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Wie ontvangt het kerstpakket? Meer dan over de kleine blijk van
 waardering zelf, gaat deze jaarlijks terugkerende vraag over de grenzen
van de arbeidsorganisatie. Wat is de kern van het bedrijf? Zijn dat de
medewerkers op de loonlijst of is dat iedereen die regelmatig werk
voor de organisatie doet? Die achterliggende vraag is zeer relevant nu
de flexibele organisatie op veel plekken geen vergezicht is, maar een
realiteit. Eén op de drie werkenden werkt inmiddels flexibel of
 zelfstandig. 

Je kunt je uiteraard afvragen of het kerstpakket één op één bepaalt of 
je ‘erbij hoort’. Voor deze titel is niettemin gekozen, omdat het een
mooie metafoor is voor alle nieuwe vragen en veranderingen die op de
arbeidsorganisatie af komen. Wie mag mee op het bedrijfsuitje? Wie
neemt deel aan het werkoverleg, een loopbaanscan of een opleiding?
Wie krijgt een keycard voor het gebouw en toegang tot de gedeelde
netwerkschijf? 

Die nieuwe vragen zijn onderwerp geweest van dit brede onderzoek.
Er is uitvoerig gesproken met werkgevers, HR-medewerkers en
 flexwerkers in eenentwintig bedrijven. Het doel daarvan was hun
zoektocht naar het vormgeven van nieuwe arbeidsrelaties in beeld te
brengen. De hoofdvraag is op welk niveau (op de werkvloer, in HR-
beleid, in de cao of landelijke afspraken) productieve en evenwichtige
arbeidsrelaties zijn te bevorderen en welke afwegingen daar een rol in
spelen. 

Graag willen wij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid, het A&O-fonds in de sociale werkvoorziening SBCM, Stichting
Fonds Architectenbureaus (SFA) en het Centrum Arbeidsverhoudin-
gen (CAOP) bedanken voor hun bijdragen, die dit onderzoek mogelijk
hebben gemaakt. Voor dit onderzoek is een klankbordgroep ingesteld,
die bestond uit Marc van der Meer (hoogleraar UT), Hans van der
Steen (AWVN) en Marjan van Noort (FNV). Een speciaal woord van
dank gaat uit naar hen, vanwege het kritisch meelezen en meedenken
met het onderzoek. 

Ton de Korte, 
CAOP
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Nieuwe arbeidsrelaties, nieuwe vragen
Hoewel de vaste aanstelling nog altijd de dominante
contractvorm is, neemt de vanzelfsprekendheid ervan
snel af. Het aantal vaste contracten liep de laatste vijf
jaar met een half miljoen terug, terwijl het aantal zelf-
standigen (zzp’ers) en werknemers met een flexibele
arbeidsrelatie (tijdelijke contracten, detacheringen, uit-
zendwerk etc.) in die periode met eenzelfde aantal is
toegenomen. Inmiddels werkt ongeveer een derde van
de werkzame beroepsbevolking flexibel of zelfstandig. 

Door de opkomst van nieuwe arbeidsrelaties vervagen
de grenzen van de arbeidsorganisatie. Dat stelt organi-
saties voor nieuwe uitdagingen op het terrein van
 arbeidsverhoudingen met als centrale vraag: in hoe-
verre hoort de flexwerker erbij? Het antwoord op die
vraag bepaalt wie het kerstpakket ontvangt, wie mee
mag op het bedrijfsuitje, maar ook wie deelneemt aan
het werkoverleg, een loopbaanscan of een bedrijfs -
opleiding. 

De zoektocht naar een productieve en evenwichtige
relatie met flexibele arbeidskrachten vindt plaats in alle
lagen van de arbeidsrelatie: in het dagelijkse contact op
de werkvloer, in het HR-beleid, in de cao en in wette-
lijke kaders. Terwijl die zoektocht nog in volle gang is,
is flexibel werken op veel plekken allang geen
 vergezicht meer maar een realiteit. Het doel van dit 
onderzoek is om in beeld te brengen hoe de nieuwe 
arbeidsrelaties op de werkvloer tot stand komen. 
De twee hoofdvragen zijn: 

1 Hoe geven werkgevers en werkenden invulling aan
flexibele arbeidsrelaties op de werkvloer, in 
HR-beleid, in de cao en in wetgeving?

2 Hoe zijn deze vier niveaus (verder) te benutten in
de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen flex
en zekerheid – en in hoeverre is daar behoefte aan? 

Voor dit doel zijn eenentwintig case studies uitgevoerd
in de sectoren overheid en zakelijke dienstverlening. Er
is telkens gesproken met werkgevers, HR-managers en
flexibel werkenden. Daarnaast is geïnventariseerd
welke Nederlandse cao’s afspraken bevatten over flexi-
bel werk en zijn enkele experts en stakeholders geïnter-
viewd. We ordenen de bevindingen hieronder naar de
vier lagen van de arbeidsverhouding die in de vraag-
stelling zijn onderscheiden: werkvloer, HR-beleid, 
cao en wetgeving. 

Eerste niveau: werkvloer
De arbeidsrelatie tussen opdrachtgevers en flexkrach-
ten ontstaat vooral op de werkvloer en veel minder in
HR-beleid, cao’s en wetgeving. Dat komt ten eerste
omdat er op organisatieniveau vaak helemaal geen
 beleid is, en ten tweede omdat zaken die flexwerkers
belangrijk vinden zich slecht in beleid laten regelen. In
lijn met twintig jaar onderzoek naar arbeidsmotivatie –
dat vrijwel uitsluitend betrekking heeft op vaste werk-
nemers – lijken ook flexwerkers vooral op zoek naar
interessant werk, persoonlijke groei, waardering van
de leidinggevende en betrokkenheid van andere
 werkenden. Dat zijn overwegend zaken die sterk
 worden bepaald door de persoon van de leiding -
gevende en eventuele teamleden. 

De flexwerkers mogen dezelfde zaken belangrijk vin-
den, zij beoordelen deze wel vaak negatiever dan werk-
nemers in vaste dienst. Behoeften als zekerheid, erbij
horen en waardering komen gemakkelijker tot stand 
in een vaste, langdurige relatie, constateren zowel
 opdrachtgevers als flexwerkers. Als iemand niet op de
loonlijst staat komt ook ontwikkeling minder goed van
de grond. Voor opdrachtgevers is het immers onduide-
lijk of zij daarvan de vruchten zullen plukken. Vooral
ten aanzien van werkzekerheid is er een duidelijk
 verschil. In onderzoek onder werknemers neemt die
 factor een relatief bescheiden plek in, terwijl het voor
de flexwerkers in dit onderzoek juist een grote rol
speelt en vaak ook een bron van zorg is.

Tussen flexwerkers bestaan grote verschillen. In het
licht van arbeidsmotivatie is een onderscheid tussen
drie groepen flexwerkers relevant: 
• flexkrachten zonder werkgever, die gemakkelijk

vervangbaar zijn,
• flexkrachten zonder werkgever, die moeilijk

 vervangbaar zijn, 
• flexkrachten met een formele werkgever.

De eerste groep, die vooral bestaat uit zzp’ers en uit-
zendkrachten, is het grootst en het meest bezorgd over
werkzekerheid. Het gaat niet alleen om laagopgeleide
functies, maar net zo goed om hoogopgeleide specia-
listen (denk aan architecten en orkestmusici) waarvan
een overaanbod op de arbeidsmarkt betstaat.. De
tweede groep zelfstandigen bestaat uit hoogopgeleide
specialisten waarnaar veel vraag is en die goed in staat
zijn dat specialisme te vermarkten. Deze (kleine) groep
heeft vaak zelf voor zelfstandigheid gekozen. De derde
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groep bestaat uit flexwerkers in dienst van detache-
ringsbureaus, payrollbedrijven etc. Vanwege dat
dienstverband hebben zij meer zekerheid dan zelfstan-
digen. Zij vallen vaak onder het HR-beleid en/of de
cao van hun formele werkgever. 

Veel respondenten vertellen dat flexwerk om speci-
fieke competenties van flexwerkers én hun opdracht-
gevers vraagt, die zij niet vanzelfsprekend bezitten.
Vooral zelfstandigen die daar niet zelf voor hebben
 gekozen, hebben vaak moeite met het verwerven van
nieuwe opdrachten en de verantwoordelijkheid voor
de eigen ontwikkeling. Opdrachtgevers verwachten
nog vaak dat de flexwerker (zonder dienstverband)
zich gedraagt als een vaste arbeidskracht: een altijd
 beschikbare, loyale ambassadeur die ook buiten de
 opdracht om uitvoert wat de opdrachtgever eenzijdig
oplegt. Tegenover die hoge verwachtingen staat vaak
minder werkzekerheid en een lagere (secundaire)
 beloning. Vooral een aantal vervangbare flexkrachten
zonder dienstverband vindt dat de ruilrelatie daardoor
uit het lood raakt. 

Tweede niveau: HR-beleid
Bij geen van de onderzochte cases is er een specifiek
HR-beleid, gericht op flexkrachten. Er is wel bewust-
zijn aanwezig, maar een vertaling naar een visie of
werkwijzen ontbreekt. Een deel van de organisaties
vindt dat flexwerkers zo veel mogelijk gewoon moeten
meedraaien, andere bedrijven doen dat niet en er zijn
ook bedrijven waar de directe leidinggevende bepaalt
wie een kerstpakket ontvangt.

Dat er geen beleid is, wil niet zeggen dat HR-managers
dit onderwerp niet belangrijk vinden. Volgens een
 aantal HR-managers zou de HR-functie een rol kun-
nen spelen om flexwerk in goede banen te leiden. Zo’n
beleid zou moeten aansluiten op de dubbele opdracht
van HRM om productieve én evenwichtige arbeids -
relaties te bevorderen. Naar de ‘bovenkant’ (moeilijk
vervangbare zelfstandigen) zou de nadruk kunnen
 liggen op binden en boeien terwijl naar de ‘onderkant’
(vervangbare zelfstandigen) daarnaast goed werk -
gever- en opdrachtgeverschap (waaronder de ‘zorg-
plicht’) een rol speelt. Ook naar flexwerkers in dienst
van uitlenende bedrijven kunnen die elementen een
rol spelen, maar het primaat voor HR-activiteiten ligt
volgens hen bij de eigen werkgever. 

Hoewel HR-managers mogelijkheden zien, zijn er ook
belemmeringen. De HR-theorie gaat vrijwel altijd uit
van een werknemer in loondienst. Er is dan een
 gezagsverhouding, een zorgplicht en een investerings-
bereidheid die ten aanzien van flexwerkers niet of
 beperkt aan de orde is. Zonder gezagsverhouding zijn
belangrijke HR-activiteiten als werving en selectie,
 beoordelen, belonen en berispen niet goed mogelijk.
Werkgevers zijn verplicht zich naar hun werknemers
toe als een goed werkgever te gedragen. Voor flexwer-
kers is die zorgplicht beperkt. De werkgever heeft ook
geen prikkel om te zorgen voor de gezondheid en wel-
zijn van flexwerkers. Tot slot draagt de werkgever
mede de verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid
van de werknemer en investeert daarom in scholing.
Die scholingsfaciliteiten zijn zelden bereikbaar voor
flexwerkers. Daar komt nog bij dat de flexwerkers in
dit onderzoek dit traditionele HR-beleid veelal niet
missen: men is vaak blij dat allerlei als bureaucratisch
ervaren procedures en overleggen ontbreken. 

Derde niveau: cao
Onder de werkgevers in dit onderzoek bestaat weinig
animo om zelfstandigen onder de werkingssfeer van de
cao te brengen. Op het niveau van sociale partners is
die animo er wel. Voorbeelden van afspraken over
flexibel werk zijn er vooral in branches waar de concur-
rentie groot is, waar een groot aanbod is van onderling
vervangbare werkenden en waar tarieven daarom
onder druk staan. Voor werkgevers kan het vasthou-
den aan cao-verplichtingen financieel onhaalbaar wor-
den en werkenden hebben vaak geen andere keus dan
de ongunstiger condities te accepteren. Daardoor kan
een situatie ontstaan dat flexwerkers zoveel goedkoper
worden dan vaste werknemers, dat organisaties als het
ware gedwongen worden met flexkrachten te gaan
werken. Op het niveau van de individuele arbeids -
relatie en organisaties zijn er in die gevallen weinig
mechanismen om dat tegen te gaan, tenzij bedrijven
zichzelf individueel of gezamenlijk een norm opleg-
gen. De Code Verantwoordelijk Marktgedrag is een
(tot nu toe schaars) voorbeeld van zo’n gezamenlijke
norm. 

Als ‘van onderop’ geen norm ontstaat, kan de cao een
rol spelen om in deze omstandigheid een level playing
field te creëren: een gelijk speelveld voor alle werken-
den. De cao’s in de orkestensector en de architecten-
branche zijn daarvan voorbeelden. In beide cao’s is
geprobeerd dat gelijke speelveld te bereiken door
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 tariefafspraken op te nemen over flexwerk. Andere
routes worden op dit moment nog niet verkend. Eén
mogelijkheden die onderzoekers aanvoeren is het
 oprekken van de uitzendcao tot een cao voor alle
flexarbeid. Een tweede is een beroepsgebonden cao,
waarbij dus niet het type dienstverband en de sector
leidend zijn maar het beroep. Ook bij een wisseling
van werkgever of bij werken als als zelfstandige blijven
in een beroepencao de belangrijkste arbeidsvoorwaar-
den overeind. 

Vierde niveau: wet- en regelgeving
Flexibele arbeidsrelaties krijgen vooral vorm op de
werkvloer. Net als HR-beleid en de cao is de rol van
wetgeving beperkt, omdat belangrijke zaken als waar-
dering, betrokkenheid en een prettige werkomgeving
zich nauwelijks beleidsmatig laten afdwingen. Ook
 zekerheid van werk is een lastige opgave om in regel -
geving te vangen. De toegevoegde waarde op landelijk
niveau is vooral gelegen in het creëren van basale rand-
voorwaarden. Bij flexwerk gaat het dan in feite om
alles waaraan een langlopende verplichting is verbon-
den: arbeidsongeschiktheid, pensioen, huisvesting et
cetera. Dit zijn elementen die in het landelijk debat 
ook aan de orde komen. Deze zaken kunnen alleen op
landelijk niveau geregeld worden.

Een interessante vraag is of een leven lang leren ook
zo’n langlopende investering is. De respondenten
 constateren dat de werkvloer, het HR-beleid en de cao
op dit moment niet goed in staat zijn om de achter -
blijvende opleiding van flexkrachten te stimuleren.
Weliswaar volgen flexwerkers uit eigen beweging
scholing, maar per saldo minder dan vaste werkne-
mers. Organisaties blijken alleen bij een duurzame en
optimale baanmatch scholing aan flexwerkers aan te
bieden. Van scholingsgelden die aan de cao zijn gekop-
peld zijn flexwerkers uitgesloten. Een mogelijkheid is
dat werkgevers zichzelf een norm opleggen, maar ook
op landelijk niveau zijn er mogelijkheden om scholing
van flexkrachten te stimuleren. Fiscale regels liggen als
oplossing voor de hand, maar ook uitbreiding van de
werkingssfeer van cao-gerelateerde voorzieningen of
een nationaal scholingsfonds zouden hierin kunnen
voorzien.
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ORKESTEN EN KOREN   

WEET DE FLEXWERKER WAAR HIJ 
AAN TOE IS?

‘Ik houd mijn mobiel constant in de gaten’
Spelen in een professioneel symfonieorkest is top-
sport. Repeteren is fysiek zwaar werk en de prestatie-
druk rond voorstellingen is groot. Om er op dat ene
moment te staan, staat de hele werkweek in het teken
van opbouwende concentratie en spanning. Ziekte -
verzuim en uitval komen veel voor: weinigen kunnen
tot hun pensioen op topniveau blijven presteren. Na je
vijftigste is de kans groot om te worden vervangen
door jonge musici, die net van de opleiding komen. 

Voor de vele musici en koorleden met een tijdelijk
 contract – het vaste contract is inmiddels een uitzon -
dering – is het werk zelf echter niet de grootste stress -
factor. Interviews met deze remplaçanten gaan vooral
over de zekerheid van werk: word ik na deze klus
 teruggevraagd voor een nieuw stuk? 

7

M
anag

em
ent-

sam
envatting

P
ro

lo
o

g
H

o
o

fd
stuk 1

H
o

o
fd

stuk 2
H

o
o

fd
stuk 3

H
o

o
fd

stuk 4
H

o
o

fd
stuk 5

H
o

o
fd

stuk 6
E

p
ilo

o
g

B
ijlag

e

Proloog: nieuwe dilemma’s op de werkvloer

Dat teruggevraagd worden is helemaal niet vanzelf-
sprekend, de concurrentie is groot. ‘Ik houd mijn
 mobiel continu in de gaten,’ vertelt een remplaçant.
Een oproep missen of een sms te lang laten liggen kan
zomaar betekenen dat de opdracht aan iemand anders
wordt vergeven. De musici zijn terughoudend om
spanningen en onzekerheid bespreekbaar te maken.
Aangeven dat je niet zo lekker in je vel zit of dat een
pasgeboren baby voor slapeloze nachten zorgt is niet
verstandig, stelt één van hen: ‘Als je je teveel bloot
geeft kun je zomaar kelderen in de hiërarchie’. 

Wat de onzekerheid volgens remplaçanten extra groot
maakt, is dat teruggevraagd worden de enige terug-
koppeling is op het functioneren. ‘Zolang ik terugge-
vraagd word, zal de kwaliteit van mijn spel wel in orde
zijn,’ vat een HR-manager de reguliere gang van zaken
samen. Evaluatiegesprekken en coaching komen niet
voor. Een musicus: ‘Als je niet gebeld wordt is het
 gissen. Misschien hebben ze een goede afstudeerder
gevonden, misschien lag je niet lekker in de groep of
was je simpelweg niet goed genoeg.’ 



PRODUCTIEBEDRIJF

HOE ZIT HET MET 
DE ONTWIKKELING VAN 
FLEXWERKERS?

‘Ik ga niet opleiden tot heftruckchauffeur’
De HR-manager van een grote producent van kunst-
stof leidingsystemen tekent op een blaadje hoe het
schillenmodel1 in zijn organisatie eruitziet. Het werk
heeft een sterk seizoensgebonden karakter, legt hij uit.
De hoeveelheid vaste contracten is afgestemd op de
hoeveelheid werk in de rustige wintermaanden.
 Vervolgens is er een ‘semiflex’ schil, die bestaat uit
 gedetacheerden afkomstig van een SW-bedrijf en de
Participatiewet, aangevuld met een terugkerende
groep uitzendkrachten. Voor incidentele grote orders
wordt er daarnaast een ‘flexflex’ schil opgetuigd van
uitzendkrachten die komen en weer gaan, maar bij
goede prestaties soms ook een schil opschuiven. Een
grotere groep vaste contracten is volgens de werkgever
niet aanlokkelijk vanwege de wettelijke verplichtingen
bij ziekte en ontslag. 
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De ontwikkeling van werkenden varieert per schil. Bij
de vaste contracten is ontwikkeling onderdeel van de
functioneringscyclus. In de flexflex-ring gebeurt oplei-
den in principe niet, tenzij een training (vaak gericht
op veiligheid) vereist is voor de uitoefening van het
werk. In de tussenlaag hangt ontwikkeling af van de
prestaties. Uitzendkrachten die het goed doen mogen
andere, moeilijkere taken gaan doen en krijgen daarbij
begeleiding op de werkplek. De HR-manager: ‘Voor de
uitzendkracht is dat een teken van waardering en wij
krijgen een breder inzetbare en misschien ook meer
betrokken uitzendkracht. Win win dus.’ Aan de
 ontwikkeling van uitzendkrachten zitten echter wel
grenzen. ‘Wij gaan een uitzendkracht bijvoorbeeld
niet opleiden tot heftruckchauffeur. Dan vraag ik
Randstad om een heftruckchauffeur.’

Grote order

W
er

kv
o

o
rr

aa
d

Kalenderjaar

‘Flexflex’

‘Semiflex’

Vaste krachten

1 Atkinson, J. (1984) Management strategies for flexible  
organizations, in: Personnel Management, Augustus



KUNSTEDUCATIE

IN HOEVERRE IS DE FLEXWERKER
EEN LOYALE AMBASSADEUR? 

Een flexibel uithangbord
Een grote instelling voor kunsteducatie verzorgt
 jaarlijks voor ruim 100.000 deelnemers cursussen,
workshops en evenementen in muziek, dans, theater,
beeldende kunst, mode, media en schrijven. Verreweg
het grootste deel van het aanbod wordt verzorgd door
500 zzp’ers die, naast 150 medewerkers in vaste dienst,
aan de instelling zijn verbonden. Zij voeren het
 primaire proces uit én hebben het meeste klantcontact.
In die zin is er niet zozeer sprake van een flexibele
schil, maar van een flexibele kern. 

‘De freelancers zijn voor ons van groot strategisch
 belang. Zonder hen zou onze instelling niet kunnen
bestaan,’ stelt de directeur. Nieuwe vaste contracten
zijn volgens het management geen optie, omdat de
 instelling de verplichtingen voor pensioen en ontslag
uit de gemeente-cao (waar de instelling van oudsher
onder valt) niet kan dragen. In de context van kunst-
centra speelt mee dat gemeenten – van oudsher de
 belangrijkste financiers van kunstcentra – hun
 uit gaven terugschroeven. Veel vaste medewerkers
maken daardoor noodgedwongen een doorstart als
zzp’er tegen een lager tarief. 

De meeste zzp’ers beschouwen het als een gegeven dat
zij minder zekerheid hebben en minder verdienen dan
werknemers die hetzelfde werk in vaste dienst doen,
zegt één van hen. Veel van hen zijn jonge kunstenaars,
die sinds hun afstuderen aan de kunstacademie niet
anders gewend zijn dan als zelfstandige te werken.
 Bovendien hebben zij vaak behoefte aan tijd en
 vrijheid om invulling te geven aan hun kunstenaar-
schap. Flexibel werk biedt die ruimte. 

Waar de freelancers volgens enkele geïnterviewden
wel mee worstelen is in hoeverre de organisatie van
hen loyaliteit mag verwachten. De organisatie ver-
wacht volgens hen dat zij altijd beschikbaar zijn voor
opdrachten en (vaak onbetaald) overleg, en dat ze zich
ook buiten opdrachten om als ambassadeur van de
 organisatie gedragen. In die zin ziet de organisatie hen
soms te veel als werknemers, zeggen ze. ‘Daar zit een
groot dilemma,’ zegt een freelancer. ‘Je huurt ze maar
kort in en tegelijk zijn ze je uithangbord.’ 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

OUD WERKGEVERSCHAP: WEL OF
GEEN HIËRARCHISCHE RELATIE?

‘De contractbepalingen zijn onnodig sturend’
Een zakelijke dienstverlener haalt een steeds groter
deel van de omzet uit projecten met hoogopgeleide
zzp’ers. In de praktijk is de organisatie nog niet goed
ingericht op het werken met flexkrachten, vindt een
zelfstandige professional. Ze wijst op late betaling en
het ontbreken van vaste aanspreekpunten voor overleg
over het werk, de opdrachtovereenkomst en de
 facturering, maar ook op standaardbepalingen in de
 opdrachtovereenkomst. Zo moeten de werkzaam -
heden plaatsvinden in het gebouw van de opdracht -
gever, dient de zzp’er de aanwijzingen van de
opdrachtgever altijd op te volgen en moet zij akkoord
gaan met een anticoncurrentiebeding op straffe van
een boete die  alleen via de rechter aanvechtbaar is. 

Dergelijke bepalingen zijn in de ogen van de respon-
dent ‘niet meer van deze tijd en onnodig sturend’.
 Bovendien lijkt de opdrachtovereenkomst volgens
haar daarmee ineens erg op een arbeidsovereenkomst:
het gevaar van schijnzelfstandigheid. Een belangrijk
juridisch verschil2 is dat de aanwijzingen door een
 opdrachtgever bij een overeenkomst van opdracht
 alleen betrekking mogen hebben op die opdracht en
 alleen voor zover die tijdig zijn gegeven en verant-
woord zijn voor het afgesproken resultaat, dat altijd
leidend is. De opdrachtnemer geniet een zekere
 vrijheid om zelfstandig te bepalen hoe dat resultaat
 bereikt wordt. Bij een arbeidsovereenkomst is die
 vrijheid minder en is de aanwijzingsbevoegdheid 
veel algemener: er is een  duidelijke gezagsrelatie. 

Hoewel de soep in de praktijk niet zo heet wordt
 gegeten als opgediend – de zelfstandige professional
kijkt achteraf tevreden terug op de samenwerking – 
is het volgens haar wel nodig de discussie aan te gaan
over tot hoe ver de gezagsverhouding reikt. Anders
dreigt het reële gevaar van ‘oud werkgeverschap’,
waarbij de opdrachtgever orders geeft die de zzp’er
 geacht wordt uit te voeren. Natuurlijk geldt tot op
 zekere hoogte dat wie betaalt ook bepaalt, maar dat is
niet hetzelfde als een hiërarchische relatie. Daarin een
modus vinden is voor beide partijen een zoekproces. 
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De tijd dat het werk in organisaties (vrijwel) uitslui-
tend werd gedaan door medewerkers met een vaste
aanstelling ligt achter ons. Op de werkvloer zien we
steeds meer uiteenlopende arbeidsrelaties naast het
contract voor onbepaalde tijd ontstaan: werknemers
met tijdelijke dienstverbanden en nulurencontracten,
zelfstandigen zonder personeel (zzp), werknemers in
dienst van detacherings-, payroll- en uitzendbedrij-
ven, enzovoorts. 

Soms worden zij ingehuurd voor een tijdelijke klus die
ze zonder contact met werknemers kunnen uitvoeren,
maar even vaak is aan de buitenkant helemaal niet te
zien wie in vaste dienst is en wie niet. Zeker naarmate
een opdracht langer duurt of een opdrachtnemer vaker
terugkomt, kan het onderscheid tussen de flexkracht
en de ‘gewone’ werknemer langzaam vervagen.
 Formeel gezien staat hij nog altijd buiten de organisa-
tie, maar in de dagelijkse praktijk vaak niet. 

Veel flexkrachten vinden dat lastig. Enerzijds kunnen
zij niet op de beloning en zekerheid van een vast
 contract rekenen, anderzijds verwachten organisaties
vaak wel een grote mate van loyaliteit en beschikbaar-
heid. Flexkrachten hebben behoefte aan helderheid
over hun positie in de organisatie. Het gaat dan niet per

se om materiële zaken, maar ook om allerlei sociale
 behoeften die doorgaans niet in de zakelijke relatie 
zijn vastgelegd: denk aan teamwork of persoonlijke
ontwikkeling. 

Die alles stelt HR-professionals voor nieuwe vragen,
zo illustreren de bovenstaande voorbeelden. Hoe ziet
de feedback aan flexkrachten er bijvoorbeeld uit als een
functioneringscyclus ontbreekt? Is er ruimte voor
 training en ontwikkeling? Al bij het versturen van de
kerstpakketten en de uitnodigingen voor het teamuitje
moet de opdrachtgever nadenken over de vraag in
 hoeverre flexibele arbeidsrelaties erbij horen. En of het
antwoord op die vraag voor alle flexkrachten gelijk is,
of dat de intensiteit van de samenwerking daarbij een
rol speelt, de strategische waarde van de flexkracht en
activiteiten die een eventuele uitlenende werkgever al
uitvoert?

