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Voorwoord
Zzp’ers spelen in onze economie een steeds grotere rol. Steeds meer
groepen op de arbeidsmarkt bieden hun kennis en competenties op
maat aan. Goed nieuws voor opdrachtgevers, zou je denken. Maar het
stelt bedrijven en organisaties ook voor nieuwe vragen. Hoe ga je ermee
om als je medewerkers voor een belangrijk deel zzp’ers zijn? Hoe kun je
zzp’ers eigenlijk het beste aansturen en bijsturen? Kun je slim en snel
op het juiste moment de juiste zzp’ers vinden? Hoe ga je om met het
delen en ontwikkelen van kennis en competenties? Kun je met zzp’ers
een duurzame relatie opbouwen?
Op die laatste vraag hebben AWVN en FNV Zelfstandigen elkaar gevonden. Hoe ziet een duurzame relatie eruit, die wederkerig is en waarin
opdrachtgever en opdrachtnemer elkaars ondernemerschap versterken.
Dit kan als bedrijven zzp’ers niet alleen inkopen op prijs, maar ook met
het oog op duurzame kwaliteit. Intensieve samenwerking tussen Inkoop
en HRM brengt dit binnen handbereik. Wat dan onstaat is ruimte voor
onderhandeling, de opdrachtnemer kan zich individueel profileren en
mede vormgeven aan de samenwerking.
Op een historische locatie in Wassenaar organiseerden wij met elkaar
een rondetafelgesprek over de toekomst. We nodigden opdrachtgevers,
zzp’ers, bemiddelingsbureaus en experts uit om met elkaar te praten
over de vraag: Wat is goed opdrachtgeverschap? In dat gesprek kwamen
de nieuwe vragen en dilemma’s boven tafel, er was consensus over de
basisnormen en er was een groot enthousiasme over het uitwisselen
van ideeën. Goed opdrachtgeverschap is een concept in ontwikkeling.
Iets waar we met elkaar over verder moeten praten, werken en onderhandelen. We hopen dat dit boekje daartoe prikkelt en inspireert.

UI TDAG IN G
Harry van de Kraats 			
algemeen directeur AWVN

Linde Gonggrijp
directeur FNV Zelfstandigen

BLOG

Ga door start

EN TH O US IA ST

Gepost door Heleen Koopmanschap

In mijn ooghoek zie ik mijn rugzak, trouwe metgezel van het afgelopen
half jaar. Het is nog een beetje onwennig, hij daar, ik hier. Hij leeg en
onderuit gezakt, ik gewoon weer achter mijn eigen bureau. Vanaf vandaag apart verder. Hij vertrekt morgen naar de zolder, en ik... daar gaat
dit blog over.
Ik ben HR-manager, volleerd, ervaren en toe aan nieuwe stappen in mijn
eigen loopbaan. Ik heb een half jaar vrij genomen om te reizen, in het
hier en nu te leven. Ik wilde even wat afstand nemen van het Hollandse
hollen en draven. Ik wilde op nieuwe manieren dichter bij mijn eigen
resources komen. Allemaal gelukt. Nu ben ik toe aan een volgende stap.
Voordat ik ging, had ik al het besluit genomen om voor mezelf te starten
en mijn kennis, ervaring en diensten aan te bieden als ondernemer. Ik
denk dat dit echt waarde toevoegt aan mijn rol en mijn positie als adviseur versterkt. Het benadrukt je onafhankelijkheid. En ik geloof dat het
goed is om meer ruimte en vrijheid te hebben om jobs te zoeken, die bij
je passen, in plaats van steeds als je toe bent aan een volgende stap,
dat binnen een bestaande setting voor elkaar te boxen. Want wat doe
je dan? Proberen je functie te veranderen – niet eens zo handig – of
regelen dat er nou net voor jou een nieuwe passende plek is binnen de
organisatie, niet altijd realistisch.

BERICHT

Startende ondernemers
vaker jong
Het aantal starters onder de 25 jaar is in
2013 met 22 procent gegroeid. Dat blijkt uit
cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK).
Opvallend is dat een ruime meerderheid
(65 procent) van de jonge starters vrouw is.
De meeste 25-minners beginnen een eigen
bedrijf in de dienstverlening.

CIJFERS
Arbeidsinkomensquote inclusief toegerekende vergoedingen voor zzp’ers.

DILEMMA

Zie je flex als de schil, het
verst weg van het hart van
het bedrijf, of wil je uiteindelijk een onderneming
zonder personeel worden
door samen te werken in
een netwerk van ondernemers?

