
“Zeer waardevol”, reageert directeur 
Caspar Kosse van CapitalP (USG People) 
na het werkbezoek van CDA-Tweede 
Kamerlid Pieter Heerma (foto) op 
19 februari 2013 in Almere. “Je kunt 
iemand vertellen wat je doet en hoe je 
werkt, maar het laten zien, maakt het 
direct veel duidelijker. Het Kamerlid 
stelde goede inhoudelijke vragen en is 

Om zich te verdiepen in payrollen, brengen politici en ambtenaren momenteel werkbezoeken aan leden van de 
Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Zij krijgen hierdoor een goed beeld van payrollen met het VPO-keurmerk 
Professioneel Werkgeverschap. Tijdens de werkbezoeken worden visies en wensen gedeeld en misverstanden en 
onduidelijkheden opgehelderd.

Politici verdiepen zich in payrollen
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duidelijk op zoek naar een betere en 
meer zuivere discussie over payrollen. 
Daarvoor geven wij graag input”, aldus 
Kosse.

Deze maand bracht ook portefeuil-
lehouder Steven van Weyenberg (D66) 
een bezoek aan Driessen HRM_Payroll. 
Volgens Kosse (ook bestuurslid van 
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de VPO) opnieuw een goed moment 
om misvattingen weg te nemen en de 
ware intentie van payrollen duidelijk te 
maken. “Uiteindelijk gaat het ook om 
de kwalitatief hoogwaardige invulling 
van HR-activiteiten. Het werkgever-
schap is tegenwoordig zo ingewikkeld 
dat een specialist dit vaak beter kan 
uitvoeren dan een werkgever. Onder het 

VPO-keurmerk zijn payrollkrachten 
daardoor vaak beter af dan in een 
vast dienstverband bij de gemid-
delde werkgever.”

Lees verder over de wensen 
aan de politiek op pagina 2



         

Het is spannend in de polder. 
Nederland snakt naar duidelijk-
heid om de arbeidsmarkt en 
woningmarkt weer in beweging te 
krijgen. Alle blikken zijn gericht op 
de sociale partners die nu aan zet 
zijn. Het vervelende is dat juist nu 
de vakbeweging ernstig verdeeld 
is. Intern en onderling. Zeker ook 
ten aanzien van de toekomst van 
flexibele arbeid en de positie van 
payrollen. Juist in deze onzekere 
tijden verlangen werkgevers en 
werknemers vooral zekerheid 
rond deze vraagstukken.

Voor de Vereniging Payroll Ondernemin-
gen (VPO) betekent dit: alle hens aan dek 
om alle betrokkenen goed te informeren 
over payrollen. Want helaas bestaan 
hierover nog veel misverstanden! Payrol-
len onder ons keurmerk Professioneel 
Werkgeverschap wordt nog regelmatig 
verward met inferieure flex. Dat is zeer 
frustrerend voor iedereen die weet hoe 
het echt zit. Voor ons aanleiding om tien 
veelgehoorde misverstanden op een rij te 
zetten, mét de feiten. U leest het verderop 
in dit nummer.

Ook de werkbezoeken die politici en 
ambtenaren momenteel doen aan leden 
van de VPO zijn van groot belang om dui-
delijkheid te scheppen. Ook in de politiek 
leven nog veel misverstanden en vragen. 
De VPO is bij de bezoeken aanwezig om 
onze visie en behoeften onder de aan-
dacht te brengen. Ik vind het hoopgevend 
dat na de bezoeken vaak een stuk genu-
anceerder wordt gedacht over payrollen 
onder VPO-vlag. Gelukkig maar, want er 
is een groot gezamenlijk belang: door 
nette payroll goed te reguleren, kunnen 
we samen de malafide praktijken stevig 
aanpakken.

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

De spanning stijgt

OpmaatPag 2

Tijdens de werkbezoeken van Kamerleden en ambtenaren aan 
payrollbedrijven is de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) 
aanwezig om uitleg te geven over het keurmerk Professioneel 
Werkgeverschap, de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling en 
behoeften van de branche. Vier wensen en adviezen zijn daarbij 
naar voren gebracht om te zorgen voor goede zelfregulering in 
de branche.

