 
een grote behoefte aan zekerheid (dit zit nu eenmaal in ons 
karakter). Flexibele contracten geven werknemers onrust wat 
de prestaties sterk reduceert. Dit geldt ook voor een significant 
deel van zzp’ers. Voor mij betekent zelfstandigheid de vrijheid 
van denken en handelen en zaken op je eigen wijze aanvliegen,

maar veel zzp’ers hebben noodgedwongen de “keuze” ge-
maakt. Zij zijn geen ondernemers in hart en nieren. Flexibiliteit 
voor partijen die niet alleen vanuit economische maar in combi-
natie met sociale factoren handelen.

Wij hebben twee jaar geleden de omslag gemaakt van het 
werken op basis van “no cure no pay” naar werken op basis 
van commitment. De markt was destijds heel slecht en eigen-
lijk moesten we blij zijn met elke opdracht in wat voor vorm 
dan ook. Toch hebben we onze filosofie aangepast. Bij alle 
betrokken stakeholders merkten we de negativiteit omtrent 
“no cure no pay”. Het leek een vicieuze cirkel die niemand kon 
doorbreken. Wij hebben veel gesprekken met alle stakeholders 
gevoerd om in kaart te krijgen waar hun wensen en behoeften 
lagen. Sinds we het “no cure no pay” model overboord hebben 
gegooid, merken we de toewijding van alle betrokken partijen. 

Werken op basis van commitment levert zoveel meer plezier 
en voldoening op met als eindresultaat een significant betere 
dienstverlening. 

In onze markt zijn we uniek omdat we bij elke functie de naam 
van onze opdrachtgever kenbaar maken. Werkzoekenden 
reageren enthousiast omdat ze exact weten om welk bedrijf het 
gaat met als gevolg kwalitatief betere instroom. Dat is uiteraard 
ook in het belang van de opdrachtgever. Wat als concurrenten 
dan zelf actie ondernemen naar onze opdrachtgever? Wat als 
werkzoekenden rechtstreeks reageren? Ja, dat kan gebeuren 
maar heb je nu vertrouwen in je netwerk of niet?!

Alle verandering binnen de wet- en regelgeving stuit op weer-
stand. Onbekend is onbemind en dat geldt ook voor mij. Echter 
heb ik geen invloed op deze verandering en leg ik me bij het 
besluit neer. Ik pas me aan en zie ook positieve kanten aan de 
nieuwe wetgeving. Ik zou graag willen zien dat zzp’ers minder 
resultaat gedreven handelen en meer vanuit interesse en passie 
handelen.
Mijn persoonlijke filosofie is “houd regie in eigen hand en je 
bent een gelukkiger mens en daarmee ook voor je omgeving”.
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Ik ben Joep Kuijsters, 39 jaar en sinds 2006 zelfstandig 
ondernemer op het gebied van instroom vraagstukken 
in de bouw. Het psychologische element van het werk 
spreekt me altijd enorm aan. Waarom gedragen mensen 
zich zoals zij zich nu laten zien? Wat heeft iemand 
gevormd, waarom maken ze bepaalde keuzes, wat is 
hun referentiekader waarop zij hun handelen baseren? 
Allemaal vragen die zeer interessant zijn. Ik werk dan 
ook aan de hand van het 4K model (Kennis, Kunde, Ka-
rakter en Klimaat). De K van karakter is erg essentieel 
of iemand succesvol wordt maar wordt tijdens werving 
& selectie opdrachten vaak onderbelicht.



Coen Tiemessen
Eigenaar Tiemessen Interim

 Vrijheid/Blijheid

Ik ben van mening dat de “interimmer” niet meer weg te 
denken is in de huidige economie. Als flexibele schil maar vaak 
ook als onpartijdige “tijdelijk medewerker” die als geen ander 
in staat is om het bedrijf, de medewerkers en het management 
een spiegel voor te houden. Door hun ervaring en kennis in de 
markt waarin ze opereren in te zetten, denk ik dat juist interim-
mers het verschil kunnen maken. 

Ik ben zeer proactief/ondernemend ingesteld en in mijn jeugd 
had ik al de wens om voor mijzelf te beginnen. Sinds afgelopen 
juli heb ik dan ook daadwerkelijk de stap gezet om dit te doen. 
Inmiddels heb ik een aantal jaren ervaring in het vakgebied 
klantinteractie en sinds deze zomer op interim basis beschikbaar. 
Heerlijk vind ik het, vooral de vrijheid die het met zich mee-
brengt en de afwisseling van verschillende functies/opdrachten. 
Het echte ondernemen met alle ups en downs.

Opdrachten die buiten mijn comfortzone gaan doe ik het liefst, 
waarbij het doel van de opdracht vaststaat maar de route nog 
volledig onbeschreven is. Daar word ik blij van. Het echte on-
dernemen om (hopelijk) bij het einde van de opdracht tevreden 
terug te kijken naar de behaalde successen.

De huidige wet- en regelgeving vind ik verouderd en onaccep-
tabel in de huidige tijd. Ik ben ervan overtuigd dat de “interim-
mer” niet meer weg te denken in de maatschappij.

Ik ben liever bezig met ondernemen binnen mijn vakgebied dan 
rekening houden met alle wetten en regels.

Foppe ten Hoor
P&O Consultant, P&O Direct

 Zelfstandig?.
 Hoezo zelfstandig?.

De werkende wereld verkeert in turbulente tijden. Dat duurt al 
even maar lijkt voorlopig nog niet over te zijn. Het lijkt erop dat 
werkgevers alleen maar bezig zijn met reorganiseren; er moeten 
mensen uit, er moeten (jonge) mensen bij, het moet goedkoper, 
het moet sneller, het moet flexibeler en het moet vooral effec-
tiever en efficiënter.

Veel mensen zijn of worden door deze turbulentie - al dan niet 
gedwongen – zzp’er . Een groot aantal van hen was dat liever 
niet geworden. Zij waren liever onder de “zekerheidsparaplu” 
van de werkgever gebleven, waar sociale voorzieningen netjes 
geregeld waren en de kosten overzichtelijk.

De overheid lijkt haar oor te luisteren leggen bij de groep men-
sen die zo snel mogelijk weer binnen een collectief opgenomen 
willen worden. Dat geeft hen (in ieder geval gevoelsmatig) 
meer zekerheid en minder kosten. Dat is geen goede zaak. De 
“echte” zzp’er heeft bewust voor zelfstandigheid gekozen en 
accepteert de consequenties daarvan. Door zzp’ers te dwingen 
in allerlei collectiviteiten, onder het mom van bescherming, is 
de overheid betuttelend bezig naar een grote groep mensen die 
niet betutteld willen worden. Hoezo zelfstandige?

De overheid doet aan symptoombestrijding, dit zien we helaas 
wel vaker bij de overheid. Daarmee wordt het probleem niet bij 
de kern aangepakt. Het aanpassen van de VAR is zo’n dinge-
tje. De echte zzp’er zorgt ervoor dat hij z’n zaakjes voor elkaar 
heeft en dat alles overeenkomstig de vastgestelde regels gaat. 
Met de voorgenomen aanpassingen probeert men de kleine 
groep valsspelers aan te pakken. De goeden leiden weer eens 
onder de kwaden. 

