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VOORWOORD

Samen
verder
op weg

O

Op 1 januari 2016 bundelen de abu en
de vpo hun krachten en zal de vpo niet
langer een zelfstandige brancheorganisatie zijn. Het klinkt misschien raar,
maar dat is alle reden voor een feest!
Want het grootste succes van de vpo is
dat de vereniging zich nu kan opheffen.

In haar negenjarige bestaan heeft de vpo zich sterk gemaakt voor
de verdere professionalisering van payrolling. Payrolling wordt
vaak gekenschetst als een relatief jonge loot aan de stam van flexoplossingen. Maar wat is jong? Payrolling avant la letrre bestond
zo’n twintig tot dertig jaar geleden al. Ironisch genoeg kwam het
initiatief voor deze vorm van ‘payrollen’ vanuit de overheid. Medewerkers van Rotterdamse buurthuizen hadden de status van
‘ambtenaar’, en dat wilde men niet langer. Dus werd een organisatie opgericht die de buurthuismedewerkers in dienst nam. Dat
model werd later door andere sectoren – zoals de zorg – overgenomen.
Payrollen was er dus al, voordat het zo werd genoemd. Maar als
professionele vorm van hr-dienstverlening bestaat payrolling nu
ongeveer vijftien jaar. Als flexvorm is het een antwoord op de regeldrift van de overheid. Het bood - en biedt - een oplossing aan ondernemers die het werkgeven te ingewikkeld en te risicovol zijn
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JEU CLAES

gaan vinden. Dat de markt daar behoefte aan had, bleek al snel.
Payrolling was een instant success.
Echter, dat succes had ook zijn keerzijde. Er verschenen ‘cowboys’
op de markt voor wie woorden als ‘transparantie’ en ‘zorgplicht’
niet bestonden, en die er geen moeite mee hadden om de regels te
omzeilen. De reactie vanuit de vakbondswereld en een aantal
politieke partijen liet niet lang op zich wachten. Payrolling werd,
geheel ten onrechte, geframed als een ‘minderwaardige’ vorm van
flex. Payrolling werd zo slachtoffer van het eigen succes.
In die woelige jaren heeft de vpo altijd pal gestaan voor payrolling,
ondanks alle weerstand. Waarom? Omdat de arbeidsmarkt zit te
springen om payrollkrachten. Een van de belangrijkste wapenfeiten van de vpo is ongetwijfeld geweest dat het een solide vorm van
payrolling op de kaart heeft gezet. Met goede arbeidsvoorwaarden
en kwaliteitskenmerken die het kaf van het koren scheiden. Het

“De diverse vormen van flex - inclusief
payrolling - kruipen steeds dichter naar
elkaar toe en worden meer en meer
mengvormen van elkaar.”

“Het is dan ook een logische stap dat de
belangenbehartiging door een sterke
partij als de abu wordt voortgezet.”

AART VAN DER GAAG

heeft geleid tot een transparante én professionele hr-dienstverlening door payrollbedrijven, die véél meer dan ‘salarisverwerkers’
zijn. Verzuimbeheer, loopbaanbegeleiding, opleiding & ontwikkeling en van-werk-naar-werkbemiddeling zijn inmiddels onderdeel
van het dienstenpakket. De payrollbranche is in sneltreinvaart
volwassen geworden.
Payrolling is dan ook niet meer weg te denken van onze arbeidsmarkt. Voor werkgevers betekent het ontzorging en risicobeheersing, waardoor er weer ruimte voor ondernemen ontstaat.
Het levert een belangrijke bijdrage om bijna 200.000 mensen aan
het werk te helpen en te houden. Vooral voor degenen met een
afstand tot de arbeidsmarkt - zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden, langdurig zieken en arbeidsbeperkten - biedt payrolling een
laagdrempelige toegang tot die arbeidsmarkt.

vorm van hr-dienstverlening en zich daarmee gesetteld op de flexen de arbeidsmarkt. De diverse vormen van flex - inclusief payrolling - kruipen steeds dichter naar elkaar toe en worden meer en
meer mengvormen van elkaar. Het is dan ook een logische stap dat
de belangenbehartiging door een sterke partij als de abu wordt
voortgezet. Het sluit bovendien naadloos aan bij de bredere dienstverlening die de abu als brancheorganisatie wil bieden. Het is nu
aan de abu om te laten zien dat payrollen ten volste bestaansrecht
heeft. En dat deze vorm van hr-dienstverlening, net als andere
vormen van flexibiliteit, een belangrijke toegevoegde waarde heeft
voor onze arbeidsmarkt. Hoe groot die toegevoegde waarde is, kunt
u lezen op iedere pagina van dit boek.
Wij wensen u veel leesplezier!
JEU CLAES, voorzitter vpo

In de aflopen jaren heeft payrolling zich ontwikkeld tot een brede

AART VAN DER GAAG, voorzitter abu
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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INLEIDING

Wat is payrolling?
Sinds de introductie zo’n vijftien jaar geleden, heeft payrolling als vorm van hr-dienstverlening inmiddels een volwaardige plek op de Nederlandse arbeidsmarkt verworven.
Ruim 194.000 mensen werken momenteel op payrollbasis, van wie het overgrote deel – in
totaal 73% – in een mkb-bedrijf werkzaam is.
Payrolling is een vorm van het ter beschikking stellen van arbeid,
waarbij de opdrachtgever (inlener) zelf verantwoordelijk is voor de
werving en selectie van de werknemer. De werknemer komt vervolgens in dienst bij de payrollonderneming. Deze payrollonderneming neemt het werkgeverschap over en daarmee ook zoveel
mogelijk de personele, financiële en administratieve verplichtingen die daarbij horen. In tegenstelling tot uitzendwerk gaat het bij
payrollen vaak om een meer langdurige relatie tussen werknemer
en werkgever. In de afgelopen jaren zijn payrollondernemingen
sterk geprofessionaliseerd en heeft het payrollen zich ontwikkeld
tot een brede vorm van hr-dienstverlening. Payrollondernemingen
zijn meer dan een ‘salarisverwerker’. De dienstverlening richt zich
onder meer óók op verzuimbegeleiding, loopbaanbegeleiding, opleiding & ontwikkeling en van-werk-naar-werkbemiddeling.

uitzendkrachten zijn in beginsel van toepassing voor payrollbedrijven. Payrollbedrijven die geen lid zijn van de brancheverenigingen
die de betreffende cao’s voor uitzendkrachten afsluiten, zijn gebonden aan de (in de regel) algemeen verbindend verklaarde CAO voor
Uitzendkrachten van de abu. Enkele payrollbedrijven hebben een
eigen cao met een vakbond afgesloten, sommige zijn daarmee ook
gedispenseerd van de algemeenverbindendverklaring van de abucao. Daarnaast kan het voorkomen dat payrollbedrijven eigen
arbeidsvoorwaardenregelingen hanteren ‘boven op’ de algemeen
verbindend verklaarde abu-cao.

Hoe is payrolling geregeld?

Payrollmedewerkers kunnen aanspraak maken op een goed pakket
arbeidsvoorwaarden. Het is een wijdverbreid misverstand dat zij
mindere arbeidsvoorwaarden hebben. Door alle payrollondernemingen die zijn aangesloten bij de abu, wordt minimaal de abucao toegepast. Dat betekent dat ook voor payrollkrachten de

De payrollovereenkomst valt onder de definitie van de uitzendovereenkomst (artikel 7:690 bw). De bestaande bedrijfstakcao’s voor
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Welk belang hebben werknemers
bij payrolling?

“Payrollkrachten
hebben geen status
aparte.”

“Zonder payrollen had
mijn bedrijf nooit zo
snel kunnen groeien.”

Directeur Erik Heijdendael,
onderwijsstichting Innovo

Horecaondernemer
Mark Nijhuis

inlenersbeloning vanaf dag één geldt. Compleet met adv, toeslagen, onkostenvergoedingen, periodieken en loonsverhogingen.
Regelmatig worden de arbeidsvoorwaarden uit de abu-cao nog
‘opgeplust’, omdat payrollbedrijven een ruimere arbeidsvoorwaardenregeling hanteren. Bovendien zijn payrollwerknemers verzekerd voor ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en bouwen zij gewoon pensioen op.
Payrollkrachten kunnen dus aanspraak maken op deugdelijke
arbeidsvoorwaarden, goede sociale verzekeringen en hebben een
goede ontslagbescherming. Maar payrolling biedt meer. Payrollondernemingen bieden een professionele hr-ondersteuning. Dat
garandeert de payrollkracht van een tijdige loonuitbetaling, een
correcte cao-toepassing, een juiste looninschaling en goede verzuimbegeleiding.
Payrollondernemingen maken – door hun uitgebreide werkgeversnetwerk – transities op de arbeidsmarkt een stuk eenvoudiger, ook
daar hebben payrollkrachten baat bij. Op basis van de abu-cao
wordt daarnaast een deel van de loonsom gereserveerd als opleidingsbudget en profiteren payrollwerknemers van de van-werknaar-werkbegeleiding. Dit alles betekent in de praktijk dat payrollondernemingen actief bijdragen aan de inzetbaarheid van en
werkzekerheid voor de payrollkrachten die bij hen in dienst zijn.

Wat is het belang voor werkgevers
van payrolling?
Er ligt bij werkgevers een duidelijke behoefte om van payrolling
gebruik te maken. Het formele werkgeverschap wordt uitbesteed,
maar opdrachtgevers blijven zelf verantwoordelijk voor de werving
& selectie. Dat levert niet alleen een kostenvoordeel op, veel werkgevers blijken die werving & selectie ook bij voorkeur in eigen hand
te willen houden.
Het voornaamste motief waarom werkgevers kiezen voor deze payrolling, is de behoefte aan flexibiliteit. Dat blijkt uit een recent
onderzoek dat onderzoeksinstituut Panteia deed in opdracht van
de abu. Een grillige markt en – soms wereldwijde – concurrentie
maakt dat bedrijven voortdurend moeten kunnen op- en afschalen.
Het beheersen van werkgeversrisico’s is tevens een belangrijke
reden om te kiezen voor payrolling: door veel werkgevers wordt de
huidige wetgeving als ‘beknellend’ ervaren. Door de grote aantallen mensen die payrollondernemingen bemiddelen, zijn zij beter
in staat deze risico’s te dragen.
Veel – vooral kleinere – ondernemingen worstelen tevens met de
complexiteit van het werkgeverschap. Ze worden geconfronteerd
met een forse hoeveelheid wet- en regelgeving en zijn door het
ontbreken van een hr-afdeling niet in staat om een goede salarisen personeelsadministratie op te zetten. Payrollondernemingen
bieden uitkomst: zij nemen als ‘formeel werkgever’ al die werkgeverstaken over en ‘ontzorgen’ daarmee veel mkb-bedrijven.

“Payrollen is niet meer
weg te denken van onze
arbeidsmarkt.”

“Payrollen kan het
verschil maken tussen
werk en géén werk.”

Bob Weghorst, manager Payroll
uitzendorganisatie Timing

Mark van Oosterhout, medeeigenaar raaak Personeel
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Ook op het gebied van opleidingen, het aanvragen van subsidies,
het regelen van pensioenzaken, van-werk-naar-werkbemiddeling
en verzuimbeheer (‘tot aan de wia aan toe’) wordt de opdrachtgever door de payrollonderneming ontlast. Dat geeft lucht, waardoor
ondernemers zich meer kunnen richten op hun kerntaak: het
ondernemen zélf.

Hoe wordt invulling gegeven
aan goed werkgeverschap?
In het geval van payrolling is er geen sprake van een ‘klassiek werkgeverschap’, maar van een gedeeld werkgeverschap tussen opdrachtgever en payrollonderneming. Het uitbesteden van het juridische werkgeverschap aan de payrollonderneming, leidt er niet
toe dat er sprake is van een ‘status aparte’ van payrollkrachten.
Doordat inleners zelf betrokken zijn bij de werving & selectie van
hun werknemers, is er al een directe binding met de opdrachtgever.
Daarnaast blijkt uit een recent onderzoek van Panteia (2015) dat
80% van alle bedrijven de payrollmedewerkers gewoon bij de eigen
organisatie betrekt.
Voor payrollondernemingen geldt door het abu-lidmaatschap dat
zij staan voor financiële betrouwbaarheid, professioneel werkgeverschap en transparante dienstverlening. Opdrachtgevers kunnen
ervan op aan dat de vereiste werkgevers- en werknemersbelastin-
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gen worden afgedragen. Voor payrollwerknemers zijn de rechten
vastgelegd in een regulier arbeidscontract en wordt de inlenersbeloning vanaf dag één toegepast. Op basis van de Wet verbetering
poortwachter (wvp) wordt verzuimbeheer door het payrollbedrijf
gestalte gegeven. Er worden opleidingsgelden gereserveerd en samen met de opdrachtgever wordt uitvoering gegeven aan scholing
en ontwikkeling van payrollkrachten. Datzelfde geldt voor loopbaanadvisering en de begeleiding bij het vinden van een nieuwe
baan. Samen met de opdrachtgever wordt derhalve een bewuste
invulling gegeven aan goed werkgeverschap.

Hoe draagt payrolling bij aan
de toegang tot de arbeidsmarkt?
Payrolling biedt werknemers vooral een laagdrempelige toegang
tot de arbeidsmarkt. Voor jongeren die net uit de schoolbanken
komen, maar vooral ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden, langdurig
zieken en arbeidsgehandicapten. Payrollen beperkt de risico’s voor
werkgevers en helpt hen om een weg te vinden in het woud van
regelingen en subsidies. Daarmee verlaagt payrolling de drempel
voor ondernemers om met mensen uit de doelgroepen aan de slag
te gaan. Of, zoals elders in dit boek verwoord: payrollen kan daarmee het verschil maken tussen werk en geen werk.
Daarnaast blijkt uit onderzoek van Panteia, dat payrolling groei

“Payrollen biedt
hele goede arbeidsvoorwaarden.”

“Payrollen is antwoord
op complexiteit
werkgeverschap.”

Tabe de Vries, algemeen
manager Landelijke
Personeelsdiensten

Toon Naber, voorzitter
Koninklijke Horeca Nederland

PAYROLLING: DE FEITEN & CIJFERS
In 2014 telde Nederland 194.400 payrollwerknemers.
Dat komt neer op 3,3% van het totale aantal banen.
73% van alle payrollkrachten werkt in een mkb-bedrijf.
Voor 64% van de payrollkrachten betekent het een nieuwe baan.
Een kwart van de werknemers was voorafgaand aan de payrollbaan
werkloos of arbeidsongeschikt.
Van de payrollkrachten is 24% laag opgeleid, 42% middelbaar opgeleid
en 34% hoog opgeleid.

mogelijk maakt. Bedrijven die doorgroeien, nemen niet direct
iedereen voor onbepaalde tijd in dienst. Ze willen eerst zien of de
groei wel doorzet. Met behulp van payrolling kunnen ze toch doorgroeien.

Wat is de maatschappelijke
waarde van payrolling?

arbeidsvoorwaarden. En, niet onbelangrijk, ondersteuning door
een hr-dienstverlener die véél verder gaat dan de betaling van het
salaris alleen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
zorgt payrolling voor een laagdrempelige toegang tot die arbeidsmarkt. Zoals een van de geïnterviewden in dit boek dan ook concludeert: “Payrollen is niet meer weg te denken van onze arbeidsmarkt.”

Payrolling heeft in de afgelopen jaren zijn waarde voor de Nederlandse arbeidsmarkt bewezen. Het levert bedrijven en organisaties
de broodnodige flexibiliteit, waardoor ze sneller kunnen groeien.
Waar werkgevers, vooral in het mkb, vaak aarzelen om werknemers
in dienst te nemen vanwege financiële risico’s en administratieve
lasten, biedt payrollen een uitkomst.
Voor werknemers betekent payrolling vooral een baan met goede
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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FEITEN EN CIJFERS

Ruud van der Aa, hoofdonderzoeker Ecorys:

“Payrolling heeft
een belangrijke
waarde voor de
arbeidsmarkt”
In 2015 verscheen het onderzoek Dynamiek op de Nederlandse Arbeidsmarkt, een gezamenlijke
publicatie van tno en het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs). Onderzoekers Ruud van
der Aa en Jena de Wit van onderzoeksinstituut Ecorys deden – in opdracht van het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – specifiek onderzoek naar de motieven van
werkgevers en werknemers om te kiezen voor flexibele arbeid.
“In de afgelopen jaren zien we een toename
in het aantal flexibele arbeidscontracten,”
stelt Ruud van der Aa vast. En ook voor de
komende jaren verwacht Van der Aa een
verdere groei van flexibiliteit. “In de afgelopen jaren van laagconjunctuur was flexibiliteit voor veel bedrijven een keuze om de
vaste kosten laag te houden en te kunnen
overleven. Nu het weer wat beter gaat, zullen bedrijven bij personeelsuitbreiding dat
in eerste instantie zoeken in vergroting van
de flexschil. Omdat ze het nog niet aandurven om mensen vast in dienst te nemen.”
Van der Aa onderzocht met zijn collega Jena
12
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de Wit de motieven van werkgevers en werknemers om voor flexibiliteit te kiezen. Er
deden ruim 600 werkgevers en 1.100 werknemers aan het onderzoek mee. Van der Aa:
“We hebben onderzoek gedaan in de sectoren landbouw, transport, media, bouw en
zorg. We hebben voor deze sectoren gekozen,
omdat we daar konden verwachten alle
flexibele contractvormen aan te treffen.”

Volatiliteit
Het hoofdmotief voor werkgevers om van
flexwerk gebruik te maken, is volgens Van
der Aa ‘volatiliteit’: de wisselvalligheid van
het werk én de tijdelijk beperkte beschik-

baarheid van eigen personeel, als gevolg van
ziekte, zwangerschap of vakantie. “Vooral
uitzendwerk wordt voor dat doel ingezet.”
Daarnaast spelen er volgens Van der Aa nog
andere motieven. “Tijdelijke contracten
worden vaak gebruikt als een ‘verlengde
proeftijd’, zodat werkgevers kunnen zien
wat voor vlees ze in de kuip hebben. Bij detachering gaat het vaak om een tekort aan
personeel voor specialistisch werk en ook
zzp’ers worden ingezet bij pieken in – vaak
specialistisch – werk.” Bij payrollen zijn de
belangrijkste werkgeversmotieven wederom
de wisselvalligheid in de productie, maar
spelen ook de lagere kosten en het beheersen

Hoofdmotief van werknemers voor huidige contractvorm
Tijdelijk
(n=397)

Uitzend
(n=369)

Payroll
(n=101)

Zzp
(n=367)

%

%

%

%

Noodgedwongen,
op zoek naar vast werk

61

49

38

17

Eigen beschikbaarheid en
persoonlijke motieven

39

23

24

47

Financiële motieven,
zekerheid van inkomen

0

23

33

10

Inhoud van het werk

0

5

5

26

Totaal

100

100

100

100

Uitzendwerk
(n=295)

Payrolling
(n=136)

Detachering
(n=131)

Zzp
(n=276)

%

%

%

%

A Aandeel bedrijven dat
contractvorm gebruikt

29

9

12

25

B Aandeel bedrijven dat
contractvorm structureel gebruikt

10

3

3

10

C Aandeel bedrijven dat contractvorm
structureel inzet binnen groep die gebruik
maakt van contractvorm (B/C)

36

31

21

43

Bron: Ecorys werknemersonderzoek

Aandeel bedrijven per contractvorm (n=627)

Bron: Ecorys werknemersonderzoek

NB: Bedrijven kunnen meer dan een flexibele contractvorm gebruiken
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“Payrolling heeft als flexvorm een belangrijke waarde voor de
arbeidsmarkt, en heeft daarin een eigenstandige plek tussen de
overige flexvormen.”
van risico’s een rol. Van der Aa: “Werkgevers willen via payrolling
wel invloed houden op de werving & selectie, maar het formele
werkgeverschap besteden ze uit.”
De ‘ontzorging’ op hr-gebied wordt volgens onderzoekster Jena de
Wit door werkgevers veelvuldig als argument aangevoerd om te
gaan payrollen.“Voor met name kleine ondernemers is de administratie rondom arbeidscontracten en lonen een behoorlijke belasting, die er door de hectiek van alledag nog wel eens bij in wil
schieten. Met alle risico’s van dien. Zoals een werkgever die er ineens achterkomt dat er nog een stapeltje contracten op zijn bureau
ligt, waardoor een tijdelijk contract ineens stilzwijgend in een vast
contract is overgegaan.” Het beheersbaar maken van risico’s speelt
volgens haar ook op het vlak van ziekte en arbeidsongeschiktheid.
“Bij payrollen ligt dat risico niet bij de opdrachtgever, maar bij de
payrollonderneming. Voor veel kleine bedrijven is die risicovermindering een reden om te kiezen voor payrolling.” Bovendien
speelt in een aantal sectoren een rol dat werkgevers eigenrisicodrager voor de ww zijn, zegt De Wit. “Bij ontslag moeten ze dan
zelf de kosten van de ww betalen en soms ook een bovenwettelijke
ww-uitkering. Als een organisatie dan te maken heeft met een krap
budget, dan wil men dat financiële risico niet lopen. En dan biedt
payrolling uitkomst.”

