
Er was grote belangstelling voor de 
brede branchebijeenkomst eind juni. 
Zo’n 130 payrollondernemingen waren 
vertegenwoordigd om van gedachten te 
wisselen over de toekomst van payrol-
len. Twee werkgroepen zijn vervolgens 
aan de slag gegaan om te zorgen voor 
de vertaling naar concrete nieuwe 

Wat kan payrollen Nederland bieden als duurzaam arbeidsmarktinstrument en welke nieuwe stappen zijn daar-
voor nodig? Die hoofdvragen leven meer dan ooit sinds een gezamenlijke branchebijeenkomst op 28 juni van 
brancheorganisaties VPO (Vereniging Payroll Ondernemingen), ABU en NBBU. De antwoorden worden 23 oktober 
gepresenteerd en aangeboden aan de Nederlandse beleidsbepalers.s.

Presentatie aanbevelingen payrollbranche op 23 oktober 2012

Nieuwe stappen voor duurzaam payrollen
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stappen. Zowel de inhoud en kwaliteit 
van het ‘product’ als de reputatie van 
payrollen staan daarbij centraal. “Hoe 
kan payrollen Nederland helpen en wat 
is daarvoor nodig? Daar gaat het om”, 
aldus VPO-voorzitter Jeu Claes.  
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Payrollen staat volop in de belang-
stelling. Een uitgelezen kans om 
onduidelijkheid en onwetendheid 
over payrollen, weg te nemen. Dit 
kan op vele manieren. 

Recent bijvoorbeeld tijdens een werkbe-
zoek van ambtenaren van het ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
aan onze leden. U kunt hierover lezen 
in dit nummer. Namens de Vereniging 
Payroll Ondernemingen (VPO) was ik 

aanwezig bij dit zeer positieve werkbe-
zoek. Het zorgde voor meer begrip en 
duidelijkheid over de kracht van payrollen 
voor werkgevers én werknemers. 

Dit onderstreept het grote belang voor 
payrollers om over hun eigen schaduw te 
stappen en het samen als branche goed 
te doen. Om duidelijkheid te schep-
pen over de toegevoegde waarde van 
payrollen voor heel Nederland. Het besef 
groeit dat er vaak geen keuze is tussen 
‘vast of flex’. Het is meestal flex of geen 
werk. Dat vereist wel een flexibele schil 
met goed werkgeverschap. Payrollen is 
daarvoor een prachtig instrument.

In onze branche leven veel ideeën om 
te werken aan payrollen als duurzame 
oplossing. Dat bleek afgelopen zomer 
tijdens de brede brancheovereenkomst 
met payrollers onder andere aangesloten 
bij VPO, ABU en NBBU. Dit levert waarde-
volle aanbevelingen op die wij graag aan-
bieden aan de politiek. Om samen met 
beleidsbepalers verder te werken aan 
de toekomst van payrollen en mogelijke 
hindernissen weg te nemen. 

Ook ons congres op 3 december staat 
volledig in dat teken. Niet voor niets in 
Nieuwspoort, midden in het politieke 
centrum van Den Haag. Reserveer het 
vast in uw agenda! Het wordt een onver-
getelijk najaar.

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

Onvergetelijk
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De Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) organiseert op 3 de-
cember voor de derde keer Het Nationale Payroll Congres. Deze 
keer in internationaal perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Dé 
ideale plek vanwege het thema ‘Payroll in de politieke arena’. 

Payroll in de 
politieke arena

Het Nationale Payroll Congres 2012:

3 december 2012 / Nieuwspoort / Den Haag

Het Nationale Payroll Congres 2012

VPO voor professioneel werkgeverschap

vervolg pagina 1

Payroll staat immers flink in de belangstelling, maar er is ook nog veel 
onwetendheid over dit arbeidsmarktinstrument. Reden voor een goed 
debat met onder anderen Tweede Kamerleden, payrollkrachten, inleners 
en payrollondernemingen. Belangrijke thema’s zijn onder andere duurzame 
payroll, de waarde voor de arbeidsmarkt, werknemers en werkgevers en de 
ontwikkelkansen van payrollen.

Voorzitter Hans Biesheuvel van MKB-Nederland verzorgt als keynote 
speaker een bijdrage aan het congres. Vooruitlopend op het congres wordt 
‘s ochtends traditiegetrouw ook de Algemene Ledenvergadering van de VPO 
gehouden. Meer details over het congres en de ledenvergadering worden de 
komende weken bekendgemaakt. Leden van de VPO worden hierover uiter-
aard geïnformeerd.

Wanneer:  maandag 3 december 2012
Aanvang congres:  13.30 uur
Einde congres:  17.00 uur (aansluitend netwerkborrel)
Waar:  Nieuwspoort, Den Haag
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Meld u direct aan voor het congres!

www.vpocongres.nu


De reputatie en toekomst van payrollen 
vereisen meer dan ooit dat de payroll-
branche eensgezind optrekt. Leden van 
de VPO en payrollondernemingen aange-

De kwaliteit en het imago van payrollen staan centraal in de adviezen 
waar twee werkgroepen momenteel aan werken. Dit moet zorgen voor 
meer duidelijkheid over payrollen en versterking van de positie als duur-
zaam instrument op de arbeidsmarkt. “Daarvoor moet je verder kijken 
dan alleen de imagoschade door enkele uitwassen. De inhoudelijke 
mogelijkheden van payrollen verdienen aandacht”,  stelt Cyril de Groot 
die de werkgroepen begeleidt namens de VPO.

