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niveau, of deze medewerkers in aanmerking komen voor het tradi-

tionele kerstpakket.

Zelfstandigen
Er is in Nederland een sterke groei waarneembaar in het aantal zelf-

standigen zonder personeel (zzp’ers). Voorheen een fenomeen dat 

vooral in de bouw voorkwam, nu waarneembaar in tal van beroepen. 

Volgens sommigen is het een ontwikkeling die gevoed wordt door 

een gunstige conjunctuur en een krappe arbeidsmarkt, volgens an-

deren betreft het de ultieme emancipatie van de werknemer. Hier 

kan men overigens genuanceerd tegenaan kijken. Wanneer men-

sen uit eigen vrije wil besluiten om niet meer in loondienst te willen 

werken maar als kleine zelfstandige door het leven te willen gaan, 

eigen baas te zijn, opdrachten te doen waarvoor zij zelf kiezen en te 

willen werken waar en wanneer het hen uitkomt, is dit inderdaad een 

vorm van emancipatie. Wanneer medewerkers worden gedwongen, 

door werkgevers of door wet- en stelselwijzigingen, om zelf op te 

draaien voor de zogenaamde ‘leeglooprisico’s’, zoals gebeurt met 

bijvoorbeeld alfahulpen en vrachtwagenchauffeurs, is dit terecht te 

duiden als een vorm van uitbuiting. 

Alles wijst er echter op dat de groei vooral zit in de eerste categorie: 

hoog opgeleide medewerkers die ervoor kiezen zelfstandig te zijn. 

Overigens kan de term zzp’er als een verzamelnaam beschouwd wor-

den voor een grotere groep mensen die er voor kiest niet in reguliere 

loondienst bij een organisatie te werken: ook de uitzendkrachten, 

gedetacheerden, interimmers en vele professionals kunnen wat mo-

tivatie betreft tot deze categorie gerekend worden. Deze ontwikke-

ling gaat verder dan de door werkgevers in de jaren ’80 van de vorige 

eeuw ingezette trend tot flexibilisering. Het zijn nu ook werknemers 

zelf die voor deze ontwikkeling kiezen, wellicht niet zo zeer voor de 

‘bevrijding van de arbeid’ maar in ieder geval 

voor de ‘bevrijding van de organisa-

tie’. In dit verband kunnen 

we spreken van de 

modernisering 

van de 

arbeidsmarkt, waarbij de zzp’er minder afhankelijk is van één op-

drachtgever en de voorloper is van het idee dat de vaste baan voor 

het leven niet meer bestaat maar dat werknemers van werk naar 

werk gaan. 

Managementvraagstukken
Het gevolg van deze ontwikkeling is dat organisaties in toenemende 

mate gaan bestaan uit medewerkers die geen werknemer zijn. Dat 

levert boeiende managementvraagstukken op. Sommige kwesties 

lijken zeer triviaal, maar zijn het in de praktijk niet en leiden tot 

moeizame discussies. Wie komt er dit jaar in aanmerking voor een 

kerstpakket? Wie mag er mee met het bedrijfsuitje? Wie wordt er 

uitgenodigd voor het personeelsfeest? Met andere woorden: waar 

trekken we de grens om onze organisatie? Wie hoort er nog wel bij 

en wie niet?

Andere vraagstukken zijn meer inhoudelijk. Wie neemt er deel aan 

het werkoverleg? Wie mag participeren in onze bedrijfsopleidingen? 

Wie gaat er mee op de studiereis? En als we dan niet-werknemers 

daarvoor uitnodigen, moeten zij er dan voor betalen? 

Sommige onderwerpen moeten formeel geregeld worden. Wie is 

verantwoordelijk voor de gezondheid en het psychische welzijn van 

de medewerkers die bij ons werken, maar niet bij ons in dienst zijn? 

Wie wordt betrokken bij medezeggenschapsvraagstukken? Wie is 

nu eigenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk dat we 

leveren, hoe zit het met de aansprakelijkheid? Wie valt er onder onze 

verzekeringen? Hoe zit het met eigendomsrechten van producten 

of diensten die we samen met ingehuurde medewerkers of zzp’ers 

ontwikkelen?

Andere onderwerpen zijn strategisch van aard. Hoe maken we op-

timaal gebruik van de kennis en de netwerken van onze niet-vaste 

medewerkers? Kunnen we ons business model baseren op deze ma-

nier van werken? 