Vier wensen
aan de politiek

vervolg pagina 1
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“Ondersteun de zelfregulering met behulp van ons keurmerk”, stelt VPO-voorzit-
ter Jeu Claes als eerste. “Verbied het vooral niet, want daar komt inferieure flex 
voor terug. Ook daarvoor geldt de wet van de communicerende vaten: wordt het 
ene minder, dan neemt het andere toe. En er is simpelweg behoefte aan flex. Met 
payrollen kun je dat goed en netjes organiseren en de HR-dienstverlening biedt bo-
vendien extra voordelen voor werkgevers die administratieve taken en het juridisch 
werkgeverschap willen uitbesteden. Voor velen is dat zelfs het leidend motief.”

Ook pleit de VPO voor het schrappen van een speciale regel van UWV (in het 
Ontslagbesluit) die voor payrollbedrijven een bijzondere positie creëert in het 
ontslagrecht. VPO-leden zijn hiertegen en hebben eerder al bepaald dat zij hiervan 
geen gebruikmaken. In de zomer van 2012 is het kabinet al opgeroepen de regel 
te schrappen, zodat voor alle payrollkrachten het reguliere ontslagrecht geldt.

De vierde wens is de introductie van het ‘rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst’. 
Bij misleiding of ontbreken van een arbeidsovereenkomst zou een medewerker 
hierdoor automatisch in dienst komen bij een inlener. “Dit helpt om malafide bedrij-
ven aan te pakken of hen netjes te laten werken”, aldus Claes. 



Wincor Nixdorf: via personeel zorgen voor klanten 

Payrollen als
duurzame flexoplossing 

Al onze medewerkers zijn voor ons heel 
belangrijk. Wij willen stabiele oplossin-
gen bieden voor onze klanten en goed 
voor hen zorgen, maar dat kan alleen 
als wij dat intern ook doen voor onze 
mensen.”

Wat verwachten jullie van een pay-
rolldienstverlener?
“Wij stellen hoge eisen, omdat wij zeker 
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willen zijn dat alles administratief en 
juridisch goed geregeld is voor onze 
mensen. Vertrouwen in je payrollpartner 
is essentieel. Daarom zijn wij in zee ge-
gaan met een gerenommeerde partij als 
vaste partner. Tevens is het keurmerk 
Professioneel Werkgeverschap van de 
VPO belangrijk voor duidelijkheid in de 
branche. Je wilt toch zeker weten dat 
goed met je mensen wordt omgegaan.”

Welke impact hebben brancheont-
wikkelingen op jullie organisatie?
“Onze dienstverlening is gericht op 
banken en retailers. Banken hebben 
grote klappen te verduren gehad en 
retailers zijn sterk conjunctuurgevoelig. 
Daarom moeten wij als partner kunnen 
meebewegen met marktontwikkelingen. 
Iedere organisatie heeft flexibiliteit nodig, 
zo ook Wincor Nixdorf. Daar gaan wij 
zorgvuldig mee om. Met flex is niets mis, 
als je het maar goed en netjes regelt. Die 
nuance mis ik te vaak in de discussie 
over flexibele arbeid. Daarin wordt te 
veel over één kam geschoren.”
 
Welke rol speelt payrolling bij jullie?
“Het is voor ons de meest duurzame 
flexoplossing. Tussen de groep vast 
personeel en de flexibele schil van 
uitzendkrachten en zzp’ers zit de groep 

Payrollen is hét HR-instrument voor duurzame flex bij Wincor Nixdorf 
Nederland. Flexkrachten kunnen hierdoor intern doorgroeien met meer 
zekerheid en dezelfde arbeidsvoorwaarden als vast personeel. HR-direc-
teur Marcel Barkhuijsen: “Iedere organisatie heeft flexibiliteit nodig. Daar 
is niets mis mee, als je het maar goed en netjes regelt.”

payrollkrachten, vooral voor administra-
tieve functies en de helpdesk. Sinds een 
eerdere personeelsstop zijn wij voor-
zichtig met aannemen van personeel, 
maar als we perspectief zien in een 
flexkracht dan bieden wij vaak wel een 
payrollcontract aan.”