Op dergelijke vragen is in de standaard HR-hand -
boeken of in de cao niet direct een antwoord te vinden.
Het is aan opdrachtgevers én hun flexibele relaties om
samen te zoeken naar de ingrediënten voor een vrucht-
bare samenwerking. Over die zoektocht en over de
 antwoorden die op dit moment op de werkvloer ont-
staan gaat dit onderzoek. 
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1.1 Doel van dit onderzoek

Nog altijd is de vaste aanstelling de dominante con-
tractvorm, maar de vanzelfsprekendheid ervan neemt
snel af. Het aantal vaste contracten nam de laatste vijf
jaar met een half miljoen af, terwijl het aantal zelfstan-
digen (zzp’ers) en werknemers met een flexibele
 arbeidsrelatie (tijdelijke contracten, detacheringen,
 uitzendwerk etc.) in die periode bijna evenredig is
 toegenomen.3 Inmiddels doet ongeveer een derde 
van de werkzame beroepsbevolking dat flexibel of
 zelfstandig.4

Door de opkomst van nieuwe arbeidsrelaties vervagen
de grenzen van de arbeidsorganisatie. Dat stelt organi-
saties én hun flexibele arbeidskrachten voor nieuwe
uitdagingen op het terrein van arbeidsverhoudingen.
De centrale vraag daarin is telkens: in hoeverre hoort
de flexwerker erbij?5 Het antwoord op die vraag
 bepaalt wie het kerstpakket ontvangt, wie mee mag 
op het bedrijfsuitje, maar ook wie deelneemt aan het
werkoverleg, een loopbaanscan of een bedrijfs -
opleiding. 

De zoektocht naar een productieve én evenwichtige
omgang met flexibele arbeidskrachten vindt plaats in
alle lagen van de arbeidsrelatie: in het dagelijkse
 contact op de werkvloer, in het HR-beleid, in de cao 
en in wettelijke kaders. De wenselijkheid van ver-
gaande flexibilisering en de mogelijke consequenties
voor  regelgeving zijn onderwerp van een uitgebreid
landelijk debat, dat nog zeker niet is afgerond. De
 kaders van de cao en de wetgeving moeten nog vaste
vorm krijgen. 

Die aandacht houdt verband met het feit dat flexibilise-
ring op veel plekken geen vergezicht meer is, maar een
realiteit. Op de werkvloer ontstaan spanningen als
 gevolg van deze economische werkelijkheid en regel-
geving die daar nog niet op is ingesteld. Flexibele
krachten verrichten vaak met werknemers vergelijk-
bare werkzaamheden, maar wel onder andere
 condities. 
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1 Nieuwe arbeidsrelaties, nieuwe vragen

3 Cijfers CBS, mei 2015. 
4 TNO (De toekomst van flex, 2014) schatte de omvang van de

flexibele schil in 2013 op 25,7% tegenover 20% in 2007.
 Volgens de ABU Flexpocket (gebaseerd op CBS, 2014) was
32,1% van de werkzame beroepsbevolking in dat jaar flex -
werker. UWV (flexwerk na de WW, nr. 6., 2015) becijfert
over 2014 dat 34% van de werkenden flexwerker of zzp’er
was  tegenover 23% in 2003.

5 De Korte, T. en B. van der Roest, red. (2012) Arbeids-
verhoudingen 2020, maatwerk en samen sterk.  



Het doel van dit onderzoek is de zoektocht van flex-
werkers en hun opdrachtgevers in beeld te brengen en
te inventariseren welke rol HR-beleid en de cao daarbij
kunnen spelen. Bij dit doel zijn twee onderzoeks -
vragen geformuleerd: 

1 Hoe geven de werkgevers en werkenden op dit
 moment, binnen de vervagende organisatiegren-
zen, invulling aan de flexibele arbeidsrelaties op de
werkvloer, in HR-beleid, in de cao en in wetgeving? 

2 Hoe zijn deze vier niveaus (verder) te benutten in
de zoektocht naar een nieuw evenwicht tussen flex
en zekerheid – en in hoeverre is daar behoefte aan? 

Het vertrekpunt is niet de normatieve discussie over de
wenselijkheid van vergaande flexibilisering, maar de
nieuwe werkelijkheid op de werkvloer. Om daar zicht
op te krijgen zijn eenentwintig cases bestudeerd met
de vraag welke praktijken ontstaan en welk aggregatie-
niveau (informeel, HR, cao en wetgeving) kan bijdra-
gen om productieve en evenwichtige arbeidsrelaties te
bevorderen? 

1.2 Methodologie en afbakening

Eenentwintig cases 
Het onderzoek heeft bestaan uit eenentwintig case
studies in sector overheid (inclusief onderwijs) en de
zakelijke dienstverlening. Er is gesproken met ener-
zijds het hoofd HR en/of de werkgever en anderzijds
met enkele flexibel werkenden die al enige tijd in een
tijdelijke of opdrachtnemersrol bij de organisatie
 betrokken zijn. Daarnaast hebben expertinterviews6

plaatsgevonden, een korte literatuurstudie en een
 inventarisatie van afspraken over flexibele arbeid in
cao’s. Natuurlijk is ook met een schuin oog naar het
landelijke debat over flexibilisering gekeken. 

Twee afbakeningen
De focus in dit onderzoek ligt op flexibel werkenden
die al een wat langere tijd aan een organisatie verbon-
den zijn in een tijdelijke rol of als opdrachtnemer. Voor
de eerste afbakening van een langer lopende relatie is
gekozen, omdat juist dan het onderscheid met
 ‘gewone’ werknemers kan vervagen en HR-vragen
kunnen ontstaan over binden, boeien en goed werk -
gever- en opdrachtgeverschap. Bij kortdurende, een-
malige opdrachten is die verwarring er doorgaans niet

– hoewel goed werkgever- en opdrachtgeverschap ook
dan uiteraard een rol speelt. Een tweede afbakening is
dat vooral is gekeken naar flexwerkers in een tijdelijke
of opdrachtnemersrol. Er zijn natuurlijk ook samen-
werkingen, waarbij een zzp’er geen kerstpakket krijgt
maar een relatiegeschenk, of waarbij de zzp’er zelf 
zo’n geschenk aan een organisatie stuurt. Dergelijke
voorbeelden zijn ook in dit onderzoek aan de orde
 gekomen, maar hierop lag niet de nadruk. 

Het type arbeidsrelatie is niet afgebakend. Er is gespro-
ken met uitzendkrachten, zzp’ers, gedetacheerden,
payrollers, werkenden met een tijdelijk, oproep- of
 nulurencontract, stagiairs, trainees en betaalde pensio-
nado’s. We gebruiken in deze rapportage de term
 flexibel werkenden, flexwerkers en flexibele arbeids-
krachten door elkaar. 

1.3 Analysekader: vier lagen arbeids-
verhoudingen

Dit onderzoek draait om de vraag hoe een productieve
en evenwichtige relatie met flexwerkers kan worden
gerealiseerd . In dit onderzoek zijn vier aggregatie -
niveaus onderscheiden, waarop die relaties tot stand
komen: 
• In het contact van de flexwerker met/in een 

organisatie (werkvloer);
• In HR-beleid;
• In de cao;
• In het landelijk beleid en wetgeving. 
Deze niveaus komen terug in de verdere hoofdstukin-
deling van dit rapport. 

Werkvloer
Om te kunnen bepalen welke belemmeringen en mo-
gelijkheden er op elk van deze niveaus liggen, is het al-
lereerst nodig te weten wanneer de samenwerking
volgens beide partijen geslaagd is. De analyse begint
daarom met de vraag wat de flexibele arbeidskracht
zoekt in zijn werk en omgekeerd wat de opdrachtgever
verwacht van flexwerkers. Dit is voorgelegd aan de res-
pondenten, evenals de vraag in hoeverre zij die zaken
daadwerkelijk aantreffen in de arbeidsrelatie zoals die
op de werkvloer ontstaat. Die beschouwing is onder-
werp van hoofdstuk 2. 
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6 Een overzicht is opgenomen in de bijlage. 



HR-beleid
De meer specifieke vervolgvraag is in hoeverre het
HR-beleid en cao-afspraken daarbij bevorderend (kun-
nen) werken. Om de (daadwerkelijke en mogelijke) rol
van HR-beleid te kunnen bekijken, is in elke case geïn-
ventariseerd voor welke HR-activiteiten flexkrachten
in aanmerking komen. In de gespreksleidraad zijn
zeven typen activiteiten onderscheiden die kunnen
bijdragen aan het boeien en binden van flexkrachten:
cadeaus, sociale gebeurtenissen, overleg, ontwikke-
ling, feedback en zorg, toegang tot formele regelingen
en speciale vergoedingen. Over HR-beleid gaat hoofd-
stuk 3. 

CAO
Cao-afspraken om flexibele arbeid onder de werkings-
sfeer van een cao te brengen zijn vooralsnog schaars.
Daarom is in hoofdstuk 4 niet alleen gekeken naar
voorbeelden in dit onderzoek (cao orkesten en cao ar-
chitecten), maar naar alle cao’s waarin afspraken over
flexibele arbeid zijn te vinden. Aan de deelnemende or-
ganisaties in dit onderzoek is gevraagd of zij cao-af-
spraken wenselijk vinden. 

Wet- en regelgeving
Hoofdstuk 5 gaat over wet- en regelgeving. Daarover is
al zoveel gezegd en geschreven, dat we dat in dit on-
derzoek niet over willen doen. We beperken ons
daarom tot een korte schets van het landelijke debat en
kiezen vervolgens voor een concrete invalshoek: welke
spanningen en vragen op de werkvloer hebben we
kunnen zien in dit onderzoek, waarvoor geen directe
oplossing bestaat op de andere drie niveaus? 

Hoofdstuk 6 bevat een aantal conclusies. 
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2.1 Drie soorten flexwerkers en hun
motieven

AFVALVERWERKER

WAT ZOEKT DE FLEXWERKER? (1)

‘De inhuur hoort er gewoon bij.’ 
Een grote afvalverwerker verzorgt niet alleen de inza-
meling en verwerking van het afval in een middelgrote
stad, maar ook het dagelijks onderhoud – ‘de beeld-
kwaliteit’ – van de openbare ruimte. Van de 185 wer-
kenden worden er ongeveer 75 ingehuurd, overwegend
vanuit het lokale SW-bedrijf en uitzendbureaus. Ook
zijn er drie stagiairs met een uitkering. 

Het beleid van de organisatie is om de werkenden die
iets langer zijn ingehuurd, zo veel mogelijk te behande-
len als vaste krachten. Flexwerkers zijn daar naar eigen
zeggen ook naar op zoek: zij willen volwaardig mee-
draaien en deel zijn van het bedrijf. De betrokkenheid
ervaren zij als een teken van waardering. Behalve waar-
dering tonen wil het bedrijf op die manier ook een
band opbouwen met de flexkrachten. De HR-professi-
onal: ‘Klanten bellen naar ons bedrijf, niet naar een
 receptioniste die is ingehuurd via TempoTeam.
 Inwoners zien niet welke naam er op het contract 
van de hovenier staat: zij zien wel onze naam op de
 bedrijfskleding. Op het moment dat ze worden
 aangesproken vertegenwoordigen ze ons bedrijf. En 
zo behandelen wij ze ook.’ 

De grens ligt bij drie maanden. Uitzendkrachten en
SW’ers die langer zijn ingehuurd en contact hebben
met vaste collega’s, ontvangen een kerstpakket en wor-
den uitgenodigd voor de barbecue, borrels, het perso-
neelsfeest en de paaslunch. Zij kunnen bij goed
functioneren een (door het uitzendbureau uit te keren)
bonus krijgen. Toen op enig moment besloten werd
om het personeelsblad niet meer naar de inhuur te
 versturen, stuitte dat op verzet. Die beslissing is terug-
gedraaid. De receptioniste werkt inmiddels in vaste
dienst. ‘Dat geeft vastigheid, maar in mijn dagelijkse
werk merkte ik geen verschil. Ik hoorde er al bij.’

ZAKELIJKE DIENSTVERLENER

WAT ZOEKT DE FLEXWERKER? (2)

‘Het kerstpakket interesseert me eigenlijk niet zo’ 
Een zakelijke dienstverlener onderhoudt intensief
 contact met een kennisnetwerk van wetenschappers,
die veelal werken op zzp-basis. Door een uitwisseling
van wetenschap, praktijk en beleid willen de beide
 partijen elkaar versterken. Eén van de wetenschappers:
‘Het kerstpakket interesseert mij eigenlijk niet zo, of
bedrijfsborrels. Maar wat ik wel heel vervelend zou
vinden, is als ik niet zou worden uitgenodigd voor een
inhoudelijke bijeenkomst die relevant is voor mijn
werk. Als dat zou gebeuren zou ik denken: doe ik hier
nog wel goed aan?’

De bovenstaande voorbeelden maken al duidelijk dat
er grote verschillen bestaan in wat flexwerkers – en
werknemers in het algemeen –belangrijk vinden in
hun werk. De één zoekt verbondenheid in een team, de
ander is vooral geïnteresseerd in ontwikkeling en inte-
ressant werk. Voor een goede omgang met flexwerkers
is het belangrijk dat opdrachtgevers een beeld hebben
van de voorkeuren van hun werknemers en flexkrach-
ten. In dit hoofdstuk verkennen we wat de literatuur
zegt over voorkeuren van werkenden en wat de flex-
werkers in dit onderzoek daarover zeggen. 

Algemene behoeften van werknemers
Volgens de gangbare HR-theorie is een arbeidsrelatie
geslaagd als die productief en in evenwicht is: als de
werknemer zich maximaal inspant en die inspanning
in verhouding staat tot de beloning.7 Die beloning is
niet alleen materieel, maar heeft ook betrekking op im-
materiële behoeften zoals waardering, teamwork en
persoonlijke groei. De basale behoeften van vaste
werknemers blijken in twintig jaar onderzoek naar ar-
beidsmotivatie weinig veranderd.8 De samenvatting
die Bolweg in 1997 maakte in zijn bindingsmodel is
nog altijd actueel. Voortbouwend op de klassieke
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2 Motieven van flexwerkers en hun opdrachtgevers

7 O.a. Kluijtmans, F. (2014) Leerboek HRM. 
8 Twee bedrijven die ruim vijftien jaar monitoren wat mensen

prettig vinden in hun werk zijn Great Place to Work
(www.greatplacetowork.nl) en Effectory (www.effectory.nl).
Die laatste organisatie bevraagt jaarlijks 400.000 werk -
nemers naar bevlogenheid en betrokkenheid in hun werk en
criteria die daarop van invloed zijn. 



 motivatie-hygiënetheorie van Herzberg9 onderscheidt
hij daarin vier factoren die bijdragen aan tevredenheid
 (satisfiers) en vier factoren die minimaal in orde
 moeten zijn (dissatisfiers). 

Satisfiers
• Relatie met de leidinggevende en stijl van

 leidinggeven;
• Relatie met collega’s en groepsgevoel;
• Inhoud en organisatie van het werk;
• Ontwikkelmogelijkheden.

Dissatisfiers
• Arbeidsvoorwaarden;
• Imago van het bedrijf;
• Werkbelasting;
• Werk- en privébalans. 

In twee grootschalige jaarlijkse monitoronderzoeken
naar arbeidsmotivatie (door Effectory en door Great
Place to Work) komen deze factoren terug.10 De meest
bepalende elementen liggen in de sfeer van de satis-

fiers. Volgens Great Place to Work zijn de drie belang-
rijkste invalshoeken de relatie met de leidinggevende,
sfeer en teamgeest op het werk en de inhoud van het
werk. Kenmerkend voor die elementen is dat ze vooral
bepaald worden door de opstelling van leidinggeven-
den en collega’s. Het zijn geen zaken die gemakkelijk in
een cao zijn te regelen, wel zijn er raakvlakken met
HR-beleid. De cao lijkt vooral belangrijk voor een aan-
tal dissatisfiers, de randvoorwaarden van een arbeids-
relatie. 

Verschillen tussen vast en flex
Een belemmering in monitoronderzoeken over
 arbeidsmotivatie is dat het vrijwel alleen betrekking
heeft op werknemers in vaste dienst. Omdat ons on-
derzoek niet kwantitatief is opgezet, kunnen we geen
vergaande uitspraken doen over verschillen met flex-
werkers. Wel kunnen we stellen dat in ons onderzoek
geen aanwijzingen zijn gevonden dat de voorkeuren
van flexibel werkenden heel anders zijn dan die van
werknemers in vaste dienst. In de interviews met flex-
krachten komen grofweg dezelfde zaken aan bod die
werknemers in vaste dienst ook belangrijk vinden: uit-
dagend werk, onderdeel zijn van een team, waardering
en persoonlijke groei. Dat is op zichzelf niet verwon-
derlijk omdat het gaat om algemene, basale menselijke
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behoeften.11 Mogelijk ligt bij de flexwerkers het accent
meer op boeien (uitdagend werk en persoonlijke
 ontwikkeling) terwijl vaste werknemers binden
 belangrijker vinden (onderdeel van een werkgemeen-
schap zijn), maar nader onderzoek zou dat moeten
 uitwijzen.12

Kenmerkend aan dissatisfiers is dat ze vooral in beeld
komen als de daarmee verband houdende elementen
niet in orde zijn. Dat verklaart wellicht waarom werk-
zekerheid in de genoemde monitoronderzoeken over
arbeidsmotivatie een bescheiden plek heeft, terwijl in
dit onderzoek vrijwel alle flexwerkers het onderwerp
uit eigen beweging ter sprake hebben gebracht. Het
voorbeeld van de orkestmedewerkers in de proloog
van dit rapport staat daarin zeker niet op zichzelf. De
continuïteit van het werk speelt bij flexibele krachten
altijd een rol. De meeste zelfstandigen in dit onder-
zoek, maar ook de gedetacheerden en payrollers,
 hadden liever een vast contract gehad bij één van hun
opdrachtgevers. Die constatering is in lijn met lande-
lijke cijfers: maar weinig flexwerkers hebben bewust
voor die positie gekozen.13

Samenvattend lijken voor flexwerkers dus niet zozeer
andersoortige (dis)satisfiers belangrijk te zijn, wel
waarderen zij die factoren geregeld negatiever: zij
schatten hun opleidingskansen bijvoorbeeld lager in en
voelen zich minder betrokken. Die conclusie komt ook
naar voren uit de monitoring van Effectory. Organisa-
ties blijken flexwerkers daar niet automatisch in mee te
nemen en waar dat wel gebeurt is de respons laag,
 hetgeen volgens de onderzoekers duidt op een lage
 betrokkenheid. Bovendien beoordelen ze belangrijke
factoren negatiever. 

Drie soorten flex
Uit de gesprekken blijkt niet alleen dat flexwerkers
werkzekerheid een belangrijk – en vaak ook beladen –
thema vinden. De gesprekken maken ook duidelijk dat
binnen die groep flexwerkers aanzienlijke verschillen
bestaan. Deels hebben die te maken met de contractu-
ele relatie en deels met afhankelijkheid. De behoefte
aan zekerheid lijkt sterker naarmate flexkrachten ge-
makkelijker vervangbaar zijn en niet onder contract
staan van een derde, uitlenende partij. Dat is ook niet
gek: ten opzichte van zzp’ers en uitzendkrachten is de
zekerheid van werknemers van uitlenende bedrijven
groter. Ook flexkrachten die over specialistische
 kennis beschikken zijn vaak minder bezorgd over hun
orderportefeuille. Zij hebben juist vaak zelf voor het
ondernemerschap gekozen. 

Die vervangbaarheid speelt een rol in beroepen die
 relatief weinig opleiding vereisen, maar niet alleen
daar. Dit onderzoek maakt duidelijk dat vervangbaar-
heid niet zozeer verband houdt met functiekenmerken
zoals opleidingsniveau, maar vooral met marktom-
standigheden. Ook voor specialistische beroepen kan
het  aanbod groter zijn dan de vraag. De situatie van de
 architecten en orkestleden, die vaak een langdurige
 opleiding hebben genoten en over veel specialistische
ervaring beschikken, is in veel opzichten vergelijkbaar
met die van zelfstandige postbezorgers en bus -
chauffeurs (zie hoofdstuk 4).

De inhoudelijke verschillen tussen deze groepen flex-
werkers spelen niet alleen een rol bij werkzekerheid
maar ook bij andere (dis)satisfiers. De voorbeelden
vooraan deze paragraaf illustreren dat. Ook de insteek
in het HR-beleid verschilt, zoals we in het volgende
hoofdstuk zullen zien. Bij werknemers in externe
dienst is er op HR-gebied minder verwarring, omdat
zaken als ontwikkeling en beoordeling in beginsel bij
deze uitlenende partij liggen. En waar bij moeilijk
 vervangbare zelfstandigen het accent ligt op binden 
en boeien, komen bij kwetsbare groepen daarnaast
 aspecten van goed werkgever- en opdrachtgeverschap
om de hoek kijken. 

16

M
anag

em
ent-

sam
envatting

P
ro

lo
o

g
H

o
o

fd
stuk 1

H
o

o
fd

stuk 3
H

o
o

fd
stuk 4

H
o

o
fd

stuk 5
H

o
o

fd
stuk 6

E
p

ilo
o

g
B

ijlag
e

11 De (dis)satisfiers doen bijvoorbeeld sterk denken aan
 hiërarchische ordening van algemene menselijke behoeften
in de piramide van Maslow. Maslow (1943) A theory of
human motivation. Psychological review 50(4): 370-396.

12 Dat binden en boeien twee verschillende aspecten zijn van
motivatie, is onder meer uitgewerkt in: Bruel en Colson
(1999) De geluksfabriek, over het boeien en binden van
 mensen in organisaties. 
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Vanwege deze consequenties onderscheiden we in het
vervolg van dit onderzoek drie groepen flexwerkers: 

• Vervangbare flexkrachten zonder werkgever
Dit is de grootste groep, die vooral bestaat uit
 uitzendkrachten, payrollers en zzp’ers. Veel laag-
waardige arbeid met een korte inleertijd waarbij
persoonlijke competenties of vaardigheden een
kleine rol spelen valt onder deze categorie. Ook be-
treft het echter hoog opgeleiden met specialistische
kennis (architecten, orkestleden) waarvan een
overaanbod op de arbeidsmarkt is. In beide gevallen
zijn zij te vervangen en kennen zij weinig zeker-
heid, Deze flexkrachten zoeken naar betrokkenheid
en zouden graag een (vast) contract willen hebben.

• Flexibele werknemers met een werkgever
Vaak gaat het hier om uitbesteding van werk dat
niet tot de kerntaken van een bedrijf hoort, zoals
schoonmaak, beveiliging, receptie of catering.
Werknemers die deze taken uitvoeren zijn in
dienst van een externe werkgever zoals een
 detacheringsbureau, een payrollbedrijf, een
schoonmaakbedrijf of een SW-bedrijf. Deze men-
sen worden door de organisatie waar ze werkzaam
zijn beschouwd als onderdeel van de ‘flexibele
schil’ omdat ze niet op de loonlijst staan, maar heb-
ben dus wel degelijk een contract en vallen daarom
meestal ook onder een cao en het HR-beleid van de
eigen werkgever. 

• Moeilijk vervangbare flexkrachten zonder 
werkgever 
Dit zijn vaak hoogopgeleide zelfstandigen die 
over specialistische kennis beschikken, die zij ook
kunnen vermarkten. Zij maken zich relatief weinig
 zorgen over het verkrijgen van voldoende werk. Dit
is een kleine groep die vol overtuiging voor deze
manier van werken heeft gekozen. 

Deze indeling komt in grote lijnen overeen met de in-
deling die het Kennis Instituut Zelfstandige Onderne-
mers (KIZO) onderkent.14 Het KIZO categoriseert
zzp’ers in vier brede categorieën. Grofweg 20% van de
zelfstandigen ziet zichzelf als echte ondernemer die
zelf zijn pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring regelt. Een tweede groep zelfstandigen (35%)
streeft dat weliswaar na, maar vindt het tegelijk fijn om
een aantal zaken geregeld te hebben of collectief in te
kopen. Zij zitten vaak in de rol van ‘near employee’.
Vervolgens is er een groep van 35% die vanuit de
 behoefte aan werk in het zzp-schap is gerold, en die
ondersteunende faciliteiten verwacht vanuit de
 organisatie waarvoor ze werken. Als het werk er was
geweest, waren zij mogelijk liever werknemer geweest.
Tot slot is er een groep van 10% die het niet redt en een
(gedeeltelijk) beroep moet doen op bijstand en maat-
schappelijke ondersteuning. 
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2.2 Motieven van organisaties rond
flexwerk

PRIMAIR ONDERWIJS

MOTIEVEN VAN ORGANISATIES

‘Besturen zonder payrollers zitten nu in ontslagrondes’
Schoolbesturen werken sinds enkele jaren veel met het
inlenen van personeel via payrollbedrijven. Zo voor-
komen ze structurele verplichtingen aan werknemers.
Van het Rijk ontvangen de besturen jaarlijks een
lumpsum die is afgestemd op het aantal leerlingen.
Omdat dat aantal terugloopt en meer dan 80% van
schoolbegrotingen uit salarissen bestaat, is afscheid
nemen van personeel zeker in krimpgebieden vaak
 onvermijdelijk. 

Het eigenrisicodragerschap voor de WW en de ver-
plichtingen bij ontslag maken boventalligheid duur. 
In hun uurtarief zijn payrollers in de regel duurder dan
vaste krachten. Maar dat weegt op tegen de risico’s,
zegt de werkgever: ‘Besturen zonder payrollers zitten
nu in ontslagrondes’. Het komt voor dat scholen in
krimpgebieden kopje onder gaan omdat ze de kosten
van een sociaal plan niet kunnen dragen. 

Hoewel de payrollers in het werk weinig verschil
 ervaren ten opzichte van collega’s in vaste dienst,
 hebben zij liever een vast contract. Eén van de redenen
is dat zij geen dienstjaren opbouwen. Eén van hen:
‘Payrolling voelt als een soort verlengde proeftijd.’ 

Geen vrije keus
Hiervoor is besproken wat flexwerkers zoeken in hun
werk. Maar wat zoeken organisaties eigenlijk in flex-
werk? Wat is de reden dat organisaties een flexibele
schil vormen en wat verwachten zij daarvan? Voor de
onderwijsorganisatie in het bovenstaande kader is een
flexibele schil een manier om risico’s af te kopen. De
buizenfabrikant uit het prolooghoofdstuk wil mee -
bewegen op seizoensmatige veranderingen in de vraag
naar buizen. Het orkest speelt maar af en toe een
 muziekstuk waarvoor een tweede harpist nodig is. De
kunstinstelling werkt met zzp’ers omdat het hanteren
van cao-tarieven de concurrentie met andere (zzp-
)kunstenaars naar eigen zeggen onmogelijk zou

maken. Architectenbureaus met in aantal en omvang
wisselende opdrachten, kiezen tijdelijke medewerkers
en opdrachtnemers op basis van projectafspraken. 

Maar weinig respondenten (zowel werkgevers als flexi-
bele arbeidskrachten) ervaren de voortgaande flexibili-
sering als een ‘vrije keus’. Voor de meeste organisaties
in dit onderzoek is de flexibilisering in hoofdzaak een
reactie op de toenemende instabiliteit en onvoorspel-
baarheid van de omgeving: beleid, productieprocessen,
concurrentieverhoudingen en voorkeuren van consu-
menten veranderen steeds sneller. Daarop kunnen
 inspelen is niet in de eerste plaats een strategisch
 voordeel, maar een harde noodzaak. Dat vooral de
marktomstandigheden bepalend zijn voor de groei van
flexibele arbeid, blijkt ook uit landelijke cijfers.15 Varia-
ties in de werkvoorraad (soms is er veel werk, soms
niet) en het eigen personeelsbestand (ziekte, zwanger-
schap) blijken de belangrijkste motieven om een flexi-
bele schil te vormen. Door een flexibele schil aan te
leggen hopen werkgevers beter te kunnen meebewe-
gen met veranderingen in de markt. 