De kleine zelfstandige - eenmansbedrijfjes, zoals ik er één van 
ben - gaan door alle voorgenomen aanpassingen onzekere

Met mijn bedrijf Tiemessen Interim, werk ik aan interim 
opdrachten binnen Klantinteractie afdelingen.
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tijden tegemoet. Ik word straks gedwongen met standaard-
overeenkomsten te werken. Ik ben P&O-er en kan binnen 
meerdere branches ingezet worden. Elke keer opnieuw moet ik 
maar hopen dat een opdrachtgever een goedgekeurde mode-
lovereenkomst heeft en mag ik vervolgens kijken of ik pas in de 
overeenkomst die mij wordt voorgelegd. Anders moeten zowel 
ik en de opdrachtgever wachten tot er een door de overheid 
goedgekeurde overeenkomst komt. Dat betekent minimaal 6 
weken (!) geen inkomsten. Daar waar ik veel opdrachten vanuit 
mijn eigen netwerk krijg, waarin ik jaren heb geïnvesteerd, word 
ik straks min of meer gedwongen om mezelf aan te sluiten bij 
een intermediair of een bemiddelingsbureau.

Het zelfstandig zijn biedt mij de kans om meer bezig te zijn met 
de dingen waar ik goed in ben en waar mijn opdrachtgevers 
mij ook op (moeten en kunnen) inhuren. Ik hoef mij daarbij 
minder bezig te houden met zaken die ik minder leuk vind en 
die mij - en dus ook mijn opdrachtgever - meer tijd kosten. Mijn 
werkzame tijd wordt daarmee dus efficiënter benut, wat weer in 
het voordeel is van werkgevers. Dat is ook de reden dat ik voor 
mezelf ben begonnen. 

Tot voor kort was ik ook tevreden met mijn zelfstandigheid, het 
gaf rust terwijl ik mogelijk nog harder werkte dan voorheen. 
Maar nu? Zelfstandig blijven? Ik weet het even niet meer. En 
dat geeft onrust.

Ik kan mijn werk met plezier blijven doen als ik mijn tijd zo goed 
en zo efficiënt mogelijk kan blijven besteden met datgene waar 
ik goed in ben. En als ik geen tijd en energie hoef te steken in 
het moeten overtuigen van anderen dat ik mij netjes aan de 
regels houd.
 
Ik ben er, met vele anderen, van overtuigd dat er een andere 
balans gaat ontstaan tussen vaste medewerkers en flexwerkers, 
waaronder de zzp’ers. 
Als de overheid daar een goede rol in wil spelen, dan zal ook zij 
een betere balans moeten aanbrengen in de tijd en energie die 
ze investeert in werkgevers versus de tijd en de energie die zij 
besteedt aan zelfstandigen. Ook de maatregelen - en met

name dan ook het toezicht daarop - zullen beter en meer in 
balans moeten komen. 

Nu wordt de (kleine) zelfstandige de dupe van de turbulente 
tijden bij werkgevers.
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Ik ben een zzp’er in het mooie vak P&O. Ik heb een 
eenmansbedrijf en ben inzetbaar voor grote en kleine 
bedrijven in verschillende branches. Mijn kracht ligt bij 
veranderings- en ontwikkelingstrajecten, maar ook voor 
projecten en coaching kan ik worden ingehuurd.



Karin Geels
Zelfstandig Facilitair Coördinator,
Gefaciliteerd

 Eerlijke beloning voor flexwerkers
 en een eerlijke kijk op zzp’ers

Bedrijven maken tot in de puntjes gebruik van de nieuwe 
flexwet. Als flexwerker zit je na een werkperiode van 2 jaar ver-
volgens weer 6 maanden thuis. Deze wetswijziging zorgt ervoor 
dat meer mensen een vaste baan krijgen, maar mij is niet dui-
delijk hoe. Je krijgt net zoveel salaris als je vaste collega’s, maar 
opleiding en voldoende euro’s om de 6 maanden te overbrug-
gen krijg je niet. Letterlijk ben je als mens een productiemiddel 
geworden en de wetgeving faciliteert dit.

Ik zou graag zien dat flexwerkers minimaal 15% meer verdie-
nen dan hun vaste collega’s. Dit geld kan besteed worden aan 
opleiding en/of aan het overbruggen van de 6 maanden die je 
weg ‘moet’ blijven. Als flexwerker heb je dan een regulier tijde-
lijk dienstverband en draag je premies en derlijke af.

Daarnaast heb je de categorie zzp’ers die voor eigen risico 
ondernemen en werk aannemen. Laat de overheid eens op 
een andere manier kijken naar ons. Waarom is het zo erg dat 
ik geen werknemer wil zijn? Waarom krijg ik van de overheid 
het gevoel dat ik als zzp’er bijna frauduleus handel? Ik doe dit 
niet om premies of belastingen te ontduiken, maar omdat ik zelf 
keuzes en afspraken wil maken over hoe, wanneer en waar ik 
mijn werk doe. Ik wil niet afhankelijk zijn van een werkgever. 
Kijk liever hoe de zzp’er geholpen kan worden. Een bv is voor 
mij bijvoorbeeld te duur, daarom ben ik ook privé aansprakelijk. 
Overheid, verzin daar eens een oplossing voor.

 

Ik ondersteun organisaties tijdelijk bij facilitaire pro-
jecten. Ik ben gespecialiseerd in de begeleiding van 
verbouwingen en verhuizingen, met name door de ver-
wachtingen en planningen van alle betrokken partijen 
goed aan bij elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast kan 
ik worden ingezet als interim coördinator of bij andere 
facilitaire projecten: ziektevervanging, implementatie 
nieuwe leverancier, begeleiding bij reorganisatie etc.
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Anne Annink
Promovenda,
Erasmus Universiteit Rotterdam

 Succesvol in werk én privé

Ik zou nog beter mijn werk kunnen doen, als ik ook succesvol 
ben in mijn privé leven.

Een eigen onderneming lijkt dé oplossing voor balans tussen 
werk en privé. Zelfstandigen zonder personeel zijn vrij om te 
kiezen waar, wanneer en hoe ze werken en flexibeler in het 
indelen van hun tijd. Dit maakt dat ze vaak beter in staat zijn 
dan mensen in loondienst om het verdienen van het inkomen 
te combineren met andere verantwoordelijkheden. Steeds 
meer mensen in Europa beginnen voor zichzelf en balans 
tussen werk en privé is een veelgenoemde reden. 

De lange en onregelmatige werkuren en de (financiële) 
onzekerheid worden vaak vergeten, terwijl juist die factoren 
spanning tussen werk en privé kunnen opleveren. Uiteindelijk 
kan dit leiden tot gezondheidsproblemen, lager welzijn, kwa-
liteit van leven en het stoppen van het bedrijf. Deze negatie-
ve effecten beïnvloeden niet alleen een individu, maar ook 
zijn of haar sociale omgeving, de arbeidsmarkt en (sociale)
overheden. Het is belangrijk om zelfstandig ondernemers in 
Europa te ondersteunen zodat zij gezond blijven en kunnen 
excelleren in werk, maar ook in andere levensdomeinen zoals 
het gezin, de familie, vriendschappen en (zakelijke) netwer-
ken. 