Wat is de toegevoegde waarde voor 
medewerkers en organisatie?
“Met een payrollcontract zijn onze 
mensen verzekerd van dezelfde ar-
beidsvoorwaarden als hun collega’s met 
een vast contract. Wij kunnen dan ook 
meer werkzekerheid bieden. Voor de 
organisatie is het een goed instrument 
om op een juiste manier om te gaan 
met flex. Hierdoor kunnen wij mensen 
leren kennen en hen kansen bieden 
om zich door te ontwikkelen. Wij willen 
geen draaideur zijn voor flexkrachten. 

Marcel Barkhuijsen: 

“Geen draaideur voor flexkrachten.” 

Wincor Nixdorf is wereldwijd 
een toonaangevende aanbieder 
van innovatieve IT-oplossingen 
voor retail en retail banking, 
gericht op het optimaliseren van 
bedrijfsprocessen, reduceren van 
kosten en complexiteit en op een 
betere dienstverlening. Vanuit 
Delft bedient Wincor Nixdorf met 
ongeveer 150 medewerkers de 
Nederlandse markt, waarvan circa 
20% payrollkrachten met Tempo-
Team als vaste partner.       

http://www.wincor-nixdorf.com/internet/site_EN/EN/Home/homepage_node.html


Kalle Westra (28) uit Amsterdam werkt als sociotherapeut en groeps-
leider in de geestelijke gezondheidszorg en bij justitiële instellingen. 
Werken als payrollkracht is voor hem nu ideaal om werken en studeren 
te combineren en veel praktijkervaring op te doen. En om zelf flexibel te 
blijven voor zijn psychologiestudie én de lange reizen met zijn camper.

Wat voor werk doe je?
“Eigenlijk ben ik forensisch crimino-
loog, maar na mijn studie aan de Vrije 
Universiteit en master in Leiden, wilde 

ik in 2009 eerst de praktijk zien en kon 
ik als sociotherapeut aan de slag bij 
een tbs-instelling. Tegenwoordig word 
ik door Astare (ook in dit nummer, red.) 

gedetacheerd voor tijdelijke functies in 
de reguliere psychiatrie, tbs-klinieken, 
jeugdinstellingen en ik werk bijvoorbeeld 
ook met verstandelijk gehandicapten. 
Meestal werk ik ergens een paar maan-
den, soms val ik in voor losse diensten 
en daarna ga ik weer verder. Hierdoor 
zie ik heel veel in de praktijk en bouw 
ik zeer brede ervaring op. Voor mij is dit 
ideaal in deze fase, omdat ik naast mijn 
werk flexibel blijf om te studeren en ook 
regelmatig kan reizen.”

Waarom payrollen en hoe bevalt dat?
“Ik heb mijn vaste baan bij de tbs-instel-
ling in 2011 beëindigd om flexibeler te 
zijn voor mijn huidige masterstudie psy-
chologie. Astare werkt met payrollkrach-
ten van Payroll Select en die constructie 
bevalt mij prima. De arbeidsvoorwaar-

“ Ideale route naar
 mijn droombaan” 

Brede praktijkervaring, masterstudie én reizen  
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den zijn goed, ik heb steeds leuke en 
interessante functies en de persoonlijke 
aanpak en begeleiding van Astare bevalt 
mij ook heel goed. Bovendien blijf ik zelf 
zo voldoende flexibel. Ideaal voor mijn 
studie en ik kan er af en toe een paar 
weken tussenuit om met mijn camper 
rond te reizen. In 2011 trok ik met mijn 
Volkswagenbusje acht weken door 
Polen, de Baltische staten en Scandina-
vië. Komende zomer wil ik richting de 
Balkan.”

Heb je voldoende werkzekerheid?
“Ook dat bevalt mij prima. Ik krijg vaak 
meer werk aangeboden dan ik nodig 
heb. Sinds oktober 2012 heb ik mis-
schien een of twee weken wat minder 
werk gedaan dan ik vooraf wilde. Daar 
staat tegenover dat ik soms ook wat ex-
tra werk doe als mij dat uitkomt. Vooral 
de wekelijkse verloning vind ik dan echt 
superfijn. Als ik op zondagavond mijn 
uren online invul, heb ik op donderdag 
mijn geld. Zo pluk ik ook direct de 
vruchten als ik bijvoorbeeld een periode 
wat meer werk.”