Managers worden in toenemende mate geconfronteerd met deze 

nieuwe besturings- en samenwerkingsvraagstukken. Tussen ma-

nager en zzp’er of ingehuurde interimmer/specialist bestaat geen 

traditionele gezagsrelatie of ruilrelatie zoals bij vaste werknemer. Er 

is sprake van een zakelijke, contractuele relatie waarin inspanningen 

of op te leveren resultaten zijn vastgelegd. Tegelijkertijd bestaat er 

bij deze medewerkers een even grote behoefte aan teamwork, sa-

menwerking, gezelligheid en binding met collega’s. 

Managers moeten zorgen voor een effectieve samenwerking tussen 

medewerkers die uiteenlopende relaties met het bedrijf hebben. De 

manager kan bij het beïnvloeden en invullen van deze arbeidsrelaties 

niet terugvallen op de hulp of de richtlijnen van de cao of het hand-

boek personeel: deze zijn immers niet van toepassing. Een nieuwe 

taak erbij voor de toch al zo overladen middenmanager? Overigens 

kan ook de – niet in dienst zijnde - medewerker niet terugvallen op 

de rechten en plichten die in deze hulpstructuren zijn vastgelegd.

“Ik kijk de tafel rond naar mijn team. Drie mensen in dienst van 

mijn organisatie. Vier mensen voor een dag per week uitgeleend 

door hun eigen organisatie. Vier anderen voor een paar dagen per 

week tegen betaling bij ons gedetacheerd. Twee adviseurs die we 

regelmatig inhuren op projectbasis tegen dagtarief. Twee mensen 

die drie dagen per week via een pay-roll constructie bij ons werken. 

Een HBO-docent die van zijn hogeschool na twintig jaar lesgeven 

een half jaar de tijd heeft gekregen om een docentenstage te lopen. 

Twee ‘pensionado’s’: vroege vutters die zich aangetrokken voelen tot 

ons werk en voor een bescheiden vergoeding met ons meewerken. 

Zes trainees die door hun werkgever voor drie dagen per week aan 

ons zijn uitgeleend. Boekhouding en ondersteuning bij kantoorau-

tomatisering hebben we uitbesteed; de mensen zien we echter bijna 

wekelijks. En iedereen heeft, op z’n eigen manier, een bijdrage ge-

leverd aan het resultaat dat we het afgelopen jaar hebben bereikt.” 

Wat we hier signaleren is dat de traditionele organisatiegrenzen 

aan het vervagen zijn. Het is niet meer helder aan te geven waar 

de eigen organisatie ophoudt en een andere begint. En dit terwijl 

vrijwel alle bestaande systemen, wet- en regelgeving, management-

handboeken en hrm-theoriën uitgaan van helder omschreven orga-

nisatiegrenzen en een duidelijk onderscheid tussen werknemers en 

niet-werknemers.

Werknemer
Een werknemer is een onlosmakelijk onderdeel van de organisatie. 

De verankering ligt in het Burgerlijk Wetboek, waarin het begrip 

‘werknemer’ wordt gedefinieerd. De cao of het handboek personeel 

van een organisatie geeft scherp aan wie wel en wie niet tot de cate-

gorie ‘werknemers’ gerekend wordt. Ook de begripsbepalingen van 

het pensioenfondsreglement, van de Wet op de ondernemingsraden 

(WOR), van het contract met de arbodienst, van de mensen die in 

aanmerking komen voor ‘employee-benefits’, van de mensen die 

vallen onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of onder de 

regelingen van het O&O-fonds maken een duidelijk onderscheid 

tussen ‘werknemers’ en ‘anderen’. De ‘anderen’ worden overal van 

uitgesloten, omdat ze formeel geen deel uitmaken van de organi-

satie. 

Dit organisatiebegrip, gebaseerd op de organisatie als afgerond 

geheel dat in hoofdzaak uit werknemers bestaat, is in toenemende 

mate achterhaald. De organisatie kent steeds meer rafelranden, 

openingen en half doordringbare scheidingswanden. Deze ontwik-

keling wordt zowel door de bedrijven zelf als door werknemers in 

gang gezet. Neem bijvoorbeeld een groot Nederlands bedrijf, dat 

besluit zijn ict-activiteiten uit te besteden aan een serviceverlener op 

dat gebied. De medewerkers volgen het werk dat wordt uitbesteed 

en treden in dienst bij de ict-dienstverlener, maar blijven hetzelfde 

werk doen op dezelfde locatie (bij de oude werkgever) en in hetzelfde 

kantoor als voorheen. Zij ontmoeten dagelijks de oud-collega’s, 

eten met hen in dezelfde kantine, maar blijken opeens uitgesloten 

te zijn van het bedrijfsuitje en mogen niet meer meedoen met het 

bedrijfsvoetbaltoernooi. Ook krijgen zij een ander toegangspasje en 

mogen ze geen gebruik meer maken van de par-

keerplaatsen voor medewerkers. 