Zzp’ers ontvangen in zekere zin al steun voor een werk-privé 
balans. Een voorbeeld daarvan is het zwangerschapsverlof, 
al is dit wel minder dan voor werkenden in loondienst. Maar 
naast financiële steun is het vooral belangrijk om zzp’ers ook 
mentale en emotionele steun te bieden. Juist omdat zzp’ers 
alleen werken, hebben zij vaak behoefte aan begrip voor hun 
werk en de invloed daarvan op hun privé situatie. Verschil-
lende motivaties om een eigen bedrijf te starten, achter 
grondkennis en privé situaties leiden tot verschillende

behoeften. Begrip en inlevingsvermogen in de diverse groep 
van zzp’ers zijn het begin van effectieve wet- en regelgeving.
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Anne Annink is promovenda bij bestuurskunde aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij doet onderzoek 
naar de werk-privé balans van zelfstandig ondernemers 
in Europa. Naast de tientallen interviews met onderne-
mers in verschillende landen put ze uit eigen onderne-
merservaring.



Alex Anneveldt
Interim manager marketing 
& communicatie, 
Philosophy Communicatie

 Flexibele arbeid moet flexibel blijven

Ik zelfstandig? Jazeker! Heerlijk zelfs. Als interim manager werd 
mij meer dan eens gevraagd of ik niet interesse had in een vaste 
functie. En hoe mooi het aanbod ook was, Ik moest er niet aan 
denken. Waarom? Was het bedrijf niet leuk? Jawel, heel leuk. 
Collega’s niet aardig? Zeker wel, fijne slimme mensen om mee 
samen te werken. Te weinig uitdaging? Ook niet! Mooie mer-
ken, complexe projecten en veel dynamiek. 

Maar waarom dan toch zo graag zelfstandig? Voor mij was het 
heel duidelijk. Ik wilde ondernemen om mijn eigen ideeën te 
verwezenlijken en zo het beste uit mezelf te halen. Vanaf het 
moment dat ik ondernemer werd, ben ik me gaan richten op 
waar ik goed in ben en waar ik energie van krijg. Dat leidde ertoe 
dat ik een succesvolle aanpak heb ontwikkeld waarmee bedrijven 
slimmer kunnen communiceren met klanten en collega’s. Zo haal 
ik niet alleen het beste uit mezelf maar bied ik opdrachtgevers 
ook het beste van mezelf. Een win-win situatie dus. 

Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen meer grip willen 
hebben op hoe je werk goed kunt organiseren. In de huidige 
markt zie ik een steeds grotere behoefte aan vrijheid, bij zowel 
werkgevers als werknemers. Als werkgever zoek je bij elke situ-
atie de beste mensen met de juiste skills om de klus te klaren. 
En als werknemer wil je werk dat precies past bij wat je op dat 
moment nodig hebt. Flexibiliteit zie ik als een cruciale factor om 
die match te kunnen maken. 

De overheid kan daaraan een positieve bijdrage leveren. 
Bijvoorbeeld door wet- en regelgeving simpeler en duidelijker 
te maken. Neem bijvoorbeeld de VAR, die moest op de schop. 
Maar of het er efficiënter op wordt, is nog maar de vraag.
Het is dus belangrijk dat de overheid in de gaten houdt, dat bin-
nen eenduidige wettelijke kaders ruimte blijft voor zzp’ers 

en opdrachtgevers om eenvoudig met elkaar zaken te doen. 

Door de economische crisis van de afgelopen jaren zijn bedrij-
ven meer kostenbewust geworden. Dat zie je bijvoorbeeld terug 
in ontwikkelingen als duurzaam ondernemen en het nieuwe 
werken. En zo is het ook met het werk. Ik vind het mooi om 
te zien dat meer en meer opdrachtgevers actief bezig zijn om 
vraag en aanbod slimmer op elkaar af te stemmen en dat ze 
investeren in de aansturing van een netwerk van zelfstandig 
professionals. Zodat ze weten waar en bij wie ze moeten aan-
kloppen als men ze nodig heeft. En daar word ik als interimmer 
natuurlijk heel blij van.

Ik ben Alex Anneveldt. In 2006 heb ik Philosophy op-
gericht. Met mijn bedrijf help ik bedrijven om slimmer 
te communiceren met klanten en collega’s door te 
veranderen, verbinden en verankeren. Met als resultaat 
betere relaties met (potentiele) klanten en blije produc-
tievere collega’s. Of je nu je collega’s moet overtuigen 
om de interne veranderingen te accepteren, of dat je 
een nieuwe dienst aan klanten probeert te verkopen. 
Zonder gedeelde nut of noodzaak lukt dat niet.
Voor mijn opdrachtgevers combineer ik de beste inzich-
ten, theorieën, tools en ideeën tot een slimme aanpak 
voor marketing- en communicatietrajecten.
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Astrid Warntjes
Communicatieadviseur, journalist
en schrijver, Lime C

 Doen wat je leuk vindt

In 1998 besloot ik alleen nog maar te doen wat ik echt leuk 
vond: communicatieadvies, tekstschrijven, trainingen ontwik-
kelen en geven. Daar hoorde voor mij zelfstandig ondernemer-
schap bij. De spanning van het vinden van een opdracht, het 
zoeken naar de juiste oplossingen, meedenken, de vrijheid.
Nog elke dag kan ik genieten van de stap die ik toen zette.
Dat er ook ‘gedoe’ hoort bij dat zelfstandig ondernemerschap 
heb ik altijd wel een beetje onderschat. 

Het vinden van de juiste werkvormen, contracten, facturen, 
samenwerkingen. In het begin van het opzetten van mijn bedrijf 
Lime C, had ik geen idee hoe ik moest groeien. Elke keer als er 
genoeg werk was, nam ik iemand aan in vast dienstverband. 
Heel blij werd ik niet van het managen. Ik wilde terug naar de 
vrijheid en koos een businessmodel van samenwerkingen met 
zzp’ers en ondernemers. We regelen alles onderling prima, we 
krijgen energie van samen ondernemen en toch duidelijk de 
eigen verantwoordelijkheid hebben. Wij hebben samen het
gevoel dat het prima loopt, wij blij, klanten blij. Maar het admi-
nistratieve deel lijkt steeds ingewikkelder te worden.

Wet- en regelgeving verandert. Doe ik het allemaal wel goed? 
Ik weet dat ik hierin niet de enige ben en zeker nu de discussie 
is opgelaaid over het al dan niet verdwijnen van de VAR en het 
alternatief van modelovereenkomsten maakt het de wereld niet 
eenvoudiger terwijl ik gewoon mijn werk goed wil doen, mijn 
klanten graag wil helpen en energie krijg van mooie samenwer-
kingen en creatieve oplossingen. Met straks meer dan 1 miljoen 
zzp’ers begrijp ik ook wel dat de overheid belangrijke inkomsten 
misloopt. Jammer alleen dat ze probeert zzp-schap te ontmoe-
digen in plaats van te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Ik ge-
loof oprecht dat onze economie er beter van wordt als mensen 
de kansen krijgen te ondernemen en te werken op de manier

waarop ze dat het liefst willen. Dan komt er positieve energie 
vrij, ontstaat er creativiteit en dan ontstaan nieuwe initiatieven. 

105

Na twee jaar loondienst besloot ik alleen nog maar te 
doen wat ik echt leuk vind: mensen en organisaties 
helpen hun verhaal helder te verwoorden in tekst en 
beeld. Nog elke dag beschouw ik mijn werk als een uit 
de hand gelopen hobby. Die hobby is intussen alweer 
bijna 18 jaar uitgemond een serieus full service com-
municatiebureau met de naam Lime C. 