Hoe zie je jouw toekomst op de 
arbeidsmarkt?
“Ik kan en wil nu vooral veel zien. 
Bredere ervaring opbouwen dan ik op 
dit moment doe, kan haast niet. In de 
toekomst wil ik waarschijnlijk mijn vak 
als criminoloog combineren met de 
psychologie. Bijvoorbeeld als recherche-
psycholoog. Dat is echt een droombaan 
voor de toekomst. Mijn huidige loopbaan 
zie ik als een ideale route daar naartoe.”

Kalle Westra met zijn camper.
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“Je werkt niet voor, maar mét ons”
Handen vrij voor begeleiding door uitbesteding werkgeverstaken

Met succes begonnen Peter Dobbinga en Pepijn van der Weide in 2011 Astare. Een dienstverlener 
voor flexibele inzet van zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en bij foren-
sische instellingen. Het administratief en juridisch werkgeverschap zijn uitbesteed aan Payroll 
Select. iedereen die via Astare aan het werk is, werkt dus op basis van een payrollcontract.  
“Een specialist kan het werkgeverschap beter uitvoeren”, zegt Dobbinga. “Zo hebben wij onze 
handen vrij voor begeleiding van onze mensen.”

Hoe is jullie specialistische bureau 
ontstaan?
“Door onze eigen werkervaring in het 
veld dachten wij dat de behoefte aan 
flexibele inzet van personeel beter kon 
worden ingevuld. Wij begeleiden onze 
professionals intensief en bereiden 
hen goed voor op hun werkomgeving. 
Dat kan doordat wij daar zelf ook eerst 
gewerkt hebben. Je werkt niet voor, maar 
mét ons. Wij investeren veel in coaching 

en deskundigheidsbevordering voor onze 
mensen. Ook kunnen wij de flexbehoefte 
met onze compacte organisatie vaak ef-
ficiënter en goedkoper invullen. Met ons 
tweeën als kern van de organisatie en 
daaromheen de groep professionals die 
zich bij ons aansluiten.”

Wie bemiddelen jullie en voor 
welke flexbehoefte? 
“Door forse bezuinigingen is de bezetting 

professionals. Doordat wij sterker naar 
competenties kijken dan naar ervaring, 
helpen wij relatief veel jonge talenten aan 
werk. Dat is voor hen zeer belangrijk in 
deze tijd waarin beperkte werkervaring 
vaak een groot nadeel is.”

Waarom payrollen en hoe bevalt 
dat jullie mensen?
“Als compagnons houden wij zo onze 
handen vrij om te doen waar wij goed 
in zijn. Het administratief en juridisch 
werkgeverschap zouden wijzelf nooit 
zo goed kunnen uitvoeren. Nu hebben 
wij een foutmarge van nul en wij krijgen 
nooit klachten. Onze zorgprofessionals 
zijn enthousiast. Zij komen bij ons 
werken omdat zij dat willen. Wij hoeven 
nooit te adverteren. Wij zijn ook heel open 
en eerlijk over wat wij kunnen bieden. 
Veel mensen kunnen wij na een opdracht 
herplaatsen, maar garanties kunnen wij 
vaak niet geven. Zij hangen daarom niet 
alleen aan ons en wij zijn ook schap-
pelijk als een opdrachtgever iemand wil 
overnemen. Wij zijn ook nooit begonnen 
om een ‘uitzendbureau’ te worden. Wij 
willen het als dienstverlener inhoudelijk 
beter doen.”
 

in de GGZ en bij justitiële instellingen flink 
geslonken. Daardoor is het vaak lastig 
om onverwachte piekdrukte, uitval of bij-
voorbeeld roosterkrapte op te vangen. Wij 
vinden de inzet van zoveel mogelijk eigen 
personeel een zeer gezond uitgangspunt, 
maar wij zien ook de flexbehoefte. Die 
moet je wel goed invullen, want je kunt 
niet zomaar ‘een medewerker’ naar een 
tbs-instelling sturen. Wij werken veel met 
zowel ervaren krachten als met jonge 

Peter Dobbinga: 

“Geen uitzendbureau.”
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Payrollen
in de praktijk Pag 5 Astare is een gespecialiseerde intermediair voor flexibele inzet van medewerkers bij 

GGZ- en forensische instellingen, waar (tijdelijk) extra ondersteuning nodig is. Zo’n 50 
zorgprofessionals (zoals groepsleiders, sociotherapeuten, psychologen en verpleeg-
kundigen) worden ingezet op uitzend- en vooral detacheringsbasis. Payroll Select is 
hiervoor de vaste payrollpartner.

http://astare.nl
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Tips voor de redactie?
Heeft u nieuws of andere tips 
voor de redactie van deze 
nieuwsbrief? 

