
Uitbesteden van het (administratief) 
werkgeverschap kan daarin voorzien, 
maar moet nog wel meer bekendheid 
krijgen bij kleine en middelgrote on-
dernemingen, stelt Biesheuvel. “Zelf 
ontdekte ik payrollen als ondernemer 
door toeval. Het beviel heel goed en 

Als ‘jong fenomeen’ is payrollen nog relatief onbekend bij het midden- en kleinbedrijf. Toch kunnen 
juist ook deze bedrijven flink profiteren van de voordelen die payrollen biedt. Dit zegt voorzitter Hans 
Biesheuvel van MKB-Nederland. “Kleinere bedrijven willen focussen op hun kerntaak en ook goed 
werkgever zijn. Maar dan wel zonder administratieve rompslomp.”

Payrollen biedt mkb veel kansen 
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ik heb er veel mee gewerkt, maar de 
mogelijkheden zijn nog lang niet bij 
iedereen bekend. Er is nog een wereld 
te winnen voor payrollbedrijven en het 
mkb.”  
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Na alle hectiek van 2011, kunnen 
we dit jaar op volle kracht vooruit 
met payrollen. Vol nieuwe ener-
gie heeft de Vereniging Payroll 
Ondernemingen (VPO) inmiddels 
de schouders onder de nieuwe 
thema’s gezet. Vorig jaar zijn 
grote beslissingen genomen rond 
arbeidsvoorwaarden, financiële 
betrouwbaarheid en de kwali-
tatieve dienstverlening van onze 
leden. Dit heeft geresulteerd in ons 
versterkte nieuwe keurmerk  voor 
professioneel werkgeverschap. 

Vooral het eerste deel van 2012 staat 
sterk in het teken van het verder uitrollen 
van ons keurmerk  . Dat betekent: veel 
communiceren en de inbedding van het 
keurmerk  stimuleren. De afgelopen 
weken heb ik ook al veel positieve reac-
ties gehoord op de beslissingen die wij 
afgelopen jaar hebben genomen. Deze 
reacties stemmen zeer hoopvol! Het 
belang om als payrollbranche goed te 
communiceren over onze dienstverlening 
spreekt ook uit de woorden van voorzitter 
Hans Biesheuvel van MKB-Nederland, 
verderop in dit nummer. 

Begin dit jaar heeft ook al een vervolgge-
sprek plaatsgevonden met FNV-bestuur-
der Mariëtte Patijn, na haar aanwezigheid 
en inbreng op ons Nationale Payroll Con-
gres in december. Ons vervolggesprek 
was buitengewoon aardig en goed. Als 
wij dit jaar een ‘heide-sessie’ organiseren 
om ons te buigen over de positie van flex 
en payrollen in de samenleving, zullen 
wij ook de vakbonden daar zeker bij 
betrekken. Temeer daar wij bij de verdere 
verdieping van onze activiteiten dit jaar 
nadrukkelijk kijken naar de meerwaarde 
die payrollen biedt voor werknemers.  

Jeu Claes, voorzitter  
Vereniging Payroll Ondernemingen
Claes@vpo.nu

Hoopvol
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Volg de VPO op twitter

Met ons account @deVPO versturen we vrijwel dagelijks tweets op het 
gebied van payroll, flexibele arbeid en bijvoorbeeld de arbeidsmarkt.
Zeker de moeite waard om te volgen als u alles wilt weten over de pay-
rollbranche. De VPO nadert inmiddels de 100 volgers. Twittert u mee?

De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) is sinds eind 
2011 actief op Twitter. Dit kanaal zal steeds vaker worden 
benut om interessante informatie te delen en te tonen dat wij 
dé professionele brancheorganisatie voor payrollen zijn. 

Volg de VPO op Twitter!
 

https://twitter.com/#!/deVPO


Marcel Venema • Foto: Margreet Vloon

neming 15.000 of 20.000 orderregels 
hadden op een dag, maakte een groot 
verschil. Dan moest je kunnen reage-
ren. Uiteindelijk zijn daardoor ook meer 
mensen in vaste dienst gekomen.”