Idee fixe
Door de overname van hr-taken en risico’s door het payrollbedrijf,
is payrollen echter geen ‘goedkope flexvorm’ voor werkgevers, benadrukt De Wit. “Dat is een idee fixe. De payrollonderneming
brengt voor al die diensten uiteraard gewoon een bedrag in rekening. Werkgevers payrollen dus niet omdat het zo goedkoop is.
Want dan kunnen ze bijvoorbeeld beter kiezen voor tijdelijke contracten.” Een ander onjuist beeld dat door het onderzoek ontze14

VOLOP KANSEN MET PAYROLLING

nuwd wordt, is dat payrollen op grote schaal structureel zou worden ingezet. Van der Aa: “Payrollcontracten worden slechts
incidenteel op structurele wijze ingezet. Slechts bij 3% van de geënquêteerde organisaties was dat het geval.”

Motieven werknemers
Voor werknemers is het allerbelangrijkste motief voor flexwerk het
hebben van een baan en daarmee inkomsten. Van der Aa: “Het alternatief is het niet hebben van werk, dus accepteert men dat het
niet om een vaste baan gaat.” Maar vaak is het flexibele contract
wél de opstap naar een meer structurele arbeidsrelatie met een
werkgever, constateert Van der Aa. “Dat geldt ook voor payrollen.
Mensen bouwen een cv op en krijgen werkervaring. Daarmee hebben ze een grotere kans op een langer of vast contract.”
“Payrolling heeft als flexvorm een belangrijke waarde voor de arbeidsmarkt, en heeft daarin een eigenstandige plek tussen de overige flexvormen,” concludeert Van der Aa. “Wel denk ik dat ook in
geval van payrolling het van wezenlijk belang is dat de inlener en
de payrollonderneming beide oog houden voor scholing en ontwikkeling van de werknemer. Hoe dat precies wordt ingevuld kan
per situatie verschillen. Maar zowel voor de inzetbaarheid als voor
de motivatie van payollmedewerkers is het belangrijk dat er in hun
ontwikkeling wordt geïnvesteerd.”

FEITEN EN CIJFERS

Panteia-onderzoeker Michel Winnubst:

“Payrolling is een
volwaardige dienst op
onze arbeidsmarkt
geworden”
In opdracht van de abu en vpo heeft onderzoeksbureau Panteia een marktverkenning
uitgevoerd naar de Nederlandse payrollbranche. Eerdere marktverkenningen werden in 2007
en 2010 uitgevoerd. Volgens hoofdonderzoeker Michel Winnubst speelt payrolling in op een
serieuze behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers.
Het onderzoek laat volgens Winnubst zien dat payrolling onder
werkgevers inmiddels een grote bekendheid geniet: 91% van alle
werkgevers kent het begrip. “We hebben tijdens het onderzoek ook
een definitie van payrolling voorgelegd. Daaruit blijkt dat werkgevers niet alleen het fenomeen payrollen kennen, maar bovendien
een juist beeld hebben van wat payrolling precies omvat.”
In de periode 2009-2014 is een toename te zien van 144.700 naar
194.000 payrollmedewerkers. Een groei van 50.000 werknemers. “De
groei vlakt naar verwachting af,” stelt Winnubst. “Het percentage
payrolling zal de komende jaren naar verwachting ongeveer 3,3%
van het totaal aantal banen in Nederland blijven. In 2016 zal het
aantal payrollmedewerkers dan uitkomen op 199.200, zo is onze
prognose.”

Duidelijke behoefte
“Je kunt constateren dat er een duidelijke behoefte bij werkgevers
is om van dit type dienstverlening gebruik te maken,” zo vervolgt
Winnubst zijn verhaal. “Als je kijkt naar de belangrijkste motieven,
dan blijkt de behoefte aan flexibiliteit nog altijd bovenaan te staan.
Van alle werkgevers noemt 93% dit motief.” En dat is niet zo
vreemd, zegt Winnubst. “De economische crisis heeft de afgelopen
jaren hard toegeslagen en dus is die grotere behoefte aan flex verklaarbaar.”
Werkgevers verwachten overigens niet dat de Wet werk en zekerheid (wwz) zal leiden tot minder flexibiliteit en meer vaste contracten, zoals de intentie van de wet is. Winnubst: “Bijna de helft van
de opdrachtgevers van payrollondernemingen geeft aan dat de
wwz er niet toe zal leiden dat werknemers een vast dienstverband
krijgen.”
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Organisaties die payrolling wel/niet kennen
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■ Kent payrolling wel
■ Kent payrolling niet
Bron: Pantela, 2015 (telefonische enquête)

Denkt u dat zodra payrolling niet meer mogelijk is dit de groei van
uw organisatie belemmert?
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Totaal

5-9 wp

10-19 wp

20-99 wp

>100 wp

33
50
17
0
100

25
62
0
13
100

22
55
17
5
100

14
57
27
1
100

Maar liefst 33% van de mkbbedrijven wordt in de groei
gehinderd als payrolling niet
meer mogelijk is.
Bron: Pantela, 2015 (internetenquête)

Bron: Pantela, 2015 (internetenquête)

Motivatie op groepsniveau (meerdere antwoorden mogelijk)
83%

Flexibiliteitsbehoefte
64%
73%

Beheersen van risico’s
Vereenvoudigen/verbeteren processen
■ 2010
■ 2015
Bron: Pantela, 2010, 2015 (internetenquête)
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Beheersen risico’s
Het motief dat – na de flexibiliteitsbehoefte – in het onderzoek het
meest door werkgevers werd benoemd, is het beheersen van werkgeversrisico’s. Winnubst: “73% van de werkgevers noemde dat argument, in vergelijk met ons eerdere onderzoek ging het een plek
omhoog. Het gaat dan om het beheersen van risico’s voor ontslagkosten, risico’s bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en – in mindere
mate – risico’s bij wachtgeldregelingen.” Een verklaring voor de
hoge score van dit motief, is volgens Winnubst gelegen in het feit
dat de huidige wetgeving door veel werkgevers als ‘beknellend’
wordt ervaren. “Men wil blijkbaar meer ruimte om te ondernemen
en wil zich niet meer bezighouden met het beheersen van allerlei
risico’s.”

Complexiteit werkgeverschap
Ook de vereenvoudiging van de salaris- en personeelsadministratie
scoort als motief om te gaan payrollen nog altijd hoog, constateert
Winnubst. “Werkgevers die nog niet payrollen, worstelen met de
complexiteit van het werkgeverschap. Ze worden geconfronteerd
met een forse hoeveelheid wet- en regelgeving waar ze aan moeten
voldoen. Bedrijven die gekozen hebben voor payrolling, geven aan
dat ze op dat vlak echt ‘ontzorgd’ worden door de payrollonderneming. Dat geeft lucht, waardoor ze zich kunnen richten op hun
kerntaak: het ondernemen zelf.”
Als je kijkt naar het soort bedrijven dat gebruikmaakt van payrolling,
dan zijn het vooral bedrijven met een sterke of gemiddelde variatie in
het werkaanbod én doorgroeiende bedrijven, stelt Winnubst. “Bedrijven die doorgroeien, nemen niet direct iedereen voor onbepaalde
tijd in dienst. Ze maken pas op de plaats en willen eerst zien of de
groei wel doorzet. Ik begrijp die afweging, zeker nu sommige economen weer een mogelijke nieuwe crisis voorspellen door onder meer
de groeivertraging in China. En dan willen bedrijven niet over twee
jaar weer hun personeelsbestand moeten inkrimpen.”

Werkgelegenheid en groeipotenties

het aantal arbeidsplaatsen.” Die percentages waren hoger dan Winnubst had verwacht. “Het geeft aan dat payrolling van belang is
voor de Nederlandse arbeidsmarkt. En dat een eventueel verbod op
payrolling serieuze impact zal hebben. Zowel op de werkgelegenheid als op de groeipotenties van bedrijven.” En mocht payrollen
toch onverhoopt niet meer mogelijk zijn, dan is het zeker niet zo
dat werkgevers overstappen op het vaste contract, zo blijkt uit het
Panteia-onderzoek. Winnubst: “Men zal dan kiezen voor de inzet
van uitzendkrachten en detacheringsconstructies, en zeker niet
voor méér contracten voor onbepaalde tijd.”
Een andere opvallende uitkomst van het onderzoek: 80% van alle
bedrijven zegt payrollmedewerkers gewoon bij de eigen organisatie
te betrekken. Winnubst: “Dat spreekt in ieder geval het beeld tegen, dat payrollkrachten tussen wal en schip vallen. Ze worden
blijkbaar niet als tweederangs medewerkers gezien door hun eigen
organisatie.”
Concluderend stelt Winnubst dat ‘payrolling zijn plek als volwaardige dienst op de Nederlandse arbeidsmarkt heeft gevonden’.
“Bijna 200.000 mensen zijn op payrollbasis aan de slag in ons land.
Door de inspanningen van de abu en de vpo is de payrollbranche
inmiddels volwassen en professioneel geworden. Een branche die
met het aanbieden van payrolling bovendien inspeelt op een
serieuze behoefte aan flexibiliteit bij werkgevers.”

Aantal werknemers in Nederland werkzaam
op payrollbasis in 2014
• Ruim 194.000 werknemers

Top 4 sectoren waar organisaties veel payrollmedewerkers inzetten:
• Groot- en detailhandel
• Winning van delfstoffen en industrie
• Horeca
• Specialistische en zakelijke dienstverlening

De onderzoekers van Panteia hebben werkgevers ook de vraag voorgelegd wat de consequenties zouden zijn als ze geen gebruik van
payrolling meer kunnen maken. Winnubst: “Eén op de vijf opdrachtgevers geeft aan dat dat gevolgen zal hebben voor de groei
van de onderneming. En 17% verwacht dat het effect zal hebben op
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VISIE VAN EXPERT

“Payrollen is een
legitieme vorm van flex”

Volgens hoogleraar Europees arbeidsrecht en voormalig kroonlid van de
Sociaal- Economische Raad Ferdinand
Grapperhaus is er helemaal niets mis
met payrolling. Wel ziet hij nog mogelijkheden voor een verdere professionalisering van de payrollbranche en
zal de overheid payrollen van een helder juridisch kader moeten voorzien.
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Dat het onlangs gepubliceerde tno-onderzoek uitwees dat
de flexibilisering ook de komende jaren doorzet, verbaast
Grapperhaus niet. “De toenemende flexibilisering is niet de
schuld van flex. Het komt vooral door de starheid van het
vaste contract en de toenemende lasten en risico’s die de
afgelopen decennia bij werkgevers terecht zijn gekomen op
het gebied van ziekte en arbeidsongeschiktheid.”
De opkomst van payrollen past volgens Grapperhaus in
die trend. “Payrollen is een heel legitieme vorm van
flex, er is helemaal niets mis met payrolling. Ik begrijp
dat organisaties en bedrijven zich terugtrekken op hun
kerntaken en kiezen voor payrolling. Juist omdat ze de
administratieve rompslomp willen uitbesteden en de
risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap
willen beperken.” Voor de werknemer onderscheidt
payrollen zich positief ten opzichte van andere flexvormen als zzp en oproepcontracten, stelt Grapperhaus.
“Omdat een payrollkracht in dienst is van de payrollonderneming, is hij gewoon verzekerd en bouwt pensioen op. Daarnaast schept payrollen de mogelijkheid
dat inleners en payrollkrachten een langdurige arbeidsrelatie met elkaar aangaan. De payrollkracht heeft bovendien veel baat bij het feit dat de payrollonderneming
een herplaatsingsverplichting heeft. Verreweg de meeste
payrollondernemingen zijn professionele arbeidsmarktexperts en daar kan de payrollkracht veel baat bij hebben.”
Toch ziet Grapperhaus voor de branche nog wel een aantal
‘aandachtspunten voor verdere professionalisering’. “Het
moet voor de payrollkracht volstrekt duidelijk zijn dat de
payrollondernemer zijn werkgever is, en wat de consequenties daarvan zijn. Dat geldt met name ook voor het al dan
niet herplaatsbaar zijn als een opdracht afloopt. Daar moet
je helder over zijn. Het zou naar mijn idee goed zijn als er
een standaard uitleg zou komen – en dan ook in verschillende talen.” Een tweede aandachtspunt ligt volgens Grapperhaus op het vlak van de arbeidsvoorwaarden. “Dat moet
een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenpakket zijn, waarbij
concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk
wordt uitgesloten en zoveel mogelijk wordt aangesloten bij
het niveau van arbeidsvoorwaarden van de inlenende werk-

gever. Voor alle helderheid: dat is iets anders dan dat de hele
sectorale cao van kaft tot kaft moet worden overgenomen.”
Grapperhaus is van mening dat de overheid nu aan zet is
om payrolling van een helder wetgevend kader te voorzien.
“Er is al enige jaren een juridische discussie gaande over de
vraag of payrollen nu wel of geen allocatieve functie heeft.
Diegenen die vinden van niet, zeggen: een payrollonderneming doet geen werving en selectie, want dat doet de opdrachtgever zelf, en dus is er geen sprake van allocatie.”
Maar dat is een veel te smalle uitleg van die allocatiefunctie,
zegt Grapperhaus. “Want de payrollonderneming speelt
ook een rol in het verhogen van de employability van de
payrollkracht. En na het eindigen van de opdracht bij de
eerste werkgever, moet de payrollonderneming bovendien
op zijn minst genomen een serieuze inspanning leveren om
de werknemer herplaatst te krijgen en moet hij de werknemer die voor onbepaalde tijd bij hem in dienst is blijven
doorbetalen.” Dus moet de overheid in zijn ogen eindelijk
eens een eind maken aan deze juridische discussie. “Payrollen heeft een allocatieve functie, is gewoon uitzending en
valt dus onder artikel 7:690 bw.”
Echter, omdat er bij payrolling sprake is van een ‘hechtere’
samenwerking met de payrollkracht, is het niet opportuun
om het uitzendbeding toe te passen, zegt Grapperhaus. “Op
dat punt moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt
tussen uitzenden en payrollen. Ik vind dat het niet bij payrollen past dat binnen de eerste 26 weken eenvoudig het
dienstverband kan worden beëindigd. De wet moet dat
duidelijker maken.”
Momenteel wordt het uitbesteden van het werkgeverschap
via payrolling nog gezien als flexibele arbeid. Grapperhaus
denkt dat het in de toekomst heel wel mogelijk is dat payrolling zich gaat ontwikkelen tot een vorm van ‘vaste arbeid’, waarbij het werkgeverschap continu uitbesteed
wordt. “Je kunt je heel goed voorstellen dat het een onderdeel van het businessplan van payrollondernemingen
wordt om werknemers langere tijd bij bedrijf A te plaatsen,
om ze vervolgens naar bedrijf B over te laten gaan. Waarbij
ze bijvoorbeeld na twee jaar in vaste dienst komen van de
payrollonderneming. Ik zie dat wel als een businessmodel
van de toekomst.”

WIE IS
FERDINAND
GRAPPERHAUS?
F.B.J. (Ferdinand)
Grapperhaus (1959)
studeerde Nederlands recht aan de
Universiteit van
Amsterdam.
In 1984 werd hij
beëdigd als advocaat en procureur
in Amsterdam. Van
1984 tot en met
1998 was hij werkzaam bij Schut &
Grosheide advocaten. In 1995 promoveerde hij op
het onderwerp
‘Werknemersconcurrentie’ aan de
Universiteit van
Amsterdam.
Sinds 2000 is
Grapperhaus partner bij Allen &
Overy, een internationaal advocatenkantoor en begin
dit jaar werd hij
benoemd tot bestuursvoorzitter. In
2005 werd hij
benoemd tot deeltijdhoogleraar
(Europees) Arbeidsrecht aan de
Universiteit Maastricht. Van 2006
tot juni 2015 was
Grapperhaus tevens onafhankelijk
kroonlid van de
Sociaal-Economische Raad (ser).
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OPDRACHTGEVER

“Onze flexibele schil geeft
ons de vrijheid om meer
mensen te kunnen inzetten
wanneer dat nodig is.”
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Jeroen van der Giessen, mede-eigenaar van GenG Design:

“Alles is zeer professioneel
geregeld door
het payrollbedrijf”
Het Dordrechtse bedrijf GenG Design verzorgt in opdracht van diverse opdrachtgevers
de stand- en decorbouw. Omdat het gaat om vaak kortlopende projecten, fluctueert de
hoeveelheid werk sterk. Daarom werkt het bedrijf met ‘een kaartenbak’ van ongeveer tien
flexibele medewerkers. “Bedrijfsmatig is dit voor ons een goede en veilige constructie.”
GenG Design werd in 2005 opgericht door Eric van der Griend en
Jeroen van der Giessen. Voor die tijd hadden ze allebei tien jaar in
de evenementenindustrie gewerkt, vertelt Van der Giessen. “In die
tien jaar hadden we veel gezien, gebouwd en bedacht. Samen besloten we toen als creatief team verder te gaan.”
Het bedrijf heeft een eigen ontwerpstudio en een groot atelier voor
de bouw van de stands en decors. “We doen alles van A tot Z,” vertelt Van der Giessen. “We bedenken concepten, maken ontwerpen,
bouwen het en leveren het af op de locatie van de klant.” Tussen die
klanten zitten grote namen als Ziggo, Oxfam en het museum Boijmans Van Beuningen. Zo maakte GenG Design recent acht stands
voor de Week van de Ondernemer in de Amsterdamse RAI. Voor Boijmans Van Beuningen maakten ze de sokkels voor de beelden van de
wereldberoemde Roemeense beeldhouwer Constantin Brancusi. En
voor de laatste Koningsdag in Dordrecht verzorgde het bedrijf de
inrichting van het plein dat de naam Made in Dordrecht droeg. Van

der Giessen: “De koning en koningin gingen die dag langs vijf plekken, waarvan ons plein er eentje was. Op dat plein stonden drie
huizen, waarin lokale ambachtelijke bedrijven zich presenteerden.
Het was een ontzettend mooie klus, heel gaaf om daar aan mee te
werken.”