Mail het naar: 
vanheusden@vpo.nu
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De Vereniging Payroll Ondernemingen verstuurt vrijwel dagelijks tweets 
(via @deVPO) op het gebied van payroll en bijvoorbeeld werkgelegen-
heid. Onderstaand enkele actuele voorbeelden. Twittert u mee?

Actuele tweets over payrollen
Volg de VPO op twitter

Tien misverstanden én de feiten
Over payrollen als jong HR-instrument bestaat nog flink wat 
onduidelijkheid. Er zijn ook misverstanden die goed begrip van 
payrollen in de weg kunnen staan. De Vereniging Payroll Onder-
nemingen (VPO) heeft daarom tien veelgehoorde misvattingen op 
een rij gezet. Met een korte uitleg over hoe het écht zit. 

De misverstanden en feiten zijn verza-
meld op de leaflet Payrollen opgehelderd 
die de VPO binnenkort verspreidt. Op de 
website van de VPO wordt aanvullende 
informatie geboden, onder andere over 
de juridische borging van de feiten. On-
derstaand alvast een (verkort) voorproefje 
rond drie misvattingen. 

Misverstand 1 
“Payrollmedewerkers weten niet dat zij via 
een payrollbedrijf werken en horen dat 
pas achteraf.”

Hoe zit het wel? Deze onwenselijke situ-
atie is niet aan de orde bij leden van de 
VPO. Zij hebben een expliciete informa-

tieplicht ten aanzien van payrollkrachten. 
Aard en inhoud van de overeenkomst 
moeten tijdig kenbaar worden gemaakt. 
Ook de opdrachtgever moet vooraf 
duidelijkheid geven.

Misverstand 3
“Payrollmedewerkers krijgen mindere 
arbeidsvoorwaarden dan vaste mede-
werkers bij hetzelfde bedrijf.”

Hoe zit het wel? VPO-payrollkrachten 
ontvangen vanaf de eerste dag dat zij 
aan het werk gaan dezelfde beloning 
als medewerkers in directe dienst bij de 
inlener (in een gelijke of gelijkwaardige 
functie). Compleet met ADV, toeslagen, 
kostenvergoedingen, periodieken,  loons-
verhogingen, vakantiedagen en extra 
uitkeringen zoals een 13e maand of 
eindejaarsuitkering. De gelijke beloning 
van payrollkrachten vanaf de eerste dag 
dat zij aan het werk gaan, is vastgelegd 
in de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling

Misverstand 5
“Als payrollmedewerker heb je geen recht 
op loondoorbetaling bij ziekte.” 

Hoe zit het wel? Een payrollmedewer-
ker heeft wel degelijk recht op doorbeta-
ling bij ziekte. De payrollonderneming 
is hiervoor als juridisch werkgever 
verantwoordelijk. Bij arbeidsongeschikt-
heid zorgt de payrollonderneming voor 
betaling van een wettelijk vastgesteld 
percentage van het loon (waarvan de 
eerste 26 weken 100%).  
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Leaflet schept duidelijkheid over payrollen

Sterke stijging werkloosheid .bit.ly/11WN8OS 

Heerma (CDA) ook voor scheiden kaf van het koren bij payrollonder-
nemingen. Payroll heeft de toekomst. #deVPO

De nieuwste versie van de Factsheet Payrolling: hoe is het werkge-
verschap geregeld? staat op de website: vpo.nu/vpo/pagina.asp.. 
...#deVPO

https://twitter.com/#!/deVPO
https://twitter.com/deVPO/status/304544339504267266
https://twitter.com/deVPO/status/303890481140604929
https://twitter.com/deVPO/status/298433411087998977