Binnen het bedrijf woeden 

verhitte discussies, tot 

op het hoogste 

Vervagende organisatiegrenzen

Wie hoort erbij?

Ton de Korte is directeur van het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie.

Bedrijven werken steeds meer samen met medewerkers die niet tot de vaste kern werknemers behoren, zoals 

zzp’ers, gedetacheerden en uitzendkrachten. Dat roept een aantal vragen op, bijvoorbeeld over wie het kerst-

pakket krijgt, wie er mee mag doen met de medezeggenschap of voor wie de bedrijfsopleiding bedoeld is. 

Volgens Ton de Korte doen organisaties er goed aan met deze vragen aan de slag te gaan.
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Fricties
Met het vervagen van de grenzen van de organisatie zullen nieuwe 

ontwerp- en besturingsregels voor de organisatie nodig zijn. Hierbij 

zullen klassieke organisatieparadigma’s, gebaseerd op Tayloriaans 

denken, als hiërarchie, coördinatie en controle moeten worden ver-

vangen door nieuwe paradigma’s als vertrouwen, verbinden, samen-

werken en ontwikkeling en benutting van talenten. Van collectiviteit 

naar maatwerk. Dit vereist ook innovatie in procedures, handboeken 

en ‘managementmores’. 

Voor het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie vormde dit de 

aanleiding om bij een aantal organisaties op zoek te gaan naar deze 

nieuwe vraagstukken. De meeste van de door ons onderzochte or-

ganisaties kennen een rijk pallet aan arbeidsrelaties. De associatie 

met een bijenkorf, waar men in- en uitvliegt heeft ons geïnspireerd 

tot de verzamelnaam ‘dartels’ (Diversiteit in ArbeidsRelaties). Over 

de centrale vraag hoe een organisatie met veel verschillende ar-

beidsrelaties een optimale samenwerking en continuïteit  tot stand 

brengt wordt in eerste instantie niet zoveel nagedacht. De primaire 

aandacht gaat uit naar werven en presteren, uitmondend in een 

arbeids- of opdrachtnemerscontract. De ‘zachtere’ hr-tools als be-

oordelen, ontwikkelen, inspraak, teamvorming, relatie- en kennis-

management als ook aansprakelijkheid of intellectueel eigendom 

komen in de regel pas in tweede instantie aan de orde, soms na 

ontstane fricties. We onderscheiden vier fricties. 

1: Dartels als tweede keuze, een risico op het onderbenutten van kwaliteiten

Deze situatie ontstaat als de opdrachtgever de voorkeur geeft aan 

de rol van werkgever met vast personeel, maar dit niet (volledig) 

haalbaar blijkt. Om dan alsnog in de capaciteit te voorzien, worden 

dartels aangetrokken, soms ondoordacht met onvoorziene effecten 

op de aansturing en samenwerking. Uit diverse voorbeelden blijkt 

dat dartels zeker in eerste instantie vaak onder hun niveau worden 

ingezet. Vaste medewerkers en leidinggevenden hebben de neiging 

minder verantwoordelijke of minder leuke klussen bij de dartel neer 

te leggen. Dit neemt wel af bij meer frequente of langdurige inzet. 

Zeker voor de dartel die juist uitdaging zoekt in het werk is dit on-

bevredigend, anderen leggen zich erbij neer.

2: “Help, mijn personeel wordt liever eigen baas”

Bij een aantal onderzochte organisaties zijn vaste medewerkers voor 

zichzelf begonnen. Dat bracht een grote schok teweeg bij de baas 

en bij de collega’s, met gevoelens van ‘in de steek laten’ en ‘gaan 

voor het geld’. 