HE LD ER

Mooie gedachten, nu nog een opdracht. Voor ik vertrok ben ik nog bij
de startersdag van de Kamer van Koophandel geweest. Leuk, ondernemertje spelen, je krijgt al een kick van alle energie die op zo’n dag in de
lucht hangt. Nu echt aan de slag, vanavond naar een acquisitietraining
en morgen naar een Open Coffee, horen hoe anderen het doen.
bron: Panteia

EEN ZELFSTANDIGE IS GEEN ‘REGULIERE’ WERKNEMER, MAAR
BRENGT EEN OPEN BLIK. MAAK DAAR GEBRUIK VAN.
een zzp’er
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Markt op zich

LOYA A L

Gepost door Heleen Koopmanschap

REALISEER U ALS OPDRACHTGEVER DAT EEN ZZP’ER NIET
BESCHIKT OVER UITGEBREIDE BACKOFFICES EN JURIDISCHE
ADVISEURS.
een zzp’er

DILEMMA

Hoe kun je efficiënt en
effectief zzp’ers inhuren
en toch ruimte bieden
voor individuele opdrachtformulering en onderhandeling.

Een soek is het toppunt van overzichtelijkheid vergeleken met de markt
waar ik me nu op begeef. Ik kan mijn eigen kraam opzetten. Lijkt leuk,
maar dan moet ik ook actief op de markt blijven en me dus voortdurend
met acquisitie bezig houden. Dat is vooral logisch als daar je talent ligt,
kun je gelijk de rest van je netwerk aan het werk helpen. Maar voor mij?
Nee, geen complete eigen marktkraam.
Op zoek naar een geschikte partij die dat voor mij kan doen. Iemand die
de hele dag met opdrachtgevers praat en de match kan helpen maken.
Intussen ga ik dan aan de slag met mijn eigen netwerk. Klinkt goed en
logisch.
Maar hoe vind je zo’n bureau? Er zijn genoeg aanbieders die beweren
mij te willen ontzorgen, maar als ik goed kijk naar de kleine lettertjes
zijn ze een uitzendbureau of een payrollbedrijf. Dat is nou net niet wat
ik wil. Ik wil onafhankelijk blijven, zelf afspraken maken en zelf bepalen
wat het maatwerk wordt dat ik ga leveren. Anders kan ik die VAR-verklaring meteen wel weer in de prullenbak gooien. Gek eigenlijk dat je dat
allemaal moet hebben, voor je weet onder welk contract je uiteindelijk
aan de bak komt. Hoe zouden mensen met een WW-uitkering dat doen?
Kunnen die in de toekomst kijken? De voorzieningen bewegen nog niet
echt mee.

D E S K U N D IG
CIJFERS
Een goed opdrachtgever communiceert
helder en zakelijk over de opdracht.
Zzp’ers vinden dit:
4%
neutraal

0% erg onbelangrijk
1% niet belangrijk

BERICHT

29%
belangrijk

Ondernemer!
67%
zeer belangrijk

Een ex-collega zweert bij inhuurmarktplaatsen. Die zijn vooral in zwang
bij de overheid en dat is weer niet waar ik heen wil. Dan toch maar mijn
eigen netwerk in duiken. Vanavond een afspraak met Sigrid, zij kent
weer de baas van iemand die binnenkort met zwangerschapsverlof gaat.
bron: FNV Zelfstandigen

Wie weet.

FL EX IB EL

Van de zelfstandige interim-professionals
heeft maar vijf procent een (parttime) dienstverband naast de interim-werkzaamheden.
Ongeveer een kwart overweegt wel eens
om een baan te gaan zoeken. De zelfstandige professionals komen aan opdrachten
via hun eigen netwerk. Ongeveer eenvijfde
van de opdrachten komt tot stand via een
intermediair.
bron: Interimpuls Interim Kompas
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Binnen, binnen!

W E D E R Z IJ D S

B E LA N G

Gepost door Heleen Koopmanschap

DILEMMA

Yesssss, straks op gesprek. Wat ga ik vragen? Wat gaat de ander
vragen. Gek eigenlijk, heb ik zo vaak mensen gecoacht op sollicitatiegesprekken – aan beide kanten – en weet ik eigenlijk niet hoe dit gesprek
zal gaan. Twee plaatjes, sollicitatiegesprek of gesprek om een interim
opdracht binnen te krijgen, zoek de tien verschillen. Hoe krijgen kandidaten informatie? Wie zitten er aan tafel, wat is de procedure, wat zijn
de criteria?

Werken met
raamcontracten en/of
maximumtarieven:
Lukt het dan nog om
de beste mensen aan te
trekken?