Huisstijlen, brochures, websites, magazines; als gra-
fisch ontwerper is het elke keer weer een uitdaging om 
iets moois te maken dat past bij de identiteit van mijn 
opdrachtgevers. Voor mijn klanten is het fijn dat ze snel 
en direct met mij kunnen schakelen en met de andere 
zelfstandigen waar ik mee samenwerk. Dat bespaart 
veel tijd en kosten. 

Chantal van de Geer
Grafisch vormgever
MerkwaardigDesign

 Ik ervaar een goede balans

Zeven jaar geleden werkte ik als grafisch ontwerper bij een 
reclamebureau. Ik had behoefte aan een nieuwe uitdaging. 
Ik ging op zoek. Na een aantal sollicitatiegesprekken kwam ik 
erachter dat het makkelijk zou zijn om een zijstap te maken, 
maar ik had behoefte aan meer persoonlijke groei, uitdaging en 
ontwikkeling. Voor mezelf beginnen lag voor de hand. Eerlijk 
gezegd vond ik altijd dat er veel te veel overhead was bij het 
reclamebureau waar ik destijds werkte. Voor klanten moest het 
slimmer en goedkoper kunnen. Ik waagde de sprong in het 
diepe. Al gauw kwamen de eerste opdrachten en nog steeds 
lopen de opdrachten lekker door. Inmiddels werk ik samen met 
andere zelfstandige professionals zoals tekstschrijvers en foto-
grafen. Voor klanten is het prettig dat ze direct met de makers 
kunnen schakelen en dat er geen accountmanager tussen zit die 
ruis op de lijn kan veroorzaken.

Het is ontzettend leuk om samen te werken met andere 
zelfstandigen, stuk voor stuk gemotiveerde en enthousiaste 
mensen die het verschil willen maken. Heel anders dan collega’s 
in loondienst. Prettig is dat ik mijn tijd zelf kan indelen, zo kan 
ik mijn tijd tussen privé en zakelijk veel beter verdelen en ervaar 
ik een goede balans. Het is jammer dat ondernemers die graag 
professioneel werk willen afleveren te maken krijgen met inge-
wikkelde wet- en regelgeving met veel administratieve romp-
slomp. Dat haalt wat mij betreft de vaart uit de economie, dat is 
denk ik schadelijk voor de toekomst van Nederland. Intussen ga 
ik voorlopig lekker door met ondernemen en mooie ontwerpen 
realiseren. Mijn accountant houdt vinger aan de pols!
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Marion Veltman de Vries
Interim Manger, Coach,
Verandermanager, M2people

 Stress en ellende is leuk!

Mijn drijfveer om zzp’er te worden was het opzoeken van stress 
en ellende! In mijn eigen baan was het leuk, maar nooit ge-
noeg. Ik wilde meer, wilde zelf verantwoordelijk zijn voor wat ik 
deed, opleverde of niet deed. Het maakte in loondienst niet uit 
of ik druk was, wat mijn resultaat was, als ik maar ‘mee deed”.

Het leuke van een opdracht is; er is vraag naar jouw expertise, 
je gaat hard aan de slag, maakt een verschil en je gaat weer 
weg. prachtig!

De vraag is wat er beter geregeld zou kunnen? Tja, dat hangt 
samen met de opdrachtgevers die graag minder willen betalen 
voor mijn kennis en inzet. Een eeuwige discussie. helaas moet 
je als zzp’er alles zelf regelen, ziek zijn, arbeidsongeschikt, geen 
opdracht, pensioen etc. etc. Als we willen dat zzp’ers goedko-
pere tarieven gaan hanteren, dan zal er ook betere facilitering 
moeten komen. Een minimumloon bij geen opdrachten zou al 
fijn zijn. Want geloof het of niet, wij zzp’ers hebben ook gezin-
nen, een huis en kosten!

Zo niet, geen probleem, maar dan blijven de tarieven hoger. 
Alleen de starters gaan nog voor lage tarieven, maar leveren 
dan ook minder kwaliteit.

Joanne Littooij
Zelfstandig trouwambtenaar

 Afhankelijk van een gemeente
 ivm wet & regelgeving

Als zzp trouwambtenaar heb ik een leuke en zeer goedlopende 
‘winkel’, veel bruidsparen vragen me om hun huwelijksvoltrek-
king te verzorgen en gezien de referenties zijn zij en hun gasten 
daar vooraf, tijdens de dag en achteraf heel erg blij mee. Er zijn 
veel buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand welke net als 
ik succesvol zijn als zelfstandig trouwambtenaar.

Nu hebben we alleen alleen dezelfde uitdaging! We zijn voor 
het formeel uitoefenen van ons vak afhankelijk van een beedi-
ging bij de Rechtbank en een benoeming (standplaats) bij een 
gemeente. Zonder deze formele benoeming mogen we in ande-
re gemeentes, waar we gastBabs komen, het formele deel van 
het huwelijk niet verzorgen. Deze problematiek/uitdaging geldt 
voor vele succesvolle zelfstandige trouwambtenaren in ons land.

Mijn vraag is, in hoeverre mag/kan een gemeente het een zzp-
er ‘moeilijk’ maken terwijl deze als kleine zelfstandige geheel 
in eigen levensonderhoud kan voorzien, geen aanspraak kan 
maken op reguliere sociale voorzieningen etc.? 

Mijn naam is Marion Veltman de Vries. Ik heb sinds 
bijna 8 jaar een eigen bedrijf in coaching en interim 
werkzaamheden. Ik werk met veel passie en plezier en 
hoop mensen in verandering te kunnen brengen.
Zowel coaching als opdrachten doe ik met dezelfde 
drive; zorgen dat mijn meerwaarde voor zich spreekt.



Femke Spring
Trainer

 Voorkeur flexwerken? Weinig keus!

In een van de artikelen wordt geconcludeerd dat een toena-
me van flexwerkers zou betekenen dat er een voorkeur voor 
flexwerk bestaat. Met deze conclusie ben ik het niet helemaal 
eens. Misschien kiezen veel mensen wel noodgedwongen 
steeds vaker voor flexwerk, omdat het aanbod aan vaste banen 
afneemt en zij geen keus hebben. Dan zou de voorkeur voor 
flexwerk vooral bij de werkgevers liggen en niet bij de werkne-
mers. De werkgevers bepalen de arbeidsmarkt, de werknemers 
passen zich aan. Als ik voor mijzelf spreek, gaat mijn voorkeur 
uit naar een vaste baan en vaste inkomsten. Mijn lasten zijn 
immers ook niet variabel. Toch begrijp ik de overwegingen en 
ben ik blij dat ik werk heb als zzp’er en uitzendkracht.
Ik heb mij dus aangepast en zie ook de voordelen van het flexi-
bel werken, omdat ik werk en privé beter kan afstemmen. 
Neemt niet weg dat er voortdurend stress is over de continuï-
teit van het werk en de financiën. Om die reden vraag ik mij af 
waarom er geen derde optie kan komen die de voordelen van 
zowel vast als flexibel werken biedt. Hierbij denk ik aan een 
harde vaste kern van een aantal vaste uren per week, gecom-
bineerd met een flexibel aantal uren per week, bijvoorbeeld 
20 uur vast en 4 tot 20 uur flexibel. De werkgever kan toch nog 
de arbeidsuren flexibiliseren en de werknemers zijn verzekerd 
van een basisinkomen. Zo’n combi lijkt mij als parttime werken-
de gescheiden ouder met schoolgaande kinderen ideaal!