Onvoorspelbaarheid
Voor GenG Design is de hoeveelheid projecten die men in een bepaalde periode krijgt, volstrekt onvoorspelbaar, zegt Van der Giessen. “Vandaar dat wij een team van tien freelancers hebben, met
wie we kunnen opschalen in drukke periodes. Het werk varieert
sterk: in rustige tijden kunnen we het met ons tweeën af, maar
soms zijn we met z’n tienen bezig. Onze flexibele schil geeft ons de
vrijheid om meer mensen te kunnen inzetten wanneer dat nodig
is.” Tijdens de afgelopen crisis bleek die flexibele schil een enorm
voordeel, vertelt Van der Giessen. “Ook aan onze sector ging de
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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crisis niet voorbij. Maar wij waren lean & mean
genoeg om ons daaraan te kunnen aanpassen.”
De freelance decorbouwers die het bedrijf in ‘de
kaartenbak’ heeft zitten, zijn volgens Van der
Giessen stuk voor stuk vakmensen. “Het is voor
ons ontzettend belangrijk dat het mensen zijn
die je niet eerst van alles moet uitleggen. Want
de klant heeft vaak haast, dus voor uitgebreide
aansturing is geen tijd.” Bovendien luistert het
werk zeer nauw en zijn de kwaliteitseisen van
klanten hoog, stelt Van der Giessen. “Sfeer en
beleving zit vaak in de details. En dat vraagt
dus om vakmanschap.” Tevens moet er tijdens
het bouwproces met allerlei factoren rekening
worden gehouden, zo weet Van der Giessen als
geen ander. “Het ontwerp moet bijvoorbeeld op
locatie snel in en uit elkaar kunnen en moet in
onze truck passen. Bij het ontwerp voor Koningsdag waren er nog meer eisen: het moest
een transparant ontwerp zijn, zodat de tv-camera’s naar binnen konden kijken. En er moest
voldoende ruimte zijn voor het gevolg van de
koning en koningin. Voor zulke klussen heb je
specialisten nodig en kun je niet zomaar iemand van de straat plukken.”

Sterk teamgevoel
Maar ondanks dat het bedrijf werkt met een
grote groep freelancers, gaat dat niet ten koste
van het ‘teamgevoel’, constateert Van der Giessen. “De sfeer onderling is heel goed. We lunchen samen en als er overgewerkt moet worden, dan wordt er eten voor iedereen gehaald.
Ook als we op locatie zijn, dat maakt voor ons
geen verschil. Het is echt teamwork bij ons. En
dat stralen we blijkbaar uit als bedrijf, want we
krijgen vaak van klanten het compliment dat
we zo’n leuk team hebben.”
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Eén van die flexkrachten van GenG Design is
Dick Rijnaard. Dick laat zich als zzp’er via payrollonderneming NstrX verlonen. “We zijn erg
blij met Dick,” zegt Van der Giessen. “Het is
een goede en ervaren kracht, je kunt echt iets
aan hem overlaten. Hij heeft een sleutel van
ons bedrijf. Als wij ergens op locatie zijn, kan
hij gewoon naar binnen.” Van der Giessen begrijpt waarom Dick heeft gekozen voor een
payrollconstructie. “Hij is op die manier volledig verzekerd bij ziekte en werkloosheid en
bouwt pensioen op. Voor hem is dat ideaal.”
Maar voor GenG Design heeft het ook zo zijn
voordelen om via een payrollonderneming te
werken. “Ik hoef me bij Dick nergens zorgen
over te maken, alles is zeer professioneel geregeld door het payrollbedrijf. Het gaat allemaal
digitaal: vanaf mijn smartphone kan ik eenvoudig akkoord geven op de gewerkte uren. Dat
is erg prettig, want ik wil geen tijd verspillen
aan administratieve zaken. Ik wil met het creatieve proces bezig zijn.”
En is er in de toekomst nog een kans dat GenG
Design gaat werken met vaste krachten in
plaats van flexkrachten? “Nee, dat denk ik niet.
Wij kunnen nu opschalen met onze freelancers
als dat nodig is. Als er geen werk is, hebben we
ook niet de kosten van personeel dat vast in
dienst is. Bedrijfsmatig is dit voor ons een goede en veilige constructie.”

Dick Rijnaard (56):

“Ik kan
payrollen
aan iedereen
aanbevelen”
Wat voor werk doe je?
“Ik heb jarenlang als intercedent,
detacheerder en later vestigingsmanager in de uitzendbranche
gewerkt. Op een gegeven moment
besloot ik mijn carrière een andere
wending te geven. Ik had net mijn
huis opgeknapt en ik miste het
werken met mijn handen in de
flexsector. Dus besloot ik het kantoorleven in te ruilen voor dat van
timmerman. Ik werk nu voor meerdere opdrachtgevers, zoals GenG
Design. Dat is een jong creatief
bedrijf dat onder meer stands
bouwt voor allerlei evenementen.
Op een dag ben ik zelf bij hen naar
binnen gestapt. ‘Ik wil hier wel als
timmerman werken’, zei ik. En dat
kon!”

GenG Design in het kort
● GenG Design is een bedrijf in de stand- en decorbouw.
● Opdrachtgevers zijn bedrijven, musea en gemeenten.
● Het bedrijf heeft twee vaste medewerkers
en tien freelancers.

PAYROLLKRACHT

Hoe zie jij je toekomst?
“Werken met mijn handen is echt mijn passie, daar wil ik
mee doorgaan. Door op payrollbasis te werken, heb ik toch
voldoende zekerheid. En kan ik met een gerust hart over
een jaartje of tien van mijn pensioen gaan genieten.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Als zzp’er moet je altijd achter je geld aan en je verzekeringen zelf regelen.
Als je geen werk hebt, teer je in op je reserves. Ik heb er daarom voor gekozen om mezelf via een payrollonderneming te laten inhuren door opdrachtgevers. Mijn nettoloon ligt misschien wat lager dan dat van een zzp’er. Maar
daar staat tegenover dat je als payrollkracht niet zelf je administratie hoeft
te doen, je gewoon pensioen opbouwt en je bovendien verzekerd bent voor
ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij ziekte of werkloosheid
heb je een eventueel verschil in loon er al snel uit!”

Is payrollen een ideale oplossing voor
50-plussers?
“Als je een arbeidsverleden hebt en recht op ww, dan is payrolling een interessante constructie. Omdat je daarmee je
recht op ww behoudt. Het kan dus veel verstandiger zijn om
na een lang dienstverband via een payrollconstructie te gaan
werken, dan als zzp’er te gaan starten. En mocht je onverhoopt een keer te weinig werk hebben, dan kun je voor de
uren dat je niet werkt aanspraak maken op een aanvullende
uitkering. Ik kan het van harte aanbevelen aan iedere
50-plusser die voor zichzelf wil gaan beginnen, maar ook aan
mensen die jonger zijn!”
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“Door de gemeentelijke
bezuinigingen is een forse
flexschil gewoon een must.”

24

VOLOP KANSEN MET PAYROLLING

Patrick Adelaars, accommodatiemanager van de gemeente Eindhoven:

“In tijden van bezuinigingen is
payrollen een ideale flexvorm”

Al enige tijd is de gemeente Eindhoven
gedwongen te bezuinigen op de
sportbegroting. Dat betekent voor
sportaccommodaties krimpende budgetten
en minder personeel. Dan is een flexibele
schil een must, stelt manager Patrick
Adelaars. “Payrollen biedt ons die
flexibiliteit en maakt het tegelijkertijd
mogelijk met onze medewerkers een langer
dienstverband aan te gaan.”
Een zwembad, een multifunctioneel zwemcentrum en een ijssportcentrum. Deze drie Eindhovense gemeentevoorzieningen
vallen onder verantwoordelijkheid van accommodatiemanager
Patrick Adelaars. “De eerste locatie waar ik verantwoordelijk voor
ben, is het ir. Ottenbad. Dat is een zwemschool en een gezellig familiebad. Het biedt zwemplezier voor jong en oud.” De tweede
locatie, het IJssportcentrum Eindhoven, heeft een ijshockeybaan,
een semi-overdekte 400-meter schaatsbaan en een tribune met
tweeduizend zitplaatsen, zegt hij. “Er kunnen grote evenementen

worden gehouden, maar mensen kunnen er ook gewoon recreatief
schaatsen.” De derde locatie die onder Adelaars valt, is het nationale zwemcentrum De Tongelreep. “Dat bestaat onder andere uit
een zwemschool, een golfslagbad, een 50-meter wedstrijdbad, een
25-meter springbad en een 4-baans trainingsbad.” Olympisch
zwemkampioenen als Pieter van den Hoogenband en Marleen
Veldhuis hebben hier hun trainingen gedaan, vertelt Adelaars
trots. “Het is een high tech bad. Zo hebben we een 3D-camerasysteem dat bij trainingen wordt gebruikt om toptijden neer te zetten.”

Gemeentelijke bezuinigingen
Adelaars is voor alle drie de locaties verantwoordelijk voor het hrmbeleid. “Een hartstikke leuke baan, ik doe het met heel veel plezier.” Op dit moment is er volgens Adelaars een forse flexibele schil.
“We hebben ongeveer 60% flexwerkers en 40% mensen in vaste
dienst.” Dat kan momenteel niet anders, legt Adelaars uit. “Wij
vallen onder de gemeente Eindhoven en de gemeente bezuinigt
fors. Zo is het schoolzwemmen en het schoolschaatsen verdwenen.
Daardoor hebben we ons personeelsbestand moeten inkrimpen.
xEn ruimte om mensen in vaste dienst te nemen is er niet: er is een
vacaturestop. Dus als we nieuwe mensen aannemen, dan zijn het
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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flexkrachten.” Een eind aan alle bezuinigingen is er
voorlopig nog niet, vermoedt Adelaars. “De gemeente
is bezig met een nieuwe sportvisie, waar weer een bezuinigingspakket aan hangt. Op het gemeentelijke
budget van in totaal 15 miljoen euro, moet nog 2,5
miljoen worden bezuinigd. Dus er zullen nog ingrijpende keuzes gemaakt gaan worden.”
“Ik zou het graag anders zien,” vervolgt Adelaars zijn
verhaal, “maar onder deze omstandigheden is een forse
flexschil gewoon een must.” Maar los van alle bezuinigingen: een situatie zonder flexkrachten is bij deze
sportaccommodaties onmogelijk, stelt hij. “We hebben
altijd te maken met pieken en dalen in de personeelsbezetting. Door grote evenementen als een ek Zwemmen in De Tongelreep of een wk Schaatsen op onze
ijsbaan. Daarnaast moeten we ziekte en verlof kunnen
opvangen. En ook omdat we een wettelijke verplichting hebben voor een minimaal aantal toezichthouders langs de rand van het zwembad, moeten we
flexibel kunnen zijn.”

Ideale flexvorm
Van alle flexibele krachten werkt ongeveer 30% op payrollbasis. Een ideale flexvorm, zeker in deze tijden van
bezuinigingen, meent Adelaars. “Omdat we de werving & selectie in eigen hand houden, zijn we een stuk
voordeliger uit. Daarnaast kunnen we onze medewerkers naar onze eigen wensen en behoeften inplannen.”
De hele personeels- en salarisadministratie wordt uit
handen genomen door het payrollbedrijf, Driessen
hrm. Adelaars: “Ik heb daar geen omkijken meer naar,
alles wordt door Driessen goed geregeld en georganiseerd.” Een payrollconstructie maakt het volgens Adelaars tevens mogelijk een langer dienstverband met
een medewerker aan te gaan. “Dat is prettig, omdat we
een vast rooster hebben en onze medewerkers op vaste
groepen staan. Daarom is het belangrijk voor ons om
mensen voor langere tijd te kunnen binden.”
Voor de medewerkers maakt payrolling geen enkel
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verschil, constateert Adelaars. “We behandelen ze op de
werkvloer precies hetzelfde als onze vaste medewerkers en ze hebben dezelfde salariëring.” Sterker nog,
vertelt Adelaars lachend, payrollkrachten hadden voorheen zelfs een voordeeltje: ze kregen twee kerstpakketten. “Eén van ons en één via de payrollonderneming.
Maar door de bezuinigingen krijgen ze nu van ons
geen kerspakket meer, maar nog wel van het payrollbedrijf.”
Een van de medewerkers die op payrollbasis voor Adelaars werkt, is de 21-jarige Youssef Kadaoui. “Hij werkt
al enkele jaren voor ons en doet dat naast zijn studie.
De payrollconstructie levert hem echt wat op. Zo volgt
hij nu op kosten van het payrollbedrijf een cursus
Foutloos Nederlands Schrijven. En hij doet werkervaring
op. Als hij straks klaar is met zijn studie, kan hij daar
zeker baat bij hebben. Dan heeft hij een streepje voor
op anderen.”
“Door te payrollen kunnen wij op een kosteneffectieve
manier onze flexschil realiseren,” stelt Adelaars concluderend vast. “We kunnen onze medewerkers hetzelfde bieden als vaste medewerkers en we kunnen ze
langer aan ons binden. Maar wél tegen lagere kosten,
omdat we niet hoeven te betalen voor de werving &
selectie. Dat is in een tijd van krimpende gemeentelijke budgetten essentieel voor ons.”
De Eindhovense zwem- en
schaatsaccommodaties in het kort
● Het betreft drie locaties: het familiezwembad ir. Ottenbad,
het nationale zwemcentrum De Tongelreep en het IJssport
centrum Eindhoven.
● De sportvoorzieningen vallen onder de gemeente Eindhoven.
● Er werken 170 medewerkers: 60% op flexibele basis,
40% is in vaste dienst.
● Van de flexkrachten is 70% uitzendkracht,
30% werkt op payrollbasis.
● Het jaarlijkse budget: 1 miljoen euro.

PAYROLLKRACHT

Youssef Kadaoui (21):
Wat voor werk doe je?
“Ik werk voor de gemeente
Eindhoven als zwemleraar bij
het Ir. Ottenbad. Dat doe ik al
enkele jaren naast mijn studie,
op oproepbasis. Tijdens mijn
opleiding aan de Academie
voor Sport en Beweging heb
ik een cursus lifeguard gevolgd. Dan kom je weleens in
een zwembad en door daar te
netwerken ben ik erin gerold.
Toen ik mijn diploma als lifeguard had gehaald, kreeg ik
meteen een telefoontje met
de vraag wanneer ik als toezichthouder kon beginnen.”

“De persoonlijke
benadering van het
payrollbedrijf is super”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Afgelopen zomer heb ik even niet
gewerkt, omdat ik overspannen was.
Ik ben iemand die niet snel nee zegt.
School, stage, werk en privé werden
me te veel en daardoor hield ik geen
tijd over voor mezelf. Driessen heeft
toen een gesprek met een bedrijfsarts geregeld en de conclusie was dat
ik overspannen was. Daarna heb ik
nog verschillende gesprekken gehad
met een personal coach van de Mensium groep, waardoor ik tot rust
kwam. Die persoonlijke benadering
van het payrollbedrijf vind ik echt
super, dat had ik niet verwacht.”

Welke kans biedt payrollen jou?
“Het werken als payrollkracht bevalt mij prima. Ik ben in
dienst van payrollbedrijf Driessen hrm. Ze betalen altijd op
tijd en je krijgt personeelskorting op bijvoorbeeld bioscoopbezoek of een sportschoolabonnement. Ze regelen zelfs
advies als je een huis wilt kopen! En de personeelsfeesten
die Driessen organiseert, zijn erg leuk. Daardoor heb je ook
een band met andere flexkrachten. Wat ik bovendien erg
waardeer, is dat de contactpersoon bij Driessen je echt
kent. Ze vragen altijd hoe het met je gaat. Dat is heel tof.”

Hoe zie jij je toekomst?
“Dit jaar ga ik afstuderen als onderwijsassistent. Dan hoop
ik ergens direct aan de slag te kunnen en intern opgeleid te
gaan worden voor een specifiek vak.”

27

OPDRCHTGEVER

“Zowel opdrachtgevers
als payrollkrachten hebben
baat bij payrolling.”
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Horecaondernemer Mark Nijhuis:

“Zonder payrollen
had ik nooit zo
snel kunnen groeien”
De mogelijkheid om te payrollen is voor de horeca een absolute must, zegt eigenaar
Mark Nijhuis van de Wensgroep. Bij werkweken van 60 tot 70 uur, is het zeer welkom
dat de payrollonderneming de administratie uit handen neemt. Ook de risico’s bij ziekte
en arbeidsongeschiktheid zijn voor kleine horecaondernemers veel te groot. En zijn
werknemers? Die hebben er alleen maar baat bij.
Hij is horecaondernemer en mede-eigenaar van de Wensgroep:
Mark Nijhuis. Onder de Wensgroep vallen een hotel, een wooncadeauwinkel en vier restaurants, vertelt hij: “In onze restaurants
spelen we in op de behoefte bij consumenten aan verse en biologische producten, maar wel tegen betaalbare prijzen. Dat combineren we met een warme, gezellige en hippe inrichting, zodat onze
klanten goed eten in een prettige ambiance.”

Clubgevoel
Van de 120 mensen die de Wensgroep in dienst heeft, werkt een
groot deel op payrollbasis. Maar dat doet volgens Nijhuis echter
niets af aan het ‘clubgevoel’ dat zijn werknemers ervaren. “De belangrijkste communicatie en contacten lopen nog altijd via ons en
juist daardoor creëren we dat teamgevoel. De payrollonderneming
wordt door onze medewerkers ervaren als een soort externe hrmafdeling.”

Een forse flexibele schil is volgens Nijhuis een must voor een horecaondernemer. “Onze personeelsleden zijn het belangrijkste onderdeel van onze organisatie: de handen moeten het werk doen.
Tegelijkertijd gaat een flink deel van de omzet op aan personeelskosten. Dan kun je gewoonweg niet iedereen in vaste dienst hebben. Want als het economisch even wat minder gaat en je omzet
daalt met 20%, dan ga je aan je personeelskosten kapot.” Daar komt
bij dat het volgens Nijhuis steeds minder voorkomt dat iemand
‘ober of gastheer is tot aan zijn pensioen’. “Dat past niet meer bij
deze tijd. Mensen werken een paar maanden tot een paar jaar bij
ons en gaan dan weer iets anders doen. Ze blijven het werk niet
meer hun hele leven doen.”

Platte organisatie
Een andere belangrijke reden voor Nijhuis om voor payrolling te
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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kiezen, is dat hij als ondernemer flink wordt ontzorgd. Zijn werknemers zijn in dienst van het payrollbedrijf, dat onder meer de
administratie verzorgt. “Wij hebben – net als veel horecabedrijven
– een hele platte organisatie. Dat betekent dat wij geen hrmfunctionaris in dienst hebben, ook om de personeelskosten te drukken. Als je 60 tot 70 uur per week werkt, dan is het heel prettig dat
alle administratieve rompslomp door het payrollbedrijf uit handen
wordt genomen. Zij zijn ook op de hoogte en verantwoordelijk voor
veranderingen in de cao of op juridisch gebied.”
Bovendien neemt de payrollonderneming als formele werkgever het
risico bij ziekte en arbeidsongeschiktheid over. Nijhuis: “Het payrollbedrijf heeft daar een gespecialiseerde afdeling voor, die de verzuimbegeleiding doet als iemand ziek is.” En als er bij een werknemer sprake is van langdurig verzuim, dan raakt dat niet direct zijn
eigen onderneming, zegt Nijhuis. “Wij hebben een keer een medewerker gehad die last kreeg van zijn schouders en bij ons werkzaam
was in de housekeeping. Na een jaar in de Ziektewet werd diegene
uiteindelijk door een arbo-arts afgekeurd voor zijn reguliere werk.
Dat is een heel circus en je kunt tegen gigantische juridische kosten
aanlopen. Maar gelukkig lag het risico niet bij ons, maar bij de payrollonderneming. Zij hebben met hun expertise de zaak verder begeleid.”
Daarbij was het een voordeel dat Nijhuis voor wat betreft de arbeidsjuridische afwikkeling geen direct contact had met de desbetreffende werknemer, maar dat de payrollonderneming ‘er tussen
zat’. “Als je niet zou payrollen en je hebt één of twee van dat soort
langdurige verzuimgevallen, dan kan dat je kop kosten als bedrijf.
Door de emotie die er bij komt kijken, ontstaat er dan snel een ongezonde ‘vechthouding’ met de werknemer. Als de payrollonderneming het eerste aanspreekpunt is, zit je als baas in een veel neutralere positie. De intermediaire functie van het payrollbedrijf zorgt er
dan voor dat er een gezonde relatie met je personeel blijft bestaan.”
Toch biedt payrollen niet slechts aan de opdrachtgever voordelen.
De werknemer heeft er tevens veel profijt van, benadrukt Nijhuis.
“Voor de werknemer is alles keurig geregeld. Ons payrollbedrijf
werkt met een digitale portal. Mijn werknemers kunnen daardoor
eenvoudig hun contract of loonstrook inzien en de betaling is altijd
keurig op tijd. Dat lijkt triviaal, maar voor werknemers is dat van
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groot belang, om de huur of de kinderopvang te kunnen betalen.” En er is volgens Nijhuis nog een groot voordeel voor de
werknemer. Als er geen werk voor iemand meer is, heeft de payrollonderneming er alle baat bij om iemand via het eigen netwerk snel naar een andere baan te bemiddelen. “Want zo iemand
is in dienst van het payrollbedrijf en het salaris loopt door.” Een
dergelijk geval had Nijhuis nog niet zo lang geleden bij de hand,
vertelt hij. “We hadden een hotel overgenomen dat altijd volgens
een Portugese formule had gewerkt. Dat wilden wij niet meer,
wij wilden een nieuwe formule om weer leven in de brouwerij te
krijgen. Eén van de medewerkers kon daar niet in mee en dus
moesten we afscheid van elkaar nemen. Dan is het heel prettig
om een payrollbedrijf achter je te hebben die zo iemand naar
ander werk kan bemiddelen.”