Voor een paar maanden kan het opeens in een gesprekje tussen twee
mensen. Er moet wel snel een goede offerte geregeld worden. Gaan we
onderhandelen? Dat doe je als er een offerte ligt, al is het wel logisch
om een beetje af te tasten. Goed punt, al zeg ik het zelf, waar ga ik over
onderhandelen? En wat wil ik dan bereiken? Niet vergeten om het te
hebben over de uren. Ik moet echt een dag vrij houden om mijn bedrijf
verder te ontwikkelen en aan acquisitie te werken.
Ik realiseer me nu dat ik dit keer veel meer administratie zelf moet doen
dan wanneer ik zou solliciteren. Grappig. Een contract van 36 pagina’s
zal het niet worden, dit kan wel op twee kantjes. Er zijn veel minder
what-if’s als het maar over één persoon gaat en een paar maanden. Misschien komen ze wel met een tegencontract.
Ik heb begrepen dat ze in het bedrijf al vrij ver zijn met het invoeren van
het nieuwe werken. Mazzel voor mij, want dan val ik minder uit de toon.
Als zelfstandige maak je immers afspraken over resultaten. Maar je weet
maar nooit of iemand erdoor heeft weten te krijgen dat zoiets dan weer
niet kan voor een afdeling als HRM.

VE RTR O UW

EN

DUIDELIJKE BRIEFING, GOEDE BELONING, TIJDIGE BETALING
EN NIET METEEN AFHAKEN ALS ER IETS MIS IS OF TEGENZIT.
een zzp’er

Zijn er nog andere sollicanten? Wow, helemaal niet over nagedacht.
Misschien heb ik wel concurrentie!
Ps – einde van de dag: Ik ben binnen!!!!

IN N OVAT IE
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(Ont)zorgen
In de praktijk is er een waaier ontstaan
van contracten met aan de ene kant van
het spectrum het vaste contract volgens
de cao en aan de andere kant de zelfstandig ondernemer die zijn diensten zelf aanbiedt. Daartussen zijn nog allerlei vormen
mogelijk: detachering, payrolling, recruiting en bemiddeling. Het contract tussen
bedrijf en aanbieder van werk wordt vaak
bepaald door toevalligheden en persoonlijke voorkeuren. Wat is het bos, wat zijn
de bomen?

Bij payrolling en detachering is de
gecontracteerde in dienst van een andere
werkgever. Hij of zij is dan zeker geen
zzp’er. Voordeel en tegelijk nadeel is dat
uw bedrijf niet zelf de werkgever is.
Bij bemiddeling en recruiting komt het
contract tot stand door tussenkomst van
een derde partij. Deze partij verzorgt de
search en de selectie. De opdrachtgever
bepaalt in principe vooraf wat voor contract het wordt.

Tussenvormen zijn ontstaan omdat
er van beide kanten – opdrachtgever
en opdrachtnemer – behoefte is aan
minder administratieve rompslomp. Een
(bemiddelings)bureau kan bijvoorbeeld
facturering verzorgen of contracten voorbereiden. Lastig is dat bureaus daarbij
nog al eens – al dan niet bewust – zaken
overnemen, waardoor de gecontracteerde feitelijk geen zelfstandig ondernemer
meer kan zijn.

PA R TN E R

Checklist
Check de prijs: Wat betaalt u waarvoor?
Betaalt u een eenmalige fee voor het totstand brengen van een contact? Gaat er tot
in lengte van dagen een vast deel van het
tarief van de zzp’er naar het bureau – ook bij
een vervolgopdracht?

FNV ZELFSTANDIGEN

Check de flex: Wat is precies uw behoefte aan flex? Gaat het om uitvoering of
om advies/kennis? Zijn er seizoensinvloeden? Wilt u dat dezelfde mensen
vaker kunnen terug komen of maakt dat
niets uit?

Check de risico’s: Wat zijn de risico’s
voor uzelf en voor de contractant bij een
bepaald type contract?

Check de contracten: Als van de gecontracteerde verwacht wordt dat deze een
VAR overlegt, moet deze ook feitelijk als
zelfstandig ondernemer kunnen opereren.

Check het bureau: Is duidelijk wat het
bureau precies voor u doet? Is de kwaliteit van het bureau te achterhalen? Is het
een financieel gezond bureau?