Annette Dolle
Trainer

 Een flexibele samenleving

‘Wil je geen vaste baan?’ vragen docenten van scholen waar ik 
tijdelijk interim docent ben. Als ik dan nee schud, kijken ze me 
soms bevreemdend aan. Of ze vragen ‘Echt niet?’. Wie wil er 
nou geen vast contract? Ik niet. Zeker niet. Maar, ik krijg het ze 
niet uitgelegd en heb al vrij snel opgegeven om het te proberen. 
Toch neem ik het ze niet kwalijk dat zij het anders zien dan ik. 
We bevinden ons elk in verschillende velden. En zo komt het 
dat ik niet alleen geloof in flexibele arbeid. Ik geloof in een flexi-
bele samenleving. 

In een flexibele samenleving vinden we (alle mensen) het van-
zelfsprekend dat elk mens andere keuzes, voorkeuren, wensen 
en idealen heeft. Dus richten we die maatschappij zo in, dat de 
uitvoering altijd haalbaar is. Dat deze ruimte (nu nog) ont-
breekt, ervaar ik op dit moment niet als een urgent probleem. 
Ik zie het eerder als een collectief transformatieproces waarin 
we met z’n allen terecht gekomen zijn. Cijfers laten zien dat we 
heel langzaam meebewegen naar nieuwe vormen van arbeid en 
leven. Dus het komt sowieso goed. 

Terug naar de docenten met een vast contract. Sinds 2012 werk 
ik als zelfstandig ondernemer en heel soms sta ik voor een klas. 
Sommige mensen noemen mij sociaal ondernemer, omdat ik 
me vooral richt op aardige interventies en groepsdynamische 
processen. Anderen (voornamelijk instanties) noemen mij zzp’er. 
Zelfstandige Zonder Personeel. Tegenwoordig zeg ik zelf steeds 
vaker dat ik ‘een eigen bedrijf’ heb. Waarom? Omdat het waar 
is. Het klinkt een beetje gek en vreemd misschien, zo op het 
eerste gezicht. Maar een zelfstandige - met of zonder personeel 
- is namelijk ook altijd de bezitter van een eigen bedrijf. Sinds 
ik deze taalkundige truc uithaal, voel ik me niet alleen meer 
zelfverzekerd over mijn werkzaamheden, maar merk ik ook een 
positievere reactie bij mijn klanten en opdrachtgevers.
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De socioloog Roman Krznaric noemt mensen als ik ‘portfolio-
werkers’ (boek 2012 ‘Werk vinden dat bij je past’). Portfolio-
werkers zijn mensen die een portfolio aan loopbanen opbouwen 
en dat aan de hand van freelance werk, part time jobs of eigen 
projecten uitvoeren. Wat buitengewoon prettig aan de termi-
nologie van Krznaric is, is dat een enorme hoeveelheid burgers 
(zoals bijvoorbeeld docenten met een vast contract) dit principe 
wèl begrijpen. De troebele substantie die ze ervaren is opeens 
in een nieuw hokje geplaatst - in dit geval het hokje van de 
portfoliowerker. Handig! We houden in de lage landen nou 
eenmaal van helderheid en overzicht. In hokjes denken past bij 
ons landschap.

Toen ik net begon, zag ik mezelf op een dag tussen grijze maat-
pakken een standaard communicatie training geven, als freelan-
cer voor een standaard bureau. Ik vroeg me zorgelijk af hoe ik 
mijn authenticiteit als trainer vast kon houden en niet ten onder 
zou gaan aan ‘gemiddeldheid’. Mijn persoonlijkheid is - hoe ik 
het ook wend of keer - van het non-conformistische soort, maar 
van steen ben ik niet. Variëren van velden bleek de toverspreuk! 
Zo kwam ik als ondernemende interim docent in het onderwijs 
terecht. Ik creëerde een situatie waarin juist díe kant van mijn 
persoonlijkheid uitgedaagd bleef die ik bij sommige corporate 
klanten niet delen kon. Ondertussen willen mensen in verschil-
lende velden juist graag dat ik die authenticiteit inzet en me 
uitspreek als anderen zwijgen. Maar de jongeren op het vmbo 
hebben daar voor mij als een unieke brugverbinding in gefun-
geerd. Zonder hen was ik nooit zo dicht bij mezelf gebleven en 
was ik op gegaan in bedrijfsculturen. 

Daarom. Vooral daarom is het voor mij binnen het hele spec-
trum van eerlijke flexibele arbeid niet de vraag ‘hoe we het met 
de wetgeving gaan regelen’, maar ‘hoe we onszelf leren wat er 
bij ons past, zodat we optimaal en authentiek kunnen blijven 
presteren in een veranderende maatschappij’. Zodra we dat 
antwoord hebben gevonden, volgt de praktische uitwerking 
vanzelf. En juist daarom pleit ik voor een flexibele samenleving.

Wim van Hoogdalem
zzp’er

 Onnodige drempels

De overheid verlangt participatie van burgers. Diezelfde over-
heid maakt het zzp’ers moeilijk omdat, als je eenmaal als zzp’er 
aan de gang gaat, je daarmee ook alle rechten op een uitkering 
verspeelt als het mis gaat. Vaste contracten zijn niet meer van 
deze tijd maar er zou toch ook een vangnet moeten zijn voor 
die mensen die actief aan de samenleving willen bijdragen, hun 
eigen broek ophouden en daar zelfs meer dan 40 uur per week 
in willen steken.
Freelance is ook niet echt een optie omdat je dan ook geen 
inkomensgarantie hebt. Dan is er ook nog nieuwe wetgeving 
die werkzoekenden - welke na 1 juli in de WW zijn gekomen 
- toestaat een bepaald bedrag bij te verdienen zonder dat dat 
consequenties heeft voor hun uitkering. Dit geldt niet voor 
mensen die daarvoor al in de WW zaten.
Voor entepreneurs worden allerlei drempels opgeworpen zoals 
kostbare registratie bij de KvK en de Belastingdienst die het 
je moeilijk maakt. Ik heb al veel discussies voorbij zien komen 
m.b.t. een basisinkomen (is nu bijstand). Daar ben ik ook niet 
voor omdat dat lijkt op het oude USSR model. Een oud gezeg-
de: ‘wie niet werkt zal niet eten.’ Wat wel staat is dat ik na een 
leven lang hard werken mijn eigen vermogen/huis zou moeten 
opeten. 
Bijstand (basisinkomen) krijg je alleen als je niets meer hebt.
Ik ben voorstander van een systeem waarbij je alleen belas-
ting betaalt voor diensten en producten waar je daadwerkelijk 
gebruik van maakt. Waarom moet ik een vaste bijdrage voor 
afvalverwerking betalen als ik maar twee containers per jaar jaar 
aan de weg zet omdat ik recycle (wat de overheid propageert).



Joost Juffermans
zzp’er

 Verborgen werkeloosheid

Ik wind me nogal op over de cijfers van het CBS. De economie 
groeit, er zijn minder werklozen. Maar de afgelopen jaren zijn 
velen zzp’er geworden, al dan niet gedwongen. Daarvan zitten 
velen thuis, maar worden m.i. niet meegerekend in de cijfers. 
Ergo; gaat het wel zo goed als we denken? Die conclusie zou 
je pas mogen trekken wanneer je ook deze cijfers in de de som 
meeneemt. Of zie ik het fout?