Opleidingsmogelijkheden
Ook trainingen en opleidingen vallen binnen het dienstenpakket van het payrollbedrijf, vertelt Nijhuis. “Wij hebben onze
personeelsleden in de loop der jaren al veel cursussen kunnen
aanbieden. Zoals bhv-cursussen, tapcursussen, barista-cursussen en managementopleidingen.” Een medewerkster die ‘overcompleet’ was kreeg een sollicitatietraining, geheel betaald door
de payrollonderneming. Nijhuis: “Die dame heeft uiteindelijk
een hele leuke baan gevonden als cateringmedewerkster op de
Nijmeegse Radboud Universiteit.” En dat opleidingen voor iedereen profijtelijk kunnen zijn, blijkt bij de Wajongers die de Wensgroep in dienst heeft. “Eén van onze Wajongers begon in de
spoelkeuken en klom daarna op tot hulpkok”, vertelt Nijhuis
trots. “En nu doet hij zelfs een opleiding tot zelfstandig werkend
kok. Het is toch prachtig dat het payrollbedrijf dat allemaal faciliteert!” Zijn ervaring van de afgelopen jaren met payrollen leidt
maar tot één conclusie: hij heeft er niet alleen als werkgever veel
baat bij gehad, maar het geeft bovendien zijn werknemers de
zekerheid dat zaken goed geregeld zijn.
“Zonder payrolling was ik veel tijd kwijt
De Wensgroep
geweest aan de begeleiding van mijn persoin het kort
neel en had ik nooit zo snel kunnen groeien.
● Een hotel, een woonVoor mijn bedrijf heeft payrolling een becadeauwinkel en vier
langrijke economische waarde gehad.”
restaurants
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Dominique Dobbe (22):

“Super bijbaan
en leuk geld
verdienen”
Wat voor werk doe je?
“Ik werk hartje Nijmegen in
een superleuk hotel-restaurant, meestal in de bediening.
Het team is vrij jong, de eigenaren zijn top, ik heb het er
geweldig naar mijn zin. Ik
geniet van het contact met
mensen en vind het heerlijk
om ervoor te zorgen dat een
persoon of groep een gezellige avond heeft. Het restaurant is erg laagdrempelig en
de sfeer relaxed. Daardoor
voelt het eigenlijk niet alsof ik
aan het werk ben.”

Welke kans biedt
payrollen jou?
“Ik ben student; ik studeer aan de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (alo). Voor mij betekent
dit een prettige bijbaan en daarmee lekker bijverdienen. Ik werk
op de vrijdag, zaterdag en zondag. De uren verschillen per week
een beetje, afhankelijk van de
diensten die ik draai. Maar ik heb
altijd genoeg uren.”

Hoe ondersteunt de
payrollonderneming
jou?
“Voor mij is het vooral belangrijk dat alles qua salaris en
administratie netjes en goed
geregeld is. Daar zorgt de payrollonderneming voor. Dat
gaat ook prima: mijn loon
wordt steeds keurig uitbetaald, vakantiegeld- en dagen
worden bijgehouden, ik heb er
eigenlijk geen omkijken naar.
Als ik een keer een vraag heb,
dan krijg ik snel antwoord.
Het contact verloopt prettig.”

Hoe zie jij je toekomst?

● 120 medewerkers
● Jaarlijkse omzet:
3,8 miljoen euro

“Aan het eind van dit schooljaar ben ik klaar met de alo. Tot die tijd hoop
ik in ieder geval nog op deze basis verder te blijven werken bij het hotelrestaurant. Het leuke is dat ik er door mijn bijbaan achter gekomen ben
hoe ontzettend gaaf het werken in de horeca kan zijn. Voor een klas staan
als sportleraar trekt me inmiddels minder. Daarom zou ik na het halen van
mijn diploma het liefst nóg een paar jaar op deze plek blijven werken.
Prima als dat op payroll-basis is. Dan kan ik nog meer ervaring opdoen en
me in deze richting verder ontwikkelen. En wie weet kan ik in de toekomst
sport en horeca dan combineren in mijn carrière!” VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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VISIE VAN EXPERT

“Payrolling kans voor nieuw
werkgeverschap”

Ronald de Leij is oud-directeur Arbeidszaken van Akzo Nobel, oud-directeur
Sociale Zaken van VNO-NCW en was
vele jaren adviseur van werkgeversvereniging AWVN. Hij stelt vast dat er
in de 20e eeuw een sterk ‘verzorgend
werkgeverschap’ is ontstaan en in wetgeving vastgelegd. “Er zijn te veel lasten
en plichten op de schouders van ondernemers gestapeld. Payrolling kan daar
een uitweg in bieden.”
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Om het huidige werkgeverschap te kunnen duiden, moeten
we eerst terug in de tijd. Terug naar de 19e eeuw, want daar
begint volgens Ronald de Leij de ontwikkeling van het moderne werkgeverschap. “In het verlengde van de industriële
revolutie werd loonarbeid gemeengoed. Met alle misstanden van dien. We kennen allemaal de op waarheid gebaseerde verhalen over de ongehoorde uitbuiting van arbeiders – ook in Nederland.”
In reactie op de talrijke misstanden namen Nederlandse politici het voortouw om daar verandering in te brengen. De Leij:
“Het waren met name de liberalen die toentertijd arbeidswetgeving initieerden. Denk aan het kinderwetje van liberaal
Samuel van Houten uit 1874. En denk aan Cornelis Lely, die
in 1900 de Ongevallenwet als eerste sociale-zekerheidswet
door het parlement loodste.”
Er ontstond in die jaren een ‘ongeschreven verbond’ tussen
politiek en samenleving, analyseert De Leij. “Het idee van
de libertaire nachtwakersstaat – waarbij de overheid slechts
zorgt voor veiligheid – wordt verlaten. De overheid onderkent dat goede arbeidsverhoudingen niet overgelaten kunnen worden aan het vrije spel van marktkrachten en stelt
zich gedragsregulerend op in de richting van werkgevende
ondernemers. Dat mondt uit in de Wet op de Arbeidsovereenkomst uit 1907, een wet zoals we die nu grotendeels nog
kennen.”

Verzorgend werkgeverschap
De werkgevers kregen in ruil voor de wettelijke bescherming van werknemers óók iets terug, zegt De Leij. “Wij
hebben in Nederland heel lang wetgeving gekend die gevestigde ondernemers beschermde en concurrentie stevig
aan banden legde. Pas aan het einde van de 20e eeuw, onder
druk van de Europese Unie, wordt daarmee gebroken. Je
zou kunnen zeggen dat er een soort ongeschreven herenakkoord was tussen overheid, werkgevers en vakbonden: concurrentie werd beteugeld en werknemers kregen daar sociale bescherming voor terug.”
Wat begon als een ‘zeer verdedigbare bescherming van
werknemers’, liep in de afgelopen decennia volgens De Leij

echter volkomen uit de hand. Er ontstond een ‘verzorgend
werkgeverschap’, waarbij steeds meer lasten en plichten op
de schouders van werkgevers werden gestapeld. De Leij:
“Tot ver in de jaren vijftig was het grootste deel van de Nederlandse beroepsbevolking ongeschoold. Begrijpelijk dat
men toen vond dat er voor werknemers moest worden gezorgd. Maar inmiddels is het opleidingsniveau fors toegenomen en is de vraag of die haast kinderlijke verzorging
nog wel gepast is. En of we een deel van de eigen verantwoordelijkheid niet terug moeten leggen bij de werknemer.”
Het ‘ontlasten’ van ondernemers is temeer nodig, omdat zij
elke dag ‘in de boksring staan om de concurrenten van zich
af te slaan’, zegt De Leij. “Een bedrijf moet elke dag op het
scherpst van de snede concurreren, niet alleen in Nederland, ook internationaal. Voor dat ondernemerschap moet
voldoende ruimte zijn. Dat moet niet in de weg worden
gezeten door ballast die het werkgeverschap met zich meebrengt.”

Ballast
Maar over welke concrete ‘ballast’ hebben we het dan? De
Leij: “Ik noem de loondoorbetaling bij ziekte: de uitbreiding naar twee jaar loondoorbetaling is een grote stommiteit geweest. Maar ook de tien jaar schadelast voor de wga
is onverdedigbaar.”
Een ander voorbeeld is die van de transitievergoeding. De
Leij: “Als ik nu iemand ontsla, dan moet ik een transitievergoeding betalen. En dat niet alleen. Ik moet mij als ondernemer ook inspannen om de werknemer naar ander werk te
begeleiden. Wat is dat voor flauwekul? Ik verkoop brood,
bouw huizen, leg wegen aan, ontwerp softwaresystemen.
Dáár ligt mijn deskundigheid. Waarom wordt van mij als
ondernemer steeds weer van alles verwacht en weinig van
de werknemer zelf?”

WIE IS
RONALD DE LEIJ?
W.P.A.M. (Ronald)
de Leij (1950) was
na zijn studie sociologie enkele
jaren werkzaam als
leraar maatschappijleer. In
1979 trad hij als
stafmedewerker
arbeidsvoorwaarden in dienst
van Akzo Nobel. In
1993 werd hij benoemd tot directielid van het bedrijf,
verantwoordelijk
voor arbeidszaken.
Zes jaar later trad
hij als directeur
Sociale Zaken in
dienst van vnoncw, waar hij in
oktober 2000 werd
aangesteld als
Hoofd Strategische
Beleidsontwikkeling. In het verlengde daarvan was
hij ook vele jaren
adviseur van de
awvn.
Sinds januari 2015
is De Leij gepensioneerd en columnist
van Werkgeven en
Zeggenschap.

“Neem de jongste loot aan de immer groeiende boom van
doorbetaald verlof: het vaderschapsverlof,” zo vervolgt De
Leij zijn opsomming. “De geboorte van je kind zie je – ook
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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ENKELE CIJFERS IN VOGELVLUCHT

als vader – van verre aankomen. Dan spaar je daar
toch vrije dagen voor op? Sterker nog: dat doen vrijwel alle aankomende vaders, al jarenlang. Waarom
moet het wettelijke verlof dan worden uitgebreid?”
Zelfs dit marginale stukje eigen verantwoordelijkheid wordt bij de werknemer weggehaald, constateert De Leij. “Alles wordt aan de kapstok van de
werkgever gehangen. Nog steeds neigt de politiek
ertoe werkgevers te bestraffen voor de misstanden
van de 19e eeuw en handelt men alsof het herenakkoord van weleer niet is opgezegd. Ondernemers
zijn hun leven niet zeker, maar moeten wél het
werkzame leven van hun werknemers verzekeren.
Geen wonder dat werkgevers steeds minder bereid
zijn om mensen een contract voor onbepaalde tijd
te geven.”

In 2014 telde Nederland 194.400
payrollwerknemers. Dat komt neer
op 3,3% van het totale aantal banen.

Arbeidsvermogen
Het verbaast De Leij dan ook niet dat payrollen als
flexvorm is ontstaan, het biedt een kans voor een
nieuw werkgeverschap. “De payrollonderneming
houdt zich bezig met het ‘arbeidsvermogen’ van
werknemers en verhuurt dat aan werkgevers. De
werkgever kan zich vervolgens volledig bezighouden met zijn kerntaak: het ondernemen.” Verder is
er een direct verband tussen payrollwerknemer en
payrollwerkgever, stelt De Leij vast. “Als het product – het arbeidsvermogen van de werknemer –
niet wordt verkocht, dan hebben beiden een onmiddellijk probleem. En dus hebben beiden een
belang in het onderhoud en in de ‘fitheid’ van dat
arbeidsvermogen. Er is een volkomen transparant
gezamenlijk belang: mijn payrollondernemer kan
mijn arbeidsvermogen alleen maar verhuren als het
een kwaliteitsproduct is. Daarmee voorkom je dat
de payrollondernemer de nieuwe ‘kinderverzorger’
van werknemers wordt. Want die tijd hebben we
gehad.”
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64%

Voor
van de payrollkrachten
betekende het payrollcontract de start van
een nieuwe baan

30%

van de payrollkrachten
is jonger dan 24 jaar

62%

van de payrollkrachten
is vrouw

37%

van de payrollkrachten
is ouder dan 45 jaar

21%

van de payrollkrachten
werkt in de horeca,

18% bij de

overheid
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DRIELUIK - OPDRACHTGEVER AAN HET WOORD

“Wij nemen als werkgever
onze verantwoordelijkheid
en maken geen onderscheid
tussen iemand met een vast
of flexibel contract.”
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Innovo-directeur Erik Heijdendael:

“Payrollkrachten
hebben geen status aparte”

Voor Onderwijsstichting Innovo, die 53 scholen in Limburg ondersteunt, is payrolling
een onmisbare vorm van flexibiliteit. “Zeker in een tijd met steeds verder teruglopende
leerlingenaantallen en onvoorspelbaar overheidsbeleid,” zegt directeur Erik Heijdendael.
“Het heeft voor ons absoluut toegevoegde waarde.”
“Wij kunnen als onderwijsorganisatie niet zonder een flexibele
schil.” Het is een glasheldere vaststelling van Erik Heijdendael. Hij
is directeur van het servicebureau van Innovo, een katholieke onderwijsstichting in Limburg, waaronder vijftig scholen voor primair onderwijs vallen, twee basisscholen voor speciaal onderwijs
en twee scholen voor speciaal voortgezet onderwijs. “Je vindt onze
scholen door heel Limburg,” zegt Heijdendael. “Van Linne, onder
de rook van Roermond, tot in het uiterste zuiden bij Vaals. Wij
hebben ruim 1.200 medewerkers in dienst en zitten net onder de
10.000 leerlingen.”
Het servicebureau waarvan Heijdendael directeur is, ondersteunt
de scholen ‘in de meest brede zin van het woord’, vertelt hij. “Wij
verzorgen de financiële, salaris- en personeelsadministratie, het
facilitair onderhoud en ondersteunen scholen op financieel, icten hr-gebied. Daarnaast hoort de inkoop van bijvoorbeeld de leer-

middelen tot onze taak, ondersteunen we het College van Bestuur
via onze beleidsadviseurs en borgen we de onderwijskwaliteit
door het organiseren van audits.”

Onontkoombaar
Een flexibele schil is volgens Heijdendael voor zijn organisatie onontkoombaar. “Allereerst heb je te maken met tijdelijke afwezigheid, vaak door ziekte. Wij hebben een fors ziekteverzuim, wat veel
te maken heeft met ons vergrijsde lerarenbestand. Het kortdurende verzuim vangen we op met tijdelijke contracten.” Maar Innovo heeft door de hoge leeftijd van de medewerkers ook te maken
met veel langdurig verzuim, zegt Heijdendael: “Je ziet veel oncologische problemen, veel fysieke problemen en burn-out klachten.
We kijken wel altijd eerst of er eigen personeel ingezet kan worden.
Maar als dat er niet is of er is een mismatch, omdat gevraagde en
beschikbare eigen kwaliteit tijdelijk niet beschikbaar is, dan kiezen
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we voor payrolling. Vaste contracten kunnen we
niet bieden, omdat het in principe om een tijdelijke vervanging gaat. Maar payrolling biedt tegelijkertijd wel deugdelijke arbeidsvoorwaarden.
Dat vinden we belangrijk voor ons personeel.”
Ook voor het speciaal onderwijs is door Innovo
gekozen voor de inzet van payrolling, zegt Heijdendael. “Eind 2014 is de Wet passend onderwijs
in werking getreden. Als gevolg van die wet moet
het speciaal onderwijs in de loop der jaren worden
afgebouwd en moeten leerlingen in het reguliere
onderwijs gaan meedraaien. Het is voor ons veel
te risicovol om docenten contracten voor onbepaalde tijd te geven, omdat wij niet weten of daar
op termijn nog bekostiging tegenover staat.”
Payrolling biedt bovendien de noodzakelijke
flexibiliteit om met fluctuaties in het onderwijsaanbod om te gaan. En bittere noodzaak, want
Innovo heeft op dit moment te maken met teruglopende leerlingenaantallen, vertelt Heijdendael.
“Hadden we in 2005 nog 12.500 leerlingen, we
zitten nu rond de 10.000. De prognose is dat we
door ontgroening in de periode tot 2020 nog eens
17% minder leerlingen krijgen.” En die verminderde instroom van leerlingen, wordt onvoldoende gecompenseerd door uitstroom van oudere
docenten, constateert hij. “Doordat de overheid
de pensioenleeftijd heeft verhoogd en mensen
langer moeten doorwerken, is er van een substantiële uitstroom nog geen sprake. Maar als die
uitstroom wel op gang komt, hebben we weer te
maken met een hele andere situatie en moeten er
misschien weer mensen bij.”

Strategische personeelsplanning
“Payrollen is voor Innovo een zeer geschikte vorm
van flexibiliteit,” constateert Heijdendael. “We
doen de werving en selectie graag zelf, want we
hebben goed zicht op de mensen die van de pabo
komen.” De meerwaarde van de payrollonderneming – naast het leveren van de benodigde flexibi38
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liteit – ligt in zijn ogen met name op het vlak van
de ‘strategische personeelsplanning’. “De payrollonderneming fungeert op dat vlak echt als onze
sparringpartner. Ze denken mee over de ontwikkelingen in het onderwijsveld en adviseren ons
over de personele ontwikkeling op lange termijn.
Die rol is voor ons zeer waardevol, waarbij het
payrollbedrijf ook de ervaring en expertise uit
andere sectoren meeneemt.” In de toekomst ziet
Heijdendael bovendien een mogelijke rol voor de
payrollonderneming bij van-werk-naar-werkbemiddeling. “Want het is belangrijk dat er binnen
onze organisatie voldoende doorstroming blijft.”
“Voor ons heeft payrollen dus absoluut toegevoegde waarde,” stelt Heijdendael. “Het biedt ons flexibiliteit om ons langdurige verzuim op te vangen.
Payrolling zorgt er tevens voor dat wij als organisatie in een tijd met dalende leerlingenaantallen en
onvoorspelbaar overheidsbeleid, geen onverantwoorde langdurige financiële risico’s lopen.”
En de arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemers? Die zijn volgens Heijdendael uitstekend.
“Op dat vlak nemen wij als werkgever onze verantwoordelijkheid en maken we geen onderscheid tussen iemand met een vast of flexibel
contract. Dat betekent dat payrollkrachten kunnen rekenen op dezelfde salariëring en secundaire arbeidsvoorwaarden. En dat ze óók gewoon
opleidingen kunnen volgen en doorstromen als
er een vast contract voor hen beschikbaar is.”
Maar missen ze dan misschien niet als payrollkracht het ‘teamgevoel’, omdat ze niet in vaste
dienst zijn? “Absoluut niet. Ze worden volledig
ondergedompeld in onze organisatie en draaien
gewoon mee in teamtrajecten. Als gezegd: we
behandelen onze payrollkrachten als gelijken, ze
hebben géén status aparte. En vergeet niet: het is
ook in ons eigen belang om in onze payrollmedewerkers te investeren. Want misschien hebben
we ze over een tijdje wel keihard nodig.”