FA IR
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Keten met kerst
Gepost door Heleen Koopmanschap

SPONTAAN EEN ENTHOUSIASTE AANBEVELING KRIJGEN OP
LINKEDIN, WAARIN DE WAARDERING VOOR MIJN AANDACHT,
KWALITEIT EN BETROKKENHEID WORDT UITGESPROKEN.
een zzp’er

Vandaag mijn eerste dag voor Combomex. Ik ga hier voor drie dagen per
week aan de slag. Kan ik tegelijk blijven werken aan het verder opstarten van mijn bedrijf. Leuk bedrijf, leuke mensen. Meteen duidelijk waar ik
mijn plek moet bevechten. Natuurlijk ben ik formeel de leidinggevende
van Miep, maar zij heeft besloten dat zij mij aan het werk zet. Dus of ik
de kerstborrel even wou organiseren. Dat doet Therese normaal altijd en
ik vervang haar…dus! Waarom Therese dat altijd zelf deed. Geen idee.
Misschien behoefte aan af en toe iets lekker praktisch en positiefs doen.

DILEMMA

Is de zelfstandige een
leverancier – die je zo
laat mogelijk betaalt –
of is deze (bijna) één
van jouw mensen?

AT TE NT

Het mag dit jaar dan wel anders dan anders. Misschien grappig om een
keer heel breed uit te nodigen. Niet alleen de mensen die elkaar dagelijks tegen het lijf lopen bij de koffieautomaat, maar echt de mensen die
met of voor jou werken. Wie maakt jouw bureau schoon? Wie loopt ‘s
avonds een rondje om het gebouw? Wie bouwt de website? Wie adviseert de directie? Niet je team bouwen, maar je keten versterken.
Is dit wel een goed idee? Als je zo gaat denken, waar eindig je dan, bij
de koffieboer die de koffie verbouwt die we opdrinken? Het moet een
beetje praktisch blijven. Iedereen mag één externe uitnodigen, iemand
met wie je veel te maken hebt, of naar wie je heel nieuwsgierig bent.
Het kan iemand zijn die hier gewoon dagelijks rondloopt – zoals ik –
maar ook iemand die je nog nooit hebt gezien. Morgen afspraak met
mijn directeur. Eens kijken hoe dit plan landt. Keten met kerst.
Gisteren was Therese hier om de zaken over te dragen. Ik heb toch echt
de indruk dat zij hier vier dagen werkt. Ook een manier om weer ergens
wat te knijpen in kosten. Aan de andere kant, als je alleen op de winkel
past, kan dat ook wel in minder uren, met kerstborrel en al.

RE SP EC TVO L

BERICHT

ABN AMRO heeft een
zzp-community
ABN AMRO heeft een zzp-community, online
én offline, in het leven geroepen. “Een substantieel deel van ons tijdelijk personeel is
zzp’er”, zegt manager external staffing Marc
Henselmans. “We vinden ze zo belangrijk
voor ABN Amro dat we met hen in contact
willen blijven.”
Ongeveer 25 procent van de 2.500 ABN
AMRO-flexmedewerkers zijn vrij bemiddelbare zzp’ers. Tien jaar geleden was dat
aantal veel lager, zo’n 5 tot 10 procent, schat
Henselmans. De zzp’ers zijn vaak hoogopgeleid, met een ict-, marketing- of financiële
achtergrond.

“We zagen dat bij ons steeds meer zzp’ers
komen en ook nog eens steeds vaker op belangrijke specialistische functies. Denk aan:
risico-analysten, marketingmanagers, human
resource specialisten, maar ook beveiligingexperts op IT-gebied.”
De zzp’ers bij ABN AMRO kunnen meepraten op een discussieforum en ontvangen
per e-mail nieuwsberichten die voor hen
relevant zijn. In het afgelopen jaar zijn er drie
lunchbijeenkomsten geweest en heeft een
bankdirecteur voor een gezelschap zzp’ers
gesproken over de strategie van ABN AMRO.
bron: NRC

BE TR O KK EN
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C O M M U N IC AT

IE
DILEMMA

Hollywood of Bollywood

Hoever wil je gaan in het
drukken van de kosten.
Wat is nog een fatsoenlijk
tarief? En hoe werken
we dit uit op de (internationale) arbeidsmarkt?