Mike van Alst
Architect

 Graantje meepikken

Er wordt veel gediscussieerd over schijnzelfstandigen en onze 
rechten, maar wat ik nog mis is de rol en aanwezigheid van 
tussenpersonen/tussenhandel. Het is vaak moeilijk, zo niet on-
mogelijk, om als zelfstandige een contract af te sluiten met een 
opdrachtgever. Dan moet er altijd een bedrijf tussen wat weinig 
tot niets toevoegt, maar wel tot 15% van de omzet afroomt. 
Dat is maar een voorbeeld voor partijen die een ‘graantje 
meepikken’ van het succes van de zelfstandigen.
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Marcel van der Velden
Zelfstandig professional sinds 2008

 Resultaatafspraken en
 uitgesproken vertrouwen

In mijn huidige rol heb ik nauw contact met directie, program-
mamanagement en lijnmanagement om te kunnen inschatten 
welke tijdelijke kwaliteiten nodig zijn voor het realiseren van 
projecten, veelal veranderprojecten. Vaak resulteert dat in een 
aanvraag voor externe inhuur bij min of meer gespecialiseerde 
leveranciers. Snelheid en kwaliteit zijn dan natuurlijk essentieel. 
Waarbij het minstens zo belangrijk is dat de voorgestelde inte-
rimmer goed past bij de waarden, de cultuur van de organisatie.
De marktplaats van vraag en aanbod van de juiste mensen is 
steeds meer gedigitaliseerd. Hierdoor ligt het onderscheidend 
vermogen van intermediairs om vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen minder in de efficiënte inzet van de moderne com-
municatietools. Het ligt steeds meer in het vermogen om naast 
snelheid ook op kwalitatief niveau de juiste verbindingen te 
kunnen leggen. Niet alleen vandaag maar ook morgen als de 
wereld er net weer even anders uit ziet.
Gelet op de snelheid waarmee technologische, economische en 
geopolitieke ontwikkelingen zich aandienen, zullen organisaties 
voortdurend in verandering zijn. En het aantal zelfstandigen/
eenmansbedrijven zal in de komende jaren alleen maar toene-
men. Dit komt onder andere omdat vaste dienstverbanden min-
der aansluiten bij de turbulente omgeving waarmee organisaties 
worden geconfronteerd. Bovendien is er steeds meer vraag 
naar flexibele contractvormen vanuit de beroepsbevolking zelf. 
Daarnaast speelt de vergrijzing op de arbeidsmarkt.

Netwerkstructuren en diversiteit in contractvormen worden 
belangrijker
Deze ontwikkelingen in onze economie waarin dienstverlening en 
kennis in plaats van productie voor competitieve voordeel zorgt, 
zullen leiden tot behoefte aan snel inzetbaar, gespecialiseerd en 
hoogopgeleid talent. Er zullen meer samenwerkingsvormen ont-
staan waarbij sprake is van verbondenheid tussen flexer en
opdrachtgever, echter niet op basis van een vast contract maar

op basis van wederzijdse herkenning in cultuur, waarden en doel-
stellingen die verder reiken dan de individuele en tijdelijke transac-
tie of werkopdracht. 
Kijkend naar het grote aantal zelfstandigen/eenmanszaken en de 
wijze waarop deze elkaar in de afgelopen jaren hebben gevonden 
en met elkaar samenwerken, verwacht ik dat deze netwerkstruc-
turen steeds belangrijker gaan worden voor zowel zelfstandig 
professional als voor opdrachtgever. Deze georganiseerde netwerk-
verbanden zijn de leveranciers van arbeid van morgen. Zij zullen 
steeds meer opereren als agent voor de zelfstandig professional.
Inspelen op de behoefte van morgen
In dat licht zie ik ook mijn ondernemerschap voor de komende 
jaren. Niet ‘schieten’ op een passende aanvraag voor een tijde-
lijke inzet. Maar verbinding zoeken met een aantal opdracht-
gevers waarmee ik mij kan identificeren voor langere termijn 
en waaraan ik waarde kan toevoegen, zelf of via inbreng van 
andere professionals waarmee dienstverlening op maat kan 
worden afgestemd voor de behoefte van vandaag. En kan wor-
den ontwikkeld voor de behoefte van morgen.
Dat vraagt met name om ondernemerschap van mijn kant. 
Belangrijk is mijns inziens ook dat de politiek de genoemde 
ontwikkelingen niet alleen erkent maar ook zorgt voor een goed 
afgestemde fiscaal administratieve regelgeving. De regelgeving 
leunt nu te zwaar op vaste, uitstervende loondienstcontracten.

Transparantie en eerlijkheid
Goed opdrachtgeverschap vraagt om een duidelijke en gedeel-
de visie, resultaatafspraken en uitgesproken vertrouwen om de 
samenwerking aan te gaan. Goed opdrachtnemerschap vraagt 
om hetzelfde en het lef om een elkaar scherp te houden. Dat 
kan alleen op basis van transparantie en eerlijkheid worden 
gerealiseerd.

Marcel van der Velden is momenteel ad interim Resource
Manager/Change Consultant bij WestlandUtrecht Bank.
Verantwoordelijk voor de externe inhuur van interimmers
en adviseur bij de transitie van deze bank naar een regie-
organisatie.



Cornelis Tanis
Business coach bij RoutsLaeven

 Ondernemerschap: focussen, excelleren
 en alternatieven achter de hand houden

Is het ‘eerlijk’ als ik als opdrachtnemer een opdracht ‘moet’ 
accepteren tegen voorwaarden die mij niet goed bevallen en 
liever anders zou willen? Het antwoord op die vraag heeft in 
mijn ervaring veel te maken met creativiteit, stevigheid en de 
alternatieven die ik op enig moment heb.
Als zelfstandig business coach help ik teams en individuen op 
het gebied van onderhandelen en persoonlijk leiderschap. Ik 
heb zo in de afgelopen 8 jaar een mix van opdrachtgevers ont-
wikkeld: eigen klanten en als onderaannemer bij een klant van 
iemand anders. Vaak ook andersom: dan help ik iemand aan 
een opdrachtgever of huur ik iemand in voor een opdracht. Bij 
het thema Eerlijke Flex komen bij mij een paar principes op die 
ik in hanteer in het maken van ‘deals’ in deze flexibele samen-
werkingsverbanden.

Creativiteit
Eerst creativiteit. Vaak hoor ik dat iemand tarieven of voorwaar-
den onredelijk vindt, waarbij het een lading krijgt van oneerlijk. 
Het roept bij mij de vraag op of er ook is geprobeerd om uit 
dit ‘positionele gesteggel’ te blijven. Zijn alle belangen op tafel 
geweest? Is samen gekeken naar creatieve opties die beide be-
langen dienen? Is er daarbij respectvol de scherpte opgezocht? 
Vooropgesteld: dit creatief oplossen dekt vaak niet alles, er 
blijven ook stukken te overbruggen (denk aan vergoedingen, 
risico’s en investeringen). Het samen gebruiken van verifieer-
bare, objectieve criteria helpt daarbij om tot redelijke verdelin-
gen te komen, die eerlijk voelen. Ik denk daarbij aan onafhan-
kelijke marktinformatie, wat gebruikelijk is in de sector, of wat 
de ander zou doen met zijn klant.