Innovo in het kort
● Innovo is een onderwijsstichting, die 53 scholen in
Limburg ondersteunt.
● In totaal heeft Innovo 1.238
medewerkers en iets minder dan 10.000 leerlingen.
● 75% van de medewerkers
is in vaste dienst,

DRIELUIK - PAYROLLKRACHT AAN HET WOORD

Manon Storms (23):

Wat voor werk doe je?
“Ik werk bij Innovo in Heerlen. Dat is een
onderwijsinstelling voor het primair onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg. Via
Roler ben ik in november gestart als secretaresse op het servicebureau. Mijn werkzaamheden zijn gevarieerd: ik ben bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van
onze nieuwe website en help bij het organiseren van evenementen. Dat daagt mij
uit, het is leuk om nieuwe dingen te doen.
Ik kwam met Innovo in gesprek door een
open sollicitatie die ik had gestuurd, nadat
ik vorig jaar mijn opleiding tot directiesecretaresse had afgerond. Het onderwijs
trok mij wel. Ik heb eerder een halfjaar de
pabo gedaan en tijdens mijn opleiding heb
ik op Hogeschool Zuyd stage gelopen.”

“Ik voelde me als payroller
meteen collega”
Welke kans heeft payrollen jou geboden?
“Het is voor mij de opstap geweest naar een dienstverband bij de opdrachtgever. Ik ben begonnen met
een contract voor zes maanden. Daarna heb ik verlenging gekregen met drie maanden en per 1 augustus heb ik een jaarcontract gekregen bij Innovo. Ik
heb er in die eerste negen maanden eigenlijk niets
van gemerkt dat ik payroller was. Ik heb me altijd
gewoon een collega gevoeld bij Innovo. Zowel
voor mij als voor Innovo was het prettig
dat we konden kijken of de samenwerking beviel, zonder dat we aan een
langlopend contract gebonden
waren.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik heb nog niet het gevoel dat ik uitgeleerd ben. Ik hoop dat ik
me hier kan blijven ontwikkelen en op termijn kan doorgroeien
naar een andere functie binnen Innovo, want ik heb het hier
heel erg naar mijn zin!”

25% werkt op flexibele basis.
● De flexschil bestaat uit medewerkers met een tijdelijk contract, oproepkrachten, gedetacheerde medewerkers, uitzendkrachten,
payrollkrachten en zzp’ers.
● Jaarlijks personeelsbudget:
44 miljoen euro.

Hoe heeft de payrollonderneming jou ondersteund?
“Ik vond het heel prettig dat er altijd een
contactpersoon bereikbaar was voor als
ik vragen had. Zo kon ik bij ze terecht
met vragen over salarisuitbetaling, over
de onderwijs-cao, over dienstreizen en
wat voor formulieren je daarvoor nodig
had. Verder is het natuurlijk hartstikke
mooi dat payrolling een goede opstap
kan zijn naar een vast arbeidscontract.”
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Roler-directeur Taner Çelik:

“Wij zijn
echt veel
meer dan
een salarisverwerker”

“Payrollen heeft een grote maatschappelijke waarde,” constateert Rolerdirecteur Taner Çelik. “Via payrolling zijn momenteel iets minder dan
200.000 mensen aan het werk. Ik ben er
heilig van overtuigd dat payrollen zorgt
voor meer werkgelegenheid en mensen
zonder ervaring een belangrijke opstap
naar de arbeidsmarkt biedt.”
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Het is klare taal van Taner, directeur van
hr-dienstverlener Roler. “Roler zelf heeft zijn
wortels in de onderwijssector,” vertelt hij.
“Honderd jaar geleden waren wij een administratiekantoor voor de onderwijssector. Vandaag de dag richt Roler zich op detachering en
payrolling binnen het primair, voortgezet en
middelbaar beroepsonderwijs.” Voor het onderwijs heeft payrolling een belangrijke functie, zegt Çelik. “De werving en selectie van
docenten binnen het primair onderwijs is nog
geen issue: scholen in het primair onderwijs
kunnen in principe aan voldoende gekwalificeerde docenten komen. Maar ze hebben wél
behoefte aan ‘schaalkracht’. Je ziet in bepaalde
regio’s leerlingenaantallen krimpen, in andere
regio’s zie je juist groei. Scholen hebben flexibiliteit nodig om te kunnen inspelen op demografische ontwikkelingen. Dan is payrolling de ideale oplossing.”

Toch ziet Çelik niet louter bij scholen een flexibiliteitsbehoefte. Die
behoefte aan ‘bewegelijkheid’ is er óók bij werknemers. “In de jaren
’60 en ’70 was er sprake van een statisch werknemerschap: de werknemer was honkvast en werkte zijn hele leven voor één en dezelfde
baas. Tegenwoordig zijn werknemers veel meer ‘werkondernemers’. Jonge mensen willen niet per sé een vaste baan, ze willen een
leuke baan. Het is een generatie die veel mobieler is.” En daar past
payrolling bij uitstek bij, stelt Çelik.

Maatschappelijke rol
Hoe Roler het werkgeverschap vormgeeft, gaat dus verder dan puur
en alleen het juridische werkgeverschap. En daarmee speelt payrolling ook een belangrijke maatschappelijke rol, onderstreept Çelik.
“Zo raakten wij in gesprek met een school met een sterk vergrijsd
lerarenbestand. De school wilde dolgraag aan de slag met onderwijsassistenten, maar had niet het budget om ze vast aan te stellen.
Toen kwamen wij met het idee van een ‘talentenpool’ van payrollkrachten, die in twee tot drie jaar hun bevoegdheid konden halen.
Dat is een mooi voorbeeld hoe je een jongere generatie de kans
geeft om via payrolling ervaring op te doen en hun kansen op de
arbeidsmarkt daarmee vergroot.” Eenmaal in dienst helpt Roler
docenten bovendien bij het opbouwen van een e-porfolio. Wij faciliteren als payrollonderneming dat de payrollkracht op dezelfde
manier een portfolio opbouwt als een medewerker in vaste dienst.”
Bovendien zijn opleidingen voor leerkrachten geborgd via de payrollconstructie, maakt Çelik duidelijk. “Op basis van de abu-cao
wordt een reservering gedaan voor opleidingskosten. Via onze
online community – de Roler Academy – bieden wij gratis opleidingen aan. Van een cursus ‘Omgaan met peuters’ tot diverse didactische opleidingen. Ook met dit aanbod bieden wij toegevoegde
waarde: want door deze opleidingen kunnen de leerkrachten hun
arbeidsmarktwaarde op peil houden.”
“We zijn dus echt veel meer dan een salarisverwerker,” herhaalt
Çelik zijn boodschap nog een keer. “Zo hebben we zelf een verzuimcoördinator in dienst. En kunnen we via onze zusterorganisatie posg van-werk-naar-werkbemiddeling aanbieden. Dat is vooral
interessant voor scholen in het voorgezet onderwijs en het mbo,
omdat zij eigenrisicodrager voor de ww zijn. Via posg hebben wij
zo al veel boventallige docenten en langdurig zieken aan een nieuwe baan kunnen helpen.”

Gedeeld werkgeverschap
Door de komst van payrolling is er volgens Çelik eigenlijk een
nieuwe vorm van werkgeverschap ontstaan: het gedeelde werkgeverschap. “Samen met de scholen geven wij als payrollonderneming invulling aan het werkgeverschap. Het is niet één partij,
maar het zijn twee partijen die de verantwoordelijkheid voor de
werknemer delen met elkaar. Door goed met elkaar in gesprek te
blijven, kun je aan het werkgeverschap op een goede manier gezamenlijk invulling geven.” Çelik geeft een voorbeeld uit de praktijk:
“In de cao voor het primair onderwijs is afgesproken dat een
schooldirecteur een bepaald aantal uren moet besteden aan de begeleiding van docenten. Maar vaak heeft een directeur daar geen
tijd voor of mist hij of zij de expertise daarvoor. Wij kunnen als
payrollonderneming die rol dan prima van de directeur overnemen.”
En dus, zo vat Çelik samen, zorgt payrollen voor meer werkgelegenheid, het zorgt voor flexibiliteit voor werkgevers én werknemers, het geeft kansen aan docenten en ondersteunt hen door
onder meer opleidingen, verzuimbegeleiding en van-werk-naarwerkbemiddeling. “Dan zou het voor iedereen glashelder moeten
zijn, dat payrollen een grote maatschappelijke waarde heeft.”

“Niet alleen scholen hebben
een flexibiliteitsbehoefte. Die
behoefte aan ‘bewegelijkheid’
is er óók bij werknemers.”
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“We investeren in al onze mensen, óók in
onze payrollkrachten. De binding met
onze payrollmedewerkers is net zo
intensief als met onze vaste mensen.”
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Directeur Herman Hessing van New Energy Services (newes):

“Payrollen is voor ons
een ideale constructie”

De markt van de service en het onderhoud van grote stoominstallaties is een markt met
pieken en dalen, weet algemeen directeur Herman Hessing van newes uit ervaring. En
dus is flexibiliteit een must. “Payrollen is voor ons een geweldige uitkomst: wij kunnen de
payrollkrachten hetzelfde bieden als onze vaste medewerkers en houden tegelijkertijd
optimale flexibiliteit.”
“Ons bedrijf houdt zich bezig met de service en het onderhoud van
grote stoominstallaties voor de productie van stoom en stroom,”
zegt algemeen directeur Herman Hessing van newes. “Die zijn te
vinden bij bijvoorbeeld energiecentrales, vuilverbrandingsinstallaties en raffinaderijen.” Het bedrijf – met zo’n driehonderd werknemers en twee vestigingen in Hengelo en Capelle aan den IJssel
– heeft een rijke historie. Hessing: “Wij komen voort uit de samenvoeging van de servicetakken van het vroegere Stork, Koninklijke
Schelde en nem After Sales. Onder ons bedrijf hangt nog een ander
bedrijf, Tools4rent, dat apparatuur en gereedschappen verhuurt
aan industriële bedrijven en de metaalbewerkingsindustrie.”
“Waarom wij gebruikmaken van flexibele werknemers? Het antwoord is simpel: omdat onze markt ernstig fluctueert. Stoominstallaties voor energiecentrales draaien in de winter op volle toeren,

omdat er dan veel vraag naar energie is. Maar in de zomer liggen ze
grotendeels stil. Dus hebben wij een piek in de winter en minder
werk in de zomer. Daarnaast komen er ad-hoc tijdelijke klussen
binnen, waardoor je ineens moet opschalen. Zo hebben wij nu een
klus van een klant waarbij loog in de installatie is gelopen, waardoor deze uit bedrijf is. Dat moet dan snel worden opgelost en hebben wij ineens meer mankracht nodig.”

Beperkte vijver
En dat personeel is niet zo heel makkelijk te vinden, vertelt Hessing. “Het gaat om vrij specialistisch las- en fitwerk, waarvoor een
hele strenge certificering geldt. In Nederland zijn er maar vijfhonderd mensen te vinden die dat kunnen. Het is een beperkte vijver
waarin wij samen met onze concurrenten vissen.” De schaarste aan
deze vakkrachten is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen,
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vertelt Hessing, omdat er nog maar weinig jongeren op
de roc’s in die richting worden opgeleid. “Dus zijn we
genoodzaakt om zo’n 70% van onze flexibele medewerkers uit het buitenland te halen. In Polen, Litouwen en
Portugal zijn nog wel ketelbouwbedrijven, zoals wij die
vroeger hadden. Daar zijn dus nog wel mensen te vinden.”
New Energy Services gebruikt een breed palet aan flexvormen om de bezetting rond te krijgen. Zo werkt het
bedrijf met gepensioneerde werknemers met een nulurencontract, uitzendkrachten van gespecialiseerde uitzendbureaus, gedetacheerde medewerkers, zzp’ers en
payrollkrachten. Hessing: “Je kunt niet 30 of 40 man
extra vast op de loonlijst hebben staan om pieken in het
werk op te vangen. Want dat kost je in de leegloopperiodes gemiddeld 150.000 euro in de maand. Dat vreet dan
precies je marge weg en dat kun je niet hebben als bedrijf.”

Vele voordelen
Payrolling biedt het bedrijf verschillende voordelen, zo
maakt Hessing duidelijk. “Het maakt het allereerst mogelijk om snel op en af te schalen. Dat is voor ons wezenlijk. Een ander groot voordeel is dat door te payrollen,
wij de werving en selectie in eigen hand kunnen houden. Dat willen we graag, want de eisen die onze opdrachtgevers als Shell, bp, Nuon en Essent stellen, zijn
buitengewoon streng. Dan is het niet eenvoudig om de
juiste mensen te selecteren. Onze eigen mensen sturen
wij naar het buitenland om daar nieuwe vakkrachten te
werven. Dan weet ik zeker dat ik goede werknemers
krijg.”
“Door te payrollen kunnen wij zelf werven, zijn we optimaal flexibel en hebben we geen kostenopslag voor de
werving en selectie,” vat Hessing samen. “Voor ons is het
dus een ideale dienstverlening.” Hessing ervaart het
bovendien als zeer prettig dat de payrollonderneming
een groot deel van de ‘papieren rompslomp’ uit handen
neemt. “We hoeven ons nu niet meer bezig te houden
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met het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ziekmeldingen, ww-aanvragen of het opvragen van een bewijs van goed
gedrag. Dat doet het payrollbedrijf allemaal voor ons. En ze
zijn daarnaast exact op de hoogte van alle nieuwe wet- en
regelgeving.”

Investeren in alle mensen
Maakt het voor de payrollwerknemer nog verschil dat hij niet
in dienst is van newes, maar de payrollonderneming als
formele werkgever heeft? “Geen enkel,” reageert Hessing
resoluut. “Wij hebben grote opdrachtgevers en moeten aan
hoge kwaliteitseisen voldoen. Dus investeren we in al onze
mensen, óók in onze payrollkrachten. De binding met onze
payrollmedewerkers is net zo intensief als met onze vaste
mensen. Ze gaan op voor dezelfde laskwalificaties of fittersdiploma’s. En ook hun kerstpakket is echt niet ineens
kleiner.”En er is voor payrollkrachten nog een groot voordeel,
meent Hessing. “Als bij ons de klus afgelopen is, moet de
payrollonderneming zich inspannen voor ander werk voor
diegene. Regelmatig gaat iemand dan vervolgens aan de slag
bij een van mijn concurrenten. Ik heb daar geen enkel probleem mee. Want dat biedt die werknemer continuïteit. Zeker als het gaat om arbeidsmigranten, is het voor ons als Nederlands bedrijfsleven beter als ze hier blijven, dan dat ze
naar een ander land vertrekken om daar te gaan werken.”
“Payrollen is voor ons een geweldige uitkomst,” besluit Hessing zijn verhaal. “Wij kunnen de payrollkrachten hetzelfde
bieden als onze vaste medewerkers en houden tegelijkertijd
optimale flexibiliteit. Als er geen mogelijkheid tot payrollen
zou zijn geweest, dan had ik voor piekperiodes zonder twijfel
minder mensen ingezet. Dus op de keper beschouwd leidt
payrollen ook nog eens tot meer arbeidsplaatsen.”
New Energy Services (newes) in het kort
● Verzorgt de service en het
onderhoud van grote stoominstallaties voor bedrijven als
Nuon, Essent, Shell en bp.

● 300 medewerkers, van wie er
honderd in vaste dienst zijn.
● Een flexibele schil met 40% payrollkrachten, 40% uitzendkrachten,

DRIELUIK - PAYROLLKRACHT AAN HET WOORD

Wat voor werk doe je?
“Ik werk nu twee jaar in Nederland op payrollbasis als lasser
via uitzendorganisatie Timing.
In heel het land heb ik al projecten gedaan. Nu werk ik voor een
periode van anderhalf jaar bij
New Energy Services, een bedrijf dat onderhoud pleegt aan
stoominstallaties. Het is een
leuke baan, al moet ik wel vroeg
op: ik werk van zes uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags.
Oorspronkelijk werkte ik in Litouwen als elektricien. Daar was
op een gegeven moment echter
weinig werk meer in te vinden,
dus heb ik me in Denemarken
laten omscholen tot lasser.”

10% zzp’ers, 5% gedetacheerde
medewerkers en 5% gepensioneerde
werknemers met een nulurencontract.
● Jaarlijkse omzet: 30 miljoen.

Oleg Kuzmun (39):

“Payrollen geeft mij
zekerheid”
Welke kans biedt payrollen jou?
“Voor een Litouws bedrijf was ik al een jaar in Nederland
werkzaam op projecten bij elektriciteitscentrales. Maar
twee jaar terug ben ik overgestapt naar een payrollconstructie bij Timing via New Energy Services, omdat de voorwaarden veel beter zijn. Ik krijg goed betaald en bovendien
op wekelijkse basis. Dat geeft zekerheid. Het is voor mij ook
een veilige baan, want ik ben gewoon verzekerd.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Bij elk project regelen New Energy Services en Timing in de
buurt woonruimte voor mij. Dat is soms een appartement en
soms zit ik op een bungalowpark. Daarnaast heb ik een auto
van de zaak. Dat scheelt enorm. Weet je wel wat het kost om
een auto te kopen en elke keer je benzine te betalen? Timing
betaalt mij goed en neemt dus zelf ook nog aardig wat van
mijn kosten over.”

Hoe zie je de toekomst?
“Ik ben heel blij dat ik deze kans heb gekregen en wat er in de toekomst
gebeurt, zien we wel. Als vrijgezel hoef ik me niet druk te maken om vrouw
en kinderen. Voorlopig ga ik hiermee door, want er is genoeg werk. Ik zou
graag in Nederland blijven, liefst in mijn favoriete stad Den Haag. De mensen hier zijn aardig en ze hebben er geen probleem mee als je de taal niet
spreekt. Dat zie je niet zo snel in andere landen.”
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Bob Weghorst van Timing:

“Payrollen is
niet meer weg
te denken in de
arbeidsmarkt”
Bij Timing is Bob Weghorst verantwoordelijk voor alle payrolldiensten.
Het zijn vooral de ‘doeners’ waar de uitzendorganisatie zich op richt, vertelt hij. “We leveren zowel mensen aan mkb-bedrijven als aan grote ondernemingen. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers voor logistieke bedrijven, productiemedewerkers voor de foodsector en operators voor de
industriële bedrijven.”
Juist dit soort bedrijven kunnen niet zonder flex, zo maakt Weghorst duidelijk. “Het zijn vaak bedrijven die internationaal werken. Alles gaat
steeds sneller: vandaag een opdracht, betekent morgen leveren. Niemand
weet hoe zijn orderportefeuille er over twee maanden uitziet. Voor ondernemend Nederland in vrijwel alle sectoren is een flexschil dus bittere
noodzaak om snel te kunnen anticiperen op marktontwikkelingen.”