De noodzaak van een wendbare organisatie is nog eens
versterkt door de ongunstige economische omstandig-
heden van de laatste jaren. In veel sectoren bleek een
structuur met vaste contracten door teruglopende ta-
rieven en een wisselende marktvraag financieel niet
meer rendabel. Op de oude voet doorgaan kan op zeker
moment betekenen dat de salarissen niet meer betaald
kunnen worden. Flexibele werknemers zijn in directe
loonkosten weliswaar vaak niet goedkoper dan vast
personeel. Zo is in de cao voor uitzendkrachten vast -
gelegd dat uitzendkrachten hetzelfde salaris, verlof en
dezelfde toeslagen ontvangen als een vaste werkne-
mer. Toch zijn de kosten lager, doordat de werkgever
bij flexkrachten niet is gehouden aan andere voorzie-
ningen als verlofregelingen, afdrachten aan sociale
fondsen, pensioenvoorziening, doorbetaling bij ziekte
of ontslagvergoedingen.
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Verdere flexibilisering
Snelle veranderingen en kostenverschillen tussen vast
en flex hebben flexibilisering dus in de hand gewerkt.
Tegelijk is het belang van aanpassingsvermogen van
alle tijden. Waarom vindt die flexibilisering van de ar-
beidsmarkt dan nu pas plaats? Daarvoor zijn ten min-
ste drie oorzaken.16 17 De eerste is dat de
randvoorwaarden eerder niet aanwezig waren. Niet al-
leen is het door internet en mobiele communicatie ge-
makkelijk elkaar te vinden en het eens te worden, door
standaardisatie van systemen en processen (zoals MS
Office) hoeven externen zich steeds minder bedrijfs-
specifieke vaardigheden eigen te maken om te kunnen
samenwerken. 

De tweede oorzaak is dat de veranderlijkheid van een
geheel andere orde is dan vroeger, waardoor ook de kijk
op management is veranderd. Het idee van topdown
sturing heeft plaatsgemaakt voor een meer postmo-
dern perspectief, gericht op veranderbaarheid. Als het
niet mogelijk is om het werk te dicteren of te plannen,
is het snel reageren op ontwikkelingen de belangrijkste
manier om in een turbulente omgeving enige vorm
van stuurbaarheid te bereiken. Die responsiviteit, het
vermogen om snel te kunnen schakelen, vraagt iets
van managers én van het ontwerp van de organisatie,
zoals het besturen van een auto afhankelijk is van de
bestuurder en het materiaal. 

De derde oorzaak is dat routinematige, planbare taken
steeds meer worden geautomatiseerd. De missie van 
de moderne organisatie verschuift daardoor van het
uitvoeren van standaardwerkzaamheden naar het
 oplossen van complexe problemen. In banen komt in
toenemende mate de nadruk te liggen op vernieu-
wende, projectmatige taken. Dergelijke taken zijn ge-
baat bij flexibiliteit, deels vanwege het eindige karakter
van projecten en deels omdat innovatie goed gedijt in
een open, netwerkachtige omgeving waarin verschil-
lende expertises elkaar –vaak op tijdelijke basis –
 ontmoeten. 

In dit onderzoek blijken de kostenaspecten en die
tweede drijfveer, het snel willen reageren op een om-
geving die zich niet laat dicteren, dominant. Van de
derde oorzaak, het doelbewuste streven naar een net-
werkachtige structuur gericht op innovatie, zijn min-
der voorbeelden gevonden. In veel cases is de
flexibilisering vooral een manier om bedreigingen het
hoofd te bieden, en niet zozeer een kans om nieuwe
kennis aan te boren, om sensitief te zijn voor nieuwe
kansen en daarop voortvarend in te spelen. HR-profes-
sionals onderschrijven dat de meer offensieve kant van
flexibiliteit niet overal uit de verf komt. Deels is dat
omdat zij nog geen bevredigende visie hebben gevon-
den op de rol van flexwerk om te onderscheiden, te in-
noveren en te groeien. Voor een ander deel komt het
omdat het economische tij, waardoor in veel sectoren
afzetmarkten onzeker zijn en marges onder grote druk
staan, volgens hen op dit moment allesbepalend is. 

2.3 Knelpunten rond flexwerk

Flexwerkers zoeken in grote lijnen dezelfde zaken als
werknemers in vaste dienst, opdrachtgevers willen
zich kunnen aanpassen aan een omgeving die zich niet
laat regisseren. Nu we de voorkeuren van flexwerkers
en hun opdrachtgevers kennen, kunnen we bekijken
welke belemmeringen zich voordoen in de zoektocht
naar die behoeften. Die belemmeringen hebben een
centrale plaats gehad in de interviews. Lukt het de
 flexwerkers om te vinden waarnaar ze op zoek zijn 
en welke belemmeringen staan een productieve en
evenwichtige samenwerking in de weg? 

Voorop staat dat veel flexkrachten in dit onderzoek
zich betrokken voelen bij de opdrachtgever voor wie
zij geruime tijd klussen doen. Er zijn evengoed ook
veel situaties gevonden waar de samenwerking volgens
de flexwerkers, maar soms ook volgens de opdracht -
gever, niet optimaal verloopt. 

De belemmeringen die zijn gevonden in dit onderzoek
zijn te vatten in twee categorieën: 
1 Door de aard van de samenwerking blijven

 behoeften van flexwerkers vaker onvervuld. 
2 Flexwerk vraagt om specifieke competenties die

flexwerkers én hun opdrachtgevers niet vanzelf-
sprekend bezitten. 
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Het eerste cluster belemmeringen heeft betrekking op
het resultaat van de relatie, namelijk de mate waarin de
flexwerkers erin slagen hun behoeften te bevredigen
en een (volgens beide partijen) productieve en even-
wichtige samenwerking te bereiken. De tweede groep
belemmeringen gaan over de eigenschappen van beide
partijen die daarvoor nodig zijn. We staan bij beide ca-
tegorieën hierna stil. 

2.3.1  Onvervulde behoeften 

Flexwerkers zoeken in hun werk in grote lijnen de-
zelfde zaken als werknemers in vaste dienst, maar oor-
delen op belangrijke aspecten vaak negatiever. Hoe kan
dat? Laten we eerst kijken naar de dissatisfiers: arbeids-
voorwaarden, imago van het bedrijf, werkbelasting en
werk-privébalans. Veel flexwerkers in dit onderzoek
wijzen naar hun arbeidsvoorwaardelijke positie. Zij
doen hetzelfde werk als werknemers in vaste dienst,
maar wel met minder zekerheid en regelmatig ook
tegen een lager loon. Vooral zelfstandigen in sectoren
met grote concurrentie om klussen vinden dit het be-
langrijkste knelpunt. 

Daar komt volgens een aantal van hen bij dat werk -
gevers door die concurrentie ook hoge eisen aan hen
kunnen stellen. Veel flexwerkers hebben het gevoel
zich constant te moeten bewijzen, meer dan mensen in
vaste dienst die vergelijkbaar werk doen. Veel gesprek-
ken gaan niet alleen over arbeidsvoorwaarden, maar
ook over de stress die gepaard gaat met onzekerheid,
een hoge werkdruk en (daardoor) een verstoorde
 verhouding tussen werk en privé. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

HOGERE VERWACHTINGEN VAN 
FLEXWERKERS

Een gedetacheerde bij een zakelijke dienstverlener
heeft het gevoel dat er van inhuurkrachten meer wordt
verwacht dan van vaste medewerkers. ‘Er wordt meer
werk bij mij neergelegd, bovendien lijkt men ervan uit
te gaan dat ik allerlei soorten klussen oppak. Ook klus-
sen die niet per definitie bij mij passen. Verder lijkt het
alsof de verwachtingen hoger zijn, er moet kwaliteit
geleverd worden terwijl andere medewerkers met een
vast contract weleens minder presteren.’  

Op het terrein van de motiverende factoren – relatie
met leidinggevenden en team, inhoud van het werk en
ontwikkeling – zijn er wisselende geluiden. Enerzijds
zijn er de inleenkrachten van de afvalverwerker of de
buizenfabrikant, die zich onderdeel voelen van een
team en bij veel activiteiten betrokken worden. Aan de
andere kant zijn er de orkestmusici waarbij dat niet het
geval is. 

De flexwerkers en opdrachtgevers zijn wel eenduidig
over ontwikkeling. Zij constateren dat opdrachtgevers
wel enige ruimte bieden voor ontwikkeling van
 flexibele werknemers, maar vaak niet in de vorm van
opleiding en scholing. Typerend is het voorbeeld van
de buizenfabrikant waarbij learning on the job aan -
gemoedigd wordt, maar scholing een brug te ver is.
Opdrachtgevers voelen zich daar niet voor verant-
woordelijk. Bij flexwerkers in dienst van een uit -
lenende organisatie is dat omdat zij dat een taak vinden
voor de formele werkgever, en bij zelfstandigen speelt
mee dat zij niet zeker zijn of de investering zich uitbe-
taalt. Architectenbureaus maken dat onderscheid niet
echt. Ongeacht de arbeidsrechtelijke status worden
medewerkers betrokken bij trainingen en vergroten
van kennis op het bureau zelf, doordat het inkopen van
trainingen bij externe partijen als gevolg van de crisis
nog gering is. Trainingen voor leidinggevende mede-
werkers is voorbehouden aan werknemers in vaste
dienst, maar dat geldt in feite ook voor die functies. 

De consequentie van die beperkte opleiding is volgens
veel flexkrachten dat de verantwoordelijkheid voor
ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid naar het in-
dividu verschuift. Nu is dat bij vaste medewerkers ook
steeds meer het geval, maar zij hebben een functione-
ringscyclus waarin zij ontwikkelingswensen kenbaar
kunnen maken. Bij een flexibele werknemer is dat niet
vanzelfsprekend. Onderzoek laat zien dat flexibele ar-
beidskrachten doorgaans minder opleiding krijgen
aangeboden dan hun vaste collega’s.18 Alleen bij een
optimale en duurzame match tussen de flexwerker en
opdrachtgever is er even veel opleiding.
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2.3.2  Competenties van flexwerkers 

Voor een deel van de flexibele werknemers is het on-
dernemerschap een logische keuze. Zij hebben een
specifieke expertise, kunnen zichzelf goed verkopen en
hebben een groot netwerk. In dat geval biedt het on-
dernemerschap grote voordelen, zeker als de werkende
een zekere hang heeft naar vrijheid. Voor de meerder-
heid van de flexwerkers geldt dat niet. Voor hen is die
vrijheid geen eigen keuze geweest. In die gevallen is
het ondernemerschap niet altijd gemakkelijk, zo blijkt
ook uit de gesprekken in dit onderzoek. 

ARCHITECTENBRANCHE 

ONDERNEMER TEGEN WIL EN DANK

Volgens een aantal architectenbureaus is de oudere
werknemer geworteld in baanzekerheid, in financiële
termen (lees qua kosten) is een 45-jarige al snel een
 oudere werknemer. De cao hanteert een opgaande
loonontwikkeling met jaarlijkse periodieken. De
 oudere werknemer gaat minder makkelijk mee met
 innovaties, bureaus hebben het merendeel van hun
 bemanning vaarwel moeten zeggen. Werknemers
 zullen zich moeten beraden op een nieuwe opstelling,
nieuwe vaardigheden, rollen en functies. Daar speelt
het  bureau zelf ook een belangrijke rol in op het gebied
van faciliteren en meeveranderen. 

Flexibel werken brengt volgens de verhalen van flex-
werkers twee belangrijke verantwoordelijkheden met
zich mee. De verantwoordelijkheid om voldoende
werk te genereren en de eerder genoemde verantwoor-
delijkheid voor de eigen ontwikkeling en duurzame
 inzetbaarheid. In feite liggen die verantwoordelijk -
heden in elkaars verlengde. In het eerste geval gaat het
erom op de korte termijn aan het werk te blijven, in het
tweede geval op de langere termijn. 

Flexibel werk vraagt om ondernemersvaardigheden.
Vooral acquisitie vinden veel flexwerkers lastig. Niet
alle flexwerkers zijn goed in staat om zelf zorg te
 dragen voor een (blijvend) goed gevulde orderporte-
feuille. In veel vormen van flexibele arbeid hoeft dat
ook niet. Een uitzendbureau, payrollbedrijf of detache-
ringsbureau kan in eerste instantie als acquisiteur en
intermediair fungeren, wat helemaal niet wil zeggen

dat eigen initiatief in die gevallen geen rol speelt. Bij
zzp’ers ligt de verantwoordelijkheid voor nieuw werk
voor een groot deel bij hen zelf. In dit onderzoek zat er
een groot verschil tussen zzp’ers die daar zelf voor
hebben gekozen en zij die dat niet gedaan hebben.
Vooral beginnende zzp’ers hebben het lastig. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENER

BEGINNENDE ZZP’ERS HEBBEN HET
LASTIG

Uitslapen en met je laptop werken in een hippe koffie-
tent vol leuke andere zzp’ers die goed zijn voor je -net-
werk. Het klinkt voor veel mensen aanlokkelijk:
werken in alle vrijheid en zelf bepalen waar en wan-
neer je werkt en niet hoeven verschijnen bij het afde-
lingsoverleg. Er zit ook een andere kant aan, vertelt een
beginnende zzp’er. Omdat zzp’ers geen stafafdelingen
hebben voor bijvoorbeeld HR en ICT en uitbesteden te
duur is, zijn zij gedwongen al die handelingen zelf te
doen. Het gaat bijvoorbeeld om het opstellen of bekij-
ken van een opdrachtovereenkomst of het vormgeven
van een website. ‘Je moet heel goed je tijd indelen.’ 

Ondernemen betekent ook onderhandelen, blijkt uit
de interviews met flexwerkers. Hun voorbeelden
 hebben vooral betrekking op de contractfase. Het is
 belangrijk heel scherp te zijn op welke dienst er precies
wordt gevraagd, tegen welke prijs en vooral onder
welke voorwaarden. Het gaat er bovendien niet alleen
om die voorwaarden te kennen, maar ook scherp te
zijn op wat daarover wordt vastgelegd. 

Een goed contract hangt echter niet alleen af van
 onderhandelingsvaardigheden, maar ook van de
ruimte om te onderhandelen. Waar het aanbod van
flexwerkers de vraag overstijgt is die ruimte er vaak
niet, stellen flexwerkers in die situatie vast. Voor de
zzp’er in het prolooghoofdstuk bleek het niet mogelijk
af te wijken van de algemene contractvoorwaarden,
ook al was zij het daar niet mee eens. Geïnterviewde
zzp’ers die hiermee te maken hebben gehad, ervaren
hierin een ongelijke machtsverhouding. 
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INGENIEURSBUREAU 

HOGE VERWACHTINGEN (1)

Een inhuurkracht bij een organisatie in de zakelijke
dienstverlening denkt dat het een goed idee is om een
onafhankelijk persoon aan te stellen die kan helpen bij
een eventuele conflictbeslechting tussen inhuurkracht
en inlener. Het gesprek tussen opdrachtgever en in-
huurkracht is nu vaak ongelijkwaardig. ‘Wanneer een
project lastig van de grond komt en er even twee
weken geen werk is voor mij, dan kan het voorkomen
dat ik twee weken op de bank zit terwijl ik verwacht
had te kunnen werken. Zodra een project voorbij de
opstartfase is wordt weer verwacht dat ik me 100%
inzet voor dit project. Dat geeft een dubbel gevoel. Op
bepaalde momenten sta je langs de kant, op andere
momenten wordt volledige toewijding verwacht.’ 

Daarbij speelt natuurlijk mee dat de zzp’er meestal in
zijn eentje is. Wanneer dat namelijk niet zo is, kan een
nieuwe dynamiek ontstaan. Zonder die mogelijkheid
om samen op te trekken met andere zzp’ers stellen de
respondenten dat een beroep op de redelijkheid van de
opdrachtgever vaak de enige manier is om een conflict
te beslechten. Een onafhankelijke geschillencommissie
is er vaak niet en de flexwerkers vinden het mobilise-
ren van zzp’ers of een gang naar de vertrouwensper-
soon, de OR of de rechter al snel te drastisch. In
hoofdstuk 3 zullen we zien dat dat dan ook bijna nooit
gebeurt. 

KUNSTEDUCATIE

DE KRACHT VAN FLEXIBELE
 BINDINGEN

Een organisatie in de kunstinstelling wilde afscheid
nemen van een zzp’er, die namens de stichting sinds
jaar en dag cursussen begeleidde. De reden was het be-
reiken van de tachtigjarige leeftijd. De mevrouw had
echter een trouwe klantenkring om zich heen verza-
meld. Er volgde protest van de cursisten maar ook van
andere zzp’ers. Uiteindelijk besloot de instelling voor
een tussenoplossing. De vrouw mocht voortaan ge-
bruik blijven maken van een zaaltje bij de instelling en
daar lessen blijven verzorgen voor haar vaste klanten. 

2.3.3  Competenties van opdrachtgevers

Andere mindset
Misschien nog wel meer dan een visie vraagt het wer-
ken met flexkrachten om een andere mindset bij werk-
gevers en opdrachtgevers, komt naar voren uit de
interviews. Het werken met flexibele arbeidsrelaties is
fundamenteel anders dan het werken met werknemers
in vaste of tijdelijke19 dienst. 

Dat blijkt ook als we kijken naar de drie pijlers20 van
een arbeidsrelatie tussen een leidinggevende en een
medewerker: een ruilrelatie (de medewerker ruilt inzet
en tijd voor een beloning en andere arbeidsvoorwaar-
den, veelal in de cao vastgelegd), een samenwerkings-
relatie (er is interactie en vertrouwen) en een
gezagsrelatie (de werkgever geeft aanwijzingen die de
werknemer opvolgt). Bij flexibele arbeidsrelaties heeft
de ruil vaak alleen betrekking op het loon/het tarief en
het te leveren product of dienst en minder op zaken als
opleiding en training. De samenwerkingsrelatie is met
flexwerkers niet veel anders dan met werknemers. Het
belangrijkste verschil is echter dat de derde pijler, een
hiërarchische relatie bij flexwerkers beperkter is. Met
name bij zzp’ers is het uitgangspunt, net als bij ieder
andere samenwerking tussen twee bedrijven, dat beide
partijen elkaar willen versterken zonder dat daarbij ie-
mand ‘de baas’ is. 

Dat laatste beseffen werkgevers niet altijd, blijkt uit het
merendeel van de gesprekken met zzp’ers in dit onder-
zoek. Een groot voordeel aan het ondernemerschap
vinden de zzp’ers dat zij, afgezien van wat samen is af-
gesproken en vastgelegd, zelf kunnen bepalen hoe zij
hun werk doen om tot het afgesproken resultaat te
komen. In de praktijk blijken opdrachtgevers vaak toch
hiërarchisch in hun houding en communicatie, ook bij
zaken die niet direct op de opdracht betrekking heb-
ben. Het patroon van een inhurende organisatie die be-
paalt en een flexwerker die uitvoert is lastig te
doorbreken, vinden de geïnterviewden. 

Hoge verwachtingen
Ook in andere opzichten lijken veel werkgevers vol-
gens de zzp’ers te verwachten – ook al spreken ze dat
niet expliciet uit en zijn ze zich daar wellicht zelfs hele-
maal niet van bewust – dat flexibele arbeidskrachten
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19 In de meeste organisaties in dit onderzoek is tijdelijke dienst
echt bedoeld als tijdelijk, en niet als opmaak naar een vast
contract. 

20 O.a. Kluijtmans, F. (2014) Leerboek HRM. 
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zich als ‘gewone’ werknemers gedragen. In de voor-
beelden gaat het om situaties waarin de opdrachtgever
ervan uitgaat dat de zzp’er altijd beschikbaar is, aan-
wijzingen opvolgt over hoe hij zijn werk moet doen en
naar anderen optreedt als ambassadeur van de organi-
satie. Zoals we gezien hebben gaat een deel van de flex-
krachten nog een stap verder en stelt dat de eisen aan
flexkrachten zelfs hoger zijn dan bij collega’s in vaste
dienst. 

Natuurlijk gaat de ruilrelatie ook vaak goed. In situaties
waar opdrachtgevers hun flexkrachten makkelijk kun-
nen vervangen, kunnen deze impliciete verwachtin-
gen de ruilrelatie echter uit het lood trekken, ervaren
flexkrachten. Opdrachtgevers verwachten dat de flex-
werker zich gedraagt als een vaste arbeidskracht of zelfs
hogere kwaliteit levert, terwijl daar minder werkzeker-
heid en niet zelden ook een lagere (secundaire) belo-
ning tegenover staan. In een ruime markt met veel
zzp’ers kan een werkgever zich die houding permitte-
ren. Het is echter de vraag of dat ook leidt tot loyaliteit. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING 

HOGE VERWACHTINGEN (2)

Een adviesbureau in de zakelijke dienstverlening
maakt veel gebruik van zogenaamde associés. Deze
mensen werken als zzp�er, maar voeren wel de naam
van dit bedrijf. Wat opvalt is dat dezelfde verplichtin-
gen (o.a. beroepskwalificatie en werken volgens
 gedragscode) gelden voor de associés als voor de vaste
krachten. Zo worden zij geacht aanwezig te zijn op
�bureaudagen�. Voor mensen met een arbeidsovereen-
komst is dit doorbetaald, voor associés niet. Hetzelfde
geldt voor werkoverleg en interne cursussen en
 opleidingen.

Ook betalen associés een bedrag om de naam van het
bedrijf te mogen voeren. Nu staan daar vanuit het
 bedrijf nog weinig wederdiensten tegenover. Dit komt
ook omdat het nog niet ter sprake is gebracht door de
associé zelf. Het ondernemerschap is meer een psychi-
sche vrijheid dan een praktische. Er zijn jaren geweest
waarin geïnterviewde helemaal niet op vakantie is
 geweest. Dit is niet erg, zij heeft een sociale kring met
dezelfde soort werkrelaties.
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De Sociale Werkvoorziening (SW) biedt mensen met
een arbeidshandicap een passende werkplek in een zo
regulier mogelijke werkomgeving. Aan die opdracht
mag in de loop der tijd weinig zijn veranderd, wel aan
de invulling door SW-bedrijven. Waar die bedrijven
mensen met een SW-indicatie voorheen veelal ‘be-
schut’ lieten werken binnen de eigen muren, gaan ze
inmiddels zo snel mogelijk over tot detachering en be-
geleid werken bij reguliere werkgevers. Uitplaatsing is
met de komst van de Participatiewet in 2015 niet alleen
de norm geworden, maar ook een harde noodzaak voor
SW-bedrijven om financieel gezond te blijven. 

Het uitplaatsen van SW-medewerkers gebeurt in de
meeste gevallen in de vorm van een detachering. Die
vorm van uitlenen nam de afgelopen jaren een vlucht.
Vorig jaar werkten ruim 35.000 mensen21 met een be-
perking via SW-bedrijven bij gewone werkgevers,
overwegend op detacheringsbasis. Door de nieuwe
focus schuift zowel het werk als het verdienmodel van
SW-bedrijven op in de richting van detacheringsbe-
drijven. 

Dat stelt SW-bedrijven voor nieuwe vragen die inhe-
rent zijn aan het detacheringswerk, namelijk over de
verdeling van zeggenschap (hoe verloopt aansturing
zonder formeel werkgeverschap?) en verantwoorde-
lijkheid (wie betaalt bijvoorbeeld een training?). Toch
zijn er ook grote verschillen met ‘gewone’ detacherin-
gen. Allereerst is er de specifieke populatie die meer
begeleiding en training vergt en soms ook aanpassing
van de werkplek of het werk (jobcarving). Daar komt
bij dat de financiële positie van SW-bedrijven in de af-
gelopen jaren sterk is verslechterd, waardoor de ruimte
voor die zaken niet meer vanzelfsprekend is. De vraag
wie waarvoor verantwoordelijkheid wil nemen ligt
daarmee weer meer open op tafel en is steeds vaker on-
derwerp van gesprek tussen in- en uitlener. Veel SW-
bedrijven zoeken daarbij nog naar een goede modus.22

In dit onderzoek zijn zes bedrijven opgenomen die
 gebruik maken van gedetacheerde SW-medewerkers:
twee productiebedrijven, twee afvalverwerkers, een
onderzoeksinstituut en een bouwbedrijf. Er is gespro-
ken met HR-medewerkers van de inlenende organisa-
ties, met gedetacheerde medewerkers zelf, en soms ook
met begeleiders vanuit het SW-bedrijf. 

Motieven voor detachering
Detachering blijkt een succesvolle manier om arbeids-
gehandicapten aan betaald werk te helpen. De
 opdrachtgevers in dit onderzoek zijn – vanwege de
 lagere kosten en soms ook sociale overwegingen – vaak
wel geïnteresseerd in mensen met een SW-indicatie,
maar niet in vaste dienst. Zij noemen twee redenen. 
In de eerste plaats nemen zij liever niet de financiële
verantwoordelijkheid voor ziekte en uitval. Ten
tweede zijn zij huiverig dat vaste contracten hen
 minder flexibel maken. De SW’ers zijn vaak juist inge-
huurd om additionele taken uit te voeren of seizoen-
smatige schommelingen in het werk op te vangen. 
De opdrachtgevers streven wel naar een langdurige
verbintenis, maar willen zich daar niet op vastleggen. 

Hoewel de HR-functionarissen van inlenende bedrij-
ven detachering een geschikte contractvorm vinden
voor SW-medewerkers, stelt het hen ook voor uitda-
gingen. Die gaan zowel over de juiste omgang met de
gedetacheerde als die met het SW-bedrijf. 
• In hoeverre hoort de gedetacheerde SW’er erbij,

zowel in sociale zin als in termen van kerstpakket,
bedrijfsuitjes, opleiding etc.? 

• Hoe zorg je voor een goede en efficiënte
 rolverdeling met het SW-bedrijf? 

Op beide aspecten gaan we hierna in. 
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Uitgelicht: De Sociale Werkvoorziening

21 Dit blijkt uit een inventarisatie van branchevereniging Cedris
(eind 2014). 

22 Kemper, R., S. Andriessen, E. Harsma (2015) Ontwikkeling
bij uitplaatsing. Onderzoek naar opleiding en ontwikkeling
bij plaatsing vanuit sw-bedrijven naar reguliere werkgevers.
SBCM, Den Haag.   
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Hoort de SW-medewerker erbij? 
De organisaties in dit onderzoek sturen bij individuele
detacheringen actief op het integreren van medewer-
kers. Voor het actief betrekken van gedetacheerden
hebben zij allerlei redenen, bleek al uit het voorbeeld
van de afvalverwerker (paragraaf 2.1). Het is een teken
van waardering en de gedetacheerden willen zelf ook
graag volledig meedraaien. Geen onderscheid aanbren-
gen is ook in het belang van de opdrachtgever, al was
het maar omdat klanten vaak ook geen onderscheid
maken tussen vast en flexibel personeel. Eén van de
HR-functionarissen noemt het gelijk behandelen
daarom een cruciale randvoorwaarde. Gelijkheid en
duidelijkheid staan voorop. 

Bij groepsdetacheringen is dit beeld soms anders. Som-
mige opdrachtgevers verspreiden de SW’ers over ver-
schillende teams. In dit onderzoek zijn daarnaast
voorbeelden gevonden waarin de gedetacheerden ge-
zamenlijk hun werk doen onder begeleiding van het
SW-bedrijf. In die gevallen zijn er vaak geen individu-
ele detacheringscontracten, maar productieafspraken.
In twee cases kwamen beide vormen, dus geïnte-
greerde en niet geïntegreerde detacheringen naast el-
kaar voor (zie kaders), wat een vergelijking mogelijk
maakt. Het (separate) karakter van het werk speelt in
beide gevallen een rol. 

ONDERZOEKSINSTELLING

WEL OF NIET INTEGREREN? (1)

Bij een onderzoeksinstelling draaien vier SW’ers mee
in het onderzoekswerk. Er is een traject met jobcarving
gedaan om van het routinematige deel van het werk
 afzonderlijke functies te creëren. De collega’s in vaste
dienst hebben met deze SW’ers veel contact en betrek-
ken hen bij alle informele activiteiten. De gedetacheer-
den voelen zich onderdeel van de vakgroep. Anders is
dat bij de schoonmaakmedewerkers die bij hetzelfde
SW-bedrijf worden ingehuurd. Met hen is dat contact
er niet en zij mogen bijvoorbeeld niet mee met het
 afdelingsuitje. 