Gepost door Heleen Koopmanschap

Denk je dat ondernemers doeners zijn, blijkt je eigen DGA een echte
filosoof. Gisteren een gesprek met Max. Hij had het er met Therese over
gehad en samen waren ze tot de conclusie gekomen dat ik met mijn
ervaring de lopende zaken wel met twee vingers in de neus zou kunnen
regelen. Dus de vraag was of ze dan zouden korten op mijn uren of dat
ze een speciale klus voor mij zouden hebben. Nou dat hadden ze.
Max stak van wal. Flex is fijn, maar hoeveel flex kunnen we handelen?
Gaan we toe naar een Hollywoodmodel waarin iedereen in projecten
werkt en per klus aan de slag gaat? Dat betekent ook dat we heel anders gaan kijken naar loopbanen. In de open wereld waarin we opereren,
moeten we als bedrijven concurreren met India, dus ook de werknemers.
Welke kant gaan wij op en hoe zorgen we ervoor dat we de juiste stappen zetten?
Maar om te beginnen, want daar had ik vast al over nagedacht als HRMer en zzp’er, wilde hij een antwoord op de vraag: Hoe moet je mensen
zoals jij eigenlijk inzetten? Hoe moeten we in huis een club aansturen
waarvan een deel zelfstandig ondernemer is en een deel werknemer?
We doen het elke dag, en we zorgen ervoor dat we het formeel goed regelen en de risico’s vermijden, maar we denken er te weinig over na hoe
we daar optimaal van kunnen profiteren, niet alleen in flex maar ook op
de lange termijn. Hoe kunnen we goede mensen ontwikkelen en binden
zonder vast contract? Nu zijn de zzp’ers nog vaak de vijftigers die het
allemaal al weten, maar wat als het steeds meer twintigers worden?
Grote vragen, zei ik. En een grote uitdaging. Ik ga hier over nadenken en
dan kom ik met een plan. Maar volgens mij heb je al gekort op mijn uren,
dus hoe zit dat? Nou dat zat zo, als ik met een goed plan kom, krijg ik er
een dag bij. Welkom in de wereld van de ondernemers.

P R O B LE E M E IG

E NAAR

EEN OPDRACHTGEVER MOET IETS HEBBEN MET ZIJN/HAAR
DIENSTEN/PRODUCTEN EN DAAR ENTHOUSIAST VOOR GAAN:
BETROKKEN ZIJN BIJ DE KLANTEN. DAT MOETEN ZE UITSTRALEN
ALS ZE OVER HUN PRODUCT/DIENST PRATEN.
een zzp’er

CIJFERS
Een goed opdrachtgever wil graag een
fatsoenlijk bedrag betalen en betaalt op tijd.
Zzp’ers vinden dit:
0% niet belangrijk
0% erg onbelangrijk
1% neutraal

WA A R D E

REND

36%
belangrijk
63%
zeer belangrijk

bron: FNV Zelfstandigen
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Sturen op resultaat
Gepost door Heleen Koopmanschap

Vandaag ben ik eens helemaal in het nieuwe werken gedoken, zoals het
hier bij Combomex is geregeld. Ze zijn geen early adopters en hebben
goed gekeken naar de geleerde lessen. Ze hebben goede projectsoftware zodat mensen zich kunnen concentreren op een project in plaats
van de hele tijd hun mail in de gaten te moeten houden en zelf te moeten
ordenen. Ze hebben geregeld dat mensen die vaak met elkaar werken
toch bij elkaar in de buurt zitten en ze hebben het werken ook in de tijd
zo gestructureerd dat er een paar verplichte tijdstippen per dag en per
week zijn. Op deze manier zijn er voldoende afspraken en overleggen te
plannen. En ze zijn begonnen met een goed evaluatiesysteem op resultaat te ontwikkelen.
Het lijkt leuk, je spreekt een resultaat af en je bekijkt zelf maar hoe je
daar komt, maar zo simpel is het niet. Je moet tussentijds momenten
hebben waarop je feedback kunt vragen en geven, overleggen met
collega’s, bijsturen, bijleren. Hé, hier zit een verbinding met zzp’ers. Als
klant ga je ervan uit dat een ondernemer levert en dat je niet mee hoeft
te denken over hoe hij dat doet en wat hij tussentijds oplost. Je verwacht alleen – bij maatwerk – dat je geraadpleegd wordt als dit leidt tot
keuzen voor verschillende uitkomsten in het resultaat. Dus je verwacht
vooral ruimte om mee te sturen op het eindresultaat. Een leidinggevende zit dieper in het proces dan een klant en is ook vraagbaak over hoe
iets aan te pakken en neemt ook zelf initiatieven om aan te sturen of
instructies te geven.
Zou het een idee zijn om de rollen te splitsen: coachrol en klantrol? Als
je dat voor alle functies kan verzinnen, kan iedereen als zzp’er werken…
En heb je meteen een verbinding naar leren en opleiden. Morgen een afspraak met Theo, van inkoop. Zal het er ook eens met hem over hebben
hoe hij dit aanpakt.

M EE DE NK EN D

DILEMMA

CIJFERS
Een goed opdrachtgever verwacht dat ik
mijn talenten en vaardigheden ontwikkel,
ook gedurende de opdracht.
Zzp’ers vinden dit:
1% erg onbelangrijk
7% niet belangrijk
13%
neutraal

33%
zeer belangrijk

Er wordt aan de
voorkant onderhandeld
over tarieven maar
niet aan de achterkant
teruggekoppeld wat
iemand levert.