Payrollen heeft de afgelopen jaren voor
een belangrijke economische impuls gezorgd. Dat stelt Bob Weghorst, manager
Payroll bij uitzendorganisatie Timing.
“Payrollen voorziet in een duidelijke behoefte aan flexibiliteit. Het is een oplossing voor het werkgeverschap dat zucht
onder regeldruk en risico’s. En het biedt
aan doelgroepers een laagdrempelige
toegang tot de arbeidsmarkt.”
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Kans op nieuwe baan
Weghorst is ervan overtuigd dat via payrolling mensen eerder aan het
werk komen, dan als een opdrachtgever ze direct in dienst moet nemen.
“Doordat het formele werkgeverschap bij de payrollonderneming ligt,
durven werkgevers eerder mensen aan te nemen. Voor veel payrollkrachten betekent het payrollcontract een nieuwe baan.”
Een andere belangrijke reden om te kiezen voor payrollen, zijn volgens
Weghorst de risico’s die aan het werkgeverschap zijn verbonden. “Ondernemers zijn huiverig voor onzekerheden waar ze geen grip op hebben. Die
onzekerheden zijn er wél rond ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers. Denk aan de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte of tien jaar

wga-last voor een arbeidsongeschikte werknemer. Dat zijn behoorlijke risico’s. Dus kiezen werkgevers ervoor om het werkgeverschap bij een payrollonderneming te beleggen, waardoor ze die
risico’s uitsluiten en als het ware ‘verzekeren’ bij een payroller.”
Wat volgens Weghorst daarnaast vaak onderbelicht blijft, is de
waarde van payrolling voor werkgevers op het gebied van de hrdienstverlening. “Vooral mkb-ondernemers zijn vaak onvoldoende
in staat om alle zaken rond salaris en arbeidsvoorwaarden goed te
regelen. Daar hebben ze of geen tijd voor, of geen expertise voor.”
Weghorst geeft een voorbeeld van een bedrijf dat twee keer na elkaar werd overgenomen. “Voorafgaand aan de eerste overname was
het een administratieve chaos bij dit bedrijf. De nieuwe eigenaar
stelde orde op zaken en ging payrollen. Vervolgens werd het bedrijf
weer overgenomen. Toen is het personeel zelf naar de nieuwe eigenaar gestapt en heeft gezegd: ‘wij willen bij Timing in dienst blijven, want die chaos van vroeger willen we niet meer’. Medewerkers
worden dus in veel gevallen ook heel blij van payrollen en dat is een
kant die niet vaak benadrukt wordt.”
Ontzorging
“Als professionele hr-dienstverlener zorgen wij dat zaken op orde
zijn,” vervolgt Weghorst zijn verhaal. “Wij zorgen voor juridisch
correcte arbeidsovereenkomsten, een goede cao-toepassing, een
keurige afdracht van loonbelasting en premies en betalen op tijd de
salarissen uit. Daarnaast kan de werkgever 24/7 bij ons terecht met
vragen over zaken als de werkkostenregeling, de fiets van de zaak of
de aftrekbaarheid van personeelsfeesten. Je zou kunnen spreken
van een eigen geoutsourcete hr-afdeling.”
Diezelfde ‘ontzorging’ speelt als de werkgever gebruikmaakt van
arbeidsmigranten. Weghorst: “Wij zorgen voor arbeidsovereenkomsten in diverse Europese talen. Wij kennen de Nederlandse en
Europese wet- en regelgeving en weten exact wat wel en wat niet
mag. En op het gebied van huisvesting nemen wij tevens onze verantwoordelijkheid. Door heel Nederland hebben wij deugdelijke
huisvestingslocaties, die allemaal door de Stichting Normering
Flexwonen zijn gecertificeerd.”
Die hr-dienstverlening is er niet alleen voor werkgevers, maar óók
voor werknemers, benadrukt Weghorst. “Onze payrollkrachten

kunnen gewoon via hun smartphone hun contract en loonstroken
inzien. Dat is volledig gedigitaliseerd. Iedereen heeft ook een persoonlijk aanspreekpunt bij Timing, waar ze met vragen terecht
kunnen.” Payrollwerknemers hebben bovendien prima arbeidsvoorwaarden, zegt Weghorst, omdat ze onder de abu-cao vallen.
“Er wordt wel eens vergeten dat 20% van alle werknemers niet onder een bedrijfstak- of ondernemings-cao valt. Denk aan bedrijven
in de it of de makelaardij. Voor die werknemers gelden de minimale arbeidsvoorwaarden uit het Burgerlijk Wetboek. Dan zijn
payrollwerknemers dus aantoonbaar beter af.”

Van-werk-naar-werk
En dat zijn ze ook – aantoonbaar beter af – door de van werk-naarwerkbemiddeling die de branche biedt. Weghorst: “Onze kracht
ligt in het herplaatsen van werknemers, daar zijn wij als branche
aantoonbaar succesvol in. Wij hebben als uitzendorganisatie een
groot netwerk en dus is de kans vele malen groter dat iemand via
ons een nieuwe baan vindt, dan als een werkgever dat zelf moet
organiseren.” Hij geeft het voorbeeld van een zelfstandig kok, die
ruzie kreeg met zijn nieuwe werkgever. “Het ging om een restaurant dat van vader op zoon was overgegaan. Toen de zoon duidelijk
maakte dat alles anders moest, ontstond er een onwerkbare situatie
met de kok. Die meldde zich vervolgens ziek. Na vier weken hebben wij de kok naar een andere werkgever weten te bemiddelen.
Daar werkt hij nog steeds. Het voorkomen van dit soort onnodige
uitval bespaart de maatschappij een hoop geld.”
Dit geval staat niet op zich, weet Weghorst. Payrollondernemingen
bemiddelen vele werkloze, chronisch zieke, arbeidsongeschikte,
arbeidsbeperkte en oudere werknemers naar nieuw werk. “Payrolling biedt ‘doelgroepers’ een laagdrempelige toegang tot de arbeidsmarkt. Als iemand twee jaar in de ww of bijstand heeft gezeten, zijn werkgevers niet happig om iemand in dienst te nemen.
Men vreest dan voor uitval en geringere productiviteit. Een ‘tryout’ via een payrollconstructie kan een werkgever dan net over de
drempel helpen.”
“Al met al denk ik dat payrolling – naast de belangrijke rol die het
voor individuele werknemers en werkgevers speelt – de afgelopen
jaren voor een belangrijke economische impuls heeft gezorgd. Het
heeft voordelen voor werkgevers en werknemers en is als flexvorm
dan ook niet meer weg te denken in de Nederlandse arbeidsmarkt.”
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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“Als payrollen niet
had bestaan, dan
waren we nooit
aan dit project
begonnen.”
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Jeroen de Roos, mede-eigenaar van Anders Werkt:

“Payrolling is een ideale vorm
om mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan
het werk te helpen”
Hoe krijg je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daadwerkelijk aan het werk?
In Brabant is er een succesvol project, jobs2go, waarbij payrolling een essentiële rol speelt.
“Als payrollen niet had bestaan, waren we nooit aan dit project begonnen.”
“De naam van ons bedrijf is niet voor niets Anders Werkt,” zegt mede-eigenaar Jeroen de Roos. “Onze opdrachtgevers zijn hoofdzakelijk gemeenten in Brabant. Voor hen bedenken wij allerlei creatieve
concepten, die ertoe moeten leiden dat uitkeringsgerechtigden
weer aan het werk gaan. Kort gezegd: wij willen mensen in beweging brengen en houden.”
Een van die ‘creatieve concepten’ die Anders Werkt samen met enkele
enthousiastelingen ontwikkelde, is ‘jobs2go’, zegt De Roos, dat
samen met een aantal uitzendorganisaties is uitgerold. “Daarbij
helpen we uitkeringsgerechtigden aan een reguliere baan. Het
bijzondere is, dat wij garanderen dat mensen minimaal een halfjaar uitkeringsonafhankelijk zijn. Mocht het zo zijn dat binnen
een halfjaar iemand geen werk meer heeft via de desbetreffende
uitzendorganisatie, dan gaat iemand over naar een andere uitzender die wel werkt heeft. Zo houden we de uitkeringsgerechtigden
een halfjaar aan het werk en kunnen ze werkervaring opdoen.”

De uitkeringsgerechtigden worden op payrollbasis door Start People
in dienst genomen, vertelt De Roos. En dat is een bewuste keuze.
“Het gaat om een doelgroep waarbij niet altijd duidelijk is of ze
geschikt zijn voor een bepaalde baan. Werkgevers durven het risico
niet aan om die mensen meteen in vaste dienst te nemen, ze willen
eerst de kat uit de boom kijken.” Ook voor Anders Werkt is het niet
mogelijk om als ‘werkgever’ van de uitkeringsgerechtigden op te
treden. De Roos: “Wij zijn nu een bedrijf met acht mensen. Als we
een project erbij krijgen, dan zou ik gelijk twintig werknemers – de
uitkeringsgerechtigden die geplaatst worden – erbij krijgen. Krijg ik
nog een project van 120 mensen erbij, dan zit ik ineens op 140 extra
werknemers. Voor ons is dat ondoenlijk.” Een bijkomend voordeel
is volgens De Roos dat Anders Werkt als formele opdrachtgever, voor
het personeelsbeleid geheel ontzorgd wordt door de payrollonderneming. “Zij doen de salarisadministratie en alle personele zaken
die daaromheen zitten. Is er iemand ziek? Dan loopt dat via de payrollonderneming. Daardoor kunnen wij met de mensen bezig zijn,
in plaats van met ‘financieel geneuzel’.”
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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Sociale invulling

Verlaging drempels

Wat voor werk doe je?

Dat een dergelijk concept werkt, blijkt uit
het voorbeeld van Heba Dinno dat in dit
boek te vinden is. De Roos: “Het bedrijf
Nimis heeft ons benaderd, omdat er een
grote hoeveelheid documenten moest
worden gedigitaliseerd. Als mensen ergens een tv of koelkast op afbetaling kopen, dan loopt dat via een financiële
dienstverlener. Die dienstverlener heeft
een enorm papieren archief, dat uitgezocht en ingescand moest worden. Heba
zit nu op die klus, samen met nog elf
voormalig bijstandsgerechtigden.”

Voor alle betrokken partijen levert ‘JOBS2go’ winst op, zegt De Roos. “Via payrolling wordt de drempel voor werkgevers
verlaagd om met deze doelgroep aan de
slag te kunnen gaan.” En voor gemeenten
scheelt het ‘een sloot geld’, zegt De Roos.
“Iemand met een uitkering kost de gemeente gemiddeld 15.000 euro per jaar.
Als je voor een gemeente honderd mensen
een jaar lang aan het werk krijgt, dan
praat je over een besparing van 1,5 miljoen euro. De maatschappelijke baten zijn
enorm. Ik zie payrolling als een ideale
vorm om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk te helpen.”

“Ik werk sinds juli van dit jaar bij
een kredietbedrijf. Als een klant
iets op afbetaling koopt, dan
doen wij de verdere afhandeling.
Veel oude contracten met klanten staan nog op papier. Die
moeten allemaal gecontroleerd
en ingescand worden, zodat ze
voortaan digitaal beschikbaar
zijn. Ik vind het erg leuk werk,
omdat je heel nauwkeurig en
secuur moet zijn. En omdat ik
hier nu al een tijdje werkzaam
ben, heb ik de leiding gekregen
over mijn team. Collega’s kunnen
dus met praktische vragen bij mij
terecht. Dit werk sluit mooi aan
bij de opleiding die ik heb gedaan: mbo bedrijfsadministratie.”

Volgens projectleider Emile Zondag van
Nimis was het de bedoeling om een scanproject een ‘sociale invulling te geven’.
“Vandaar deze keuze om uitkeringsgerechtigden daarvoor in te zetten.” Het
project loopt volgens Zondag momenteel
prima. “Heba is een goede en gemotiveerde kracht. Omdat ze het goed doet, heeft
ze nu ook de verantwoordelijkheid gekregen om vier man van haar werktafel aan
te sturen.”
“Maar,” vervolgt Zondag, “als payrollen
niet had bestaan, dan waren we als Nimis
nooit aan dit project begonnen. Het is
voor alle betrokken partijen een mooi
concept, omdat Start People de hele
salarisadministratie en de werknemersrisico’s op zich neemt.”
Ook voor de uitkeringsgerechtigden is
payrolling goed, meent De Roos van Anders Werkt. “Ze krijgen niet één keer per
maand, maar wekelijks uitbetaald. Dat
vinden ze erg prettig, omdat ze vaak geen
financiële buffers hebben.”
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Maar het gaat in de ogen van De Roos
zeker niet alleen om ‘de harde euro’s’. “Je
ziet dat voormalig uitkeringsgerechtigden helemaal opbloeien als ze eenmaal
aan het werk zijn: het geeft hun persoonlijkheid een boost. Ze zitten beter in hun
vel, bewegen meer en hebben minder
psychische klachten. Het allerbelangrijkste is misschien nog wel dat ze werkervaring opdoen, dat het gat in hun cv wordt
opgevuld. Met een serieuze baan, waarin
ze zich hebben kunnen bewijzen. Dat
komt hun arbeidsmarktpositie alleen
maar ten goede.”
Anders Werkt in het kort

● Anders Werkt bedenkt creatieve concepten om uitkeringsgerechtigden
aan een baan te helpen.
● Het bedrijf doet dit voornamelijk in opdracht van Brabantse gemeenten.
● Het team bestaat uit 8 mensen in vaste dienst en
14 parttime trainers en coaches.

DRIELUIK - PAYROLLKRACHT AAN HET WOORD

Heba Dinno (30):

‘Uit de bijstand via
payrollcontract’

Hoe zie jij je toekomst?
“Het klinkt misschien wat zwaar aangezet, maar toch: het voelt
alsof er weer hoop is. In de bijstand voel je je af en toe behoorlijk moedeloos. Doordat ik via payrollen nieuwe kansen heb
gekregen, kan ik nu echt wat laten zien aan toekomstige werkgevers. Ik bouw goede werkervaring op. Dat voelt zo lekker!”

Welke kans biedt payrollen jou?
“Na mijn opleiding heb ik, inclusief mijn stage, één jaar administratief werk gedaan bij
een groothandel. Daarna solliciteerde ik
volop, maar altijd kwamen er afwijzingen: te
weinig werkervaring, een profiel dat niet
precies paste en noem maar op. Ik belandde
in de bijstand. Met deze kans via een payrollcontract ben ik zo ontzettend blij. Dit werk
versterkt mijn cv en ik krijg weer nieuwe
contacten. Het leuke is dat er nog elf mensen vanuit de bijstand nu bij het kredietbedrijf aan de slag mochten gaan. Die kende ik
al vanuit de vacaturecafés en van cursussen
bij de gemeente. Dat maakt het extra leuk.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“De payrollorganisatie kent mij goed, weet wat er bij mij past en
wat mijn mogelijkheden zijn. Er is veel persoonlijke begeleiding
in samenwerking met het re-integratiebedrijf. Zo komt er iedere
week iemand langs op het werk. Om te vragen hoe het gaat en
om te informeren of er vragen of problemen zijn. Er is dus continu contact. Dat vind ik erg fijn.”

VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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Landelijk manager Arie Huitkar van
Start People:

“Alles is erop
gericht om onze
payrollkrachten
aan het werk te
houden”
“Uiteraard zijn alle flexibele arbeidsvormen, inclusief payrollen,
wezenlijk voor werkgevend Nederland,” zo benadrukt Arie
Huitkar aan het begin van het gesprek. “Veel bedrijven zijn hard
geraakt in de crisisjaren en zien nu een voorzichtig herstel. Ze
willen eerst zien of het herstel doorzet en kiezen dus niet voor
vast, maar voor flex.”

Arie Huitkar, als landelijk manager verantwoordelijk voor alle payrolldiensten
van Start People, is uitgesproken over
het nut en de noodzaak van payrolling.
“Voor veel mensen biedt het behalve
een perfecte opstap naar de arbeidsmarkt, ook volop mogelijkheden tot
persoonlijke ontwikkeling.”
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“En als je kijkt naar de mkb-ondernemingen, dan zijn de administratieve lasten vaak een loden last en hebben ze vaak de benodigde expertise niet in huis,” constateert Huitkar. “Dat is een
voorname reden dat ze voor payrolling kiezen. Wij nemen als
payrollonderneming de hele salarisadministratie uit handen,
doen de verzuimbegeleiding, regelen pensioenzaken, vragen
subsidies aan en regelen opleidingen. Daarnaast lopen bedrijven
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid geen onaanvaardbare financiële risico’s, omdat dat risico voor rekening van de payrollondernemer komt. Wij kunnen die risico’s – door de grote aantallen mensen die wij in dienst hebben – makkelijker dragen.”
Maar dat gezegd hebbende, wil Huitkar vooral eens duidelijk
onder de aandacht brengen wat payrollen de werknemer eigen-

lijk allemaal biedt. “De slogan van Start People is: ‘Werk creëert
waarde voor iedereen’. De doelstelling van onze organisatie is om
iedereen structureel aan het werk te houden en toekomstperspectief te bieden. Dat geldt dus ook voor de mensen die op payrollbasis voor ons werken.”

Meerwaarde

terwijl de wettelijke norm 20 dagen is.” Maar, zo benadrukt Huitkar, goed werkgeverschap zit niet alleen in geld, maar vooral in
aandacht. “Wij geloven erin dat persoonlijke begeleiding bepalend
is voor de motivatie van medewerkers. Vandaar dat wij ‘mobiele
personeelsfunctionarissen’ hebben, die regelmatig bij de payrollkrachten langsgaan. Dan komen vragen op tafel als ‘zit je nog goed
in je vel?’ en ‘heb je nog ergens behoefte aan?’.”

Dat payrollen meerwaarde heeft, staat volgens Huitkar buiten
kijf. “Wat cruciaal is, is dat payrolling voor mensen een perfecte
opstap is voor de arbeidsmarkt. Voor jongeren die net uit de
schoolbanken komen, maar vooral ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals ouderen, uitkeringsgerechtigden
en arbeidsgehandicapten. Want werkgevers zijn buitengewoon
huiverig om deze groepen aan te nemen, weet Huitkar. “Payrollen beperkt de risico’s voor werkgevers en helpt ze daarmee over
een drempel heen. Een treffend voorbeeld daarvan is een project
dat elders in dit boek is vermeld. Dat laat zien dat via een payrollconstructie twaalf mensen uit de bijstand aan het werk zijn geholpen. Eén van hen, Heba Dino, zegt: ‘er is nu weer hoop voor
mij’. Dat is toch geweldig!”

En als die behoefte dan de behoefte aan een opleiding is? Huitkar:
“Dan kan dat. Wij hebben bij Start People een volledige afdeling die
zich met opleidingen bezighoudt. Er is een onlineplatform – ‘Start
People Online leren’ – waarop de payrollkracht zelf kan inloggen en
online cursussen kan volgen. Voor diepergaande cursussen, bijvoorbeeld een meerjarige opleiding, maken we afspraken met opleidingsinstituten. Doordat we collectief inkopen, kunnen we een
goede prijs bedingen. Dat maakt het ook voor opdrachtgevers interessant. Daarnaast zijn we zeer actief met bbl-trajecten, waarvoor
payrollconstructies tevens prima in te zetten zijn. Jongeren kunnen zo het gewenste diploma halen en gelijktijdig werkervaring op
doen.”

En dan is er de Participatiewet, waaronder volgens Huitkar een
‘prachtige sociale doelstelling ligt om arbeidsbeperkten een plek
te geven in het reguliere bedrijfsleven’. “Maar gezien alle regelgeving is het buitengewoon complex om alles contractueel goed in
te richten. Dus zie je dat werkgevers terugdeinzen. Mede vanwege de grotere risico’s die je met deze doelgroep loopt. Door een
payrollconstructie kun je de complexiteit en risico’s wegnemen
en de drempel verlagen. Tevens bieden wij vanuit ons zusterbedrijf usg Restart intensieve begeleiding door jobcoaches. Dat kan
net het verschil maken tussen een succesvolle en niet succesvolle
plaatsing.”

Deugdelijke arbeidsvoorwaarden
Waar de payrollmedewerker daarnaast veel baat bij heeft, is dat
onder elke payrollovereenkomst een deugdelijk pakket arbeidsvoorwaarden ligt, zegt Huitkar. “Wij hanteren de beloningsregeling van de opdrachtgever en secundaire arbeidsvoorwaarden,
zoals pensioen zijn goed geregeld. Er zijn heel veel bedrijven waar
de arbeidsvoorwaarden een stuk minder zijn. Zo hebben onze
payrollkrachten bijvoorbeeld 24 vakantiedagen als ondergrens,

“Al onze inspanningen zijn erop gericht om onze payrollkrachten
als ze eenmaal aan het werk zijn, ook aan het werk te houden,” concludeert Huitkar. “Vandaar dat wij volop investeren in van-werknaar-werktrajecten. Als iemand zijn baan kwijtraakt, dan gaat er
een melding naar de vestigingen in de betreffende regio, om te zien
of er elders wel werk voor die persoon is.” Want, benadrukt Huitkar, thuis op de bank zitten is voor niemand goed. “Werk creëert
waarde voor iedereen. Dat geldt zeker ook voor iedereen die op payrollbasis aan de slag is.”