AFVALVERWERKER

WEL OF NIET INTEGREREN? (2)

Een HR-medewerker: ‘De meeste SW’ers draaien mee
in ons team, lunchen hier in de kantine, doen mee met
de barbecue, noem maar op. Er is nog één groep in de
groenvoorziening waarbij dat niet zo is. Met hen
 hebben we eigenlijk geen contact. Zij worden begeleid
door het SW-bedrijf, het is uitbesteed werk. Dat is
 historisch zo gegroeid. Op zich gaat het goed, maar 
we zouden er nu niet meer voor kiezen. Niet dat we de
begeleiding vanuit het SW-bedrijf dan niet meer nodig
zouden hebben, maar ik zou me een samenwerkings-
vorm kunnen voorstellen waarbij we elkaar meer ver-
sterken. We willen daarom kijken of we dat op termijn
niet kunnen veranderen.’

Een interessante vraag is wanneer SW-medewerkers
‘erbij horen’. Zowel de opdrachtgevers als de gedeta-
cheerden lijken vooral te doelen op sociale activiteiten
als zij het daarover hebben. De aangedragen voorbeel-
den gaan vaak over het werken in een team, lunchen in
de kantine, het personeelsfeest en het bedrijfsuitje.
Zaken als ontwikkeling, het type werk of feedback
worden minder genoemd. Erbij horen zit voor een
groot deel in ‘kleine’ dingen. 

Bij een afvalverwerker ontstond onrust toen inhuur
het personeelsblad niet meer ontving (zie kader para-
graaf 2.1). Bij een milieubedrijf leidde het besluit SW-
medewerkers minder muntjes voor de kerstmarkt te
geven omdat zij al een kerstpakket ontvingen van hun
werkgever, eveneens tot ophef (kader paragraaf 3.2).
Verschillende HR-mensen vertellen dat de gedeta-
cheerden erg hechten aan gelijkheid en duidelijkheid.
Zij doen hun best om zo goed mogelijk mee te draaien
en willen in ruil daarvoor gelijk behandeld worden.

De meeste werkgevers in dit onderzoek hanteren bij
het betrekken een grens van twee of drie maanden. Als
SW’ers onderdeel zijn van het team en langer mee-
draaien, ontvangen ze dezelfde attenties en worden ze
uitgenodigd voor borrels en teamuitjes. Bij een bui-
zenfabrikant is er op verzoek van de SW’ers zelf voor
hen een afzonderlijk teamuitje geweest, zonder over-
nachting en met begeleiding vanuit de SW. Met werk-
overleg wordt pragmatisch omgegaan: meedoen als dat
zinvol is. Opleiding en ontwikkeling is steeds vaker
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onderwerp van gesprek nu de financiële armslag van
SW-bedrijven is afgenomen. Hoe nuttiger de cursus is
voor de opdrachtgever, hoe vaker die gevraagd wordt 
– én bereid is om – bij te dragen. In één van de cases
 financiert het bedrijf een cursus bedrijfsvoering voor
één van de medewerkers. Het SW-bedrijf zorgt voor
de meer algemene trainingen over onder meer werk -
nemersvaardigheden. 

PRODUCTIEBEDRIJF

WIE VERZORGT EXTRA 
BEGELEIDING? (1)

Een HR-medewerker: ‘Begeleiding zit in het
 detacheringscontract. We hebben ook gezocht naar
een opleiding voor onze eigen leidinggevenden,
 bijvoorbeeld over hoe je omgaat met psychische
 klachten. Een man of negen die cursus psycho -
pathologie gevolgd. Zodat je weet wat je anders kunt
doen als iemand bijvoorbeeld autistisch is.’

BOUWBEDRIJF

WIE VERZORGT EXTRA 
BEGELEIDING? (2)

Een HR-medewerker: ‘Heel complexe theorie over de
werking van een brein is niet iets waar onze teamleden
op de bouwplaats iets mee kunnen. Het zijn praktische
mensen die op hun veertiende zijn gaan werken. Op
een advocatenkantoor is dat misschien makkelijker
maar hier niet. Hoe de begeleiding moet zijn is afhan-
kelijk van de achtergrond en beperking van SW’ers.
We instrueren begeleiders, leidinggevenden en team-
leden. De begeleiding is van nature intensief en de
teams zijn klein, dus er is veel sociale controle. Onze
werknemers zijn echter niet opgeleid om SW’ers te
 begeleiden. Soms is een beperking heftig en vragen 
we assistentie.’ 
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Goede rolverdeling
Een lastig punt bij detacheringen is de driehoeksver-
houding. Hoewel de opdrachtgevers en gedetacheer-
den in dit onderzoek tevreden zijn over de uitvoering,
ervaren die beide partijen dat toch als een lastig punt.
De opdrachtgever moet een werkende aansturen zon-
der de formele leidinggevende te zijn, de uitlener moet
ervoor waken dat hij zijn werkgeversplichten niet
 veronachtzaamt23 omdat hij op afstand staat, en de ge-
detacheerde heeft altijd te maken met twee partijen
waarmee hij moet onderhandelen. Bij een dag vrij
moet hij aan twee partijen om toestemming vragen. 

Opdrachtgevers stellen dat de band met SW-bedrijven
soms verslapt als de detacheringen goed gaan. De grote
caseload van SW-begeleiders speelt daarbij een rol.
Waar dat gebeurt zouden de opdrachtgevers intensie-
ver contact op prijs stellen. De gedetacheerden vinden
het al met al soms lastig te bepalen voor welke zaken zij
bij wie moeten zijn, en in welke volgorde. Veel gedeta-
cheerden stappen vanwege de nabijheid in eerste in-
stantie naar hun begeleider in het inlenende bedrijf. 

AFVALVERWERKER

WIE IS AANSPREEKPUNT? (1)

‘Een jaar geleden moest ik voor langere tijd afwezig
zijn vanwege een operatie. Met wie moet je dat eerst
bespreken? Mijn leidinggevende hier zie ik alle dagen
en hij moet iemand anders vinden. Ik ben eerst naar
hem toe gegaan en toen alles geregeld was naar het
SW-bedrijf. Dat doe ik ook met ziekte: eerst naar hier
bellen. Of met een dagje vrij. Ik vind ook dat ik meer
bij dit bedrijf hoor dan bij hij SW-bedrijf.’ 

PRODUCTIEBEDRIJF 

WIE IS AANSPREEKPUNT? (2)

Twee gedetacheerden vertellen dat ze naar hun leiding-
gevende in het bedrijf gaan als er wat is. In het voor-
beeld gaat het om hoofdpijn. De begeleider, die bij het
gesprek zit, antwoordt dat ze ook naar haar kunnen
gaan. Dat vinden de gedetacheerden veel gedoe. De be-
geleider zegt dat ze het fijn vindt als ze toch een be-
richtje krijgt. Achteraf zegt ze dat de gedetacheerden
hard werken en daarbij zichzelf niet altijd in acht
nemen, met soms klachten zoals hoofdpijn tot gevolg. 

Volgens haar let het productiebedrijf waar het inter-
view plaatsvindt goed op dat SW-medewerkers vol-
doende rust nemen en drinken, maar dat is niet overal
vanzelfsprekend. Bovendien ligt hier volgens haar een
verantwoordelijkheid voor het SW-bedrijf. Vandaar
dat zij erop aandringt dat de gedetacheerden eventuele
klachten ook aan haar kenbaar maken. 

Kansen
SW-bedrijven staan voor een lastig opgave. Het bege-
leidingsbudget krimpt en het verwerven van vol-
doende detacheringsplekken valt door de crisis niet
mee. Veel SW-bedrijven hebben moeite zwarte cijfers
te schrijven. Toch zijn er ook kansen, vinden de werk-
gevers in dit onderzoek. Bedrijven die routinematig
werk doen, zijn veelal op zoek naar flexibiliteit en vin-
den SW-medewerkers vanwege de kosten een interes-
sante doelgroep. In één van de cases heeft een pilot
ertoe geleid dat de productie niet naar Polen is ver-
huisd, maar in Nederland door SW’ers wordt gedaan.
De behoefte aan flexibiliteit en kostenefficiëntie zal de
komende tijd alleen maar toenemen, verwachten zij. 

Het is de kunst voor SW-bedrijven om in te spelen op
wat de opdrachtgever precies vraagt. Vaak wil die
vooral ‘ontzorgd’ worden. In dat geval is het aan het
SW-bedrijf om duidelijke afspraken te maken over wat
beide partijen van elkaar kunnen verwachten op het
gebied van onder meer administratieve ondersteuning,
begeleiding en ontwikkeling. De sociale werkvoorzie-
ning kan wat dat betreft nog iets winnen aan zakelijk-
heid, stellen enkele respondenten. 
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Er zijn daarnaast ook werkgevers die juist zoeken naar
een meer intensieve verbinding met SW-bedrijven. De
afvalverwerker die af wil van ‘autonome’ groepsdeta-
cheringen is daarvan een voorbeeld. In een andere
casus hebben de werkgever en het SW-bedrijf samen
een training sociale vaardigheden opgezet, waarvan in-
middels ook SW’ers van andere bedrijven gebruik
maken. De betreffende werkgever is daarover erg en-
thousiast. In beide gevallen zoeken de bedrijven naar
manieren om de kennis van het eigen bedrijf te bunde-
len met de expertise over de doelgroep van SW-bedrij-
ven. De voorbeelden laten zien dat beide partijen
elkaar daarmee kunnen versterken. 

PRODUCTIEBEDRIJF

SAMEN CURSUS ONTWIKKELEN

Een fabrikant van relatiegeschenken heeft samen met
het SW-bedrijf een cursus ontwikkeld voor de  
SW-medewerkers die in het bedrijf actief zijn. Veel 
van hen hebben psychische problemen. In overleg met
het SW-bedrijf is besloten om de inhuurkrachten een
basiscursus sociale vaardigheden aan te bieden. De
cursus is geen vereiste om bij het bedrijf te mogen
 werken. Nu de cursus is ontwikkeld zorgt het 
SW-bedrijf voor financiering en de opdrachtgever
voor de benodigde ruimte en tijd. De cursus én de
 samenwerking bevalt beide partijen. Inmiddels nemen
ook elders gedetacheerde SW-medewerkers deel aan
de cursus. 
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3.1 HR-beleid nauwelijks ontwikkeld

ORKESTEN EN KOREN: REMPLAÇANTEN

DE TWEEDE HARPISTE

Een groot orkest speelt sinds jaar en dag met dezelfde
tweede harpiste. De tweede harp komt te weinig voor
in muziekstukken om in aanmerking te komen voor
een vast contract, gemiddeld een keer of twee per jaar.
De harpiste werkt daarom op zzp-basis. Dat neemt
niet weg dat de harpiste voor het orkest van grote
waarde is. Goede harpisten zijn heel schaars en boven-
dien kent zij het orkest goed. Ze is goed op het orkest
ingespeeld en andersom. 

Orkestleden hebben meestal ongeveer een week om
een muziekstuk te leren en repeteren. Gedurende die
oefenweek draait de harpiste net als ieder ander mee.
Dat is ook de lengte van de contractperiode. Vanwege
haar specifieke talent is er aanleiding om de harpiste
nauw bij het orkest te betrekken, vindt de HR-mana-
ger. Tegelijk constateert ze dat dat op dit moment nog
niet gebeurt. Zo kan de zzp’er buiten contracttijd
 alleen tegen betaling gebruik maken van de oefen-
ruimte. Ook feedback vindt niet plaats. Tevredenheid
merkt ze alleen uit teruggevraagd worden. 

Dat is onwenselijk, stelt de HR-manager. Ze kan zich
goed voorstellen dat de harpiste zich onvoldoende
 gewaardeerd voelt. Er is weliswaar heel weinig geld,
maar niet alles (zoals toegang oefenruimtes, korte
 evaluatie na afloop) hoeft geld te kosten. Dit zou
 onderdeel kunnen zijn van toekomstig beleid. Een paar
remplaçanten denken dat vooruit plannen al heel veel
zou helpen om de invallers meer te binden en meer
vertrouwen en zekerheid te bieden. Uiteindelijk komt
dat ten goede aan de kwaliteit van het koor of orkest,
denken ze.

PROVINCIE

FLEXIBELE SCHIL ALS FINANCIËLE
SLUITPOST

Een provincie heeft de afgelopen jaren moeten
 bezuinigen en daarom het aantal tijdelijke contracten
teruggebracht. Om de begroting op orde te krijgen mag
de provincie jaarlijks nog dertien miljoen euro aan
 externe inhuur besteden. Dat gegeven biedt weinig
ruimte om te sturen op een goede mix tussen vast en
flexibel, vindt een HR-medewerker. Daarbij is een
maximale inhuurtermijn van een jaar afgesproken. Dat
is enerzijds om jaarlijks een bewuste afweging te force-
ren en anderzijds om financiële ruimte te creëren om
jonge werknemers in dienst te kunnen nemen. 

KUNSTINSTELLING

‘HET IS HIER SOMS NET EEN
 DUIVENTIL’

Een grote kunstinstelling (zie ook proloog) is voor de
uitvoering van cursussen en trainingen afhankelijk 
van vijfhonderd zzp’ers. Het is een uitdaging om als
organisatie in die situatie een identiteit uit te stralen,
stellen de werkgever en de HR-professional. ‘Het lijkt
soms net een duiventil.’ De laatste jaren zijn de proce-
dures rond zelfstandigen flink gestroomlijnd. Vooral
wat betreft administratie was dat nodig: ‘Voor je het
weet is er sprake van een verkapt dienstverband’. 

In de eenentwintig onderzochte cases ontstaan nieuwe
arbeidsrelaties vooral op de werkvloer, blijkt uit de
 gesprekken. Daarvoor zijn twee redenen. De eerste is
dat er in organisaties nog weinig of geen beleid is gefor-
muleerd over de omgang met flexwerkers. De tweede
reden is dat elementen die flexwerkers belangrijk
 vinden, zoals waardering en geborgenheid, bij uitstek
ook elementen zijn die zich überhaupt lastig in beleid
laten vangen. De relatie wordt de facto vooral bepaald
door de persoon van de leidinggevende. De flexibele
arbeidsrelatie ontstaat met andere woorden in de
 afspraken met de directe opdrachtgever en al werkende
in de contacten op de werkvloer. 
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Dat weinig organisaties beleid hebben, wil niet zeggen
dat zij flexibilisering onbelangrijk vinden. Veel
 opdrachtgevers zien voor zichzelf een strategisch
 belang om flexibeler te gaan werken, maar hebben dat
nog niet vertaald in duidelijke ‘spelregels’ rond flex-
werk of een visie daarop. Dat beeld komt overeen met
landelijke cijfers: uit onderzoek van TNO komt naar
voren dat slechts 25% van de bedrijven gericht beleid
heeft over de omvang van de flexibele schil en 28%
over het soort contract dat het best passend is.24 Veel
HR-professionals ervaren dat als een gemis. 

Op het cao-niveau doet zich iets soortgelijks voor: er 
is bewustzijn, maar vooralsnog zijn in weinig branches
bepalingen opgenomen over zelfstandigen in de cao.
Voor sommige flexibele werknemers zijn er wel rand-
voorwaarden, omdat zij onder de arbeidsvoorwaarden
en cao van hun formele werkgever vallen. Wie een
 uitzendkracht inhuurt, committeert zich aan de
 spel regels in de cao uitzendkrachten. 

3.2 HR-onderdelen gericht op binden
en boeien

Veel werkgevers in dit onderzoek zitten in de situatie
dat ze actief gebruik maken van een flexibele schil,
maar geen HR-beleid hebben geformuleerd. Dat roept
de vraag op wat ze dan precies doen. Als leidraad voor
alle gesprekken met werkgevers en flexwerkers is
onder meer gekeken naar acht HR-activiteiten die
 kunnen bijdragen aan het binden en boeien van
 flexibele arbeidskrachten: 

1 Cadeautjes en attenties
2 Uitjes, bedrijfsfeesten etc. 
3 Werkoverleg
4 Ontwikkeling en opleiding
5 Feedback en personele zorg
6 toegang tot OR en vertrouwenspersoon
7 ICT en bedrijfsmiddelen
8 Bijzondere vergoedingen
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De interviews geven een zeer gemengd beeld. Een 
deel van de werkgevers vindt dat flexwerkers zo veel
mogelijk ‘gewoon moeten meedraaien’, terwijl andere
 bedrijven een strikte scheiding hanteren. Dat laatste
gebeurt vooral als de flexkracht elders in dienst is,
 bijvoorbeeld van een uitzendbureau of een detache-
rings- of payrollbedrijf. De formele werkgevers bieden
vaak immers ook een beoordelingscyclus, ontwikke-
ling en een kerstpakket. Overigens komen ook dubbele
kerstpakketten nog voor. Enkele bedrijven, zoals de
eerder genoemde buizenfabrikant, bieden extra ont-
wikkelmogelijkheden aan goed presterende flexkrach-
ten om hen te binden en breder inzetbaar te maken.
Voor  andere HR-onderwerpen zoals het kerstpakket,
uitjes en vaak ook beloning is die differentiatie er niet:
voor vergelijkbaar werk geldt een vergelijkbare
 beloning. Om onrust te voorkomen staan gelijkheid,
duidelijkheid en uitlegbaarheid voorop. 

MILIEUBEDRIJF

BELANG VAN GELIJKHEID EN
 UITLEGBAARHEID

‘Een groep bleef weg van de kerstmarkt’
Organisaties bieden werkenden niet altijd een tradi -
tioneel kerstpakket. Een gemeentelijk milieubedrijf
 organiseert rond de kerst een kerstmarkt waar de
 werkenden met muntjes hun eigen pakket kunnen
 samenstellen. De vaste medewerkers van het bedrijf
kregen vorig jaar voor vijftig euro aan muntjes te
 besteden. De inhuurkrachten, vooral gedetacheerden
vanuit een SW-bedrijf, kregen vijfentwintig euro aan
munten. De reden was dat de gedetacheerden van hun
eigen werkgever een kerstpakket kregen. Dat werd niet
gewaardeerd. Uit protest bleef een groep gedetacheer-
den weg van de kerstmarkt, zij voelden zich ongelijk
behandeld. Het koste veel tijd en energie om de keuze
van het bedrijf aan de gedetacheerden uit te leggen,
vertelt de HR-medewerker. Sommigen blijven nog
steeds weg. 

KUNSTINSTELLING

VRAAGTEKENS BIJ GELIJKE
 BELONING

Een grote kunstinstelling (zie proloog) biedt alle vijf-
honderd zzp’ers rond de organisatie dezelfde beloning.
Dat is gedaan omwille van de solidariteit en bewerke-
lijkheid. Eén van de zzp’ers vraagt zich af of de instel-
ling daarmee niet op twee gedachten hinkt: enerzijds
het aanmoedigen en willen uitstralen van onderne-
merschap, anderzijds goede prestaties niet extra belo-
nen. Iemand die meer cursisten binnen brengt of zich
anderszins verdienstelijk maakt mag best iets extra’s
krijgen. Dat is een teken van waardering, maar ook een
motivatie voor anderen. 

We staan hierna kort stil bij elk van de HR-aspecten. 

3.2.1  Cadeautjes en attenties

Het kerstpakket, of beter gezegd de vraag wie dat wel
en niet ontvangt, is volgens sommige respondenten
een goede markering van de organisatiegrens. Anderen
vinden die betekenis een overschatting. Wie een kerst-
pakket krijgt varieert per organisatie en soms ook
 binnen de organisatie: op sommige plekken mag het
afdelingshoofd bepalen wie ‘erbij hoort’. 

Tussen groepen flexwerkers bestaan verschillen.
 Flexkrachten met een extern dienstverband krijgen
soms geen cadeaus en attenties omdat de formele
werkgever die al uitreikt. Hoogopgeleide zzp’ers krij-
gen soms een relatiegeschenk in plaats van een kerst-
pakket. Vervangbare zelfstandigen zien het kerstpakket
vaak als een teken van waardering, maar ook niet meer
dan dat. Anderzijds: HR-managers weten vaak niet
precies wie wel en niet een pakket krijgt, inhuur -
krachten weten dat precies. 
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ORKESTEN EN KOREN

BELEID NIET ALTIJD BEPALEND BIJ
HET KERSTPAKKET

Een freelancer die op regelmatige basis invalt bij een
koor geeft aan dat ze een kerstpakket of andere cadeau-
tjes en attenties niet heel belangrijk vindt. Freelancers
krijgen bij het orkest of koor geen kerstpakket, wel
krijgen ze sinds vorig jaar een fles wijn. De informele
relaties met mensen lijkt eerder beslissend te zijn voor
het krijgen van attenties en de uitnodiging voor een
borrel. Een freelancer geeft aan dat ze al ruim tien jaar
invalt en een goede relatie heeft opgebouwd met colle-
ga’s van HR. Op het moment dat je dan een kaartje
stuurt vanwege de geboorte van jouw kind, dan kun je
een bloemetje terug verwachten. Of dat nu vastgelegd
is in beleid of niet. 

3.2.2  Uitjes

Vlak voor de zomer en aan het eind van het jaar organi-
seren veel organisaties borrels, boottochtjes en eten-
tjes. Gezellig en goed voor de onderlinge binding van
de afdeling. Wordt de zzp’er die sinds een aantal maan-
den rondloopt op de ICT-afdeling ook uitgenodigd?
Ook bij borrels die vanuit de organisatie georganiseerd
worden of bij jubileumfeestje is het de vraag of flexi-
bele werknemers een biertje mee mogen drinken.
 Omgekeerd kan een uitje of event een netwerkmo-
ment zijn. Meestal wordt er geen onderscheid gemaakt
tussen de vaste en flexibele schil. Wel is vaak een voor-
waarde dat de persoon een bepaalde tijd (bijvoorbeeld
drie maanden) een opdracht doet en contact heeft met
werknemers in loondienst. 

PROVINCIE

VOOR ÉÉN KEER EEN STRIKTE
 SCHEIDING

Een provincie had vorig jaar een groot jubileum van-
wege haar zoveel jarig bestaan. Omdat de provincie
een beeld van dure borrels met gefêteerde connecties
vanuit haar publieke taak per se wilde vermijden, werd
een strikt beleid gehanteerd. Inhuur was niet welkom.
Ook mensen die al vier jaar gedetacheerd waren kregen
geen uitnodiging. 

Eén van de gedetacheerden geeft aan dat het niet uit-
nodigen van de inhuur voor roering zorgde in de orga-
nisatie. ‘We kregen daarop een mail van de
leidinggevende om keuzes toe te lichten.’ De flexibele
medewerkers begrepen goed waarom er een onder-
scheid werd gemaakt, wat niet wil zeggen dat zij zich
gemakkelijk bij het besluit neerlegden. De keuze bleek
de organisatie echter ernst: op de jubileumavond heeft
de provincie mensen bij de ingang opgesteld om de
 inhuur die toch stiekem naar binnen wilde glippen
eruit te plukken.

3.2.3  Werkoverleg

De meeste werkgevers gaan pragmatisch om met het
uitnodigen van flexkrachten voor werkoverleg. Als het
nodig is voor het werk zitten ze erbij, anders niet. Ze
zitten hiermee op één lijn met de flexkrachten. Die
vinden het prettig om niet aanwezig te hoeven zijn. Zij
zien het als een belasting, tenzij het bijdraagt aan hun
ontwikkeling of acquisitie. 
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PROVINCIE

GEEN WERKOVERLEG IS EEN
 VERADEMING

Een gedetacheerde bij een provincie vindt het stiekem
een verademing dat ze niet verwacht wordt op de
 overleggen van haar afdeling. De reden is haar niet
 geheel duidelijk, maar ze voelt zich niet buitengesloten
en heeft ook niet het idee dat ze belangrijke informatie
mist. 

Een uitzondering zijn de themabijeenkomsten met 
een inhoudelijk tintje. Hier mag ze zelf beslissen of ze
aansluit. Dat doet ze dan ook geregeld. Bilaterale
 werkoverleggen tussen haar als inhuurkracht en de
 leidinggevende van de afdeling vond tot nu toe een
keer plaats. Na een jaar werd er een bilateraal werk-
overleg ingepland. De inhuurkracht mist deze vorm
van overleg niet. Op het moment dat er een werk
 gerelateerd probleem zou voordoen, dan zou mevrouw
zelf het initiatief nemen om het te bespreken met het
afdelingshoofd. 

3.2.4  Ontwikkeling

Voor ontwikkeling is aandacht, maar tot op zekere
hoogte. Het voorbeeld van de buizenfabrikant
 (proloog) biedt hiervan een treffende illustratie. Als er
een externe werkgever is, ligt de verantwoordelijkheid
voor opleiding daar. Is die er niet, dan is de mate van
opleiding afhankelijk van de baanmatch.25 Opleiding is
een lastig punt voor werkgevers. De opbrengst voor de
werkgever is onzeker. Hoe kun je voorkomen dat een
gedetacheerde weer vertrekt, of de vruchten van zijn
opleiding zelfs te gelde gaat maken bij een concurrent?
Daar staat tegenover dat werkenden die ervoor in aan-
merking komen dit zeer op prijs stellen. Ontwikkeling
is een belangrijke satisfier (zie paragraaf 2.1). In die zin
is opleiding ook een manier om in de relatie te investe-
ren. 

Bij de organisaties die we gesproken hebben in het
kader van dit onderzoek zien we, in lijn met landelijke
cijfers, een onderinvestering in scholing. Training op
de werkvloer komt wel voor. Het gaat dan om korte
trainingen waarvan het effect direct merkbaar is. Soms
zijn dergelijke trainingen nodig om het werk te kun-
nen doen, zoals een veiligheidstraining. 

SOCIALE WERKVOORZIENING

WIE BETAALT DE OPLEIDING?

Een vraag waar alle begeleiders van SW-bedrijven mee
te maken krijgen na een detachering is: wie betaalt er
voor ontwikkeling en opleiding? Die vraag wordt rele-
vanter nu zij niet meer de financiële armslag hebben
vanzelfsprekend de bekostiging ervan op zich te
nemen. 

In lijn met eerder onderzoek26 onder deze doelgroep
blijkt de ontwikkeling, ondanks de verplichting om
 Individuele Ontwikkelplannen op te stellen, niet goed
van de grond te komen. Vooral wanneer de plaatsing
goed gaat, komt er in de praktijk weinig meer van
scholing terecht. De begeleiders vanuit het SW-bedrijf
staan op afstand en komen vanwege hoge werkdruk
 alleen langs als daar signalen voor zijn, of voor het jaar-
lijkse functioneringsgesprek. Voorafgaand aan de
plaatsing zijn doorgaans geen harde afspraken gemaakt
over wat beide partijen in dit opzicht van elkaar mogen
verwachten. 

Waar wel scholing plaatsvindt, wordt de inlenende
 bedrijven vaker gevraagd om een bijdrage. In het
 algemeen geldt: hoe specifieker de scholing is voor het
functioneren op de werkplek en hoe meer de inlener er
baat bij heeft, hoe meer die bijdrage gevraagd wordt. 
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26 Kemper, R., S. Andriessen, E. Harsma (2015) Ontwikkeling
bij uitplaatsing. Onderzoek naar opleiding en ontwikkeling
bij plaatsing vanuit sw-bedrijven naar reguliere werkgevers.
SBCM, Den Haag. 
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ORKESTEN EN KOREN

GEEN VERGOEDING VOOR
 OMSCHOLING

Vaste leden van het koor of orkest kunnen gebruik
maken van scholing, in het geval van een koorlid
 bijvoorbeeld zangles. Ook zijn er voor vaste medewer-
kers vergoedingen beschikbaar om via een opleiding te
werken aan hun brede inzetbaarheid. Voor remplaçan-
ten is er geen vergoeding beschikbaar. In de bezuini-
gingsrondes van de afgelopen jaren zijn veel vaste
medewerkers maar ook veel remplaçanten gestopt en
wat anders gaan doen. Vooral voor koorleden is de
loopbaan korter, het is slim om wat achter de hand te
hebben. Een remplaçant denkt dat de omscholings -
regeling die er bestaat voor balletdansers ook geschikt
zou zijn voor de invallers in het koor.