46% belangrijk
bron: FNV Zelfstandigen

GA UIT VAN HET RESULTAAT EN GENIET VAN DE PRODUCTIVITEIT,
DE KWALITEIT EN HET VAKMANSCHAP VAN DE ZELFSTANDIGE,
KOESTER DE RELATIE MET HEM/HAAR. een zzp’er
BERICHT

Flexverbinding
Charissa Freese, senior onderzoeker nieuwe
arbeidsrelaties aan de Tilburg University, stelt: “We gaan naar een periode van
schaarste. Het bedrijf dat nu niet investeert
in manieren om zijn flexwerkers te houden,
heeft straks een probleem.” Maar de ene
freelancer of flexwerker is de andere niet,
benadrukt zij. “Er zijn veel soorten flexwerkers, en die hebben daar verschillende
motivaties voor.” Dat bleek onder meer uit
een recent onderzoek onder hoogopgeleide
flexwerkers in de financiële dienstverlening
waaraan Freese meewerkte.

“De groep flexwerkers die uit vrije wil geen
vast contact wenst, hoef je niet te binden”,
zegt Freese. “Deze mensen willen autonoom
zijn.” Uit het onderzoek blijkt dat een opleiding een goede manier is om een flexwerker
aan een bedrijf te binden. “Zzp’ers hebben
bovendien vaak behoefte aan ondersteuning.” Ze vinden het fijn om elkaar of een
deel van het bedrijf te ontmoeten en kennis
te delen. Freese: “Soms is deze zzp’er de
enige expert op een bepaald terrein. Je mist
een gelijkwaardige collega om mee van gedachten te wisselen, dat kan eenzaam zijn.”
bron: NRC
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Met Theo in de pool

EEN GOED OPDRACHTGEVER STREEFT NAAR PARTNERSHIP.
een zzp’er

De ideale zzp’er

Gepost door Heleen Koopmanschap

Was een leuke afspraak met Theo. Maar ik zie hier ook wel wat schermutselingen aankomen. Wat hoort bij wie? We hebben helemaal niet
filosofisch gepraat, maar heel concreet. Hoe kun je arbeid, kennis en
diensten scherp inkopen? Hoe krijg je de kwaliteit die je wilt? Hoe kun
je het proces zo efficiënt mogelijk managen, met zo min mogelijk extra
kosten aan externe diensten… behalve als externe diensten de interne
goedkoper vervangen?
Afgesproken dat we samen aan de slag gaan om de verschillende
contracten in kaart te brengen en te bekijken wat daaraan hangt aan
externe- en interne kosten en wat de juridische haken en ogen zijn bij de
verschillende contracten: wel of niet cao; wel of niet gezagsverhouding;
wel of niet fee voor detachering; wel of niet fee voor bemiddeling of
search; wel of niet langetermijnrisico’s en zo meer.
We hebben het erover gehad dat je als tegenhanger een menukaart voor
mensen kunt maken: welke soort voorwaarden zoeken zij zelf. Er zijn
mensen die gewoon liever flex willen blijven. Er zijn mensen die het fijner
vinden om als zzp’er te werken, ook als ze dan niet meer geld zouden
verdienen.
We gaan samen in kaart brengen hoe we searchen en selecteren. Ook
daarin moeten we een kwaliteitsslag kunnen maken, die gaat opleveren
dat we sneller en efficiënter de juiste mensen op de juiste plek krijgen.
En we hebben besproken waar hier het laaghangend fruit is. Theo denkt
dat we kunnen verdienen met een pool voor mensen die toch regelmatig binnenvliegen. Daar gaan we nu als eerste mee aan de slag. Als we
zo’n pool zouden maken, gaan mensen direct met ons een contract aan
waarbij we er van twee kanten vanuit gaan dat we vaker met elkaar zullen werken. We gaan er dan ook een goede selectie aanhangen en een
evaluerend volgsysteem. Kunnen we meteen experimenteren met een
onderhandelingsmenu.
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HRM-beleid afstemmen
op strategische flex: vergelijkbare uitkomsten voor
alle mensen, ongeacht
contract, of juist sturen
op het verscherpen van de
verschillen in uitkomsten
afgestemd op het type
contract.
JD
B E TA A LT O P TI