Alternatieven
Dan alternatieven. Als zelfstandig ondernemer ben ik, als ik er 
heel prudent in ga zitten, verantwoordelijk voor het hebben van 
alternatieve vormen om mijn kosten te dekken en continuïteit

te borgen. Dat kan ik doen door bijvoorbeeld: mijn woninglas-
ten laag houden, mijn vrouw te vragen meer te gaan werken, 
ergens in loondienst te gaan, een ander netwerk aan te boren, 
een opdracht niet te accepteren, een andere opdracht elders te 
ontwikkelen, of een ander soort opdracht te ontwikkelen. Dit 
klinkt allemaal goed op papier, maar zijn het ook alternatieven 
die ik kan activeren als het moet? Weet ik mijn ‘beste-alterna-
tief-zonder-overeenkomst’? En die van de ander? Zo niet, dan 
zeur ik niet over oneerlijk. Stevigheid ontleen ik grotendeels aan 
deze alternatieven.

One-Trick-Pony of Jack-Of-All-Trades
Ondernemerschap is voor mij de kunst om te focussen, te excel-
leren en tegelijk en altijd alternatieven te hebben - een soort 
antivries. Teveel van het één en je wordt op een dag wakker als 
een verouderde ‘One-Trick-Pony’ met een te laag tarief. Teveel 
van het ander en je bent een te algemene ‘Jack-Of-All-Trades’, 
ook met een te laag tarief. Eerlijk is eerlijk. Heb ik makkelijk 
praten als ‘hoger opgeleide’? Zou kunnen. Mijn vermoeden 
is dat dit wel eens minder met opleidingsniveau en meer met 
ondernemerschap te maken heeft. Deze basisprincipes zijn niet 
nieuw en ze zullen naar mijn mening ook niet veranderen in 
2020. Wat blijft, is dat elke generatie die principes moet leren 
en durven toepassen, opdrachtnemers èn opdrachtgevers.

Cornelis Tanis (1969) is business coach bij RoutsLaeven 
(www.routslaeven.nl) met als specialisatie onderhande-
len en leiderschapsontwikkeling.

http://www.routslaeven.nl/
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Dagmar Veehof
Interim manager en consultant
bij Personal Touch Management
Solutions

 Grotere stappen maken door
 iemand van ‘buiten’ in te schakelen

Het mooie van het interim werk is dat ik met mijn rugzak vol
ervaring in een organisatie kom. Ik kijk wat het beste past bij
de organisatie om het gewenste resultaat te behalen en werk
samen met de mensen om dat resultaat te behalen. Ik zeg altijd
‘geef mij een team en een resultaat en ik ga het voor je halen!’
Heerlijk om te zien hoeveel goede ideeën mensen hebben en
wat een energie het oplevert als er resultaten geboekt worden.
Ik denk dat het voor organisaties heel nuttig is om regelmatig
iemand van buiten naar binnen te halen. Er worden dan vragen
gesteld over zaken die vanzelfsprekend lijken, maar eigenlijk
niet meer zo effectief blijken voor de organisatie en haar klanten.

Arbeidsmarkt wordt steeds dynamischer
Om een bedrijf een snelle boost te geven of een lastige veran-
dering in gang te zetten, denk ik dat bedrijven in de toekomst
steeds vaker interim-managers inhuren. Ook specialisten
zullen steeds vaker ingehuurd worden om op projectbasis een
resultaat voor de organisatie te boeken. Iemand van buiten de
organisatie neemt veel praktijkkennis vanuit andere organisaties
naar binnen en kan daardoor vaak sneller stappen maken. Ook
zie ik dat de nieuwe generatie vaker als ondernemer start dan
vroeger. Door dit alles zal de arbeidsmarkt steeds dynamischer
worden.

Veranderende visie op ‘de medewerker’
Een dynamischere wereld vraagt van organisaties een andere
visie op ‘de medewerker’ omdat deze steeds vaker iemand van
buiten zal zijn. Er moet nagedacht worden over hoe deze ‘exter-
ne’ bij de organisatie betrokken wordt, hoe de opdracht
concreet en afgebakend omschreven wordt en hoe de externe
aangestuurd moet worden. Met name dit laatste is een
professionaliseringsslag waarbij veel meer gestuurd moet

worden op output/resultaat. Andersom mag de opdrachtge-
ver van mij verwachten dat ik voldoende doorvraag naar het 
gewenste
resultaat, mij inzet om dat resultaat samen met de medewerkers
te behalen en dat ik ervoor zorg dat het resultaat en de effectie-
vere manier van werken geborgd zijn binnen de organisatie.
Voor mij betekent het ondernemen vrijheid en iedere keer weer
een mooie ervaring om een organisatie verder te kunnen hel-
pen, ik hoop dit nog lang te mogen doen!



Karin Versteegh
Fotograaf, beeldredacteur, 
redactiemanager

 Blijven investeren in jezelf

Tot zeven jaar geleden werkte ik als redactiemanager bij een com-
municatiebureau. Mijn toenmalige werkgever wilde een andere 
samenwerkingsvorm met medewerkers en deed ons het voorstel 
om zelfstandig ondernemer te worden met behoud van projecten. 
Ik besloot die kans te benutten. Zelfstandig ondernemerschap geeft 
mij de mogelijkheid mijn werk in te richten zoals ik dat wil, ik merk 
dat ik daar creatiever van word en een positieve drive ervaar. Ik 
realiseer mij meer dan toen ik in loondienst werkte dat investeren 
in jezelf belangrijk is. Omdat ik altijd al fotograaf wilde worden, 
besloot ik een opleiding te volgen aan de Fotoacademie. Met 
succes, ik heb behoorlijk wat fotografie-opdrachten naast mijn werk 
als beeldredacteur en redactiemanager. Ik geloof erg in de kracht 
van samenwerking. Het zou heel mooi zijn als wet- en regelgeving 
samenwerking zou stimuleren in plaats van ingewikkeld maken. Dat 
gaat volgens mij ten koste van creativiteit. Intussen laat ik mij niet 
te veel leiden door wat er misschien gewijzigd gaat worden. Dat 
leidt mij af van waar ik mee bezig wil zijn en dat is ondernemen met 
leuke mensen!

Jochum Jarigsma
Salestrainer bij AccuRraad en 
oprichter van Verkoopresultaat

 Ondernemerschap
 gaat massaal toenemen

Ten eerste wil ik het hebben over de term ‘flex’. Volgens mij 
klopt die term niet. Althans, vanuit zzp’ers of kleine ondernemers 
gedacht. Flex is vanuit de werkgever gedacht en als je vanuit de 
werknemer denkt, dan gaat het om de ontwikkeling van onder-
nemerschap tussen nu en 2020. Ik denk dat dat ondernemerschap 
massaal gaat toenemen.

Waarom neemt ondernemerschap toe?
In de laatste vijftig jaar is het aantal hoger opgeleiden massaal toe-
genomen. Hoger opgeleid betekent ook: meer nadenken over hoe 
je je leef- en werkomgeving vormgeeft. Omdat iedereen graag een 
betere leef-/werk-verhouding wil, krijgen we meer ondernemer-
schap Waar ooit de keuze om voor een baas te werken vanzelfspre-
kend was, zie je dat er nu steeds meer mensen die, meteen na hun 
studie of op latere leeftijd, zich de vraag stellen: “is ondernemer-
schap iets voor mij?”