3.2.5  Feedback en personele zorg

In hoeverre vallen flexwerkers onder de personele zorg
van de leidinggevende? Onder die zorg valt enerzijds
feedback op het functioneren, anderzijds gaat het ook
om informele gesprekken over de inhoud van het
werk, de balans tussen werk en privé etcetera. Wat
 betreft beoordelen zijn veel flexwerkers enigszins
 dubbel. Enerzijds willen zij graag informatie over hun
functioneren, anderzijds zijn ze blij niet aan de cyclus
van plannen, voortgang en beoordeling te hoeven
deelnemen. Wat betreft zorg lijkt de lengte van de
 relatie invloed te hebben. 

Veel organisaties hanteren rond de beoordeling een
formeel standpunt: bij zzp’ers is er de mogelijkheid
voor een evaluatie- of klantgesprek. Als er een
 uitlenende organisatie is, is die verantwoordelijk. 
De inlenende leidinggevende geeft input. De meeste
(langdurig) gedetacheerde en uitgezonden werk -
nemers in dit onderzoek vinden dat een lastig punt. De
uitlenende partij staat op afstand en kan het functione-
ren (ook met inbreng van de leidinggevende) vaak niet
goed beoordelen. Bovendien krijgt de beoordeling
daarmee al snel het karakter van een verplicht num-
mer. De flexwerker krijgt feedback, die hij al gehoord
had, nog eens indirect te horen via het uitlenende
 bedrijf. In het verlengde daarvan kan het bij goed
 functioneren gebeuren dat de inlener een extraatje
eerst moet overmaken aan de uitlenende organisatie. 

Naarmate het uitlenen langer duurt schakelen flexwer-
kers liever rechtstreeks met de opdrachtgever, die daar
overigens ook voor open staan. Eén uitzendkracht ver-
telde in dit onderzoek dat zij een ziekenhuisopname
eerst afstemde met de leidinggevende, alvorens de for-
mele werkgever te informeren. 

BIBLIOTHEEK

OOK BIJ VRIJWILLIGERS IS FEEDBACK
NODIG. 

Vrijwilligers bij een bibliotheek tekenen een vrijwilli-
gersovereenkomst. Een teamleider van de bibliotheek
is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vrijwil-
liger. Werkzaam zijn als vrijwilliger betekent echter
niet dat hij of zij geen verantwoordelijkheden heeft.
Volgens de directeur van een bibliotheek worden er
geen voortgangsgesprekken gehouden met vrijwilli-
gers. Alleen wanneer er een probleem is met een
 vrijwilliger wordt een gesprek aangegaan. De directeur
heeft bijvoorbeeld weleens meegemaakt dat mensen
op eigen houtje zijn gaan opereren en dat de verbin-
ding met de bibliotheek als organisatie op een zeker
moment ver te zoeken was. Om vrijwilligers een
 ambassadeur van de organisatie te laten zijn is het
 tekenen van een overeenkomst blijkbaar niet altijd
 voldoende. 

3.2.6  Toegang tot OR en vertrouwenspersoon

Zowel de respondenten van werkgeverszijde als flexi-
bele arbeidskrachten zijn niet altijd goed op de hoogte
wie er nu precies wel en wie niet toegang heeft tot
voorzieningen als de OR en vertrouwenspersonen.
Werkgevers zeggen bijna allemaal dat die routes open
staan, flexwerkers hebben twijfels bij de effectiviteit.
Enkelen missen de mogelijkheid van een objectieve
 intermediair bij conflicten, en zien daarin niet direct
een rol voor de vertrouwenspersoon (kader ingeni-
eursbureau paragraaf 2.3.2). Ten aanzien van de OR
vragen zij zich af waar uiteindelijk de prioriteit ligt,
mocht zich bijvoorbeeld een sociaal plan aandienen. 
In beginsel vertegenwoordigen OR-leden immers het
belang van de vaste medewerkers. 
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ONDERWIJS

EEN PAYROLLER ALS
 VERTROUWENSPERSOON

Veel flexkrachten in dit onderzoek hebben hun twijfels
bij de effectiviteit van een gang naar de vertrouwens-
persoon. Uitzonderingen zijn er ook: een onderwijs-
bestuur heeft een payroller als deelnemer van de
Medezeggenschapsraad én als vertrouwenspersoon
aangesteld. Formeel is bepaald dat alleen werknemers
toegang hebben tot de Medezeggenschapsraad, maar
het schoolbestuur knijpt een oogje dicht. 

Het schoolbestuur probeert zo min mogelijk onder-
scheid te maken tussen payrollers en vaste medewer-
kers. Ook met de formele regels rondom toegang tot
een vertrouwenspersoon gaat het bestuur pragmatisch
om. ‘Of ik toegang heb tot de vertrouwenspersoon? 
Ik bén de vertrouwenspersoon!’

3.2.7  Bedrijfsmiddelen

Tastbare middelen zoals laptops en telefoons zijn
meestal alleen bedoeld voor vaste medewerkers.
 Wanneer flexibele werknemers deze middelen echter
nodig hebben voor hun opdracht zijn de meeste
 organisaties niet te beroerd om deze aan hen ter
 beschikking te stellen. Het kan voor flexkrachten
 frustrerend zijn als deze middelen niet goed geregeld
zijn. 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENER

ICT

Eén van de zzp’ers in dit onderzoek vertelt hoe ‘erbij
horen’ kan veranderen als je bij je oude werkgever
 begint als zelfstandige. ‘Het lijkt soms alsof de
 computersystemen nog niet zijn ingericht op zzp’ers
of inhuurkrachten. Als vaste kracht werd ik bovendien
automatisch uitgenodigd voor lunches met de afdeling.
Nu ik als zzp’er werk plotseling niet meer. Ook ben ik
uit de mailinglijst gegooid.’ 

3.2.8  Bijzondere vergoedingen

Vaste arbeidskrachten krijgen aan het eind van het jaar
soms een eindejaarsuitkering of een bonus bij goed
functioneren. Verder kunnen ze soms aanspraak
maken op vergoedingen voor vervoer of voor thuis-
werken. Bij een verhuizing kan men volgens sommige
cao�s een dag verlof krijgen. Dit is vaak formeel
 geregeld. Incidentele beloning en vergoeding voor
flexibele arbeidskrachten is afhankelijk van de flexibele
arbeidsvorm. Gedetacheerde arbeidskrachten en 
payrollers vallen doorgaans onder regelingen van de
organisatie waarvoor men formeel in dienst is. Zzp’ers
vallen buiten dit soort regelingen, eventuele belonin-
gen of uitkeringen kunnen deel uitmaken van de
 opdrachtovereenkomst. De bibliotheek beloont
 vrijwilligers die men langer wil binden extra met een
onkostenvergoeding. 

3.3 Wat zou HR kunnen bijdragen? 

Dubbele opdracht
Human Resource Management (HRM) gaat over alles
wat een organisatie doet om de medewerkers produc-
tief te laten zijn en tegelijkertijd te zorgen dat de ar-
beidsrelatie in evenwicht is. Daarin zit dus een dubbele
opdracht. Goed HR-beleid gaat niet alleen om sturen
op productiviteit, maar ook om goed werkgeverschap.
Een werknemer wil zijn inspanningen graag eerlijk be-
loond zien en correct worden behandeld, terwijl de
werkgever graag wil dat werknemers zich loyaal inzet-
ten voor de organisatie. Tussen die beide elementen
bestaat een wisselwerking. Om een langdurige, loyale
band op te bouwen moeten beide partijen het idee heb-
ben dat de geleverde arbeid in verhouding staat tot de
beloning. Die beloning bestaat in de eerste plaats uit
een salaris of honorering, maar ook andere aspecten als
ontwikkeling, waardering, toegang tot een interessant
netwerk kunnen daartoe worden gerekend. 

De drie kernelementen27 van HR-beleid om die dub-
bele doelstelling te bereiken zijn: 
• plannen en selecteren van personeel (wie heb ik

nodig voor welke werkzaamheden?); 
• beoordelen, motiveren en belonen (hoe houd ik

medewerkers tevreden en betrokken?); 
• opleiden en ontwikkelen (hoe zorg ik dat werk -

nemers goed blijven toegerust op hun taken?). 
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Het HR-beleid hangt uiteraard nauw samen met de
strategie van de organisatie (wat is de kern van de
 organisatie en waar willen we naartoe?), de structuur
(hoe is de organisatie opgebouwd?), de cultuur (hoe
doen we dingen hier?) en personele kwaliteiten (welke
capaciteiten hebben we nodig, en welke hebben we in
huis?). 

ZAKELIJKE DIENSTVERLENER

CONTOUREN HR-BELEID VOOR
 FLEXWERKERS

Eén van de hoofden HR vat de elementen voor 
HR-beleid als volgt samen: ‘Goed beleid voor flexibele
krachten moet bestaan uit een zorgplicht naar de
 ‘onderkant’ en binden en boeien voor de ‘bovenkant’.
Zo’n beleid hebben we helaas nog niet. Dat is jammer,
want het zou helpen flexkrachten sterker bij de organi-
satie te betrekken. Niet de harde randvoorwaarden als
pensioen en arbeidsongeschiktheid zijn bepalend,
maar juist de zachte factoren die in een bedrijf gestalte
krijgen. Het zijn kleine dingen waardoor iemand zich
betrokken en gewaardeerd voelt. Een goed beleid
 onderschrijft dat flexwerkers ertoe doen.’

De HR-managers in dit onderzoek plaatsen de moge-
lijkheden om flexwerkers te betrekken nadrukkelijk in
het licht van deze dubbele opdracht van een produc-
tieve en evenwichtige relatie. Dat betekent dat de orga-
nisatie niet alleen op resultaat zou moeten sturen,
maar ook tegemoet zou moeten komen aan de behoef-
ten van flexwerkers door te binden (relatie met de
 leidinggevende en team) en te boeien (inhoud van het
werk, ontwikkelen) in combinatie met elementen van
goed werkgeverschap (eerlijke beloning en zorg). 

Waar het accent ligt in die beide elementen hangt
samen met de afhankelijkheid van de flexwerker, stelt
onder meer de HR-manager in het bovenstaande kader.
Als er geen evenwicht is, kunnen flexwerkers ervoor
kiezen de relatie te beëindigen. Zeker bij werkenden
die over een unieke kwaliteit of netwerk beschikken
zou dat voor de opdrachtgever in kwestie nadelig
 kunnen zijn. Bij deze groep is er een strategisch belang
om hen met HR-middelen te boeien en binden en op
die manier een band op te bouwen. 
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Veel flexwerkers zitten echter niet in die situatie dat ze
gemakkelijk iets anders kunnen gaan doen. Als een
werkgever niet investeert hebben zij niet direct een
 alternatief. Hoewel een investering betrokkenheid en
brede inzetbaarheid kan opleveren, komen in die
 gevallen ook aspecten van goed werkgeverschap om de
hoek kijken. Initiatieven zoals de Code Verantwoorde-
lijk Marktgedrag passen daar in. Deze code, die is
 ondertekend door de sectoren schoonmaak, catering,
beveiliging en verhuizers, is bedoeld om door -
geschoten marktwerking tegen te gaan en spreekt de
 opdrachtgevers én werkgevers aan op hun maat -
schappelijke verantwoordelijkheid. 

3.4 (On)mogelijkheden 

HR-beleid: Verschillen tussen vast en flex
Ten aanzien van flexibele arbeid geldt diezelfde
 dubbele opdracht van een productieve en tegelijk
evenwichtige arbeidsrelatie. Net als bij zijn ‘eigen’
werknemers wil de werkgever de flexibele werknemers
zodanig inzetten dat de organisatie haar doelstellingen
(winst maken, groeien, de beste worden) kan realise-
ren: kortom zorgen dat ze zo productief mogelijk zijn.
Tegelijk is ook evenwicht van belang, niet alleen vanuit
het oogpunt van goed werkgeverschap, maar omwille
van loyaliteit. Tot zover de overeenkomsten in
 doelstellingen van HR-beleid. Maar er treden hier grote
verschillen op in de toepassing op ‘werknemers’ en op
flexkrachten. De HR-theorie gaat vrijwel altijd uit van
werknemers in loondienst. Dit uit zich onder meer in
de volgende aspecten.

• HR-beleid gaat uit van een gezagsverhouding.
Belangrijke onderdelen van het HR-beleid gaan uit
van een gezagsverhouding (vastgelegd in het BW)
tussen werkgever en werknemer. Werven en selec-
teren,  beoordelen en belonen, straffen en berispen,
ontslaan zijn gebaseerd op deze gezagsverhouding.
Kenmerken van de gezagsverhouding zijn opgeno-
men in het ‘handboek personeel’, in de arbeids-
overeenkomst, in het BW. Met veel flexwerkers
(zzp’ers, uitzendkrachten, interimmers, gedeta-
cheerden) ontbreekt deze gezagsverhouding.

• HR-beleid gaat uit van een ‘zorgplicht’ van de
 werkgever.
De werkgever is verplicht zich als een ‘goed werk-
gever’ te gedragen. Dit uit zich onder andere in de
zorg voor arbeidsomstandigheden, verantwoorde-
lijkheid bij ziekte en re-integratie, toegang van
werknemers tot geschillencommissies of vertrou-
wenspersonen,  klokkenluidersregelingen, zorg
voor duurzame inzetbaarheid. Deze zorgplicht van
de werkgever is meestal niet (arbeidsomstandig -
heden vormen een uitzondering) van toepassing op
flexkrachten.

• HR-beleid investeert in medewerkers.
Opleiden en ontwikkelen is een integraal onderdeel
van HR-beleid. De werkgever draagt (mede) de
 verantwoordelijkheid voor de inzetbaarheid van 
de medewerker en investeert in scholing, opleiding
en ontwikkeling. Sectorale scholingsfondsen en
 scholingssubsidies ondersteunen vrijwel
 uitsluitend de scholing van ‘eigen werknemers’.
Scholings faciliteiten van werkgevers zijn zelden
beschikbaar voor flexwerkers.

Traditionele HR-instrumentarium beperkt
We zien hier dus, in de theorie en in de praktijk, grote
verschillen in de mogelijkheden voor HR-beleid voor
werknemers en voor flexkrachten. Tegelijk is het
 traditionele HR-instrumentarium in de context van
flexwerk beperkt. Veel HR-middelen (denk aan
 beoordeling en promotie) gaan uit van een gezags -
verhouding en een zorgplicht, die er bij flexwerkers 
in beginsel niet is terwijl andere middelen (denk aan
scholing) per definitie alleen gericht zijn op mede -
werkers in loondienst. 
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Dat wil niet zeggen dat (delen van) het HR-beleid, als
manier om te binden, te boeien en goed werkgever-
schap uit te dragen, niet ook zijn aan te wenden om de
relatie met flexkrachten te verbeteren en de waarde van
flexkrachten voor de organisatie te verhogen. Een lastig
punt blijft echter dat het voor de opdrachtgever onze-
kerder is of een investering in bijvoorbeeld opleiding
zal lonen, het risico bestaat immers dat hij er niet de
vruchten van zal plukken. Enkele respondenten vragen
zich daarom af of het HR-beleid eigenlijk wel het juiste
niveau is om de ontwikkeling van flexwerkers te
 stimuleren. Mogelijk kan een scholingsfonds of een
systeem (naar Zweeds voorbeeld) met individuele
rechten daarvoor effectiever zijn. 

Een ander punt is wellicht nog fundamenteler. Veel
van wat werknemers belangrijk vinden – waardering
en het gevoel erbij te horen – laat zich maar lastig van-
gen in regels en HR-procedures. Het is leuker spontaan
voor een uitje te worden uitgenodigd door collega’s,
dan daarbij aanwezig te zijn omdat dat nu eenmaal de
procedure is. Meer in het algemeen gaan veel 
HR-activiteiten gepaard met regels en formulieren
waar de flexwerkers naar eigen zeggen niet op zitten 
te wachten. 

Hoe divers de flexwerkers in dit onderzoek ook zijn: ze
willen het liefste (sociaal en financieel) gewaardeerd
worden voor hun werk en verder ‘gewoon meedraaien’
zonder al te veel gedoe. Ze vinden een kerstpakket of
een bedrijfsuitje aardig, maar niet doorslaggevend. Dat
maakt het binden van flexkrachten met HR-beleid
geen gemakkelijke opgave. 
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Flex by choice
Het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie
(NCSI) was een kennis- en actiecentrum, dat heeft
 bestaan tussen 2006 en 2012. Het werd opgericht om
informatie te verspreiden en projecten te stimuleren
op het terrein van sociale innovatie. Het centrum is
ontstaan door een samenwerking van vakbonden,
werkgeversverenigingen, TNO en universiteiten. Het
was een bewuste keuze om van het NCSI een tijdelijke
en flexibele organisatie te maken. Vanwege dat tijde-
lijke karakter en vanwege de voorlopersfunctie is
 ervoor gekozen deze organisatie als extra casus in dit
onderzoek te betrekken. Dat is gebeurd door oud-
 werkenden te interviewen. 

Hoewel de einddatum niet vaststond was het NCSI in
beginsel een tijdelijke organisatie. Het was dus in som-
mige gevallen handiger personeel te detacheren en niet
bij het NCSI in dienst te laten treden. De detacherings-
constructies gaven het NCSI ook toegang tot de kennis
en de netwerken van de detacherende organisaties.
Daarnaast was het werk van het NCSI nogal onvoor-
spelbaar en konden voor specifieke projecten of
 opdrachten experts van buiten de organisatie worden
ingeschakeld, waardoor de beste kwaliteit geleverd kan
worden.

Door dat vele partijen betrokken waren bij het NCSI
was de samenstelling van het personeel erg divers. Bij
het NCSI werkten zo’n 20 mensen. Daarvan waren er 
7 in dienst en 8 mensen voor 1-3 dagen per week lang-
durig gedetacheerd uit de ‘oprichtende organisaties’
(AWVN, TNO, CNV, FNV, FME, Universiteiten van
Amsterdam en Rotterdam). Daarnaast werkten er jaar-
lijks vijf trainees, jonge academici die door het bedrijf
waar zij werkten voor twee of drie dagen per week
 gedurende een jaar zijn gedetacheerd bij het NCSI. Tot
slot werd er op incidentele basis gebruik gemaakt van
zzp’ers of uitzendkrachten. Het was een vrij kleine en
idealistisch georiënteerde organisatie. Mensen zijn
 geselecteerd op engagement en inzet.

Het blijkt dat de flexibele krachten allen andere
 arbeidsvoorwaarden hadden. Immers, zij namen hun
eigen salaris mee vanuit hun officiële werkgever. Zo
bleken werknemers van de vakbond minder te verdie-
nen dan werknemers bij TNO. Ook verschilden de
hoeveelheid vakantiedagen, de hoogte van de einde-
jaaruitkeringen etc.. Het personeel dat bij het NCSI zelf
in dienst werd genomen kreeg dezelfde rechtspositie
als FME, weer een andere set arbeidsvoorwaarden. 

Niet alleen de arbeidsvoorwaarden verschilden onder-
ling, ook de cultuur en de werkwijze zijn anders. Aan
het begin van het NCSI was er nog wel eens een Baby-
lonische spraakverwarring tussen de verschillende
 collega’s. Wanneer was is iets geslaagd? Dat was een
vraag die voor iedereen anders werd beantwoord. Voor
de een was het een geslaagde actie, voor de ander als
iets dat werkte in de praktijk, weer voor een ander een
goede nota of een publicabel artikel.

Sturing 
Al deze verschillen maakten dat bij het NCSI in de
 eerste anderhalf jaar sterk werd ingezet op team -
vorming en het betrekken van alle leden van het
 personeel, ongeacht de aard van de arbeidsrelatie met
het NCSI. Alle werkenden, gedetacheerd of niet, zijn
onderdeel van het team. Je was lid van het team als je
een emailaccount, een telefoonnummer en een
 toegangspas bij het NCSI hebt.

Er werd sterk gestuurd op een groepsgevoel en een
goede relatie (satisfier) met de collega’s. Iedereen nam
deel aan het werkoverleg, alle teamleden kregen een
 cadeautje op hun verjaardag en alle teamleden kregen
een kerstpakket rond de feestdagen. Als er een
 geslaagde opdracht of een mooi congres is te vieren
kreeg iedereen een kleine blijk van waardering of een
etentje aangeboden.

Teamleden deden mee aan sociale events als borrels,
uitjes en excursies. Twee keer per jaar was er een eten-
tje voor alle teamleden. Gedetacheerde medewerkers
(niet de trainees) gingen ook mee met internationale
studiereizen of naar (internationale) congressen. Op
die manier was voor iedereen helder wat het beleid is,
en werd iedereen zoveel mogelijk overal bij betrokken. 
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Ook aan de relatie met de leidinggevende en stijl van
 leiding geven (satisfier) wordt binnen het NCSI, als
flexibele organisatie, erg veel waarde gehecht. Een
groot deel van het personeel is niet in dienst bij het
NCSI. Functioneringsgesprekken horen formeel dus
niet binnen het NCSI plaats te vinden, maar bij de
 uitlenende organisatie. 

Uiteraard voert de directeur functionerings-, beoorde-
lings- en voortgangsgesprekken met de vaste mede-
werkers. Maar ook met de gedetacheerde medewerkers
is er overleg over hun jaarlijkse takenpakket, over de
voortgang van hun werkzaamheden en over hun
 functioneren en ontwikkeling. Met alle teamleden
wordt, zo nodig, gesproken over werkbelasting, werk-
privé balans en werkplezier. Lief en leed wordt breed
gedeeld. Ook zijn er intervisiegroepjes waarin werk -
belasting en werk-privé balans (dissatisfier) aan de orde
kunnen komen. 

Dit zijn wel zaken die met name spelen onder de ‘flex-
krachten’. Zij vinden het soms lastig schipperen tussen
het NCSI én hun primaire werkgever. Als je bij het
NCSI heel hard je best doet en veel tijd investeert krijg
je dat te horen van je werkgever en visa versa ook. Er is
binnen het NCSI wel ruimte om deze problemen te
 bespreken. Daarnaast zijn de ‘flexkrachten’ gewend
om zelf hun werk in te delen en krijgen zij veel vrijheid
om dit naar eigen inzicht te doen.

Functioneren en ontwikkelen (satisfier) is dus zowel
voor vast als flex onderwerp van gesprek. Er is een
 opleidingsprogramma dat voor iedereen toegankelijk
is. Hierin wordt bijvoorbeeld cursus ‘creatief denken’
aangeboden. Daarnaast zijn er zeker mogelijkheden
om een meer specifieke cursus te volgen. Voor de ‘flex-
krachten’ gaat dit in overleg met hun werkgevers maar
wordt er altijd wel een oplossing gevonden. Voor de
mensen in dienst bij het NCSI wordt intern opgelost. 

Ook worden er veel congressen bezocht, waarvan een
deel in het buitenland. De kosten die de ‘flexkrachten’
hiervoor maken worden ook vaak verdeeld tussen
eigen werkgever en NCSI. Hierbij wordt ook gekeken
naar de inhoud van het congres en de nut en noodzaak
voor het uitvoeren van de functie. De inhoud en de
 organisatie van het werk (satisfier) wordt grotendeels
aan de ‘flexkrachten’ zelf overgelaten. Zij zijn allen
 gewend om dit zelf te organiseren, ook bij hun eigen
werkgever. 

Uit de bovenstaande tekst blijkt binnen het NCSI
 satisfiers een grote rol speelden. Er is met het  
HR-beleid bewust ingezet op het creëren van team -
gevoel. Er was voldoende ruimte voor scholing en
 ontwikkeling. De relatie met de leidinggevende en
 collega’s was goed. Ook kregen ‘flexkrachten’ en vast
personeel voldoende vrijheid bij het bepalen van de
 inhoud van het werk en de organisatie van het werk. 

Toch bleven er wat verschillen. Gedetacheerden
 hadden het salaris van hun uitlenende organisatie. Dit
leidt tot een verschil in beloning, er is geen sprake van
‘gelijk loon voor gelijk werk’. Ook mochten eigen
werknemers € 0,19 per kilometer declareren voor
dienstreizen, zzp’ers brengen € 0,35 in rekening. De
gemeenschappelijke lunch (voor rekening van het
NCSI) is voor de werknemers eigenlijk ‘loon in natura’
(fiscaal belast). Dat geldt niet voor de gedetacheerden
en zzp’ers.

40

M
anag

em
ent-

sam
envatting

P
ro

lo
o

g
H

o
o

fd
stuk 1

H
o

o
fd

stuk 2
H

o
o

fd
stuk 4

H
o

o
fd

stuk 5
H

o
o

fd
stuk 6

E
p

ilo
o

g
B

ijlag
e

H
o

o
fd

stuk 3



Oplossingen 
Het NCSI heeft geprobeerd om de ontstane situatie,
waarin sprake was van vage grenzen tussen ‘eigen’ 
en ‘andere’ medewerkers, een plek te geven in de
 volgende drie ‘contracten’.

• Het partnercontract
Dit contract gaat uit van een duurzame samen -
werkingsrelatie tussen werkgever en werknemer,
waarbij de werknemer in dienst is van het NCSI 
en weinig nevenactiviteiten heeft. De primaire
 arbeidsvoorwaarden (salaris, pensioen, door -
betaling bij ziekte) zijn geregeld in de cao die wordt
gevolgd. Voor de overige arbeidsvoorwaarden
 (arbeidstijden en verlof, vitaliteit en gezondheid,
ontwikkeling en opleiding, onkostenvergoedingen)
worden NCSI-eigen regelingen gevolgd.

• Het reiscontract
Dit contract is bedoeld voor medewerkers die
 langere tijd optrekken met het NCSI en een helder
omschreven taak of opdracht hebben. Zij zijn
 integraal onderdeel van het team. Deze mede -
werkers blijven echter ook verbonden aan een 
 andere organisatie of bewaren nadrukkelijk de
eigen economische zelfstandigheid. Het gaat hier
bijvoorbeeld om medewerkers of trainees die bij
het NCSI zijn gedetacheerd en om zzp’ers die
 langere tijd meewerken. De beloning voor deze
mensen is een detacheringsvergoeding of een zzp
tarief dat is afgeleid van het beloningsniveau
 binnen het NCSI. Voor de secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn, net als voor de eigen werknemers, 
de NCSI-regelingen van toepassing. Deze
 medewerkers participeren ook in de cyclus van
functionerings- en ontwikkelingsgesprekken.

• Het maatjescontract
Dit is bedoeld voor medewerkers die – tijdelijk –
in een project of activiteit met het NCSI samen -
werken. Ook hier wordt het beloningsniveau
 afgeleid van de cao die voor het NCSI geldt. Deze
medewerkers kunnen gratis gebruik maken van
 bepaalde voorzieningen van het NCSI (nodig voor
de uitoefening van hun functie) en kunnen tegen
kostprijs meedoen aan een aantal andere activitei-
ten( met name opleidingen, studiereizen, het
 vitaliteitsprogramma en dergelijke).

De ervaringen met deze contracten waren kort. Het
NCSI is in 2012 opgeheven.
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4.1 Weinig animo voor cao-afspraken

Opdrachtgevers
Onder de werkgevers en HR-managers in dit onder-
zoek bestaat weinig animo om flexwerk onder de
 werkingssfeer van de eigen cao te laten brengen. Zij
zien vooral meerwaarde voor dergelijke cao afspraken
in branches waar concurrentie tot steeds lagere tarie-
ven leidt. Een deel van hen, zoals in dit onderzoek een
HR-medewerker van een provincie, constateert dat dit
voor de eigen sector niet het geval is. In het geval van
de provincie bestaat de inhuur bovendien overwegend
uit gedetacheerden en uitzendkrachten, die hun eigen
werkgever en cao hebben. 