3: Jaloezie over verschil in arbeidsvoorwaarden

Materiële verschillen veroorzaken onbewust fricties tussen vast 

en ingehuurd personeel. De materiële verschillen bestaan uit ver-

schil in honorering voor hetzelfde werk, werktijden of secundaire 

arbeidsvoorwaarden. Bij dat laatste gaat het vooral om de kleine 

attenties, zoals kerstpakketten, werkkleding, maar ook om deel-

name aan opleidingen die vaste medewerkers wel, maar dartels 

niet krijgen. Soms gebeurt dit bewust, men betaalt immers al een 

all-in tarief voor dartels, veelal echter ook onbewust met verschillen 

tussen afdelingen binnen één organisatie. Zo worden de niet-vaste 

medewerkers van een werkgeversvereniging niet uitgenodigd voor 

de zomeruniversiteit, enkel en alleen omdat ze niet op de lijst van 

vaste medewerkers staan die als basisbestand wordt gebruikt. De 

uitsluiting van dartels komt op hen over als dat ze er niet bijhoren, 

wat lang niet altijd overeenstemt met het signaal dat de betrokken 

organisatie en/of de leidinggevende aan de dartel wil geven.

4: Multi-opdrachtgeverschap

Dartels hebben vaak met meerdere opdrachtgevers te maken. Dat 

geldt vooral voor gedetacheerden, die in tegenstelling tot zzp’ers en 

uitzendkrachten vaak hun primaire loyaliteit hebben liggen bij de 

detacherende organisatie. Zo is het bij een kennisorganisatie merk-

baar dat gedetacheerden twee petten op hebben, ondanks de passie 

die zijn hebben voor het gezamenlijke doel. Er ontstaan spanningen 

als gedetacheerden prioriteit moeten geven aan één van beide op-

drachtgevers, qua tijd, loyaliteit of belangen. 

aanbevelingen
De geconstateerde fricties leiden tot een aantal aanbevelingen.

• Besteed naast aandacht aan de bezetting ook aandacht aan 

de ‘zachtere’ hr-tools als beoordelen, ontwikkelen, inspraak, 

teamvorming, relatie- en kennismanagement (samenwerkings-

relatie).

• Ga na welke effecten materiële en immateriële verschillen teweeg 

kunnen brengen tussen diverse groepen dartels en vaste mede-

werkers. Probeer de verschillen die negatief kunnen uitpakken te 

overbruggen of leg ze helder uit.

• Formuleer bewust beleid over diversiteit en communiceer dat.

• Bij frequente inhuur loont het te investeren in netwerken en pools, 

zowel om te kunnen beschikken over de gewenste kwantiteit als 

kwaliteit.

• Selecteer op kwaliteit en betrokkenheid.

• Zorg voor een duidelijk aanspreekpunt voor dartels, zodat ze ook 

hun ideeën en motivatie kunnen uiten.

• Neem voornemens van vast personeel tot zzp-schap serieus, be-

spreek dit en maak zakelijke maatwerkafspraken met een dui-

delijke eindtermijn voor geleidelijk afscheid en wellicht latere 

inhuur.

• Zet dartels volledig in.

• Wees bewust van een mogelijk twee-pettenprobleem bij gedeta-

cheerden. Bespreek dit openlijk, zowel met gedetacheerde als met 

de detacherende organisatie en stuur op betrokkenheid.

Een jaar geleden in de kerstvakantie heb 

ik met rode oortjes De Prooi van Jeroen 

Smit gelezen, een meesterwerk waarvoor 

Smit onlangs terecht de Machiavelliprijs 

kreeg toegekend. De hoorzittingen van de 

Commissie-De Wit probeerden de soap 

rondom ABN Amro nog eens dunnetjes 

na te spelen, maar staken daarbij schril af. 

Met name stuitend vond ik dat Rijkman 

Groenink zich ongehinderd kon beklagen 

dat Nout Wellink en Wouter Bos niet een 

beetje losser met de regels waren omgegaan 

om Dé Bank te redden uit de klauwen van 

het consortium van RBS, Fortis en Banco 

Santander. Onbegrijpelijk dat niemand 

hem confronteerde met de rol die hij nota 

bene zelf gespeeld heeft in het aanscherpen 

van die regels. Ik herinner me namelijk nog 

goed hoe diezelfde Rijkman Groenink lang 

voor het ABN Amro debacle een prominente 

rol speelde in een lobby van de grootban-

ken om de Europese bankenrichtlijn aan 

te scherpen, zodat toezichthouders niet 

op oneigenlijke gronden een buitenlandse 

overname van een van hun nationale banken 

konden tegenhouden of eindeloos traineren. 