Iedereen zou ondernemer moeten willen worden
Ondernemerschap heeft als voornaamste nadeel dat het werk nooit 
af is. Er is altijd ruimte om je (kleine) bedrijf nog beter neer te zetten. 
Iets veranderen aan je website, propositie of nog meer klanten wer-
ven.
De voordelen zijn echter groter. Als je het handig aanpakt verdien je 
meer, heb je meer vrije tijd, kun je je tijd beter indelen en doe je meer 
werk dat je echt leuk vindt. Je hebt meer invloed op je eigen leven. Je 
kunt trots zijn op eigen kunnen.
Helaas is niet iedereen in staat om zijn of haar (eenmans) onderne-
merschap tot een succes uit te bouwen. Dat komt naar mijn mening 
omdat veel ondernemers wel investeren in hun inhoudelijke taak, dus 
het zijn van een goede controller, IT-er of proces consultant maar niet 
voldoende investeren inhun taak als ondernemer. Daardoor ontstaan 
er lange perioden van inactiviteit voor interimmers, druk op tarieven 

Mijn hele leven ben ik al bezig geweest met fotografie. 
Ik vind het fijn dat ik uiteindelijk de stoute schoenen 
heb aangetrokken om mij als fotograaf te specialiseren. 
Het liefst fotografeer ik mensen zoals ze echt zijn. Puur 
maar mooi uitgelicht. Mijn werk als fotograaf combi-
neer ik met beeldredactie en redactiemanagement, zo 
geef ik de regeltante in mijzelf ook genoeg ruimte!
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of slechtere werkomstandigheden als gevolg van onderne-
mers-taakonvolwassenheid van kleine zelfstandigen.

Iedereen heeft ondernemersvaardigheden nodig
Ik denk dat professionals zich steeds meer zullen verdiepen in 
hun vak en steeds meer niche spelers en specialisten worden. 
Tegelijkertijd dienen ze hun onderneming te runnen. Om beide 
goed aan te pakken, gaan ze taken outsourcen: de markt voor 
boekhouders, secretariaatsdiensten en het outsourcen van tal van 
andere zaken wordt steeds groter. Zelfstandig professionals reali-
seren zich dat hun core business niet alleen om de inhoud(kennis) 
draait, maar ook de manier waarop ze contact met de klant heb-
ben. Met andere woorden, hoe ze hun klantcontact en acquisitie 
vormgeven. Goed klantcontact en goede acquisitie bepaalt het 
succes van een zelfstandig professional en zorgt er daarmee voor 
of ze wel of niet hun zakelijke én privé doelstellingen kunnen 
halen. Daarom denk ik dat steeds meer professionals daar steeds 
beter in willen worden.

Marketing en sales vaardigheden
Iedere ondernemer zou zich moeten bekwamen in onderwerpen 
als marketing en sales. Vragen die zij zichzelf moeten stellen zijn: 
Hoe vinden klanten mij, hoe vind ik klanten? Hoe overtuig ik
mogelijke opdrachtgevers en hoe onderhandel ik over het maxi-
maal haalbare (tarief) voor mezelf? Met als doel: meer omzet, 
vrijheid voor mezelf en meer (toevoegde) waarde voor de klant.

DOEL-traject
Hoe kunnen ondernemers succesvoller worden in hun onder-
nemersvaardigheden? Aan aantal jaren geleden stelde ik mij 
die vraag. Om ondernemers te helpen, ontwikkelde ik met een 
aantal collega-opleiders het DOEL-traject. Ondernemers werken 
gedurende een jaar aan een (commercieel) doel. De eerste groep 
is enige tijd terug afgerond en twee typische voorbeelden zijn 
leuk om te noemen: Een ondernemer die tuinen ontwerpt voor 
(demente) ouderen zag haar omzet stijgen van 28.000 naar bijna 
60.000 euro. Een andere ondernemer (consultancy, over het cre-
eren van werkgelegenheid in ex oorlogsgebieden, aan overheden 
en NGO’s) zag haar omzet van 50.000 naar bijna 110.000 euro. 
Stijgen. Mijn missie is: iedereen ondernemer in 2020. Met de 
juiste kennis en vaardigheden moet dat absoluut kunnen!

Jochum Jarigsma is salestrainer bij AccuRaad en oprichter van 
Verkoopresultaat. Verkoopresultaat helpt met het DOEL-traject 
zzp’ers hun commerciële doel te bereiken. AccuRaad biedt 
kennis en opleiding aan negen instituten voor hoger onderwijs 
(o.a. www.uva.ace.nl)). Vanaf eind augustus komt er een boek 
voor ondernemers. Het boek – De Nieuwe Weg – is een roman 
over een ondernemer die steeds beter gaat ondernemen en 
daardoor steeds succesvoller wordt en zijn vaardigheden niet 
alleen voor zichzelf maar voor een betere wereld inzet. Meer 
info op www.bbpublishers.nl/weg en managementboek.nl.

http://www.uva.ace.nl/
http://www.bbpublishers.nl/weg
http://managementboek.nl/


Maurice Hengeveld
Tekstschrijver, redacteur, journalist

Een prima initiatief op weg naar een
betere positie van/voor flexwerkers!

Door zijn drukke en gevarieerde werk Hengeveld eigenlijk (te) 
weinig toe aan het tekenen van cartoons. Gelukkig lukt het 
hem af en toe daar tijd voor vrij te maken en soms krijgt hij zelfs 
een tekenopdracht. Maurice werkte eerder als hoofdredacteur 
bij het lokale nieuwsplatform DUIC.nl en als coördinator PR/
communicatie bij De Kargadoor. Momenteel is hij als commu-
nicatieadviseur|redacteur verbonden aan het vernieuwende 
gebiedsproject MeerMerwede.nl en als redacteur aan Aorta.
nu. Hij schrijft regelmatig, maar zeker niet alleen, over stedelij-
ke ontwikkeling en richt zich in zijn werk vaak op storytelling, 
brand journalism en web content strategie. Voor Eerlijke Flex 
maakte Maurice een aantal cartoons gekoppeld aan de rubriek 
‘28 goede ideeën diekunnen bijdragen aan een duurzame 
flexmarkt in 2020’. Het platform vindt hij een prima initiatief op 
weg naar een betere positie van/voor flexwerkers!.

http://duic.nl/
http://meermerwede.nl/
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Eerlijke Flex, visies op de ontwikke-
ling van een duur zame flexmarkt in 
2020 is een initiatief van Brainnet. 
Belangenbehartigers, economen, 
hoogleraren en andere stakeholders 
zijn uitgenodigd hun visie op de 
flexmarkt te geven. Het boek biedt 
een heldere kijk op de flexmarkt om 
mee te bouwen aan een duurzame 
ontwikkeling ervan. 

http://www.brainnet.nl/
mailto:info@brainnet.nl




EerlijkeFlex bestaat uit een aaneenschakeling 

van visies en meningen van specialisten 

op het gebied van flexibele arbeid en 

economie. Belangenbehartigers, econo-

men, hoogleraren en andere stakeholders 

die allen hun sporen hebben verdiend in 

de wereld van arbeid, of dat nu flexibele 

arbeid is of niet. Zij geven hun visie op 

verleden, heden en kijken vooral naar de 

toekomst. Wat is er nodig om onze 

arbeidsmarkt duurzaam te ontwikkelen? 

Ontdek ook hoe zzp’ers denken over 

flexibele arbeid en de ontwikkeling daarvan.