Maar ook in de onderzochte sectoren waar marges en
tarieven wél onder druk staan, staan bedrijven niet
meteen te springen om bijvoorbeeld tariefafspraken
voor flexwerk in de cao vast te leggen. Kostenoverwe-
gingen waren voor hen juist vaak de aanleiding om met
zelfstandigen te gaan werken. Dat is onder meer het
geval in de kunstensector, waar veel vaste krachten
(vaak onder invloed van bezuinigingen) zijn begonnen
als zelfstandige. De directe arbeidskosten zijn voor
werkgevers weliswaar vaak gelijkwaardig, maar in de
bijkomende arbeidskosten – zoals loondoorbetaling 
bij ziekte, afdracht aan scholingsfondsen en ontslag-
vergoedingen – zijn er aanzienlijke verschillen. Nu
worden deze kosten maar deels door de cao beïnvloed,
maar voor werkgevers is dat soms reden genoeg om
met werkenden geen arbeidsovereenkomst aan te gaan
en ze zo ook buiten de werkingssfeer van de cao te
laten.

Toch zijn het juist de branches waar de beloning van
zelfstandigen door onderlinge concurrentie sterk
onder druk staat, waar voorbeelden van cao-afspraken
over flexwerk zijn te vinden. In dit onderzoek zijn dat
de architectenbranche en de orkestensector (zie kader-
teksten paragraaf 4.4). Dat heeft ermee te maken dat 
de behoefte aan cao-afspraken onder individuele
 bedrijven misschien niet erg leeft, maar op cao-niveau
wel. Bescherming van werkenden en het belang van
een stabiele en evenwichtige markt spelen daarbij een
rol (zie verder paragraaf 4.2). 

Flexwerkers
Werkgevers hebben niet altijd behoefte aan cao-
 afspraken over flexwerkers, maar hoe zit het met de
flexwerkers zelf? Het belang dat zij eraan hechten lijkt
te verschillen met hun achtergrond. Flexwerkers met
een externe arbeidsovereenkomst vallen vaak al onder
een cao, namelijk van het uitlenende bedrijf. Dit geldt
bijvoorbeeld voor medewerkers van SW-, catering-,
schoonmaak- en beveiligingsbedrijven. Uitzendkrach-
ten vallen onder de cao van de uitzendbranche. Voor
flexibele werknemers zijn arbeidsvoorwaarden met
 andere woorden vaak al collectief geregeld en daarom
geen onderwerp van gesprek met de organisatie waar
zij hun werkzaamheden verrichten. 

De vaak hoogopgeleide, zelfstandige flexkrachten die
moeilijk vervangbaar zijn hebben vaak geen behoefte
om onder een cao te vallen. Zij beschouwen zichzelf
immers als zelfstandige ondernemers en hebben er
 bewust voor gekozen niet als ‘werknemer’ door het
leven te gaan. Zij hebben voldoende vertrouwen om
geen behoefte te hebben aan de bescherming of
 regulerende werking van de cao.

Voor zover de wens van cao-afspraken bestaat, wordt
die vooral gevoeld door vervangbare flexkrachten zon-
der werkgever. Het gaat om zelfstandigen in branches
waar een overaanbod van werkenden bestaat. Zij zien
dat concurrentie tot steeds lagere prijzen leidt en zien
de voordelen van een ondergrens in tarieven. Tegelij-
kertijd weten zij dat een cao niet de werkzekerheid kan
bieden waarnaar ze op zoek zijn. Zekerheid van werk is
voor hen een grotere bron van zorg dan de feitelijke
honorering daarvan. Werkzekerheid wordt vooral
 bepaald door factoren als de vraag naar producten, de
concurrentie en de relatie met de opdrachtgever. Een
arbeidsovereenkomst biedt werkzekerheid, een cao
niet. 
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4.2 Wat zou de cao kunnen bijdragen?

Hoewel uit onze case studies blijkt dat er op de werk-
vloer weinig aandacht is voor het instrument cao om
arbeidsrelaties met flexibel werkenden vorm en
 inhoud te geven, wordt er op andere niveaus wel met
belangstelling naar gekeken. We willen daarom
 stilstaan bij de rol die de cao op dit punt zou kunnen
spelen. In deze paragraaf bekijken we achtereenvolgens
de doelen van de cao in het algemeen (4.2.1) en in de
context van flexibele arbeid (4.2.2), en daarna een
 aantal denkbare scenario’s om cao’s in te zetten voor
flexwerkers. 

4.2.1  Cao-doelen

Een belangrijk fundament van de Nederlandse
 arbeidsverhoudingen is van oudsher de collectieve
 arbeidsovereenkomst (cao). Een collectieve arbeids-
overeenkomst is een overeenkomst die wordt
 aangegaan door een of meer werkgevers met werk -
nemersvertegenwoordiging. Een cao wordt in
 Nederland beschouwd als een contract. De werkgever
past de voorwaarden uit deze overeenkomst toe op al
zijn werknemers, dus ook die werknemers die niet
 vertegenwoordigd worden door vakbonden. In een cao
worden afspraken tussen vakbonden en werkgevers
gemaakt over de arbeidsvoorwaarden, rechten en
plichten van werknemers in een bedrijf of bedrijfstak.

Een voordeel van deze collectieve afspraken is dat het
werknemers inkomenszekerheid en bescherming biedt
en werkgevers zicht houden op de ontwikkeling van de
loonkosten. Daarnaast zijn de transactiekosten lager
als arbeidsvoorwaarden (tot op zekere hoogte) collec-
tief bepaald zijn en niet tussen elke werkgever en
werknemer hoeven worden uitonderhandeld. Vanuit
werknemersperspectief is georganiseerde arbeids -
voorwaardenoverleg bovendien nuttig omdat het hun
onderhandelingsmacht vergroot. 

Daarnaast creëert een cao rust op de arbeidsmarkt. Ten
eerste omdat de arbeidsvoorwaarden voor langere tijd
worden afgesproken. Maar ook omdat werknemers in
de onderhandelingen worden vertegenwoordigd door
een derde partij, de vakbond. Als werknemer kom je
dus niet zo snel tegenover je werkgever te zitten bij de
onderhandelingen over bijvoorbeeld vakantiedagen en
ouderschapsverlof. De cao helpt om conflicten van de
werkvloer te tillen. 

Bedrijfstakcao’s, cao’s voor een hele sector, hebben een
belangrijk effecten op de arbeidsmarkt. Door voor een
hele sector afspraken te maken wordt de concurrentie
op arbeidsvoorwaarden voor een groot deel uitgescha-
keld. Immers, elk bedrijf zal in een sector grotendeels
dezelfde arbeidsvoorwaarden bieden. Er ontstaat
 hierdoor een level playing field, waarin alle bedrijven
binnen een bedrijfstak niet meer concurreren op
 arbeidsvoorwaarden en het ‘spel volgens dezelfde
 regels’ spelen. 

Grof genomen zijn er dus vier doelen van collectieve
arbeidsvoorwaardenvorming: 
• Bescherming van werknemers;
• Lagere transactiekosten;
• Arbeidsconflicten van de werkvloer tillen en

 daardoor arbeidsrust;
• Tegengaan van concurrentie op

 arbeidsvoorwaarden (level playing field).

4.2.2  Flexibilisering belemmert cao-doelen

Door de veranderende arbeidsmarkt is een cao steeds
minder in staat om al deze doelen te dienen. De cao
heeft namelijk alleen betrekking op werknemers.
 Werkenden die niet op de loonlijst staan van die werk-
gever, vallen in beginsel niet onder de cao. Door de
flexibilisering is dat laatste voor een groeiende groep
werkenden het geval. Hierbij dient wel te worden
 opgemerkt dat flexkrachten onder een andere cao kun-
nen vallen dan die van het bedrijf waar ze werkzaam
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij uitzendkrachten
(de uitzendcao), bij gedetacheerden uit de SW-sector
(de SW-cao) of bij uitbestede diensten (cao voor de
schoonmaak, de catering, de groenvoorziening). 

Een goedkopere cao van een uitzendkracht of het ont-
breken van een cao voor zelfstandige ondernemers
creëert een ongelijk speelveld waarin wel concurrentie
op arbeidsvoorwaarden plaatsvindt, wat uiteindelijk
resulteert in een neerwaartse druk op de arbeidsvoor-
waarden. Omgekeerd kan het werken met een ‘flexi-
bele schil’ in een organisatie vaste werknemers meer
zekerheid en bescherming bieden. Bij bezuinigingen of
inkrimping van de formatie wordt immers meestal
eerst afscheid genomen van ingehuurde krachten of
 tijdelijke werknemers. Veelal is dit formeel geregeld in
sociale plannen die tussen sociale partners worden
 afgesloten.
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Vooral het ondermijnen van het ‘level playing field’
kwamen we in onze case studies tegen. Omdat som-
mige groepen flexibel werkenden niet onder een cao
vallen (zzp’ers) of onder een goedkopere cao (uitzend-
krachten, payrollers) vormen zijn concurrenten voor
werknemers in dienstverband. Dit vraagstuk laat zich
niet op ondernemingsniveau of op de werkvloer
 oplossen.

4.2.3  Drie oplossingsrichtingen

Zowel een aantal HR-managers als de experts waarmee
in dit onderzoek is gesproken (zie verder hoofdstuk 5),
zijn van mening dat de meerwaarde van cao-bepalin-
gen over zelfstandigen vooral zit in het scheppen van
een gelijk speelveld. Afspraken kunnen in dat geval
helpen om een race to the bottom tegen te gaan en
oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te
voorkomen. Op het niveau van organisaties komt zo’n
speelveld moeilijk tot stand, tenzij bedrijven zelf een
vergaande invulling kiezen van goed werkgeverschap
of een gezamenlijke norm opstellen. 

Ook de cao kan een rol spelen om zo’n gelijke uit-
gangssituatie te bereiken. We onderscheiden drie ma-
nieren waarop collectieve arbeidsvoorwaarden voor
dat doel zijn in te zetten: 
• Tariefafspraken voor flexwerk in cao’s;
• Een cao voor alle flexarbeid;
• De beroepsgebonden cao.

We gaan hierna in op elk van deze drie mogelijkheden. 

Tariefafspraken voor flexwerk in cao’s
Recente jurisprudentie opent de mogelijkheid om in
de cao tariefafspraken voor de inhuur van zzp’ers op 
te nemen, zonder dat dit in strijd is met de Mede -
dingingswet. We wijzen op de eerder genoemde
 voorbeelden van de Remplaçanten bij de Orkesten en
de nieuwe cao voor de architectenbranche. Al langer
 bestaan er in cao’s (bouw, vleessector) bepalingen over
de gelijke beloning van uitzendkrachten. Het is dus
mogelijk om in de cao voor de eigen sector een level
playing field te organiseren en ongewenste concurren-
tie op arbeidskosten tegen te gaan. Tegelijkertijd brengt
dit geen beperking aan in de arbeidsrechtelijke relatie
die werkgever/opdrachtgever met een werknemer/
opdrachtnemer wil aangaan. Deze afspraken zouden
wellicht uitgebreid kunnen worden naar andere,
 nieuwere vormen van flexarbeid. 

Een cao voor alle flexarbeid
Er zijn twee cao’s voor uitzendarbeid: de ABU-cao en
NBBU-cao. In deze cao’s is de bepaling rond inleners-
beloning opgenomen: de uitzendkracht heeft recht op
de primaire arbeidsvoorwaarden (salaris, toeslagen,
 arbeidstijden en verlof, onkostenvergoedingen) van
het inlenende bedrijf. Dit geldt dus ook als het inle-
nende bedrijf niet onder een cao valt of als de cao van
het inlenende bedrijf geen bepalingen over de gelijke
beloning van uitzendkrachten kent. We hebben eerder
geconstateerd dat uitzendarbeid verdrongen wordt
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door andere vormen van flexibele arbeid (detachering,
contracting, zzp ‘ers) waarvoor deze bepalingen rond
inlenersbeloning niet gelden. Het is de moeite van 
het onderzoeken waard of de werkingssfeer van de
 uitzendcao’s niet uitgebreid kan worden naar andere
vormen van flexarbeid, zodat hier ook een level
 playing field kan worden geschapen en ongewenste
concurrentie op arbeidsvoorwaarden kan worden
 vermeden.

De beroepsgebonden cao
Een derde mogelijkheid is die van de functie- of
 beroepsgebonden cao. Deze is niet van toepassing op
een bedrijf of op een sector, maar op een helder af te
bakenen beroepsgroep: secretaresses, ICT-functies,
commerciële functies, accountants/controllers, 
HRM-functies etc. etc. De beroepsgebonden cao
 bestaat in wezen al voor politie, defensie, docenten,
verpleging en artsen in loondienst. Niet toevallig
 beroepen waar de organisatiegraad hoog is. De
 beroepsgebonden cao biedt naast helderheid over
loonschalen of tarieven ook basale, beroepsgebonden
voorzieningen die te maken hebben met zaken als
 beroepskwalificatie, opleidingen, vakmanschap, veilig
en gezond werken en pensioenen. 

Op basis van een dergelijke cao krijg je de belangrijkste
arbeidsvoorwaarden die bij je beroep horen en niet die
van het bedrijf waar je (toevallig) werkt. Ook kan
 hiermee het verschil tussen ‘eigen mensen’ en inge-
huurde/gedetacheerde werkenden voor een belangrijk
deel worden weggepoetst. Het ‘vak’ of het ‘beroep’
wordt belangrijker dan de toevallige arbeidsrechtelijke
relatie met je werkgever/opdrachtgever. Dit kan de
mobiliteit op de arbeidsmarkt ten goede komen en ook
zorgen voor een revival van herkenbare ‘vakorganisa-
ties’.28 De organisatiegraad bij vakorganisaties is
 verreweg het grootst bij die vakbonden die heldere
 beroepsgroepen organiseren en die de vakbondstaken
combineren met de activiteiten van een beroeps -
vereniging.

De beroepsgebonden cao is gemakkelijk te realiseren
als er maar een beperkt aantal werkgevers is waar dat
beroep voorkomt: politie, piloten, onderwijs. Het
wordt complexer als het om een beroep gaat dat in veel
bedrijven of sectoren voorkomt. Twee vragen die in
dat geval nog beantwoord moeten worden zijn: ‘wie
onderhandelt er dan namens de werkgevers?’ En wie
bepaalt onder welke beroepscao je valt?29
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4.3 Voorbeelden uit andere branches

Een van de manieren waarop sociale partners de cao
probeert te bestendigen is door in de cao zelf afspraken
te maken over de inzet van werkenden die niet onder
de cao vallen. Op die manier wordt gepoogd een level
playing field te creëren om ongewenste concurrentie
op loonkosten tussen werknemers en ‘flexkrachten’ te
voorkomen. Dit kan voor zover bepalingen zich rich-
ten tot de werkgever. De werkgever is contractpartij bij
de cao en kan dus afspraken maken met de vakbonden
over hoe hij omgaat met bijvoorbeeld de inhuur van
uitzendkrachten of het gebruik van zzp’ers. Deze bepa-
lingen zijn gericht op het bestendigen van de positie
van de werknemer en bevatten verplichtingen voor de
werkgever. 

Hieronder is een overzicht gemaakt van bepalingen die
betrekking hebben op de arbeidsvoorwaarden van wer-
kenden die niet op de loonlijst staan en die algemeen
verbindend verklaard zijn, dus voor de gehele sector
gelden.

CAO UITZENDKRACHTEN

In de cao ABU en de cao NBBU is een inlenersvergoe-
ding opgenomen. Een inlenersvergoeding houdt in dat
de uitzendkracht recht heeft op dezelfde vergoeding
als vaste medewerkers van de inlener.30 Hierbij wordt
rekening gehouden met het loon, met de werktijden,
met toeslagen en vergoedingen en periodieke
 salarisverhogingen. De inlenersbeloning maakt dat het
inhuren van uitzendkrachten niet perse goedkoper –
althans in de directe arbeidskosten – is dan het in
dienst nemen van een werknemer. De positie van de
werknemer en uitzendkracht wordt door deze bepaling
sterker.

CAO BESLOTEN BUSVERVOER

De cao besloten busvervoer bevat artikelen over het in-
zetten van oproepkrachten en zzp’ers. In de cao van de
besloten busvervoer worden ook flexibele arbeidsrela-
ties beschreven.31 Allereerst is de werkgever verplicht
werk eerst aan te bieden aan werknemers met een
dienstverband voor onbepaalde tijd. Vervolgens is de
werkgever verplicht om werk aan te bieden aan werk-
nemers met een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Tot slot mag een werkgever werk aanbieden aan zoge-
heten MUP-krachten. Voor de inzet van deze oproep-
krachten zijn afspraken over vergoedingen gemaakt.

Daarnaast wordt het de werkgever volledig verboden
om chauffeurs in te zetten die geen dienstbetrekking
hebben met de werkgever, onder andere dus zzp’ers.32

De cao besloten busvervoer is begin 2015 onderwerp
geweest van een juridisch geschil (zie verder 4.4). 

CAO METALEKTRO

De cao Metalektro beperkt de werkgever om te werken
met externe arbeidskrachten. De werkgever kan enkel
werkzaamheden opdragen aan ‘niet in dienstzijde
werknemers’ na de goedkeuring van de OR. Ook
schrijft de cao voor dat het algemeen beleid van de
 onderneming inzake het gebruik van niet in dienst
zijnde werknemers ten minste tweemaal per jaar met
de ondernemingsraad wordt besproken. Daarnaast
mag het verschil in de waarde van de arbeidsvoorwaar-
den  tussen eigen werknemers en ‘niet in dienst zijnde
werknemers’ niet meer dan 10% zijn.33 Deze bepalin-
gen beschermen werknemers tegen concurrentie van
goedkopere uitzendkrachten, onderaannemers en
zzp’ers.

46

M
anag

em
ent-

sam
envatting

P
ro

lo
o

g
H

o
o

fd
stuk 1

H
o

o
fd

stuk 2
H

o
o

fd
stuk 3

H
o

o
fd

stuk 5
H

o
o

fd
stuk 6

E
p

ilo
o

g
B

ijlag
e

31 Cao besloten busvervoer 2015-2016
32 Cao besloten busvervoer 2015-2016, artikel 48
33 Cao Metalelekto 2013-2015, artikel 9.230 Artikel 19, cao voor uitzendkrachten 2012-2017
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CAO TAXIVERVOER

De cao Taxivervoer beperkt werkgevers in de hoeveel-
heid flexibele werknemers die zij mogen inzetten.
Daarnaast mag een werkgever niet meer dan 15% van
de bruto loonsom aanwenden voor de inhuur van
werknemers die niet onder de werkingssfeer van de cao
taxivervoer vallen.34 In de toelichting bij het cao  artikel
staat dat inhuur wordt beperkt om verdere 
‘uitholling’ van de collectieve regelingen, zoals het
 sociaal fonds en pensioen, tegen te gaan. Het gaat hier
onder andere om uitzendkrachten, payrollers en
 gedetacheerden.

CAO BOUWNIJVERHEID EN CAO BOUW BTER 35

De bouwcao’s worden werkgevers verplicht afspraken
te maken over de toepassing van de cao wanneer zij een
zelfstandig ondernemer met personeel inschakelen om
werkzaamheden uit te voeren. Werkgevers worden
verplicht om in onderaanneming met zelfstandige
 ondernemers, die zelf ook weer werkgever zijn, te
 bedingen dat de bepalingen uit de cao worden nage-
leefd. De verantwoordelijkheid om de cao toe te passen
wordt zo op meerdere plaatsen belegd.De volledige cao
is van toepassing op uitzendonder nemingen wanneer
zij voor meer dan 50% van de loonsom personeel ter
beschikking stellen in de bouwnijverheid. Een bij -
komende eis is dat zij ook niet aangesloten zijn bij de
ABU of de NBBU en dus niet onder de uitzendcao
 vallen. Uitzendkrachten krijgen dus  dezelfde rechten
als werknemers in dienst. In meerdere cao’s wordt de
werkingssfeer van de cao uitgebreid naar uitzend -
bureaus die voor een bepaald percentage personeel in
een bepaalde sector uitlenen. Zo is in de vleessector
ook een grens van 50% uitleen in de branche opgeno-
men, daarboven val je volledig onder de cao vlees.

De bouwwereld heeft complexe arbeidsrelaties. Op 
een bouwplaats werken vele verschillende aannemer,
onderaannemers, zzp’ers, uitzendkrachten. Dit maakt
het lastig om alert te zijn op illegale arbeid. In het
nieuwe cao-akkoord zijn sociale partners overeen -
gekomen dat iedereen werkzaam op een bouwplaats in
bezit moet zijn van een ID Bouwpas. Deze pas maakt
het gemakkelijker om te controleren of er geen illegale
arbeiders werkzaam zijn op de bouwplaats. 

CAO OPENBARE BIBLIOTHEKEN

De cao openbare bibliotheken beperkt de inzet van
 inhuur en vrijwilligers. Slechts 3% van zijn formatie 
(in uren) mag worden ingevuld door inhuur.36 Ook
wordt de inzet van vrijwilligers sterk gereguleerd. Van
oudsher werken in deze branche veel vrijwilligers en
men wil via de cao voorkomen dat ‘de professionele
 organisatie’ wordt verdrongen. Daarom is de werk -
gever verplicht een beleid te hebben voor de inzet van
vrijwilligers. Dit beleid en de werkelijke inzet moet
 afgestemd worden met Ondernemingsraad of de
 Personeelsvertegenwoordiging. Ook is het uitdruk -
kelijk de bedoeling dat de inzet van vrijwilligers niet
ten koste gaat van de betaalde formatie van de
 professionele organisatie.37

Inhoud van de bepalingen
Deze cao-bepalingen gaan vooral over de hoeveelheid
zzp’ers of inhuur die een werkgever mag inzetten en de
prijs die betaald wordt voor deze ‘externe’ arbeids-
krachten. Ook wordt de rol van de OR aangaande deze
kwestie in de cao-bepalingen bestendigd. Doorgaans
zijn de bepalingen die in cao’s zijn opgenomen over
 inhuur, payrolling en zzp erop gericht het personeel in
loondienst te beschermen. Sociale partners maken
 afspraken zodat er geen concurrentie ontstaat tussen
deze twee groepen werkenden. 
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34 Cao Taxivervoer 2013-2015, artikel 6.3
35 Cao Bouwnijverheid (ook in cao bouw Bter)

36 Cao Openbare bibliotheken 2014, artikel 25 lid 3
37 Cao Openbare bibliotheken 2014, artikel 48

H
o

o
fd

stuk 4



4.4 Juridische haken en ogen

Deze bovengenoemde cao-bepalingen zijn te zien als
pogingen van sociale partners om de concurrentie op
arbeidsvoorwaarden te beperken. Voor uitzend -
krachten lost de inlenersvergoeding de concurrentie
op arbeidsvoorwaarden vrij gemakkelijk op. Door de
inlenersvergoeding te introduceren is een uitzend-
kracht in vergelijking met een werknemer in dienst
niet per se goedkoper. Deze prijsafspraak voorkomt
het omzeilen van cao’s door het inhuren van uitzend-
krachten. Immers, de financiële prikkel om dit te doen
is beperkt. 

In de genoemde cao’s zien we dat ook aan de inzet van
zzp’ers grenzen worden gesteld. Deze grenzen hebben
vooral betrekking op de kwantiteit van zzp ten
 opzichte van het totale personeelsbestand en afspraken
met de OR. Het maken van afspraken over een i -
nlenersvergoeding zou ook op de zzp-markt uitkomst
kunnen bieden. Echter, mededingingswetgeving
 verbiedt het maken van dergelijke afspraken. Zzp’ers
vallen onder die wetgeving omdat zij ondernemingen
zijn. Zodra er tariefafspraken in cao�s worden opgeno-
men belemmert dit de vrije markt. In 2007 bracht de
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), tegen-
woordig Autoriteit Consument en Markt (ACM), een
visiedocument uit waarin zij deze opvatting onder-
schrijft: tariefafspraken voor zzp’ers zijn in strijd met
de mededingingswet.38

Wet op de Mededinging
De Mededingingswet verbiedt overeenkomsten tussen
ondernemingen, besluiten van ondernemersvereni-
gingen en onderling afgestemde feitelijke gedragingen
die strekken tot het verhinderen, beperken of verval-
sen van de mededinging op de Nederlandse markt.
Voor cao’s is er een aparte uitzondering op dit verbod. 

Wanneer overeenkomsten van opdracht onder de wer-
kingssfeer van een collectieve arbeidsovereenkomsten
worden gebracht, verandert de aard van deze overeen-
komst. Er worden namelijk niet langer overeenkomst
gesloten tussen sociale partners maar tussen onder -
nemersverenigingen. Immers een ‘vakbond’ die
zzp’ers vertegenwoordigt, vertegenwoordigt zelfstan-
dige ondernemers. Afspraken tussen ondernemings-
verenigingen vallen dus niet in de categorie ‘cao’, en
zijn niet uitgezonderd van de mededingingswet.39
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38 https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/6544/
NMa-Mededingingswet-staat-geen-tariefafspraken-voor-
zelfstandigen-toe-in-caos/

39 De wet op de cao zelf bevat de mogelijkheid om opdracht-
overeenkomsten aan te gaan. Dat flankerende wetgeving en
beleid daar andere richting aan hebben gegeven neemt
 allemaal niet weg dat het cao-juridisch mogelijk is.

H
o

o
fd

stuk 4



CAO REMPLAÇANTEN NEDERLANDSE
 ORKESTEN

SCHIJNZELFSTANDIGHEID VERSUS
ZELFSTANDIG MARKTDEELNEMER

In 2007 heeft FNV Kiem een cao afgesloten voor
 Remplaçanten Nederlandse Orkesten. De remplaçan-
ten zijn vaak zelfstandigen die op invalbasis beschik-
baar zijn voor orkesten. Hierover zijn tussen de
vakbond en de werkgevers tariefafspraken gemaakt.
De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat deze
 afspraken in strijd met het mededingingsrecht zijn. 
In hoger beroep tegen dit vonnis heeft het Gerechtshof
’s-Gravenhage vragen gesteld aan het Europees Hof
van Justitie over hoe het mededingingsrecht op dit
punt geïnterpreteerd moet worden.1 Een van de effec-
ten van deze afspraak is namelijk het verbeteren van de
arbeidsmarktpositie van de werknemers, die wel onder
de werkingssfeer van de cao vallen. Door tarief -
afspraken met invallers te maken wordt oneigenlijke
concurrentie op loonkosten en mogelijke verdringing
van ‘vaste werknemers’ door invallers/zzp’ers voorko-
men.

Het Europees Hof van Justitie onderkent het argument
van FNV Kiem dat in de huidige economie het niet
 altijd gemakkelijk te bepalen is of iemand werkelijk
zelfstandig opereert op de markt. Daarom geeft zij een
aantal criteria waarmee bepaald kan worden of iemand
de toets tot zelfstandig marktdeelnemer kan door-
staan:
• De mate waarop de zzp’er zelfstandig zijn markt -

gedrag bepaalt en daarbij niet volledig afhankelijk is
van de opdrachtgever. 

• Is er sprake van betaling, verrichten van
 werkzaamheden en een gezagsrelatie 
(de voorwaarden aan een arbeidsovereenkomst).
Het feit dat de zzp’er een VAR-verklaring heeft
doet volgens het Hof niet ter zake aangezien het
gaat om de werkelijk verhouding. 

Deze criteria zijn als volgt geconcretiseerd:
• De mate van vrijheid van de zzp’er zelf een

 tijdschema, de plaats en de inhoud van het werk 
te kiezen.

• De mate waarin de zzp’er het commerciële risico’s
van de werkgever deelt.