Vooraf:
- beschikt aantoonbaar over de competenties en kennis, die relevant zijn voor de
opdracht;
- heeft ondernemerskwaliteiten en vaardigheden (bijvoorbeeld klantgerichtheid) en zet
die in;
- hanteert heldere prijzen en tarieven;
- ziet de risico’s onder ogen voor hem of haar
zelf, maar ook voor de opdrachtgever;
- neemt verantwoordelijkheid voor het maken
van heldere en correcte afspraken.
Tijdens opdracht:
- checkt welke beslissingen en keuzen voor
de opdrachtgever cruciaal zijn en legt die
tijdig voor;
- neemt verantwoordelijkheid voor afspraken
over planning en oplevering van resultaten
en houdt zich daaraan.
Op de langere termijn:
- investeert in de relatie met de opdrachtgever op de lange termijn, bijvoorbeeld in prijsstelling/tarief en/of in scholing en ontwikkeling van specifieke kennis en vaardigheden
en geeft op zijn beurt ook de opdrachtgever
wel eens iets cadeau.

Champagne in de pool
Trainingsbureau Boertiengroep heeft veertig
trainers in vaste dienst, maar op piekmomenten kunnen er zomaar veel meer nodig zijn.
Directeur Romy de Rijk besloot bij haar aantreden om de 130 zzp’ers opnieuw te laten
pitchen en zich voor te laten stellen. Daarna
bleven er 77 over. “Hen heb ik allemaal
uitgenodigd om met champagne te vieren
dat ze in het A-team van freelance trainers en
acteurs zitten.”

Deze speciale behandeling kregen ze omdat
ze: “hartstikke goed zijn en passen bij de
waarden van Boertien.”
Het belangrijkste wat De Rijk de freelancetrainers wil overbrengen is “dat ze ertoe
doen. Het zijn fijne mensen en we willen
hen behouden. Ze mogen best kritisch zijn,
daarom organiseren we feedback.”
bron: NRC
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Oude broer
Gepost door Heleen Koopmanschap

Gisteren de verjaardag van mijn oudste broer. Ik kan beter zeggen oude
broer. Volgens hem gaat het helemaal verkeerd met de wereld als we
allemaal individuele contracten gaan afsluiten. Het lijkt allemaal heel
modern en mondig, maar we gaan terug naar af. Dus wat hem betreft
konden de cao-onderhandelaars van beide kanten wel eens wat meer
hun best doen om al dat flexwerk en zzp-gedoe terug te dringen. Dat
was beter voor werkgevers – wat ze nu doen, kost ook handenvol geld –
en beter voor werknemers.
Ik probeerde er van alles tegen in te brengen. Het gaat om een ontwikkeling die we niet moeten willen tegenhouden. Er blijven wetten en
regels en kaders voor de individuele afspraken, die maken we collectief.
Risico lopen puur om het risico, dat wil niemand. Als dat wel zo was,
zouden niet zoveel werkgevers zoveel geld uitgeven aan het afkopen van
risico’s, die ze lopen door met flex te werken.
Het is echt niet zo dat werkgevers flex willen en werkenden per se niet.
Ik zie ook wel dat door de individuele contracten de handige mensen
met de beste verkooptechniek, onderhandelingskwaliteiten en inzicht in
wetgeving er nog weer net iets meer uit kunnen slepen dan ze al deden.
En natuurlijk zie ik ook dat er mensen met tarieven komen die echt onder
de cao-afspraken schieten. Sukkels zullen er altijd blijven, boeven ook.
Maar feit blijft dat zowel werkgevers als werkenden niet allemaal kiezen
voor de vaste verbinding.
De meerderheid van de ondernemers zal de dingen wel fatsoenlijk willen
doen, maar op een nieuwe manier. Het werkt sneller als we nieuwe
vormen ontwikkelen, dan wanneer we met zijn allen proberen een oude
vorm bij te sturen. Dus het is wel een goed idee om wat meer energie
te besteden aan het samen nadenken en praten over de nieuwe vormen
van contracten op de arbeidsmarkt en hoe je die beter kunt maken en
fatsoenlijk.

GA UIT VAN EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID EN COMMUNICEER
OPEN EN EERLIJK. DENK IN MOGELIJKHEDEN EN KANSEN, ZODAT
ER EEN WIN-WIN SITUATIE ONTSTAAT.
een zzp’er

De verschillende elementen
van goed opdrachtgeverschap:
minimaal
- er moet een contract zijn
- fatsoenlijke tarieven
(waar je van kunt leven)
- redelijke betalingstermijn
- veilig en gezond werken

-

normaal
goede opdrachtformulering
waardering voor resultaat
zorgvuldigheid
oog hebben voor kosten die de opdrachtnemer voor zijn rekening neemt (vervoer,
scholing, gereedschap)

DILEMMA

Kun je het aan de markt
overlaten om te bepalen
wat acceptabel is (dat
wat wordt geaccepteerd)
of moet je afspreken wat
acceptabel is (normen)?