Hoe zijn uw ervaringen met payrol-
len?
“Zeer goed. Als toeleverancier voor de 
doe-het-zelfmarkt was logistiek ons spe-
cialisme. Daar wilden wij op focussen, 
maar ook een goed werkgever zijn. Het 
was een uitkomst dat wij het administra-
tief en juridisch werkgeverschap konden 
overlaten aan specialisten. Daar moet 
je wel zorgvuldig en professioneel mee 
omgaan. Het versterkte VPO-keurmerk 
voor payrollbedrijven vind ik daarom een 
goede zaak. Payrollen kan voor werkge-
vers en werknemers een uitkomst zijn. 
De negatieve sfeer die vakbonden rond 
nette flexibilisering hebben geschapen, 
irriteert mij. Omdat het essentieel is voor 
onze economie. Payrollen is daarvoor 

MKB-voorzitter Hans Biesheuvel (51) is sinds juni 2011 voorzitter van 
brancheorganisatie MKB-Nederland. Als echte ‘ondernemer uit een onder- 
nemersgezin’ had hij zelf eerder een technische groothandel. 
Daarna was hij (tot zijn huidige functie) directeur-eigenaar van PGZ Interna-
tional, toeleverancier voor de doe-het-zelfmarkt (340 medewerkers). 
Hier deed hij zelf ervaring op met payrollen.

De ‘nieuwe’ voorzitter van MKB-Nederland heeft een missie: 
aanpak van oplopende lastendruk, betere kredietverlening door 
banken en bovenal meer aandacht voor het mkb-geluid. “Het 
mkb is immers de kurk waar onze economie op drijft.” Hans 
Biesheuvel is enthousiast over payrollen, maar ziet ook een uit-
daging voor de payrollbranche. “Zorg voor betere bekendheid.”  

Uw ‘wittebroodsweken’ zijn voorbij. 
Hoe staat uw MKB-missie ervoor?
“We liggen op koers. Ik ben blij met de 
extra aandacht voor mkb-beleid in de 
laatste miljoenennota. Nu moeten we de 
aandacht voor het ondernemersgeluid 
vasthouden. Meer ruimte voor onderne-
merschap, minder lastendruk en herstel 
van de relatie tussen bankiers en be-
drijven zijn voor mij belangrijke thema’s. 
Oplopende, lokale lastendruk neemt 
onacceptabele vormen aan en de voor 
het mkb zo belangrijke kredietverlening 
moet weer verbeteren. Banken zijn nu té 
risicomijdend geworden.

Hoe kijkt u naar de arbeidsmarkt?
“Na ruim twintig jaar eigen ondernemer-
schap weet ik hoe belangrijk het is dat 
organisaties flexibel kunnen zijn. De 
economie is steeds minder voorspelbaar, 
waardoor je snel moet kunnen schake-
len. Een flexibele kern maakt een bedrijf 
sterk. Of we bij mijn eerdere onder-

“Onbekend maakt
 nu nog onbemind”

Hans Biesheuvel: 

“Payrollen, een uitkomst.” 

(foto: Michel Grolle)

een net en nuttig instrument. Payrollbe-
drijven zijn ook gewoon een echte werk-
gever. Daar wordt soms te gemakkelijk 
aan voorbijgegaan.”

Hans Biesheuvel van MKB-Nederland over payrollen:
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Wat moeten payrollbedrijven doen 
om het mkb beter te bedienen?
“Vooral nog zorgen voor meer bekend-
heid en duidelijkheid over wat payrol-
len wel en niet is. De mogelijkheden 
zijn nog lang niet bij iedereen bekend. 
Onbekend maakt nu nog onbemind. Alle 
ondernemers kennen uitzendbureaus, 
maar payrollen nog niet. Er wordt ook 
vaak gedacht dat dit vooral voor grote 
ondernemingen is weggelegd, terwijl 
het juist ook voor kleine en middelgrote 
bedrijven heel interessant kan zijn.”



De horeca van businessclub, sociëteit en evenementenlocatie De Industrieele 
Groote Club (IGC) in Amsterdam werd twintig jaar verzorgd door externe cate-
raars. Sinds maart 2012 heeft de organisatie alles weer in eigen hand. Alle dertien 
horecamedewerkers van de cateraar zijn overgenomen en werken nu direct voor 
de eigen organisatie. “Dit kan dankzij payrollen”, zegt directeur Richard Francke.

IGC: Verzekerd van 
goed werkgeverschap

Welke ontwikkelingen spelen in jullie 
branche?
“Als horeca en evenementenlocatie 
moet je tegenwoordig steeds creatiever 
zijn om opdrachten binnen te halen. Er 
zijn meer aanbieders gekomen, terwijl 
de vraag is afgenomen. Zeker door de 
crisis. Ook is er minder dagexploitatie 
en veel vroegere lunch-activiteiten zijn 

verschoven naar de avonduren. Dat 
betekent dat we flexibel moeten blijven 
om alles goed in te vullen voor onze 
gasten.”