• De mate waarin de zzp’er tijdens de duur van de
 arbeidsverhouding is opgenomen in de onder -
neming van de werkgever waarmee hij een
 economisch eenheid vormt. 

Het Europees Hof van Justitie heeft beslist dat zelf-
standigen die deze toets niet kunnen doorstaan niet
aangemerkt kunnen worden als zelfstandige markt-
deelnemers. Hiermee zijn zij dus ook geen onderne-
mer. De wet op de mededinging is op hen dus ook niet
langer van toepassing. Concreet betekent dit dat tarief-
afspraken in de cao voor deze groep zijn toegestaan.
Het Hof geeft het Gerechtshof ’s-Gravenhage de
 opdracht om te beoordelen of de remplaçanten
 inderdaad vallen onder de schijnzelfstandigen. 

De dunne lijn tussen zelfstandigheid en
 schijnzelfstandigheid
Het maken van tariefafspraken voor zzp’ers is in
 principe niet toegestaan tenzij men kan aantonen dat
het schijnzelfstandigen betreft. 

De rechtspraak maakt een heel duidelijk onderscheid
tussen schijnzelfstandigen en zelfstandige marktdeel-
nemers over de toepassing van de cao-bepalingen. Per
zzp’er moet aan de hand van de bovenstaande criteria
uit in het arrest van het Europees Hof van Justitie
 worden beoordeeld of de persoon in kwestie een
schijnzelfstandige is of een zelfstandige markt -
deelnemer.

Deze aanknopingspunten worden de komende tijd erg
belangrijk, zo blijkt uit de uitspraak van de rechtszaak
Zeeland over de bepalingen in de cao besloten busver-
voer. 40 In deze cao is, zoals eerder is opgemerkt, een eis
van dienstbetrekking opgenomen. Dit houdt in dat de
werkgever slechts gebruik mag maken van werk -
nemers waarmee een arbeidsovereenkomst is gesloten.
Het geschil gaat over de vraag of deze bepaling in strijd
is met de Mededingingswet, en een vervoerder door de
cao dus wel zzp’ers mag inzetten. 
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De rechter beslist dat uitspraak van het Europees Hof
van Justitie, namelijk dat cao-bepalingen enkel ten
gelde gemaakt kunnen worden jegens ‘schijnzelfstan-
digen’ ook in dit geval geldt. De werkgever, die gebon-
den is aan de cao besloten busvervoer kan dus wél
zelfstandige markdeelnemers inzetten. Indien na
 toetsing aan deze criteria blijkt dat de zzp’er een zelf-
standige marktdeelnemer is kunnen de bepalingen die
opgenomen zijn in de cao niet tegen hem gebruikt
worden. Deze zzp’er mag dus wel werk verrichten in
de sector besloten busvervoer en gewoon zijn eigen
 tarieven bepalen.

Met deze uitspraak schept de rechter een precedent 
en geeft ook een richtlijn mee voor toekomstige cao-
onderhandelingen. Immers, toekomstige cao bepalin-
gen die betrekking hebben op zzp’ers zullen enkel
gelden indien aannemelijk wordt gemaakt dat er sprake
is van een schijnzelfstandige. Per individueel geval
moet er aan de hand van de criteria genoemd in het
 arrest van Europees Hof van Justitie worden vast -
gesteld of er sprake is van ‘schijnzelfstandigheid’. De
rechter maakt een duidelijk onderscheid tussen de
zelfstandigen die werkelijk als zelfstandig ondernemer
aan de slag gaan, en diegenen die gedwongen worden
hun rechten uit de cao op te geven en als zzp’er aan de
slag te gaan. 

Indien blijkt dat er inderdaad sprake is van schijn -
zelfstandigheid, dan kan deze schijnzelfstandige
 aanspraak maken op een minimumtarief, voor zover
dat is vastgelegd in de cao. Toekomstige rechtspraak
moet uitwijzen of schijnzelfstandigen wellicht ook
aanspraak kunnen maken op de volledige cao. 

CAO ARCHITECTEN

In de cao voor architectenbureaus is een apart hoofd-
stuk over opdrachtgeverschap opgenomen, gericht op
de overeenkomst van opdracht met zelfstandig profes-
sionals. Deze cao, in het spraakgebruik caoo genaamd,
dat staat voor de collectieve arbeids-en opdrachtover-
eenkomst richt zich op de opdrachtgever. Dat is de
werkgever, het architectenbureau dat overeenkomsten
met zelfstandig professionals sluit, de opdracht -
nemers. Van de opdrachtgevers is in aantallen
 hetzelfde bekend als van de werkgevers, zij zijn
 bovendien ook vertegenwoordigd door de branche-
organisatie BNA.

De nieuwe cao 2015-2017 richt zich meer dan voorheen
op het faciliteren en veel minder op het opleggen.
Sleutelbegrippen zijn goed werkgever- en
 werknemerschap. De sector is sterk in beweging,
 architectenbureaus worden projectorganisaties met
pieken en dalen in bezetting en omzet. In zo’n klimaat
kan een opdrachtovereenkomst gedijen. 

Met die zorg is gekozen voor een minimumtarief
 gekoppeld aan loonschalen en opgebouwd uit
 relevante kostenelementen die inherent zijn aan de
 beroepspraktijk van een zelfstandig professional.
 Opdrachtnemer beslist overigens zelf of hij het daar
aan uitgeeft. De cao haakt daar in zoverre op in, dat
 opdrachtgever mag vragen naar een bewijs van een
 beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voor het
 overige is het tot stand komen van een uurtarief aan
partijen zelf. De cao biedt houvast, geeft richtlijnen,
maar legt verder niet op.

Deze rechterlijke uitspraken pogen orde aan te brengen
in de verschuivende arbeidsrelaties. Het adagium gelijk
loon voor gelijk werk gaat in vele sectoren niet meer
op. Een groot deel van de werkenden wordt door
marktomstandigheden en goedkopere arbeid buiten de
werking van de cao gedrukt. Een voorbeeld hiervan is
zijn de zzp�ers in het besloten busvervoer, de architect
die voor de helft van zijn salaris hetzelfde werk komt
doen of de recent afgestudeerde jongeren die gratis aan
het werk gaan om werkervaring op te doen. De onge-
lijkheid tussen werknemers met een vast arbeids -
contract en flexibele werknemers groeit. 

Recente uitspraken geven aan dat er onder bepaalde
omstandigheden tariefafspraken voor zzp’ers gemaakt
kunnen worden. Indien dit betrekking heeft op
‘schijnzelfstandigen’ in de Mededingingswet niet van
toepassing. In de nieuwe architectencao wordt hiervan
gebruik gemaakt. De doelstelling is om het ‘level
 playing field’ te herstellen en te voorkomen dan
 werknemers met een arbeidsovereenkomst
 oneigenlijke concurrentie ondervinden van flexibele
werknemers. 
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Architecten en hun bouwkundige medewerkers zijn
een kleinschalige beroepsgroep. Toch lukte het aan
bijna 100 bureaus - startend in de hoogconjunctuur
van de vorige eeuw met de top in 2009 - door te
groeien naar 50 tot 75 werknemers met zelfs een tiental
uitschieters naar boven. De sector piekte dat jaar met
14.500 werknemers, vrijwel direct gevolgd door een
dramatische teruggang van het personeelsbestand. In
2014 werd de bodem bereikt met 6.500 werknemers.
Omzetten daalden in die jaren gemiddeld met 40-50%,
maar 70%- 90% kwam ook voor als langlopende pro-
jecten afliepen en er geen nieuwe opdrachten volgden.
In 2015 lijkt het aantal werknemers te stabiliseren,
maar de angst om arbeidsrelaties voor onbepaalde tijd
aan te gaan, overheerst. De gemiddelde werkwerk-
voorraad is in vijf jaar teruggelopen van ruim 13 naar
3,5 maanden. 

Dit alles heeft grote impact gehad op het werknemers-
bestand, voor het grootste deel op basis van arbeids-
overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Bureaus zitten
in een klem. Honoraria zijn gedaald, terwijl het werk
vraagt om inhoudelijk gekwalificeerde medewerkers.
Medewerkers die begrijpen wat de architect beoogt,
dat kost tijd, het is ook een sector waarin vaak tegen de
tijd wordt gevochten met deadlines. Tegelijkertijd
nemen opdrachten in aantal af, knabbelen andere dis-
ciplines aan het oorspronkelijk architectenwerk en
moeten opdrachten steeds vaker in concurrentie wor-
den verworven via selecties en aanbestedingen. De fi-
nanciële reserves zijn op, dus moeten bureaus op zoek
naar alternatieven voor de arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. 

Architectenbureaus werkten in hoofdzaak met
 arbeidscontracten voor onbepaalde tijd. De economi-
sche crisis heeft daar een einde aan gemaakt. Het
 werknemersbestand nam af van 14.500 in 2009 tot
6.500 in 2015. 

Als die verandering alleen conjunctureel zou zijn, 
zou verwacht kunnen worden dat de cyclus weer zou
starten als de economie aantrekt. Dat is niet zo. Het
probleem ligt dieper. Opdrachten veranderen van
 omvang en karakter. De grote bouwstroom in woning-
bouw en utiliteit is drooggevallen. Opdrachtgevers in
cultuur, onderwijs en zorg hebben minder te besteden
als gevolg van bezuinigingen, reorganisatie en
 herbezinningsprogramma’s. Steeds vaker worden
(deel)opdrachten in competitie uitgezet via selecties 
en Europese aanbestedingen, waarbij de economisch
meest voordeling aanbieding hoog scoort, lees met zo
min mogelijk marge voor de architectenbureaus.
 Opdrachten worden in fasen verstrekt, worden op
 onverwachte momenten stilgelegd of in een kleinere
vorm voortgezet. Deze acquisitievorm houdt voor
 architecten meestal hoge kosten in op no cure no pay
basis. De eisen voor selecties en aanbestedingen zijn
opgeschroefd, dat kost het bureau tijd, er is expertise
voor nodig, terwijl het missen van een aanbesteding
het voortbestaan in gevaar kan brengen. 
De complexiteit van het werk leidde ertoe dat bureaus
mensen in vaste dienst hadden. De continuïteit van de
opdrachten maakte dat ook mogelijk. De veranderde
markt maakt dat steeds moeilijker. Innovatie richt zich
vooral op vernieuwing van bestaande diensten met
nieuwe technieken zoals het digitale BouwInformatie-
Model (BIM), materiaalkennis in combinatie met
 expertise over duurzaamheid. Minder aan de orde
 gekomen zijn nieuwe diensten, producten en markten. 

Wat dan resteert, is snijden in de kosten. Flexibilise-
ring is pure noodzaak. De cao voor architectenbureaus
is te hulp geschoten. In de periode 2011-2015 was het
mogelijk om maximaal vijf arbeidsovereenkomsten
voor bepaalde tijd af te sluiten voor een periode van
vier jaar. Dat was de reactie van cao-partijen op de toe-
genomen onzekerheid in de markt. De Wet Werk en
Zekerheid maakt hier – behoudens een overgangsperi-
ode- een einde aan. Het antwoord van cao-partijen in
de cao 2015-2017 is het faciliteren van een gelijk speel-
veld tussen werknemers en opdrachtnemers, waarbij
een opbouw van tarieven voor opdrachtnemers
 richtinggevend is opgenomen, inclusief een mini-
mumtarief, gekoppeld aan de loonschalen in de cao. 
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Het sociaal maatschappelijk doel staat hierbij voorop.
Een einde maken aan de race to the bottom, het voor-
komen van social dumping en financiële ruimte geven
aan zelfstandigen voor kennisontwikkeling en 
-behoud. Een cao met een bredere paraplufunctie. In
de cao wordt de nadruk gelegd op faciliteren en minder
opleggen. De juridische begrippen goed werkgever- 
en werknemerschap naast goed opdrachtgever- en
 opdrachtnemerschap vormen een nieuwe rode draad. 

Het aantal (met name) oud-werknemers dat zich nu
beschikbaar stelt als opdrachtnemer, als zzp’er, groeit.
Precieze aantallen ontbreken. Wel bekend is dat het
aantal opdrachtnemers groeit. In 2014 was dat 6% van
het totale medewerkersbestand, in 2015 groeit dat naar
16% zo blijkt uit het Branche Vergelijkend Onderzoek
dat branchevereniging BNA in het voorjaar van 2015
heeft uitgevoerd.

De problematiek van acquisitie, projecten,
 medewerkers en regels
Architectenbureaus zijn projectgericht. Dat betekent
in de huidige markt hollen of stilstaan en dat laatste is
financieel steeds lastiger. Kosten van acquisitie nemen
toe, voor selecties en aanbestedingen geldt doorgaans
no cure no pay . Uitvragers stellen steeds hogere eisen
aan de bureaus, dat kost veel tijd en is slechts mogelijk
met voldoende expertise. Dat is een lastige opgave in
de bovengenoemde omstandigheden. Projecten vallen
zomaar stil, zonder zicht op vervolg. Het medewer-
kersbestand moet daar op aansluiten, dat is niet een-
voudig. Bureaus zoeken naar oplossingen, naar
alternatieven voor de arbeidsovereenkomst voor onbe-
paalde tijd. Het is een branche die zich bij voorkeur aan
de cao houdt en deze ook graag als kompas gebruikt.
Niet voor niets hebben cao-partijen gekozen voor het
onderbrengen van afspraken met opdrachtnemers in
de cao. 

Toch is er in de afgelopen jaren veelvuldig van afgewe-
ken, eenvoudigweg omdat het financieel niet haalbaar
is. Er is een grote mate arbeidstijdverkorting ingevoerd,
salarissen zijn bevroren, secundaire arbeidsvoorwaar-
den als 13e maand, leaseauto, extra’s zijn geschrapt. in
2014 zijn nauwelijks nieuwe arbeidsovereenkomsten
voor onbepaalde tijd aangegaan. 

Bureaus zoeken de randen op van wat mogelijk is en
stuiten daarbij op regelingen, die misschien wel niet
meer van deze tijd zijn, is hun beleving. Pensioenpre-

mie bijvoorbeeld, voor buitenlandse trainees. Zowel
werkgever als werknemer zien er het nut niet van in.
Internationaal opererende bureaus willen graag anders,
mede op verzoek van de desbetreffende werknemers,
maar kunnen niet vanwege de cao en pensioenwetge-
ving. De werkelijkheid is in vergelijking met cao en re-
gelgeving in sneltreinvaart veranderd. Er is een
schreeuwende behoefte aan ervaringsplaatsen, Neder-
landse afgestudeerden concurreren met buitenlandse
architecten. Het aanbod is vele malen groter dan de
vraag. 

INVULLING BEHOEFTE AAN FLEXIBELE
 INZETMOGELIJKHEDEN VAN ARBEID

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op stagiairs,
trainees en zelfstandig professionals, die op project -
basis worden ingehuurd. Arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd worden nog altijd nauwelijks gesloten.
Men beperkt het tot overeenkomsten voor bepaalde
tijd en die periode wordt korter door de wet Werk en
Zekerheid, het echte probleem ontstaat in 2016 als de
overgangsperiode waarin meer en langere contracten
kunnen worden gesloten, afloopt. Er ontwikkelt zich
een nieuwe praktijk, niet alleen bij architectenbureaus
maar ook bij verwante disciplines een vorm van
 traineeship waarin de trainee, doorgaans vers van de
opleiding een aantal jaren uittrekt om zijn cv op te
bouwen. In die fase speelt de hoogte van het salaris
geen belangrijke rol. Na vijf tot tien jaar wordt bepaald
of een voortzetting van de carrière ook financieel
 mogelijk is. Voor internationaal werkende bureaus is
dit een bijna onmisbare schakel geworden, juist
 vanwege de kostbare selecties en prijsvragen. Bij
 landschapsarchitecten is dezelfde trend waarneembaar.
Jonge afgestudeerde academici gaan eerst voor het
 beroep, de inhoud en de ervaring en pas daarna voor
geld. Ze leren het vak tegen een lage vergoeding. Een
nieuwe mentaliteit doet als gevolg van veranderde
(markt)omstandigheden zijn intrede.

Verschil opdrachtnemer-werknemer
Werken in een architectenbureaus wordt gekenmerkt
door onderlinge samenhang en afhankelijkheid. Op de
werkvloer wordt geen onderscheid gemaakt tussen
vaste medewerkers en tijdelijke krachten, ieder vervult
zijn rol in het project. De overeengekomen arbeids-
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duur is een relatieve factor. Als het werk af moet,
wordt er doorgewerkt. Die sfeer van gelijkheid komt
terug in het cursus- en trainingsaanbod. In het aanbod
wordt geen onderscheid gemaakt tussen vaste en tijde-
lijke medewerkers waar het kennis en informatie be-
treft, afgezien van (dure) trainingen voor
leidinggevend personeel, dat in vaste dienst is. Uitga-
ven voor externe trainingen en cursussen zijn sector-
breed teruggeschroefd, men probeert zoveel mogelijk
inhouse trainingen te organiseren. De financiële
ruimte om eindejaarsuitkeringen te doen, is vrijwel
verdwenen. Een alternatief is vakliteratuur en dan
krijgt iedereen hetzelfde boek. Project- of locatiebe-
zoek of personeelsuitjes zijn toegankelijk voor alle me-
dewerkers. 

Flexibilisering van arbeidsovereenkomsten voor
onbepaalde tijd 
Bureaus die hun medewerkersbestand aanzienlijk
 hebben moeten verkleinen, vullen de gaten op met het
personeel dat gebleven is. Dat houdt ook in dat mede-
werkers er werkzaamheden bijkrijgen, die ze eerst
nooit deden of hoefden te doen. Er komen ook andere
vragen op, communicatie, marketing en acquisitie
 bijvoorbeeld, waarbij nieuwe gedragscompetenties in
beeld komen en als de economie weer aantrekt, de
 beloning die daar bij past. Van medewerkers wordt 
een meer ondernemende opstelling gevraagd. In een
branche waar baanzekerheid het uitgangspunt was met
medewerkers die hun ambacht beheersten is dat
nieuw.

Bureaus zoeken naar een meer ondernemende opstel-
ling van hun medewerkers, naar intrapreneurschap.
Dat is een lastig onderwerp, omdat het niet alleen een
andere instelling van medewerkers vraagt, maar ook
van werkgever, het werkt door in de hele organisatie.

ARCHITECTENBRANCHE

COMBINATIE VAN VAST EN VARIABEL

Een architectenbureau experimenteert met een
 combinatie van vaste en variabele beloning voor mede-
werkers, te beginnen met een projectmanager. 80%
vast, 20% afhankelijk van project- en bedrijfsresultaat
en prestaties. Dan blijkt hoe lastig het systeem is.
 Pensioenfonds en UWV zijn niet aangesloten op deze
benadering, evenmin als ziektekosten en arbeids -
ongeschiktheidsverzekeringen. In zo’n omgeving is
het lastig voor desbetreffende medewerker om daar
ongeclausuleerd enthousiast over te worden. 

Een andere mogelijkheden die onderzocht is, stuit op
terughoudendheid bij medewerkers opgegroeid in
baanzekerheid, namelijk deels vast, deel zzp. Dat kost
tijd, vraagt veel ondersteuning van werkgever in de
zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. Stichting
Fonds Architectenbureaus (SFA) heeft een workshop-
programma Intrapreneurschap ontwikkeld waarmee
werkgevers en werknemers worden benaderd en dat
mede gebruikt wordt om nieuwe invullingen van
 arbeid te ontwikkelen, die bijvoorbeeld ook in de cao
opgenomen kunnen worden. 

Flexibeler werknemer en …werkgever?
Werkgevers hebben behoefte aan flexibilisering van
 arbeidsrelaties én een actievere opstelling van hun
 medewerkers zo blijkt uit gesprekken met werkgevers
en HR-medewerkers en workshops met werknemers
en werkgevers over intrapreneurschap. Tegelijkertijd
wil men de cao niet kwijt. De richting die cao-partijen
hebben gekozen met het opnemen van opdracht -
nemerschap in de cao is een eerste stap. Wat in de dis-
cussie veel minder aan bod komt is de werkgever zelf.
De gevestigde architectenbureaus hebben werkgevers
die zelf doorgaans de 20-49 leeftijd zijn gepasseerd.
 Intrapreneurschap vraagt om nieuwe rollen voor
 medewerkers met andere of nieuwe verantwoordelijk-
heden en dat vraagt ook iets van werkgever. Loslaten
en opnieuw verbinden. Dit is een onontgonnen gebied.
In gesprekken met werkgevers over de toekomst van
bureaus en de rolverdeling tussen werkgever en werk-
nemers is dit een onderwerp dat wel triggert, maar nog
geen vorm en inhoud heeft gekregen.
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Samenvattend
De scheidslijnen tussen medewerkers en de verschil-
lende arbeidscontracten zijn vooral formeel juridisch
van aard. Er zijn arbeidsovereenkomsten voor
 onbepaalde en bepaalde tijd waaronder projectover-
eenkomsten, stagecontracten. Het zijn met name oud-
medewerkers die als opdrachtnemer op projectbasis
worden ingehuurd. Bepalend is de werkvoorraad met
zo min mogelijk risico qua personeelsverplichtingen.
De Wet Werk en Zekerheid gaat daar een negatieve rol
in spelen is een breed gevoelde beleving. De overeen-
komsten voor bepaalde tijd gelden voor maximaal
twee jaar en dat is voor deze branche ongunstig. De
 periode van ervaring opdoen, de werkwijze van een
bureau absorberen en productief worden is daarmee te
kort. De cao biedt nog een overgangsperiode tot 1 juli
2016, daarna wordt deze pijn echt voelbaar als de markt
niet structureel aantrekt. 

Grotere bureaus maken gebruik van het ruime aanbod
van ambitieuze jonge – en bij sommige internationaal
opererende bureaus met name buitenlandse – ontwer-
pers en architecten, die hun cv willen opbouwen. Deze
groep hecht veel minder aan de arbeidsvoorwaarden in
de cao dan werknemers in vaste dienst. Er is acceptatie
dat de kosten voor de baat uitgaan. De buitenlandse
medewerkers vinden de pensioenopbouw zelfs verve-
lend, zij zien daar niets van terug en beleven het als een
salariskorting. Deze leeftijdsgroep accepteert dat ze
een aantal jaren moet knokken om een volwaardige
positie in de branche te verwerven. Als dat niet lukt,
kiezen ze wat anders. 

De bureaus behandelen deze medewerkers volwaardig,
ze doen mee in de bureaucultuur, kunnen interne
 trainingen, lezingen en cursussen volgen. De branche
deelt nog nauwelijks extra’s uit, waardoor misschien
wel een omgekeerde situatie is ontstaan, vast en flexi-
bel zijn gelijk voor wat betreft het niet ontvangen van
extra’s. Er wordt soms ook gezocht naar oplossingen
die er cao-technisch eigenlijk niet zijn. Het uitrekken
van stagecontracten bijvoorbeeld door het oprichten
van een eigen ‘Academie’, wat dat ook moge zijn.
 Traineeships als een beleving, die juridisch niet klopt.
Daarmee lopen bureaus risico’s die men soms goed -
bedoeld niet overziet.

De branche zoekt naar oplossingen voor een probleem
waar men niet op voorbereid was en dat naar verwach-
ting nog wel even blijft en wellicht zelfs structureel
wordt: minder opdrachten, meer pieken en dalen in
het werk met als gevolg een grotere druk op het
 personeelsbeleid. Het antwoord is nog niet gevonden.
Zzp’ers zijn een mogelijkheid, maar dan moet eerst
 ervaring worden opgedaan hoe opdrachtnemers
 gebonden kunnen blijven in een branche waar projec-
ten niet op basis van een vloeiende tijdslijn verlopen.
Voor bureaus is het belangrijk om te weten hoe die
(project)kennis behouden kan blijven? Tegelijkertijd
drukken vaste medewerkers, met name met een langer
dienstverband, op de begroting. Hoe kunnen zij
 productiever en creatiever worden, is een cruciale
vraag, want voor hen geldt wel vaak waardering en
 erkenning van hun onmisbaarheid. Intrapreneurschap
is een optie, maar dat leerstuk staat nog in de
 kinderschoenen. 

Werkgevers op hun beurt zijn traditioneel gevormd, er
is een generatie zeer gewaardeerde architecten op leef-
tijd, lees vijftig jaar of ouder. Gewend aan opdrachten
die ‘ gewoon’ binnenkomen via het netwerk, maar daar
moet nu voor geknokt worden. Het netwerk is veran-
derd of bestaat niet meer en de wijze waarop opdrach-
ten worden verstrekt is ingrijpend veranderd. Dat
heeft ook impact op hun eigen (gedrags)competenties,
het werkgever- en opdrachtgeverschap vraagt om an-
dere kenmerken. De oplossing komt niet alleen met
een aangepast medewerkersbestand. Het onderwerp
Oudere Werkgever verdient daarom meer aandacht,
omdat nieuwe uitdagingen voor architectenbureaus
(en ook landschappers en stedenbouwkundigen bij-
voorbeeld) in afgeslankte vorm baat hebben kunnen
hebben bij een andere samenwerking en rolverdeling
tussen werkgever en werknemer. 

Architectenbureaus zijn een periode van onzekerheid
ingegaan met arbeidsrelaties. De aard van het werk
leidt ertoe dat medewerkers zoveel mogelijk betrokken
worden bij een project en dan doet het er niet toe op
welke basis iemand werkt. Vanuit het werk gerede-
neerd willen bureaus zelf ook graag zekerheid hebben
dat de medewerkers er zijn als dat nodig is. 
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En daar wringt de schoen. Nog afgezien van een
 voorkeur voor een summiere beloning voor startende
medewerkers, ongeacht de juridische status, een
 ontwikkeling die starters inmiddels accepteren, ook
mogelijk gemaakt door de cao, willen bureaus vooral
expertise en menskracht hebben als dat nodig is, als er
projecten zijn. Het antwoord hierop zal in de komende
tijd geformuleerd moeten worden en gegeven de
 betrokkenheid van cao-partijen zal dat breed en
 constructief besproken worden. 

Nieuwe generaties ontwerpers en architecten hebben
al geaccepteerd dat zij in het begin van hun carrière,
grofweg een jaar of vijf, werken aan hun CV. Arbeids-
voorwaarden zijn - in vergelijking met medewerkers in
vaste dienst - voor hen minder pregnant. Architecten-
bureaus maken in het werk geen onderscheid tussen
medewerkers in vaste dienst of met korte contracten of
op een andere basis. In projecten wordt samengewerkt
en op een uurtje meer wordt niet gelet. De afgelopen
(crisis)jaren hebben geleid tot grote versobering van
 arbeidsvoorwaarden, zowel voor vaste als tijdelijke
medewerkers. 

Een uitdaging voor architectenbureaus in de komende
jaren bij arbeidsrelaties is het ontwikkelen van nieuwe
rollen voor zowel werkgever als werknemer en een
 relatief nieuwe rol als opdrachtgever en opdracht -
nemer, de zzp’er. Die uitdaging is fors, bureaus vrezen
de invloed van de wet Werk en Zekerheid op de
 inzetmogelijkheden van medewerkers.
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5.1 Inleiding

Gedurende de looptijd van ons onderzoek (oktober
2014- oktober 2015) wordt er een uitgebreid landelijk
debat gevoerd over de groei van het aantal zzp’ers in
Nederland, de positie van de zzp’er en de – volgens
sommigen – doorgeschoten flexibilisering in Neder-
land. Zonder een diepgaande bijdrage aan dit landelijke
debat te willen leveren, ons onderzoek heeft immers
vooral betrekking op de positie van flexkrachten op de
werkvloer, willen we toch een korte schets geven van
de belangrijkste landelijke ontwikkelingen en stand-
punten van partijen en van experts die zijn geraad-
pleegd. We plaatsen hiermee de bevindingen van ons
onderzoek in een breder kader. Tevens bekijken we of
interventies op nationaal niveau tegemoet kunnen
komen aan de wensen van flexkrachten en werkgevers
op de werkvloer.