“Payrollbedrijven zijn ook actief
met bbl-trajecten. Jongeren
kunnen zo het gewenste
diploma halen en gelijktijdig
werkervaring op doen.”
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING
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VISIE VAN EXPERT

“Payrollen is antwoord
op complexiteit
werkgeverschap”

Toon Naber kent de horeca als geen
ander. Niet alleen is hij voorzitter van
Koninklijke Horeca Nederland, maar
ook runt hij een vijfsterrenhotel. Voor
de horeca is payrolling een nuttige vorm
van flexibiliteit, stelt hij. “Werkgeven is
ontzettend complex geworden, zeker in
de horeca.”

54

VOLOP KANSEN MET PAYROLLING

D

D

De horeca is een van die sectoren die vanouds een grote
schil van flexkrachten heeft: in totaal werkt 75% van de horecamedewerkers op flexibele basis. En dat is niet verwonderlijk, zegt Toon Naber, algemeen directeur van het
Utrechtse Grand Hotel Karel V en voorzitter van brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland.
“De inzet van flexkrachten is zo oud als de horeca zelf.
Want het is hollen of stilstaan, het is regen of mooi weer.
De flexibele schil is nodig om mee te kunnen bewegen met
de drukte in je bedrijf.”
Voor de meeste flexkrachten geldt dat ze zijn aangesteld op
tijdelijke contracten of oproepcontracten. Bij 12% van de
werknemers gaat het om een payrollcontract, zo blijkt uit
onderzoek van Koninklijke Horeca Nederland. “Een behoorlijk deel van onze leden heeft door de crisis moeten
interen op hun flexibele schil. Nu het weer wat beter gaat,
neemt men niet onmiddellijk weer iedereen in vaste
dienst.” Ook de volatiliteit van de economie speelt zeker in
het achterhoofd van ondernemers mee, denkt Naber. “Je
zag in 2001 hoe relatief alles was: nadat er zich twee vliegtuigen in de Twin Towers hadden geboord, zag de wereld er
ineens heel anders uit.”
Echter, zegt Naber, de behoefte aan flexibiliteit is er niet
alleen bij de werkgever. “Ook een groep werknemers in de
horeca wil heel graag flexibel werken. Denk bijvoorbeeld
aan huisvrouwen met de zorg voor kinderen. Of studenten
die tijdens een tentamenperiode niet beschikbaar zijn.”
“Alle vormen van flexibiliteit – inclusief payrolling – zijn
waardevol”, concludeert Naber. “De tijden dat mensen hun
hele leven bij dezelfde werkgever werkten en met een gouden horloge op zak de deur uitgingen, die tijden komen
niet meer terug.”

payrollonderneming daar dan goede digitale systemen voor
heeft, dan kan ik me voorstellen dat een horecaondernemer
dat graag outsourced.”
Bovendien moet een horecaondernemer aan een grote hoeveelheid wet- en regelgeving voldoen, weet Naber uit eigen
ervaring. “We zeggen wel eens: het enige ministerie waar we
niet mee te maken hebben, is het ministerie van Defensie.”
Grotere horecabedrijven kunnen daarvoor expertise in huis
halen, maar voor kleine horecaondernemers is dat niet te
bekostigen. Naber: “Het overgrote deel van onze bedrijven
– 60% om precies te zijn – heeft minder dan twintig werknemers. Ik kan me voorstellen dat met name die kleine ondernemers ontzorgd willen worden door een payrollonderneming.”
Wat daarnaast een rol speelt, is dat er in de loop der jaren
steeds meer risico’s bij werkgevers zijn neergelegd. Naber:
“Een bedrijf met 100 werknemers kan wel wat tegenslag
opvangen. Maar als je vijf werknemers hebt en iemand is
langdurig ziek, dan kan twee jaar loondoorbetaling het
verschil maken tussen wel en niet rendabel zijn. Dat is
doodeng voor een werkgever. Door te payrollen ligt het
risico voor ziekte en arbeidsongeschiktheid bij de payrollonderneming. En die kan het risico door de grotere aantallen beter dragen.”

Tot slot heeft Naber wel nog een advies voor de payrollbranche: zorg dat je niet louter een ‘loonadministratiebedrijf’ bent. “Payrollbedrijven bieden juist meerwaarde door
een bredere dienstverlening. Door bijvoorbeeld werknemers naar ander werk te bemiddelen als er bij hun eigen
baas even geen werk is. Of door generieke opleidingen te
bieden, zoals het tappen van een pilsje of het uitserveren
van eten. Als de branche op die manier invulling geeft aan
Dat een deel van de horecaondernemers bewust kiest voor
goed werkgeverschap, dan denk ik dat payrolling voor de
een payrollconstructie is volgens Naber begrijpelijk. “Werk- horeca een heel nuttig product is om de broodnodige flexigeven is ontzettend complex geworden, zeker in de horeca. biliteit in te vullen.”
Alleen al de salarisadministratie is een ingewikkelde business. Wisselende uren, werken in het weekend en op avonden, overwerk... Het is allemaal erg complex. Als een

WIE IS
TOON NABER?
A.T.M.J. (Toon)
Naber (1958) heeft
16 jaar voor de
Franse hotelgroep
Accor gewerkt. Na
enige tijd in de
Rooms Division van
Novotel Amsterdam heeft hij achtereenvolgens
Novotel Venlo en
Novotel Maastricht
geopend. Daarna
heeft hij 5 jaar bij
hotel Mercure
Utrecht/Nieuwegein gewerkt. In
1998 startte Naber
de projectontwikkeling van Grand
Hotel Karel V.
Vanaf de opening
in 1999 is hij als
algemeen en statutair directeur eindverantwoordelijk
voor de Exploitatiemaatschappij
Grand Hotel Karel
V B.V.
Sinds 1 juni 2010 is
Toon Naber voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland en tevens lid
van het bestuur
van vno-ncw.
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“Wij bieden met onze
dienstverlening niet alleen
flexibiliteit, maar ook zekerheid
aan onze flexkrachten.”
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Jeroen Driessen van Driessen hrm:

“Voor onze flexibele medewerkers
zijn wij een hele goede werkgever”

Een payrollonderneming is veel méér dan
een doorgeefluik van personeel, zegt Jeroen
Driessen, algemeen directeur van Driessen
hrm. “We zijn als hrm-dienstverlener en
verbinder van mens & werk er niet alleen
voor de flexibiliteit, maar ook om zekerheid
te bieden aan onze flexkrachten.”
De non-profit sector, dat is waar Driessen hrm zich exclusief op
richt. “Met name de overheid, organisaties in zorg & welzijn en
onderwijsinstellingen zijn onze klanten,” vertelt directeur Jeroen
Driessen. Juist in deze sectoren wordt een groot deel van de begroting besteed aan personeel. En dat is volgens Driessen precies de
reden dat organisaties in de publieke sector ‘wendbaar’ willen zijn.
“Als je kijkt naar overheden, dan moet hun personeelsbestand
voortdurend meebewegen met de ontwikkelingen. Ze moeten aan
de ene kant bezuinigen, maar krijgen er daarnaast ook taken bij.
Zoals onlangs de decentralisatie van de taken in het sociale domein.
Dat maakt dat ze voortdurend moeten kunnen op- en afschalen.”
Diezelfde behoefte aan ‘wendbaarheid’ speelt bij ziekenhuizen en
scholen, vertelt Driessen. “Scholen kunnen last hebben van krimp
en onderlinge concurrentie. Het is altijd maar weer afwachten hoeveel leerlingen ze krijgen en hoeveel leerkrachten er dan nodig zijn.
Bij ziekenhuizen zie je dat de personeelsbehoefte afhankelijk is van
het budget dat voor een bepaald jaar beschikbaar is. En dat varieert
onder meer door politieke besluiten.”

Pay for use
Daar komt bij, zo analyseert Driessen, dat de wet- en regelgeving
steeds complexer is geworden en vaak als rigide wordt ervaren.
“Het gevolg is dat organisaties zich terugtrekken op hun kerntaken. Werden voorheen vooral zaken als schoonmaak en catering
uitbesteed, nu zie je dat dat met personeel en het personeelsbeheer
gebeurt.” En dat sluit volgens Driessen aan bij de maatschappelijke
trend van ‘pay for use’. “We gaan dat principe steeds normaler vinden. Iedereen gebruikt nu Spotify: je bent géén eigenaar, maar betaalt voor het gebruik van de muziek. Dat vertaalt zich tevens door
in arbeidsrelaties.”
Die nieuwe arbeidsverhoudingen, waarbij de payrollonderneming
het werkgeverschap overneemt van de opdrachtgever, vraagt wel
iets van een payrollbedrijf, benadrukt Driessen. “Een payrollonderneming heeft de absolute plicht om zich als goed werkgever op te
stellen .” Dat begint volgens Driessen bij goede arbeidsvoorwaarden en een goede dienstverlening richting payrollkracht, iets wat
bij Driessen altijd voorop staat. “Dat betekent dat wij ervoor zorgen dat mensen hun contract op tijd krijgen, dat alles vanzelfsprekend conform de cao gebeurt, dat de looninschaling klopt en dat er
op tijd uitbetaald wordt.” Vooral met dat laatste punt hebben veel
organisaties nog moeite, constateert Driessen. “Laatst zei iemand:
‘ik blijf graag via jullie werken, want het is in de vier jaar dat ik in
het onderwijs zit nog nooit gebeurd dat ik mijn geld op tijd kreeg’.
Dat heeft er uiteraard mee te maken dat wij niet voor honderd,
maar voor duizenden mensen de salarisadministratie doen. En
daar goede systemen en protocollen voor hebben.”
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“Overheden moeten hun
personeelsbestand voortdurend
laten meebewegen.”
Flexibiliteit én zekerheid
Maar daar blijft het niet bij, zegt Driessen. “Onze dienstverlening
gaat verder. Want het gaat niet alleen om flexibiliteit, wij willen
ook zekerheid bieden aan onze flexkrachten.” Zo probeert Driessen
hrm zoveel mogelijk pensioenbreuken te voorkomen, doordat
men is aangesloten bij het ABP en het pensioenfonds voor de welzijnssector. Verder kunnen alle payrollkrachten offline en online
opleidingen volgen. Driessen: “We hebben een eigen online Academy, met cursussen voor docenten zoals ‘omgaan met culturele
verschillen’ of ‘agressie in de klas’. Of cursussen voor gemeenteambtenaren over de omgang met de burger.”
Ook als het even wat minder gaat, kan een werknemer terugvallen
op Driessen hrm. Het bedrijf heeft een eigen hrm-afdeling, die de
hele dag voor de payrollkracht paraat staat. “Mensen die met verzuimbeheer bezig zijn, juristen en opleidingsdeskundigen. Daarnaast hebben wij nog een dochteronderneming die gespecialiseerd
is in van-werk-naar-werkbemiddeling: 80% van onze mensen vindt
binnen een jaar een nieuwe baan. Onze hrm-dienstverlening is dus
niet wezenlijk anders dan die van een bedrijf met 10.000 medewerkers.”
“Voor medewerkers moet Driessen hrm een fijne club zijn,” zo vat
Jeroen Driessen het kernachtig samen. “Dan is het sturen van een
verjaardagskaart, een geboortepakket of een kerstpakket belangrijk
om je betrokkenheid te tonen.” Jaarlijks organiseert Driessen hrm
bovendien het ‘All Stars Xperience-event’ . “Dat is een leuke avond
met interessante sprekers, waarbij talentontwikkeling centraal
staat. Echt bedoeld om onze flexibele medewerkers in hun kracht
te zetten.”
Goede arbeidsvoorwaarden, goede begeleiding en betrokkenheid.
Dat is in het kort hoe Driessen hrm met haar payrollmedewerkers
omgaat. “Ik durf zonder schroom te zeggen dat wij een hele, hele
goede werkgever zijn. Daar kan menig bedrijf nog jaloers op zijn.”
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Eveline Kluytmans (31):

“Doorbetaald tijdens
zwangerschapsverlof”

Wat voor werk doe je?
“Al zes jaar ben ik docent Nederlands als tweede taal bij
Gilde Opleidingen in Venlo.
Mijn leerlingen zijn voornamelijk asielzoekers die een tijdelijke verblijfsvergunning hebben gekregen. Om het
Nederlandse paspoort te krijgen, moeten ze onze taal op
A2-niveau leren spreken en
begrijpen. Dit werk is voor mij
echt een verrijking van mijn
leven. Mensen zijn je vaak zo
dankbaar. Sommigen hebben
nog nooit een school van binnen gezien en leren nu in een
vreemde taal lezen en schrijven. Als dat lukt, is dat fantastisch. Het voelt steeds als een
kleine overwinning.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Half oktober is ons zoontje Thomas geboren en ben ik voor het
eerst moeder geworden. Meteen werd er vanuit het payrollbureau een cadeautje bezorgd: een broodplankje met zijn naam
en geboortedatum erop. Dat vind ik zo attent. Zo is er met kerst
ook altijd een presentje en sturen ze met de lerarendag een
kaart. Kortom, ze laten merken dat je er helemaal bij hoort en
dat ze je waarderen. Verder word ik natuurlijk gewoon doorbetaald tijdens mijn zwangerschapsverlof. Wat ik ook heel positief
vind: je krijgt als payrollkracht cursussen en trainingen aangeboden. Zelf heb ik daar geen gebruik van gemaakt, maar het aanbod ligt er wel. Tot slot werkt mijn payrollwerkgever heel snel.
Als ik een vraag heb, volgt het antwoord nog diezelfde dag.
En het salaris is altijd precies op tijd.”

Hoe zie jij je toekomst?

Welke kans biedt payrollen jou?
“Dit werk is afhankelijk van het aantal aanmeldingen
dat binnenkomt. Op basis daarvan wordt bij Gilde
Opleidingen een aanbesteding gedaan. Dankzij mijn
payrollwerkgever heb ik de afgelopen jaren continu
kunnen werken. Dat is een enorm voordeel, zeker
omdat het in deze regio best lastig is om werk in het
onderwijs te vinden.”

“Naast het pabo-diploma dat ik al
had, heb ik onlangs mijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid gehaald. Dat gaat mijn kansen op werk
alleen maar verruimen. Mijn huidige
contract loopt nog wel even; daarna
gaan we weer om de tafel over de
komende periode. Maar eerst ga ik
nu genieten van het moederschap!”
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“Als payrollonderneming
kunnen wij net een stapje
extra doen. Dat wordt door
onze medewerkers erg
gewaardeerd.”
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Tabe de Vries, Landelijke Personeelsdiensten:

“Payrollen biedt hele goede
arbeidsvoorwaarden”
Payrollen is een goede contractvorm met
goede arbeidsvoorwaarden. Die stelling
durft Tabe de Vries, algemeen manager
van Landelijke Personeelsdiensten (lpd),
zeker aan. “Wij geven invulling aan
goed werkgeverschap en daar heeft de
payrollkracht veel baat bij.”
Landelijke Personeelsdiensten is een ‘kleinere speler’ op de payrollmarkt, zo maakt algemeen manager Tabe de Vries duidelijk. “Wij
hebben 130 payrollkrachten in dienst en zijn onderdeel van Zorg
van de Zaak. Dat is een netwerk van bedrijven op het gebied van
bedrijfszorg en medische zorg.”
De payrollkrachten van lpd zitten vooral in sectoren als overheid
en onderwijs. “Voor onderwijsinstellingen is de belangrijkste reden
dat zij niet weten hoeveel leerlingen ze over een aantal jaar zullen
hebben en hoeveel docenten ze daarvoor nodig hebben. Een onderwijsinstelling wil niet het risico lopen dat ze mensen een vast contract bieden en er vervolgens een ontslagprocedure moet worden
opgestart als het werk wegvalt,” legt De Vries uit. Voor gemeentelijke overheden is volgens De Vries dezelfde reden aan de orde: de
‘tijdelijkheid van werk’ maakt gemeenten huiverig om mensen een
vaste aanstelling te geven. “Aan de ene kant staan gemeenten onder
druk door bezuinigingen en moeten ze de personeelskosten dus zo
laag mogelijk houden. Aan de andere kant worden er ook nieuwe,
vaak tijdelijke, projecten opgestart.” Als ze mensen voor zo’n specifiek project aanstellen, wordt zeker geen vast contract geboden,

zegt De Vries. “Maar een gemeente wil wél iemand met specifieke
kennis voor een dergelijk project. Dan is payrollen ideaal: de werving en selectie wordt door de klant zelf gedaan en de payrollonderneming neemt de risico’s van het werkgeverschap op zich.”

Dezelfde arbeidsvoorwaarden
Voor de werknemers zijn – in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd – de arbeidsvoorwaarden heel goed, benadrukt De Vries.
“Onze payrollkrachten hebben dezelfde arbeidsvoorwaarden, dezelfde cao, dezelfde pensioenopbouw, dezelfde ontslagregels en
dezelfde opleidingen als de vaste medewerkers van onze klanten.
“Payrollen is gewoon een hele goede contractvorm,” zegt Tabe de
Vries. “Er ontstaan geen pensioengaten en je hebt een goede ontslagbescherming.” Vaak zijn werknemers aanvankelijk wel wat
sceptisch over hun payroll-aanstelling, vertelt De Vries. “Maar als
ze eenmaal bij ons als payrollonderneming binnen zijn, dan verandert dat onmiddellijk. Dan zien ze dat hun salaris op tijd betaald
wordt, dat ze een keurige jaaropgaaf krijgen en dat hun vragen
door ons binnen een dag beantwoord worden. Ik kan me niet herinneren dat wij afgelopen jaar ook maar één klacht binnen hebben
gekregen.”

Goed werkgeverschap
Het werken op een payroll-contract wil volgens De Vries overigens
niet zeggen dat er nooit een vast contract volgt. “Onlangs hebben
elf payrollmedewerkers van ons een vast contract bij een scholengemeenschap gekregen. Dat is prachtig, dan ben ik heel blij voor
deze mensen.”
VOLOP KANSEN MET PAYROLLING

61

PAYROLLKRACHT

Wim van Oosten (60):

“Payrollen is gewoon een
heel goede contractvorm.
Er ontstaan geen pensioengaten
en je hebt een goede
ontslagbescherming.”

Zijn payrollonderneming staat voor goed werkgeverschap en
draagt keurig belasting en pensioen benadrukt De Vries. “Maar
natuurlijk ken ik ook bedrijven die alle regels aan hun laars lappen.
Die mogen wat mij betreft keihard door minister Asscher worden
aangepakt.”
Dat goede werkgeverschap blijkt bovendien uit de begeleiding bij
ziekte, zegt De Vries. “Een collega arbeidsdeskundige begeleidt
onze payrollkrachten tot aan de wia aan toe. Voor werkgevers is dat
vaak een hoofdpijndossier.” En ook als er aanvullende zorg of begeleiding voor een werknemer nodig is, dan is het een groot voordeel
dat lpd een onderdeel is van het grotere netwerk van Zorg van de
Zaak. De Vries: “Wij kunnen een loopbaanadviseur aan iemand
koppelen als het contract tussentijds wordt beëindigd en re-integratie bieden. Maar bijvoorbeeld ook schuldhulpverlening of psychische zorg. Dat hebben wij allemaal in eigen huis.” Met de komst
van het Rode Kruis Ziekenhuis in ons netwerk, kunnen payrollkrachten nu zelfs een cursus ‘stoppen met roken’ volgen, zegt De
Vries. “Juist het feit dat wij als payrollonderneming net een stapje
extra doen, wordt door onze medewerkers erg gewaardeerd. Ik denk
dat daar onze kracht ligt. En tegelijkertijd ook een grote waarde
voor de payrollkracht.”
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‘Dit werk is
waar mijn
hart ligt’

Wat voor werk doe je?
“Sinds drie jaar werk ik op payrollbasis als senior adviseur OnderwijsArbeid voor de gemeente Amsterdam. Ik help om complexe jongeren
die tussen wal en schip dreigen te
vallen toch weer aan de slag te krijgen. Dat doe ik door verbindingen
tot stand te brengen tussen onderwijs en bedrijfsleven. Want veel
jongeren hebben moeite met het
leren in de schoolbanken en leren
veel beter in de praktijk. Op mijn
motor ga ik dagelijks bij hen langs
en blijf zo op de hoogte van hun
mogelijkheden en wensen. Het was
een prioriteit van de toenmalige
wethouder Lodewijk Asscher om
deze jongeren van de straat te krijgen en kansen te bieden. Eigenlijk
heb ik mijn baan dus aan hem te
danken. Dit werk is waar mijn hart
ligt; hiervoor was ik 38 jaar directeur in het voortgezet speciaal onderwijs. Ik heb dus altijd met kwetsbare jongeren gewerkt.”