Waarom alles in eigen beheer?
“Twintig jaar geleden gingen we cate-
ring outsourcen om financiële risico’s 
verantwoord te spreiden. Sindsdien wa-

ren er daardoor wel steeds twee partijen 
op de werkvloer met belangen die soms 
toch uiteenliepen. Nu zijn we één organi-
satie waarin we onze kwaliteit en flexi-
biliteit zelf optimaal kunnen borgen. We 
doen alles weer in eigen beheer mede 
dankzij payrollen. Onze personeels-
kosten - als grootste financiële risico 
- kunnen hiermee op een verantwoorde 
manier worden afgedekt.”

Wat is er voor horecamedewerkers 
veranderd?
“Vergeleken met andere horeca zijn wij 
als werkgever aantrekkelijk door onze 

ambiance, geen nachtwerk en relatief 
weinig weekendwerk. Medewerkers 
kenden onze werkomgeving al en zijn 
nu direct voor ons komen werken met 
een payrollcontract. Alleen het admini-
stratief en juridisch werkgeverschap is 
uitbesteed aan Kolibrie Horeca Payrol-
ling. In onze praktijk maakt het type 
arbeidscontract dat iemand heeft totaal 
geen verschil. Wij hebben geen ‘Kolibrie-
collega’s’ of iets dergelijks. Wij hechten 
juist veel waarde aan het zijn van een 
eenheid en aan goed werkgeverschap.”

Wat verwachten jullie van de pay-
rollonderneming?
“Zij moeten een betrouwbare partner 
zijn voor ons en onze medewerkers. 
Voor medewerkers een betrouwbare 
werkgever die hen met raad en daad 
bijstaat wanneer dat nodig is. Ons wordt 
veel administratieve rompslomp uit 
handen genomen, zodat wij met ons 
kleine team kunnen focussen op onze 
kernactiviteiten. Tegelijkertijd zijn wij 
ervan verzekerd dat het formeel werk-
geverschap in goede handen is.”
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Vereniging De Industrieele Groote Club (IGC) in Amsterdam is een actieve 
businessclub, sociëteit en evenementenlocatie met een rijke historie. In het 
monumentale pand aan de Dam zijn een bar en een restaurant gevestigd met 
een exclusieve ambiance. Hier worden wekelijks activiteiten georganiseerd 
voor leden en introducés. Ook zijn acht zalen beschikbaar voor activiteiten van 
leden en niet-leden. 

Richard Francke:  

“Focus op kernactiviteiten.”
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“Tijdelijke formatie aanvullen 
 is anders te riskant”

Payrollen helpt scholen uit de brand

Payrollen
in de praktijk Pag 5

Doordat veel scholen tegen problemen aanlopen bij het tijdelijk 
invullen van formatieplaatsen is Groenendijk Onderwijs Administratie 
(GOA) uit Sliedrecht afgelopen jaar een gespecialiseerde payrollser-
vice begonnen. De belangstelling onder scholen is groot. “Hiermee 
krijgen zij en de medewerkers een nette oplossing voor hun pro-
bleem”, zegt directeur Bas Groenendijk.

Wat voor werk doen jullie oor-
spronkelijk?
“Ons kantoor is begonnen in de jaren ‘60. 
In de jaren ‘80 heb ik het overgenomen. 
Tegenwoordig bedienen wij bijna hon-
derd schoolbesturen van ongeveer 350 
scholen met hun personele en financiële 
administratie, secretariële ondersteuning 
en advies.”

Tegen welk probleem lopen scho-
len aan?
“Bij het invullen van tijdelijke forma-
tieplaatsen, hebben zij te maken met 
nogal rigide wetgeving met betrekking 
tot benoemen en ontslaan. Het tijdelijk 
aanvullen van onvoldoende capaciteit 
is daardoor veel riskanter dan voor het 
bedrijfsleven. Schoolbesturen willen vaak 

personele administratie voor scholen al 
verzorgden, was de stap niet zo groot 
om te gaan payrollen en ook het juridisch 
werkgeverschap op ons te nemen.”

Hoe hebben jullie die stap gezet?
“In januari 2011 zijn de voorbereidingen 
begonnen. In september zijn wij er in de 
praktijk echt serieus mee aan de slag ge-
gaan. Drie van onze 75 medewerkers zijn 
inmiddels gespecialiseerd in payrollen en 
krijgen natuurlijk ook ondersteuning van 
onze andere mensen. Inmiddels hebben 
we al bijna dertig payrollkrachten aan 
het werk geholpen. Zij kunnen gewoon 
aan de slag op hun school, terwijl wij op 
de achtergrond zorgen dat alles juridisch 
en administratief ook goed en netjes 
geregeld is.”