optimaal
- de opdracht versterkt de marktwaarde van
de opdrachtnemer
bron: consensus in het rondetafelgesprek
van werkgevers, bemiddelingsbureaus en zzp’ers in Wassenaar
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Een goede opdrachtgever begrijpt dat ik
ondernemer ben en laat de verantwoordelijkheid voor hoe ik tot een resultaat kom bij mij.
Zzp’ers vinden dit:

Afdruk
Gepost door Heleen Koopmanschap

Max heeft mij gevraagd om een footprint. Waaraan kun je zien dat ik hier
ben geweest? Een goed idee: laten zien wat je hebt geleverd. Mijn footprint bij Combomex is de inventarisatie van mogelijkheden om de relatie
opdrachtgever-opdrachtnemer verder te ontwikkelen en beter stuurbaar
te maken:
- HRM en inkoop koppelen en precies matchen: precisie-match op competenties, profielen en contracten. Wat hebben wij precies nodig en hoe
kunnen we die mensen vinden? Koppelen aan interne ervaringen en behaalde resultaten. Niet onderhandelen aan de voordeur zonder feedback
van de mensen bij de achterdeur.
- Geen verschil maken, de loyaliteit van iedereen versterken (ongeacht
contractvorm) zodat alle mensen ambasadeur zijn van het bedrijf. Door
doelen, resultaten en kennis delen.
- Het zoeken van mensen niet zomaar uitbesteden, maar precies nagaan
wat je uitbesteedt en wat dat kost. Alternatief voor vaker terugkerende
opdrachten: zelf slimme systemen ontwikkelen, bijvoorbeeld digitale
marktplaats of werken met pools. Met een pool werk je aan loyaliteit van
beide kanten (preferred suplier/customer – tegen lagere kosten/tarief)?
- Verschillende contracten vragen verschillende vormen van omgang met
mensen: Hoe ga je om met ondernemers binnen het bedrijf? Hoe werk
je de klantrol uit? Hoe kun je op andere manieren sturen naar resultaat?
En kun je dat ook inzetten om mensen met vaste contracten te inspireren
tot ondernemend gedrag?
- Delen van kennis en verder ontwikkelen van competenties: Zzp’ers zijn
mensen die we delen met andere organisaties. Kunnen we daar nog
meer mee doen?
- Voor alle medewerkers: actief feedback geven over contractvormen.
Mensen komen op heel veel verschillende manieren binnen. Hebben ze
zelf regie over hoe ze bij ons binnen komen? Passen de voorwaarden
bij hun wensen? Contracten omzetten in keuzemenu’s voor de mensen.
Welke keuzen zijn mogelijk in jouw contractvorm.
Bij ons, schrijf ik nog. Morgen is alles anders

EN TH O US IA ST
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CIJFERS

18%
neutraal

0% niet belangrijk
0% erg onbelangrijk

45%
zeer belangrijk
38%
belangrijk

BE TR OU WB AA R

bron: FNV Zelfstandigen

REALISEER U DAT EEN ZELFSTANDIGE OP EEN ANDERE MANIER
NET ZO BETROKKEN IS BIJ (DE RESULTATEN VAN) UW BEDRIJF
ALS INTERNE MENSEN EN GRAAG MET U MEEDENKT EN DAAROM
OOK GRAAG WORDT GEVOED MET RELEVANTE INFORMATIE. BOUW
AAN EEN GOEDE SAMENWERKING ZODAT WE GEZAMENLIJK TOT
OPTIMALE PRESTATIES VOOR UW BEDRIJF KUNNEN KOMEN.
een zzp’er
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Een nieuwe uitdaging voor
bedrijven: opdrachtnemers
brengen en halen kennis
– hoe ga je om met kennis
delen?

AWVN

WAA RD ER EN D

Goed opdrachtgeverschap is een uitgave van FNV Zelfstandigen en AWVN
Initiatief: Linde Gonggrijp, FNV Zelfstandigen en Piet Vessies, AWVN
Tekst: Jeanne Hoogers, Tekst met inhoud
Ontwerp, fotografie: Studio Madelinde Hageman
Druk: Drukkerij Zwaan Printmedia
Papier: Cyclus Print, FSC Recycled
Oplage: 11.300

AWVN

Geïnspireerd om aan de slag te gaan met goed opdrachtgeverschap?
Neem contact op met:
AWVN-werkgeverslijn, 070 8508605 of mail naar werkgeverslijn@awvn.nl
FNV Zelfstandigen, directiesecretariaat, 088 0997010, secretariaat@fnvzzp.nl
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