Welke kans biedt payrollen jou?
“Voor mij is payrolling echt een uitkomst. Ik wilde
destijds niet ‘in between jobs’ komen te zitten,
maar meteen weer aan de bak. Alleen is het lastig
om een vaste baan te krijgen. Zeker gezien mijn
leeftijd, ik ben nu zestig. Mensen zeiden: ‘Word
zzp’er!’ Maar daaraan kleven de nodige risico’s en
ik heb natuurlijk mijn financiële verplichtingen: de
hypotheek, studerende kinderen… Payrollen heeft
ervoor gezorgd dat ik snel weer nieuw werk kreeg.
Het heeft voorkomen dat ik door mijn leeftijd
buiten het werkzame leven kwam te staan. Naar
mijn mening vult payrollen een gat op in deze
veranderende arbeidsmarkt.”

Hoe zie jij je toekomst?
“Ik hoop nog een aantal jaren prettig
te kunnen werken, tot aan mijn pensioen. Een payrollcontract is daarvoor een prima constructie, want
beide partijen profiteren: ook de
gemeente wordt ontzorgd. Werk ligt
er bovendien meer dan genoeg. Hopelijk blijft deze mogelijkheid tot
payrollen bestaan.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Het mooie vind ik, dat ik na 35 jaar vaste dienst eigenlijk geen
verschil merk. Mijn salaris wordt keurig op tijd gestort, mijn pensioen loopt door en ik draai mee in de bestaande cao. Als ik een
vraag heb, dan wordt die meteen beantwoord. Naar de hele administratieve kant heb ik geen omkijken. Alles is efficiënt geregeld. Het lijkt alsof ik nog in een vaste aanstelling verkeer.”
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“Payrollen heeft een niet
te onderschatten rol op
de arbeidsmarkt.”
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Mark van Oosterhout, raaak Personeel:

“Payrollen kan het verschil maken
tussen werk en géén werk”
Payrolling is een onmisbaar instrument om
met name mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen.
Dat is de ervaring van Mark van Oosterhout,
mede-eigenaar van raaak Personeel.
“Via payrollen krijgen deze mensen weer
een kans op de arbeidsmarkt.”
Sinds vorig jaar heeft raaak Personeel een aparte unit opgezet voor
payrolling, vertelt Mark van Oosterhout. Er is bij bestaande klanten veel vraag naar. En dat is volgens Van Oosterhout goed verklaarbaar. “Bij onze klanten wordt weer groei gevoeld. Maar die is
nog te broos om direct met vaste contracten te gaan zwaaien en
dus kiest men voor flexibiliteit.” Maar door de crisis is het aanbod
van mensen wél ruimer, constateert Van Oosterhout. “De werving
en selectie kan dus makkelijker door de klant zelf worden gedaan,
via het eigen netwerk. Sommige opdrachtgevers geven daar de
voorkeur aan: ze weten wat ze in huis halen.” Omdat die werving
en selectie in eigen beheer gebeurt, kan raaak aan opdrachtgevers
een scherper tarief bieden. “Dat is voor werkgevers interessant: ze
kunnen zelf hun eigen werknemers selecteren en hebben zo minder kosten aan hun flexibele schil.” Voor de werknemers zelf maakt
het volgens Van Oosterhout geen enkel verschil: payrollkrachten
hebben precies dezelfde arbeidsvoorwaarden als uitzendkrachten,
inclusief de inlenersbeloning. Toch zijn er in de sector wel misstanden, weet hij. “Ik ken payrollondernemingen hier in de buurt
die een tarief bieden waarvoor het nooit kan. Die misstanden moe-

ten door betere handhaving worden aangepakt. Dat geldt ook voor
schijnconstructies: pak die gewoon keihard aan.”
Van Oosterhout typeert raaak Personeel als een ‘flexleverancier
met een sociaal gezicht’. De belangrijke maatschappelijke rol van
intermediairs mag naar zijn mening wel wat nadrukkelijker naar
voren worden gebracht. “In de huidige arbeidsmarkt is flexwerk
voor veel mensen de oplossing. Zeker voor mensen met een wat
grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Als iemand bijvoorbeeld een
tijd in de bijstand heeft gezeten, zijn werkgevers er niet happig op
om zo iemand aan te nemen. Wij bieden als sector deze mensen wél
weer een opstap naar de arbeidsmarkt.”

Veel mogelijkheden voor arbeidsbeperkten
raaak ziet veel mogelijkheden om mensen met arbeidsbeperking
en mensen die al langer in de bijstand zitten, weer aan het werk te
helpen. Van Oosterhout: “Wij zijn in Gorinchem de samenwerking
aangegaan met werk-leerbedrijf Avelingen Groep. Mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt worden gedurende een halfjaar intensief begeleid door Avelingen. Ze werken bij verschillende bedrijven
en doen zo weer arbeidsritme op. Voor wie dat mogelijk is, wordt
na dat halfjaar een reguliere baan gezocht.” En dan is een payrollconstructie via raaak Personeel voor een werkgever een aantrekkelijke manier om zo iemand aan te nemen, zegt Van Oosterhout.
“De werknemer komt in dienst van raaak. Dus de risico’s op bijvoorbeeld ziekte en arbeidsongeschiktheid liggen niet bij de opdrachtgever, maar bij de payrollonderneming. Dat maakt dat bedrijven het via een payrollconstructie wél aandurven.”
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Wat voor werk doe je?

“Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt hebben met
payrolling weer kans om weer
aan het werk te gaan.”
Een voorbeeld daarvan – terug te vinden in dit boek – is Wendy van
Uden. Van Oosterhout: “Wendy zat vanwege een slechte knie in de
Ziektewet en dreigde in de wia te komen. Door onze samenwerking met de Avelingen Groep, is ze op payrollbasis bij bouwbedrijf
Mourik terechtgekomen. Daar doet ze nu werk in de kantine en
houdt de boel een beetje schoon. Ze is dus volledig uitgestroomd
uit de Ziektewet. Zonder payrollcontract was dat nooit gelukt:
Mourik zou haar met haar geschiedenis nooit in vaste dienst hebben genomen.”

Maatschappij drie keer winnaar
Eigenlijk is in het geval van Wendy van Uden de maatschappij drie
keer winnaar, analyseert Van Oosterhout. “Allereerst hebben we de
langdurig zieke Wendy via payrollen weer aan de slag gekregen.
Toen Wendy vervolgens opnieuw aan haar knie geopereerd moest
worden en vier maanden uit de roulatie was, heeft de overheid geen
cent aan ziektewetuitkering hoeven te betalen. Want die ziektewetuitkering betaalden wij als payrollonderneming. En tijdens die vier
maanden van haar afwezigheid hebben wij een vervangster, een
herintredende huisvrouw, bij de opdrachtgever kunnen plaatsen.
Dat is toch prachtig!”
Het mag dan ook niet verbazen dat Van Oosterhout concludeert
dat payrollen een ‘niet te onderschatten rol op de arbeidsmarkt
heeft’. “Zeker voor een werknemer die wat minder sterk op die
arbeidsmarkt staat, kan payrollen het verschil maken tussen werk
en geen werk.”
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“Ik werk sinds de zomer van 2014
bij bouw- en infrabedrijf Mourik.
Momenteel hebben zij een groot
project lopen, waarbij ze de dijken
bij Groot-Ammers verbreden en
verzwaren. Dat betekent dat daar
continu mannen aan het werk zijn,
die af en toe een bak koffie willen
en ’s middags een lekkere lunch.
Daar zorg ik voor. Ik doe boodschappen, zet koffie, heb de boterhammen en beleg klaar staan als
ze de keet binnenkomen. Verder
houd ik de bouwketen netjes en
maak ik twee keer per week
schoon in een kantoor van Mourik.
Het is een gezellige boel met al
die mannen. Ik zou hier niet meer
weg willen!”

Wendy
(44):
Wimvan
vanUden
Oosten
(60):

“Door
payroll
‘Dit werk
is nieuwe kansen”
waarWelke
mijn
kans biedt payrollen jou?
heb een erg zwakke knie, waaraan ik al verschilhart“Iklende
ligt’
keren geopereerd ben. Ook nu ben ik een paar
maanden uit de running, doordat er allemaal pennen
in mijn knie zijn geplaatst. Bij vorige werkgevers bleek
dit steeds een probleem. Zodra het op een vast contract aankwam, moest ik weg. Uiteindelijk belandde ik
in de Ziektewet en dreigde in de wia te komen. Dat
wilde ik absoluut niet. Via een project voor mensen
met een arbeidshandicap werd ik op proef bij Mourik
geplaatst. De klik was er meteen. Nu werk ik er op
payrollbasis. Het is een warm bad, beter had ik het
niet kunnen treffen.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Mijn contract is aangepast op mijn persoonlijke situatie. Ik kan wekelijks niet meer dan 20 uur werken: dat is geregeld. Nu ik er door de
laatste operatie weer even uitlig, betaalt het payrollbedrijf mijn ZWuitkering. Ze regelen ook vervanging. Er zijn afspraken gemaakt dat
ik straks weer gewoon aan het werk kan bij Mourik. Dan ga je met
een gerust hart het ziekenhuis in. Je voelt je gewaardeerd.”

Hoe zie jij je toekomst?
“Ik heb zin om straks weer aan de
slag te gaan. Het dijkverzwaringsproject loopt een jaar of drie en
daarna komt er een ander groot project in Culemborg aan. Daarvoor
hebben ze ook iemand in de kantine
nodig. Het is geweldig dat mensen zo
met je meedenken! In mijn situatie is
een payrollcontract ideaal.”
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“De zekerheid op werk voor
payrollkrachten wordt vergroot
door de scholings- en
opleidingsmogelijkheden.”
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Commercieel manager Criss Roemers van ab Vakwerk:

“Payrollen levert een
bijdrage aan werkzekerheid”
“Verantwoordelijkheid zit in het dna van
ab Vakwerk,” aldus Criss Roemers van hrdienstverlener ab Vakwerk. “Wij willen op
een goede manier invulling geven aan het
werkgeverschap. Wij kiezen niet voor de weg
van de minste weerstand, door iemand
zomaar richting een uitkeringsinstantie te
laten vertrekken.”
“De wortels van ab Vakwerk liggen in de agrarische sector,” vertelt
commercieel manager Criss Roemers. “We komen voort uit de ‘boerenhulp’ van de beginjaren zestig van de vorige eeuw: een coöperatie, waarbij boeren in geval van ziekte elkaar onderling hielpen bij
de bedrijfsverzorging.” Maar decennia later is ab Vakwerk uitgegroeid tot een volwaardige hr-dienstverlener. Roemers: “Onze medewerkers zijn te vinden in alle branches waar ‘vakwerkers’ nodig
zijn: in de agri & food, de groenvoorziening, in de grond-, weg- en
waterbouw, in de productie, de techniek, de bouw en in transport
en logistiek.”
ab Vakwerk richt zich vooral op mkb-bedrijven, zegt Roemers.
“Het mooie aan mkb’ers is dat het gedreven ondernemers zijn. Het
is vaak seizoensarbeid, dus hollen of stilstaan. Dan is een flexibele
schil onontkoombaar.” Payrollen past volgens Roemers ‘perfect’ bij
het mkb: het voorziet in die flexibiliteit en biedt bovendien ‘ondersteuning bij complexe hr-vraagstukken’. “De wet- en regelgeving
is uitermate ingewikkeld. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de Wet

verbetering poortwachter? En er zijn voortdurend veranderingen,
bijvoorbeeld op het gebied van het ontslagrecht of zoals de nieuwe
transitievergoeding. Kleinere bedrijven missen de expertise om
zaken voor hun medewerkers goed te kunnen regelen. Wij hebben
die expertise als professionele partij wel in huis.”
Die professionaliteit komt ook ten goede aan de payrollkracht,
meent Roemers. “ Wij hebben alle belang bij goed gemotiveerde
mensen. Dus zorgen we ervoor dat de betaling, de loonstroken en
jaaropgaves keurig op orde zijn. Passen we correct de abu-cao of
een sector-cao toe. En kunnen onze medewerkers profiteren van
een kortingsregeling voor hun ziektekostenverzekering. Onze
specialisten regelen dat allemaal vakkundig voor de payrollmedewerkers.”

Kansen
En, stelt Roemers, payrollen biedt überhaupt de kans aan mensen
om aan het werk te komen. “Vanwege de hoge lasten en risico’s die
aan het werkgeverschap zijn verbonden, zijn mkb-werkgevers terughoudend om mensen direct in vaste dienst te nemen. Dan is het
een uitkomst als een payrollonderneming het werkgeverschap
overneemt.” Bovendien hebben payrollmedewerkers de zekerheid
dat ze mobiel op de arbeidsmarkt blijven, zegt Roemers. “Omdat de
payrollkrachten bij ons in dienst zijn, kunnen ze profiteren van ons
uitgebreide werkgeversnetwerk. Als ze zonder werk komen te zitten, kunnen wij ze herplaatsen. Dat is een win-winsituatie.” Verantwoordelijkheid nemen zit volgens Roemers ‘in het dna’ van ab
Vakwerk en dus wordt op een goede manier inhoud gegeven aan
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het werkgeverschap. “Daar hoort van-werk-naar-werkbemiddeling bij.” Hij geeft het voorbeeld van een kweker, die getroffen
werd door een virus in zijn gewassen. “Dat is pure pech, daar doe
je helemaal niks aan. Zijn hele business lag ineens plat. Alle payrollmedewerkers van deze kweker hebben we naar ander werk
kunnen bemiddelen. Op die manier levert payrolling een bijdrage
aan werkzekerheid.”

Scholing
Die zekerheid op werk, wordt tevens vergroot door de scholingsen opleidingsmogelijkheden die er bij ab Vakwerk zijn. Roemers:
“Voor onze vakkrachten, werkzaam in diverse sectoren, is er bijvoorbeeld een opleiding om elektrisch handgereedschap te keuren. Maar medewerkers van ab Vakwerk kunnen bijvoorbeeld ook
een vca-diploma halen en magazijnmedewerkers een heftruckrijbewijs. Het is van belang om medewerkers blijvend inzetbaar
te houden en dus investeren we daar heel bewust in.”
Ook een goede verzuimbegeleiding kan voor payrollmedewerkers
het verschil maken tussen ‘achter de geraniums zitten en aan het
werk zijn’, weet Roemers uit de praktijk. “Zo was er bij ons een
hovenier die door een bedrijfsongeval twee tenen verbrijzelde. Hij
wilde niets liever dan hovenier blijven. Onze bedrijfskundige
heeft toen samen met hem gekeken hoe dat gerealiseerd kon worden. Uiteindelijk bleek aangepast schoeisel de oplossing. Wij kiezen dan niet voor de weg van de minste weerstand, dat komt door
onze coöperatieve ‘roots’. Samen staan we sterker.”
Goed werkgeverschap wordt in de komende jaren alleen nog
maar belangrijker, denkt Roemers. “Je ziet nu al een schaarste aan
vakkrachten en die schaarste neemt komende jaren alleen maar
toe. Voor ons, maar ook voor onze sectoren is het dus ontzettend
belangrijk om onze vakkrachten te behouden en te ontwikkelen.”
“Payrollen is absoluut een hele goede oplossing voor het mkb,” zo
besluit Roemers zijn verhaal. “Het levert werkgevers de benodigde
flexibiliteit. Door uitbesteding van het complexe werkgeverschap
hebben ze daarnaast meer ruimte om te ondernemen, wat weer
leidt tot extra banen. En voor werknemers is een professioneel
hr-beleid tevens van het grootste belang: het houdt ze gemotiveerd, inzetbaar én vooral aan het werk. Ik zou zeggen: wat wil je
nog meer?”
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Leo Kooistra (29):

‘Helemaal van
Wajong-uitkering af’
Wat voor werk doe je?

“Ik ben hovenier. Alles wat met
tuinen te maken heeft, komt in
mijn werk voorbij. Hagen knippen,
schoffelen, vlonders leggen, schuttingen plaatsen, vijvers aanleggen
en noem maar op. Van onderhoud
tot renovaties en het opnieuw
aanleggen van tuinen. Voor bedrijven en particulieren. Mijn werk is
dus heel divers. De aanleg van een
tuin vind ik zelf het leukst. Dan
zorg je voor een heel nieuw plaatje. Op dat resultaat kan ik echt
trots zijn.”

Hoe ondersteunt de payrollonderneming jou?
“Een paar keer per jaar hebben we een soort functioneringsgesprek. Soms één op één, soms met de opdrachtgever erbij. Dan
kijken we goed naar mijn mogelijkheden en eventuele opleidingen die ik kan volgen. Via mijn payrollwerkgever, ab Vakwerk,
heb ik bijvoorbeeld de cursus heftruckchauffeur gedaan. Dat
komt in mijn huidige werk van pas als ik pallets met meststoffen of stenen uit stellages moet halen. Maar het is misschien
ook handig voor latere werkgevers. Verder heb ik via het payrollbedrijf het vca-veiligheidsdiploma gehaald. Dat heb je tegenwoordig bijna overal nodig. Met het oog op de toekomst is
elke cursus hartstikke mooi meegenomen.”

Hoe zie jij je toekomst?

Welke kans biedt payrollen jou?
“Ik heb speciaal onderwijs gevolgd, een praktijkschool. Vanuit school heb ik stage gelopen
bij verschillende hoveniersbedrijven. Daarna
kreeg ik de kans om met een payrollcontract
aan de slag te gaan. Eerst werd dat nog aangevuld met een gedeeltelijke Wajong-uitkering.
Nu verdien ik mijn inkomen helemaal zelf via
payrollen. In het begin had ik nog extra begeleiding. Maar ik heb veel geleerd en nu kan ik
het meeste prima zelfstandig. Ik werk alweer
een aantal jaren voor hetzelfde hoveniersbedrijf. Het bevalt erg goed.”

“Alles in de natuur blijft doorgroeien, dus hoveniers blijven nodig.
Straks in de winter gaan we misschien weer kijken welke training ik
nu kan doen. Kettingzagen bijvoorbeeld, dat is echt een vak apart. En
voor nog verder in de toekomst…
stiekem is het mijn droom om ooit
mijn eigen hoveniersbedrijf te hebben. Alle ervaring die ik nu opdoe,
helpt. Ik leer nog elke dag veel bij.
Dus wie weet!”
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Volop kansen met payrolling
Payrolling is niet meer weg te denken
van onze arbeidsmarkt. Voor werkgevers
betekent het ontzorging en risicobeheersing, waardoor er weer ruimte voor
ondernemen ontstaat. Voor bijna 200.000
werknemers betekent het werk hebben
en houden. Vooral voor degenen met
een afstand tot de arbeidsmarkt – zoals
ouderen, uitkeringsgerechtigden, langdurig
zieken en arbeidsbeperkten – biedt
payrolling een laagdrempelige toegang
tot de arbeidsmarkt.
Dit boek geeft inzicht in wat payrolling is
en betekent voor de arbeidsmarkt. Maar
bovenal is het een boek met ervaringen
en verhalen van opdrachtgevers én
payrollkrachten over de kansen die
payrolling hun biedt.
Een uitgave van abu en vpo