Waarom zijn jullie lid geworden van 
de VPO?
“Als onderwijsadministratiekantoor zijn 
wij gecertificeerd volgens de strenge 
ISAE 3402-standaard (voorheen SAS70). 
Voor het payrollen wilden wij ook alles 
netjes regelen. Het lidmaatschap van de 
VPO als brancheorganisatie met eigen 
keurmerk vinden wij daarvoor een be-
langrijke voorwaarde en borging. Zeker 
in een relatief nieuwe branche is dat van 
groot belang. Onze klanten vragen er ook 
steeds vaker naar.”

wel iemand aannemen, maar kunnen 
dat risico niet altijd nemen. Ze dreigen 
vast te blijven zitten aan tijdelijke mensen 
als het beschikbare personeelsbudget 
terugloopt.”

Waarom payrollen?
“Hiermee wordt een nette oplossing 
geboden voor dit probleem. Wij kregen 
de afgelopen jaren daarom steeds meer 
vragen over payrolling. De oorzaken 
zijn algemeen bekend: een dalend 
aantal leerlingen en bezuinigingen. De 
bezuinigingen op passend onderwijs 
zijn veelbesproken in de pers, maar 
ook de bezuinigingen op de bekostiging 
van bestuur en management hebben 
hun sporen nagelaten. Omdat wij de 

Bas Groenendijk: “Grote belangstelling.” 

(foto: Isabelle Hattink)

MKB-voorzitter 
Hans Biesheuvel
Klik en lees op pag 3 

Branche in
de spotlight
Klik en lees op pag 4 

Nieuws
Klik en lees op pag 6 

Opmaat & 
Twitter
Klik en lees op pag 2 

Payrollen in
het onderwijs
Klik en lees op pag 5 



Colofon
VPO Actueel is een uitgave van:

Vereniging Payroll Ondernemingen

Postbus 144

1170 AC Badhoevedorp

www.vpo.nu

info@vpo.nu

Ontwikkeling & realisatie nieuwsbrief: 

Tekstwerkplaats.nl

Teksten: Eric Hoogeweg

Vormgeving: Titus Rudolphy 

Beeld: Isabelle Hattink en VPO

© 2012. Alle rechten voorbehouden. 

Ondanks de zorgvuldigheid die aan 

deze uitgave is besteed, kan de uitgever 

geen aansprakelijkheid aanvaarden bij 

eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van 

deze publicatie kunnen dus geen rechten 

worden ontleend.

Tips voor de redactie?
Heeft u nieuws of andere tips 
voor de redactie van deze 
nieuwsbrief? 

Mail het naar: 
vanheusden@vpo.nu

Opnieuw groei
voor payrollen
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De omzet in de payrollbranche is in 2011 met 4 procent gegroeid 
ten opzichte van 2010. Dit blijkt uit cijfers van de VPO-Marktmoni-
tor over afgelopen jaar. 

De drie grootste sectoren die in 
2011 gebruikmaakten van payroll 
zijn: Logies, maaltijd- en drank-
verstrekking, Overheid en Onder-
wijs. De omzetverdeling binnen 
contracten voor bepaalde tijd en 
onbepaalde tijd was: 77 en 23 
procent. 

Voor de VPO zijn deze marktont-
wikkelingen conform de verwach-
tingen voor 2011. Voorzitter Jeu 
Claes: “We verwachten en hopen 
dat de groei ook dit jaar doorzet.”
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De website van de Vereniging 
Payroll Ondernemingen (VPO) 
is sinds kort ook toegankelijk 
via: www.devpo.nl. 

Tot voor kort was de website al-
leen toegankelijk via www.vpo.nu 
(het .nl-domein wordt al gebruikt 
door een ICT-bedrijf). Ons ver-
trouwde adres blijft ook actief. Het 
extra domein sluit goed aan bij de 
activiteiten van de VPO op Twitter 
(@deVPO). Ook is de vindbaarheid 
van de website nu vergroot. Dit is 
handig voor mensen die gebruik 
willen maken van de online 
dienstverlening van de VPO.

Website 
nu ook op: 
deVPO.nl!

https://twitter.com/#!/deVPO
www.vpo.nu