5.2 Polarisatie en code oranje

De landelijke discussie over flexibilisering op de
 arbeidsmarkt en met name de rol van zpp’ers kent 
een aantal invalshoeken. We geven er hier twee.

Om te beginnen is er sprake van ‘polarisatie’ van de
standpunten met betrekking tot de positie van zzp’ers:
zijn het nu verkapte ‘werknemers’ of zelfstandige
 ondernemers? Deze tweedeling kenmerkt de politieke
discussie, die tot grote verdeeldheid in de huidige
 coalitie leidt: ’Leger der zelfstandigen splijt coalitie’
kopt de Volkskrant van 2 juni 2015. Het kabinet voert
de discussie onder meer in het kader van de nieuwe
 belastingwetgeving. Eerder is al opdracht gegeven tot
een Interdepartementaal Beleids Onderzoek (IBO)
naar de positie van zzp‘ers.41 Dit betekent dat het
 kabinet het onderwerp te belangrijk vindt om aan één
minister toe te vertrouwen. Dat rapport onderschrijft
de complexiteit van de materie en schets scenario’s,
maar biedt geen duidelijke oplossing.

De discussie naar aanleiding van een nieuw
 belastingstelsel richt zich vooral op de gevolgen voor
de  schatkist: zzp’ers betalen minder belasting (onder -
nemersaftrek) dan mensen in loondienst; hebben 
meer recht op toeslagen en betalen geen premies voor
werknemersverzekeringen of voor andere collectieve
voorzieningen (zoals scholingsfondsen). Zij zijn niet
verplicht verzekerd voor arbeidsongeschiktheid of
pensioen. Zij kunnen derhalve geen aanspraak maken
op deze voorzieningen; omdat zij niet verzekerd zijn
tegen ziekte of arbeidsongeschiktheid vormen zij een
risico voor de schatkist.

De politiek grijpt terug op de klassieke tweedeling.
Deze standpunten worden grosso modo ook gedeeld
door hetzij werkgevers, hetzij vakorganisaties. Grof-
weg de helft vindt dat het afgelopen moet zijn met
deze overdreven flexibilisering. Terug naar de ‘baan’ en
netjes je plaats innemen in de van oudsher in wetten
geregelde positie als ‘werknemer’. ‘Decent jobs’ en
‘echte banen’ is een slogan van de vakbonden. 

Aan de andere zijde wordt het ondernemerschap beju-
beld. Mensen moeten zelf weten hoe zij hun (werkend)
leven inrichten, welke risico’s zij willen lopen en waar
zij zich wel of niet voor willen verzekeren. Nederland
is gebaat bij pluriformiteit in arbeidsrelaties. Flexibili-
teit is nodig om Nederland op de been te houden.
 Behandel deze mensen als ondernemers. In feite is dit
ook een pleidooi voor het behoud van de bestaande
tweedeling, gesteund door liberalen en werkgevers.
Ook hier zien we dus de zoektocht, evenals op de
werkvloer, hoe met deze flexibele werkenden
 omgegaan moet worden.

Code Oranje
Een tweede invalshoek, die wat breder is dan het debat
over de positie van zzp’ers, heeft betrekking op de
 volgens sommigen doorgeschoten flexibilisering en 
de groei van nieuwe vormen van flexibele arbeid in
Nederland. Het was minister Asscher die in een inge-
zonden brief (augustus 2013) aandacht vroeg voor de
ongewenste effecten van het vrije verkeer van arbeid
binnen Europa. Als gevolg van Europese regelgeving
kunnen, via buitenlandconstructies, buitenlandse
werknemers in Nederland werk verrichten tegen lagere
arbeidskosten dan Nederlandse werknemers. 
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41 Rijksoverheid (2015) Interdepartementaal Beleidsonderzoek
Zelfstandigen Zonder Personeel; Brief regering d.d. 2 oktober
2015 Aanbieding kabinetsreactie interdepartementaal
 beleidsonderzoek naar zelfstandigen zonder personeel,  
31311-154.



Tegelijkertijd zien we een verschuiving van de traditio-
nele uitzendarbeid naar andere vormen van flexibele
arbeid. Uitzendarbeid is in Nederland goed geregeld:
een eigen cao waarin inlenersbeloning is opgenomen,
een eigen pensioenfonds (Stipp), een eigen scholings-
fonds (Stoof), inspectie en certificering van bonafide
uitzendorganisaties (SNA) en toezicht op het naleven
van de cao (SNCU). Er is echter een toename van
 andere vormen van flexibele arbeid (detachering,
 buitenlandconstructies, contracting, zzp’ers) waar veel
minder voor is geregeld en die mogelijk ook goedkoper
kunnen zijn dat de traditionele uitzendarbeid.
 Hierdoor kan oneerlijke concurrentie op de arbeids-
markt ontstaan en wordt het ‘level playing field’: geen
concurrentie op arbeidskosten dat cao’s trachten te
 bereiken, ondergraven.

5.3 Opvattingen van stakeholders en
experts

De experts die we hebben geraadpleegd erkennen de
grote groei van het aantal flexibele werknemers, met
name het aantal zzp’ers, en de nieuwe vraagstukken
die dat oplevert. De vraagstukken spelen zowel op
 organisatieniveau als op landelijke en ‘politiek’ niveau.
De suggesties voor mogelijke oplossingen lopen echter
uiteen. Hieronder geven we wat opvattingen weer.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland
(AWVN) publiceerde eind 2014 een manifest waarin
ook de flexwerkers werden geadresseerd. In dit mani-
fest gebruikt de AWVN consequent het woord ‘wer-
kenden’, het woord ‘werknemer’ komt er niet in voor.
De AWVN is in grote lijnen van mening dat het onder-
scheid tussen ‘vast’ en ‘flexibel’ kleiner moet worden.
Dus meer flexibiliteit bij ‘vaste werknemers’: bij
 arbeidstijden, taakinhoud, beloning, inzetbaarheid. 

Voor zzp’ers moeten meer collectieve voorzieningen
toegankelijk worden: pensioenvoorziening, arbeids -
ongeschiktheidsverzekeringen, een ‘nationaal
 scholingsfonds’. Dit zouden ‘basale’ voorzieningen
moeten worden die zowel gelden voor werknemers 
als voor zzp’ers. 

Overigens is de AWVN, evenals het Platform Zelfstan-
dige Ondernemers (PZO), van mening dat dat het geen
oplossing is om de zzp’ers weer ‘werknemer’ te maken.
Evenmin heeft het zin om ze allemaal als ‘ondernemer’
te behandelen. Vanuit de experts klinkt een pleidooi
voor een ‘derde’ pijler, naast werknemers en werk -
gevers. Ga niet proberen de huidige situatie te
 repareren met begrippen, wetten, regels en oplossin-
gen van de vorige eeuw. Erken dat we in Nederland een
nieuwe categorie ‘werkenden’ hebben gekregen, met
name de zzp‘ers, die niet meer zal verdwijnen. En pas
wet- en regelgeving hierop aan. Schep collectieve
 voorzieningen waar ze gebruik van kunnen maken,
maar verplicht niet te veel. 

‘Overigens zouden we werknemers ook niet zoveel
verplichtingen mee moeten geven, als we het voor zzp‘
ers ook niet nodig vinden’, stelt de AWVN. PZO stelt
ook dat niet iedereen zomaar geschikt is als zzp‘er aan
de slag te gaan. Als je een derde pijler gaat scheppen,
mag je best als voorwaarde stellen dat iemand aange-
toond moet hebben dat hij het redt als zelfstandige.
PZO is wars van het gebruik maken van oude
 instrumenten als de cao om zaken te regelen voor
 zelfstandigen. Dat is een vehikel uit het verleden.
Vakbonden staan hier wat anders in. Het mag best 
wat minder met die flex, schijnconstructies moeten
worden bestreden en werkgevers mogen werknemers
niet ‘verplichten’ om als zzp‘er (verder) door het leven
te gaan. Tegelijkertijd realiseert de FNV zich dat het
verschijnsel zelfstandige professional niet meer zal
verdwijnen. Verschillende vakbonden staan al open
voor zelfstandigen; ook is er een aparte vereniging
voor zelfstandigen binnen FNV. Het is ook wel treffend
dat zelfstandigen zowel via de werkgevers (PZO) een
zetel in de SER hebben, als via de vakbonden (FNV
zelfstandigen). FNV heeft er geen bezwaar tegen in de
cao ook afspraken te maken die betrekking hebben op
zelfstandigen, zeker aan de onderkant van het functie-
gebouw. Oneigenlijke concurrentie op niveau van
 arbeidskosten kan je daarmee misschien voorkomen,
zoals dat ook met uitzendarbeid is geregeld. Het moet
afgelopen zijn met schijnconstructies, het zoeken van
de absolute bodem van arbeidskosten, het afvoerputje
van de arbeidsvoorwaarden. 
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Het is opvallend dat het landelijk debat zich op andere
zaken toespitst dan de vraagstukken die we op de
werkvloer hebben gevonden. In de landelijke discussie
gaat het over fiscaliteiten rond zzp’ers, het krimpende
draagvlak voor werknemersverzekeringen en de groei-
ende risico’s voor de overheid (arbeidsongeschiktheid,
bijstand) omdat veel zzp‘ ers niet verzekerd zijn.
 Hetzelfde geldt voor de uitsluiting bij een aantal collec-
tieve voorzieningen die veelal op de werkingssfeer van
de cao zijn gebaseerd (scholingsfondsen, pensioenen). 

Ook gaat het over oneigenlijke concurrentie en moge-
lijke verdringing aan de onderkant van de arbeidsmarkt
omdat een deel van de flexibele arbeidskrachten, al dan
niet vanwege schijnconstructies, buiten de institutio-
nele wet- en regelgeving vallen die een ‘level playing
field’ op het gebied van arbeidskosten tracht te
 organiseren.

De in ons onderzoek geconstateerde behoeften van
flexibele werknemers op de werkvloer: respect, waar-
dering, betrokkenheid, collegiale contacten, toegang
tot voorzieningen van de werkgever/opdrachtgever
zijn niet bij wet of cao te regelen. Hetzelfde geldt voor
de behoefte aan meer zekerheid in de arbeidsrelatie of
continuïteit in opdrachten die we bij sommige groepen
flexibele arbeidskrachten zijn tegengekomen. Of de
Wet Werk en Zekerheid (WWZ) hieraan een bijdrage
gaat leveren valt nog te bezien. Maar een basis voor een
level playing field en een tariefopbouw waarin ruimte
is voor kennisopbouw, pensioen en ontwikkeling is in
een cao wel te regelen. 
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De zoektocht naar een productieve en evenwichtige
invulling van flexwerk vindt op dit moment plaats in
alle lagen van de arbeidsrelatie. Sociale partners en
werkgevers denken voorzichtig na over manier om
flexwerkers te betrekken in respectievelijk de cao en
het HR-beleid. Die zoektocht is nog allerminst afge-
rond. Ook de wetgever oriënteert zich nog op dit
vraagstuk. De invulling van de nieuwe arbeidsrelatie
zien we daarom voor een groot deel in de praktijk
 ontstaan. Deels gebeurt dat in afspraken, maar – omdat
afspraken vaak gaan over resultaten en minder over de
relatie – vooral ook al doende tijdens het werk. 

De werkvloer stond in dit onderzoek centraal. Welke
praktijken zien we daar ontstaan, welke belemmerin-
gen doen zich voor en welk aggregatieniveau (werk-
vloer, HR, cao, wetgeving) is het meest geschikt om
een goede arbeidsrelatie te bevorderen? Door dat
 werkvloerniveau scherp in beeld te krijgen, wil dit
 onderzoek aan die vragen een bijdrage leveren. In dit
hoofdstuk trekken we per laag van de arbeids -
verhouding een aantal conclusies. 

6.1 Werkvloer

De invulling van nieuwe arbeidsrelaties ontstaat vooral
op de werkvloer. Daarvoor zijn twee redenen. De
 eerste is dat in organisaties nog weinig of geen beleid 
is geformuleerd over de omgang met flexwerkers. De
tweede reden is dat zaken die flexwerkers belangrijk
vinden – waardering, betrokkenheid, leuk werk,
 persoonlijke groei – bij uitstek ook elementen zijn die
lastig in beleid zijn te regelen. De relatie wordt de facto
vooral bepaald door de persoon van de leidinggevende
en eventuele teamleden. 

Dé flexwerker bestaat niet, zoals ook de conclusie luidt
van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO)
naar Zelfstandigen Zonder Personeel. In het licht van
arbeidsmotivatie (wat vinden flexwerkers belangrijk?)
is een onderscheid tussen drie groepen relevant: 
• Flexibele werknemers in dienst van o.a.

 detacherings-, payroll- en uitzendbedrijven.
• Zelfstandigen, die relatief gemakkelijk vervangbaar

zijn.
• Zelfstandigen die moeilijk vervangbaar zijn.

Bij het onderscheid tussen de laatste twee groepen zijn
marktomstandigheden belangrijker dan de aard van
het werk. Weliswaar spelen vervangbaarheid en
 onzekerheid van werk vaak een rol bij ‘laagwaardig’
werk, maar net zo goed in sectoren waar specialisten
moeten concurreren om schaarse banen. De architec-
tenbranche en de orkestensector zijn daarvan
 voorbeelden. 

Hoewel flexwerkers dezelfde (dis)satisfiers belangrijk
vinden als mensen in vaste dienst, zijn zij in hun
 gesprekken vaak wel negatiever over hun ervaringen.
Dat geldt vooral voor vervangbare zelfstandigen, voor
wie werkzekerheid een constante bron van zorg is.
Flexibele werknemers in dienst van derden hebben
meer zekerheid, maar ook zij zien belemmeringen en
hadden in de regel liever een vaste aanstelling bij hun
opdrachtgever gehad. Alleen de (relatief kleine) groep
zelfstandige specialisten is niet onzeker over werk. Zij
hebben vaak zelf voor zelfstandigheid gekozen. 

De belemmeringen die flexwerkers ervaren laten zich
samenvatten in twee categorieën. De eerste is dat door
de aard van het flexwerk behoeften onvervuld blijven.
Behoeften als zekerheid, erbij horen en zorg van mede-
werkenden komen gemakkelijker tot stand in een lang-
durige, vaste relatie. Omdat iemand niet op de loonlijst
staat komt ook ontwikkeling minder goed van de
grond. Voor opdrachtgevers is het immers minder
zeker of zij ook de vruchten daarvan zullen plukken. 

De tweede belemmering is dat flexwerk om specifieke
competenties van flexwerkers én hun opdrachtgevers
vraagt, die zij niet vanzelfsprekend bezitten. Vooral
zelfstandigen die daar niet zelf voor hebben gekozen,
hebben vaak moeite met het verwerven van nieuwe
opdrachten en de verantwoordelijkheid voor de eigen
ontwikkeling. Opdrachtgevers verwachten nog vaak
dat de flexwerker (zonder dienstverband) zich gedraagt
als een vaste arbeidskracht: een altijd beschikbare,
 loyale ambassadeur die ook buiten de opdracht om
 uitvoert wat de opdrachtgever eenzijdig oplegt.
 Tegenover die hoge verwachtingen staat vaak minder
werkzekerheid en een lagere (secundaire) beloning.
Vooral een aantal vervangbare flexkrachten zonder
dienstverband vindt dat de ruilrelatie daardoor uit het
lood raakt. 
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6.2 HR-beleid

Bij geen van de onderzochte cases is er een specifiek
HR-beleid, gericht op flexkrachten. De meeste organi-
saties ‘doen maar wat’. Er is wel bewustzijn aanwezig,
maar een vertaling naar een visie of werkwijzen
 ontbreekt. Een deel van de organisaties vindt dat flex-
werkers zo veel mogelijk gewoon moeten meedraaien,
andere bedrijven doen dat niet en er zijn ook bedrijven
waar de directe leidinggevende bepaalt wie een kerst-
pakket ontvangt.

Dat er geen beleid is, wil niet zeggen dat HR-managers
dit onderwerp niet belangrijk vinden. Volgens een
 aantal HR-managers zou de HR-functie een rol kun-
nen spelen om flexwerk in goede banen te leiden. Zo’n
beleid zou moeten aansluiten op de dubbele opdracht
van HRM om productieve én evenwichtige arbeids -
relaties te bevorderen. Naar de ‘bovenkant’ (moeilijk
vervangbare zelfstandigen) zou de nadruk kunnen
 liggen op binden en boeien terwijl naar de ‘onderkant’
(vervangbare zelfstandigen) daarnaast goed werk -
gever- en opdrachtgeverschap (waaronder de 
‘zorgplicht’) een rol speelt. Ook naar flexwerkers in
dienst van uitlenende bedrijven kunnen die elementen
een rol spelen, maar het primaat voor HR-activiteiten
ligt volgens hen bij de eigen werkgever. 

Toch heeft het traditionele HR-beleid weinig te bieden
aan flexwerkers – nog los van de omstandigheid dat de
HR-functie in kleine bedrijven nauwelijks aanwezig is.
De HR-theorie gaat vrijwel altijd uit van een werk -
nemer in loondienst. Er is dan een gezagsverhouding,
een zorgplicht en een investeringsbereidheid die ten
aanzien van flexwerkers niet of beperkt aan de orde is.
Zonder gezagsverhouding zijn belangrijke HR-activi-
teiten als werving en selectie, beoordelen, belonen en
berispen niet goed mogelijk. Werkgevers zijn verplicht
zich naar hun werknemers toe als een goed werkgever
te gedragen. Voor flexwerkers is die zorgplicht beperkt.
De werkgever heeft ook geen prikkel om te zorgen
voor de gezondheid en welzijn van flexwerkers. Tot
slot draagt de werkgever mede de verantwoordelijk-
heid voor de inzetbaarheid van de werknemer en in-
vesteert daarom in scholing. Die scholingsfaciliteiten
zijn zelden bereikbaar voor flexwerkers. 

Daar komt bij dat de flexwerkers in dit onderzoek dit
traditionele HR-beleid vaak ook helemaal niet missen.
Men is vaak blij dat allerlei als bureaucratisch ervaren
procedures en verplichte overleggen ontbreken. Het
ontbreken van HR-activiteiten heeft geen invloed op
de kwaliteit van de relatie. 

De sterkere verplichting en bereidheid van organisaties
om te investeren in vaste medewerkers maakt dat
 gelijke condities (gelijk loon én investeren in werken-
den) op het niveau van individuele organisaties
 moeilijk tot stand komt. Gelijkheid tussen vast en flex
is daar vooral afhankelijk van de vrijwillige invulling
die organisaties geven aan goed werkgeverschap. Die
invulling lijkt afhankelijk van de financiële ruimte –
niet zelden is het kunnen bezuinigen op arbeidsvoor-
waarden een reden om flexibeler te gaan werken. En 
als de buurman niet investeert, is het omwille van de
concurrentie verleidelijk dat zelf ook niet te doen. 

HR-beleid mag dan op het niveau van individuele
 bedrijven weinig mogelijkheden bieden, die mogelijk-
heden zijn wel denkbaar op het niveau van samenwer-
kende organisaties. Een voorbeeld zijn de ‘invalpools’
in het onderwijs. Samenwerkende schoolbesturen
kunnen invalkrachten in een gezamenlijk invalpool
onderbrengen waardoor de werkzekerheid van de
 invalkrachten toeneemt en ook de mogelijkheden 
om te investeren in scholing. Op die manier zouden
concurrenten kunnen investeren in een gezamenlijke
flexibele schil. In dit onderzoek zijn bij de case studies
daarvan geen voorbeelden gevonden.
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6.3 CAO

In een aantal sectoren in dit onderzoek zijn de marges
smal en staan tarieven onder druk. Naarmate het
 aanbod van onderling vervangbare werkenden groter 
is dan de vraag kan een race to the bottom ontstaan van
steeds ongunstiger arbeidsvoorwaarden. De architec-
tenbranche is daarvan een duidelijk voorbeeld. Voor
werkgevers is het vasthouden aan cao-verplichtingen
vaak financieel onhaalbaar en werkenden hebben vaak
geen andere keus dan de ongunstiger condities te
 accepteren. Daardoor kan een situatie ontstaan dat
flexwerkers zoveel goedkoper worden dan vaste werk-
nemers, dat organisaties als het ware gedwongen wor-
den met flexkrachten te gaan werken. In feite is dit de
situatie waar de kunstinstelling in zit, die in dit onder-
zoek veelvuldig als casuïstiek is gebruikt. Op het
 niveau van de individuele arbeidsrelatie en het 
HR-beleid zijn er in die gevallen weinig mechanismen
om dat tegen te gaan, tenzij bedrijven zichzelf indivi-
dueel of gezamenlijk een norm opleggen. 

Een voorbeeld is de Code Verantwoordelijk Markt -
gedrag. Deze Code is opgesteld door opdrachtgevers,
dienstverleners, werknemersorganisaties en tussen-
personen met als doel sociaal verantwoorde prijzen,
lonen en werkomstandigheden tot stand te brengen.
De code, die is ondertekend door de sectoren schoon-
maak, catering, beveiliging en verhuizers is bedoeld
om doorgeschoten marktwerking tegen te gaan. Enkele
bedrijven hadden het voortouw genomen voor een on-
dergrens aan arbeidsvoorwaarden van schoonmakers
vanuit goed werkgeverschap en vanuit goed opdracht-
geverschap, maar ook om de negatieve gevolgen van
slechte arbeidsvoorwaarden (stakingen, verloop,
 matige kwaliteit van het werk) tegen te gaan. Deze
Code bewijst dat het mogelijk is om een sectorale
norm ‘van onderop’ te laten ontstaan, dat wil zeggen
vanuit individuele bedrijven, zonder dat het in de
vorm van cao-afspraken of wetgeving wordt gegoten.

Als ‘van onderop’ geen norm ontstaat, kan de cao een
rol spelen om in deze omstandigheid een level playing
field te creëren: een gelijk speelveld voor alle werken-
den. De cao’s in de orkestensector en de architecten-
branche zijn daarvan goede voorbeelden. Werkgevers
staan hier veelal niet om te springen. Lage marges zijn
voor hen vaak de aanleiding geweest om een flexibele
schil van zelfstandigen in te stellen, reden waarom zij
niet direct animo voelen om deze groep onder hun cao
te brengen. Op sectoraal niveau is dat animo voor een
arbeidsvoorwaardelijke ondergrens er wel, met als doel
een gezonde (want productieve én evenwichtige)
 arbeidsverhoudingen in de sector. 

Wij suggereren diverse oplossingen om het verschil
tussen vast en flex te verminderen en om ongewenste
concurrentie op arbeidskosten tussen deze groepen te
voorkomen: 

• Tariefafspraken voor flexwerk in cao’s 
Jurisprudentie rond de ’cao voor remplaçanten in
orkesten biedt mogelijkheden om tariefafspraken
voor zzp’ers op te nemen in de cao, zonder dat dit
strijdig is met de Mededingingswet. Met de nieuwe
cao voor de architectenbranche wordt deze optie
verder uitgewerkt.

• Een cao voor alle flexarbeid 
In de twee uitzendcao’s is opgenomen dat uitzend-
krachten recht hebben op de primaire arbeidsvoor-
waarden van het inlenende bedrijf. Het is zinvol te
verkennen of deze cao’s zijn uit te breiden naar
 andere vormen van flexwerk om zo een level
 playing field te scheppen. 

• De beroepsgebonden cao
Cao’s hebben betrekking op sectoren, maar zijn
mogelijk ook te organiseren rond beroepen. Dat
biedt continuïteit voor flexwerkers. Ook bij wisse-
ling van werkgever, of als zelfstandige, blijven in
een beroepencao de belangrijkste arbeidsvoorwaar-
den overeind. 
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6.4 Wet- en regelgeving

Flexibele arbeidsrelaties krijgen vooral vorm op de
werkvloer. Net als HR-beleid en de cao is de rol van
wetgeving beperkt, omdat belangrijke zaken als waar-
dering, betrokkenheid en een prettige werkomgeving
zich nauwelijks beleidsmatig laten afdwingen. Ook ze-
kerheid van werk is een lastige opgave om in regelge-
ving te vangen. De toegevoegde waarde op landelijk
niveau is vooral gelegen in het creëren van basale rand-
voorwaarden. Bij flexwerk gaat het dan in feite om
alles waaraan een langlopende verplichting is verbon-
den: arbeidsongeschiktheid, pensioen, huisvesting et
cetera. Dit zijn elementen die in het landelijk debat ook
aan de orde komen. Deze zaken kunnen alleen op lan-
delijk niveau geregeld worden.

In dit onderzoek is specifiek gekeken naar opleiding en
ontwikkeling, omdat dit zowel in de theorie over ar-
beidsmotivatie als in de interviews veel naar voren
kwam. Opleiding van flexkrachten blijft achter bij die
van vaste krachten. Flexwerkers en hun opdrachtge-
vers constateren bovendien dat HR-beleid en de cao
niet goed in staat zijn om op die belemmering een ant-
woord te formuleren. Organisaties blijken alleen bij
een duurzame en optimale baanmatch scholing aan
flexwerkers aan te bieden. Van scholingsgelden die aan
de cao zijn gekoppeld zijn flexwerkers uitgesloten.
Weliswaar volgen flexwerkers uit eigen beweging
scholing, maar per saldo minder dan vaste werkne-
mers. Mocht een werkgeverscode om te investeren in
opleiding niet van onderop ontstaan, dan zijn er op
landelijk niveau mogelijkheden om scholing van flex-
krachten te stimuleren. Fiscale regels liggen als oplos-
sing voor de hand, maar ook uitbreiding van de
werkingssfeer van cao-gerelateerde voorzieningen of
een nationaal scholingsfonds zouden hierin kunnen
voorzien.
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We hebben dit onderzoek naar nieuwe arbeidsrelaties
in HR-perspectief de werktitel ‘Het kerstpakketten -
onderzoek’ meegegeven. Dat is gedaan omdat het
kerstpakket een bekende metafoor is voor de wijze
waarop organisaties invulling geven aan de relatie met
flexibel werkenden: in hoeverre horen andere arbeids-
relaties dan het vaste contract erbij? 

In deze studie is die metaforische betekenis van alle
kanten belicht en is kort beschreven hoe bedrijven met
cadeautjes en attenties omgaan. Niet behandeld is wat
er komt kijken bij een kerstpakket voor flexwerkers.
Zoals gebruikelijk in Nederland is het geven van kerst-
pakketten aan (fiscale) spelregels gebonden. Die willen
we u niet onthouden.

Kerstpakketten: de fiscale spelregels.
Kerstpakketten vallen onder de noemer loon in natura.
U mag dan ook geen contant geld geven als kerst -
pakket. Een cadeaucheque of Pluim telt niet als contant
geld en mag dus weer wel. Per januari 2015 valt het
kerstpakket onder de werkkostenregeling. Deze
 regeling vervangt alle bestaande fiscale regels voor
 vergoedingen en houdt het volgende42 in: 

• Loonsom en eindheffing
U mag 1,4 % van de totale loonsom besteden aan
vergoedingen en geschenken zoals het kerstpakket.
Komt u boven deze forfaitaire vrije ruimte uit, dan
betaalt u over het teveel uitgegeven bedrag een
eindheffing van 80%.

• Inkomstenbelasting.
Geeft u een werknemer ook al een cadeautje met
diens verjaardag en komt u boven het bedrag uit?
Boven de €272 betaalt de werknemer dan
 inkomstenbelasting over zijn geschenken.

Geen woord over flexibel werkenden en kerst -
pakketten. Geen enkele belemmering ook, zo te zien.
Laten we dat beschouwen als een aanmoediging om 
te  investeren in een goede relatie met onze flexibele
 arbeidskrachten. 
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Epiloog: Een kerstpakket voor flexwerkers?

42 Bron: www.dezaak.nl, november 2015.
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Bijlage: Overzicht van geraadpleegde experts
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