Groenink mocht van toenmalig minister van 

Financiën Gerrit Zalm zelfs aanschuiven bij 

de informele EcoFinraad in Scheveningen in 

September 2004 om zijn beklag te doen over 

de tegenwerking die ABN Amro ondervond 

bij de overname van Antonveneta door de 

Italiaanse centrale bankpresident Fazio. 

De Groenink-lobby voor aanpassing van 

‘artikel 16’ van de bankenrichtlijn was intus-

sen buitengewoon succesvol. De Europese 

Commissie kwam inderdaad met zeer res-

trictieve criteria. Een nationale toezicht-

houder zou alleen nog op strikt prudentiële 

gronden bezwaar kunnen maken tegen een 

overname door een buitenlandse bieder. 

Met mijn fractie in het Europees Parlement 

vond ik indertijd dat je ruimer moest kijken 

dan alleen naar financiële soliditeit. We 

kwamen niet verder dan het opnemen van 

een criterium over de reputatie van de over-

nemer. Volgens ons waren daarvoor ook 

aspecten van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen van belang. De rechtse meer-

derheid in het parlement en de lidstaten met 

Nederland voorop wezen dat echter scherp 

van de hand. De bankensector moest con-

solideren; er moest  vrij baan gemaakt voor 

grensoverschrijdende overnames. Maar toen 

de richtlijn in september 2007 gepubliceerd 

werd, manifesteerden zich  de eerste tekenen 

van de crisis en keerde het tij. 

Ook Nederland had de ‘Antonveneta-

richtlijn’ in maart 2009 al ingevoerd moeten 

hebben, maar dit ‘koekje van eigen deeg’ 

ligt het ministerie van Financiën en de 

Tweede Kamer nu toch zwaar op de maag. 

In 2007 toen ABN Amro niet meer jager (op 

Antonveneta) maar prooi (van het consor-

tium) geworden was, kon Wellink het niet 

maken om ook maar de schijn te wekken 

van protectionistische ingrepen. Hij heeft 

de overname als braafste jongetje van de 

klas goedgekeurd zoals het hoorde: op zui-

ver prudentiële gronden. “Met de kennis van 

nu” blijkt dat die gronden helemaal niet zo 

solide waren: hij kreeg niet voldoende of be-

wust verkeerde informatie van zijn collega 

toezichthouders. De Engelse overheidssteun 

voor RBS, die toen al speelde, werd voor hem 

verborgen gehouden en ook over Fortis is 

nog steeds niet de onderste steen boven.

Les 1 - even opletten jongens en meisjes van 

Jan de Wit - is dus dat je in een Europese 

interne markt met Europese regels het toe-

zicht op grote internationale financiële in-

stellingen die daarin grensoverschrijdend 

opereren, niet aan tientallen nationale 

toezichthouders over kunt laten, die elkaar 

voor de gek houden en hun eigen nationale 

troetelkampioenen afschermen en matsen. 

Daarvoor heb je een sterke Europese onaf-

hankelijke toezichtsautoriteit nodig, die bo-

ven de partijen en nationale belangen staat, 

overzicht over alle dwarsverbanden heeft 

en sterke bevoegdheden krijgt om die grote 

spelers af te houden van een volgende crisis.

Les 2 is dat Europese regelgeving niet ver-

kokerd alleen over puur economische 

markttechnische aspecten kan gaan, maar 

de sociale en maatschappelijke impact van 

die regels moet meenemen. Of het nu gaat 

om fusies en overnames, om het verbod op 

staatssteun, om openbaar aanbesteden of 

het vrij verkeer van kapitaal: de crisis van 

de afgelopen jaren laat zien dat de markt 

wel degelijk getemd moet worden met een 

bredere dompteurset dan alleen de huidige 

interne marktregels en dat het een illusie is 

dat we Bokito van ons lijf kunnen houden 

door bredere greppels tussen de Europese 

markt en de Hollandse polder aan te leggen. 

Laten we dus niet met de krokodillentranen 

van Groenink meehuilen. De ‘Antonveneta- 

richtlijn’ op sterk water zetten en terugval-

len op een protectionistische aanpak (kleine 

banken alleen voor eigen gebruik) lost niks 

op. Een nieuwe Europese aanpak is nodig die 

uitgaat van de maatschappelijke functie van 

financiële markten en de dienstverlenende 

rol van banken voor de economie. Back to 

basics, maar wel in Europees verband, dat 

is andere koek! 

ieke van den burg

koekje	vaN	eigeN	Deeg

Ieke van den Burg beheert de Stichting À Propos.