Aanbevelingen voor product en imago payrollen

“Branche heeft ideeën,
 maar kan het niet alleen” 

sloten bij de ABU en NBBU wisselden de 
afgelopen maanden daarom gezamenlijk 
ideeën uit om nieuwe stappen te zetten. 
Na de branchebijeenkomst op 28 juni 

zijn twee werkgroepen met afgevaar-
digden van zo’n 25 ondernemingen de 
nieuwe ideeën gaan uitwerken. Een 
werkgroep die vooral kijkt naar de repu-
tatie van payrollen en één voor de inhoud 
van het product.

Inhoud
Een belangrijke vraag is hoe in Ne-
derland moet worden omgegaan met 
het uitbesteden van administratief en 
juridisch werkgeverschap. Specifieke 
UWV-regels die discussie opleveren over 
de bijzondere ontslagpositie van pay-
rollkrachten staan bijvoorbeeld centraal 
in de werkgroepen. “Zijn daar aanpas-
singen gewenst en op welke manier?”, 
verduidelijkt De Groot de onderzoeks-
vraag. En hoe moeten payrollers omgaan 
met de overname van een compleet 
personeelsbestand? “Ook dat is een 
actuele vraag waarop de antwoorden 
moeten zorgen voor meer duidelijkheid 
over payrollen, nu en in de toekomst. 
De payrollsector heeft ideeën, maar kan 
niet alles alleen. Over de ideeën willen 
wij daarom constructief overleggen met 
de overheid en bijvoorbeeld de vakbe-
weging.”

Krachten centraal
Naast inhoudelijke keuzes belichten de 
werkgroepen ook het imago van payrol-
len. De Groot: “Hoe kunnen de schaarse 
uitwassen die hebben gezorgd voor repu-
tatieschade worden voorkomen? En hoe 
komt de veel grotere toegevoegde waarde 
van duurzaam payrollen overal juist wel 
goed op het netvlies? Ook op deze punten 
is er werk aan de winkel om meer duide-
lijkheid te geven over payrollen.” 

Ontzorgen van werkgevers, professioneel 
werkgeverschap en de zekerheid van 
goede dienstverlening zijn bijvoorbeeld 
belangrijke krachten van payrollen 
onder het VPO-keurmerk voor profes-
sioneel werkgeverschap. “Hoe komen 
die krachten goed onder de aandacht en 
zijn er meer krachten die extra aandacht 
vereisen? Ook daar wordt naar gekeken.”

Samen moeten de adviezen van de werk-
groepen meer duidelijkheid geven over 
de toekomst van payrollen als duurzaam 
arbeidsmarktinstrument. “Wat heeft de 
payrollbranche te bieden voor Nederland, 
de overheid, werknemers, werkgevers, de 
vakbeweging en payrollondernemers? En 
wat is daarvoor nodig? Naast aanbeve-
lingen zullen de adviezen daarom ook 
vragen bevatten aan alle betrokken par-
tijen. Een goed startpunt voor constructief 
overleg over de toekomst van payrollen”, 
aldus De Groot.

De adviezen worden 
gepresenteerd tijdens een ver-
volgbijeenkomst voor payrollon-
dernemingen op 23 oktober van 
11.00 tot 16.00 uur. 

Locatie: Postillion Hotel, Bunnik. 
Aanmelden kan bij Musette 
Govers, e-mail: govers@vpo.nu         

Payrollkracht 
In de praktijk
Klik en lees op pag 4 

Nieuws &
Tweets
Klik en lees op pag 6 

Opmaat & 
Congres 
Klik en lees op pag 2 

Duidelijkheid door
werkbezoeken
Klik en lees op pag 5 

Brancheadviezen
Klik en lees op pag 3 

BranchePag 3



Leerkracht Vera Bakker (28) van praktijkschool De Bolster in Groningen 
wilde dit schooljaar van twee vaste werkdagen weer terug naar vier. Door 
formatie-onzekerheid bij de school was dat niet mogelijk en dreigde 
ze beide dagen definitief kwijt te raken. Metrium Payroll bood gelukkig 
uitkomst. “Scholen kunnen niet altijd direct een vast contract geven.”

 Wat voor werk doe je bij de school? 
“Na de Pabo ging ik ruim vijf jaar 
geleden aan de slag bij De Bolster, een 
school voor voortgezet praktijkonderwijs 

voor leerlingen met een leerachter-
stand. Ik geef een dag les in textiele 
werkvorming en werk drie dagen voor 
een nieuw samenwerkingsproject met 

een zorginstelling: De Werkplaats. Voor 
leerlingen met een leerachterstand én 
gedragsproblemen is in samenwerking 
met zorginstelling Novo een klas opge-
zet om onderwijs te combineren met 
zorgbegeleiding. Anders valt deze groep 
leerlingen tussen wal en schip.”

Wat is er veranderd in je uren?
“Oorspronkelijk werkte ik vijf dagen, 
maar ik wilde enkele jaren geleden terug 
naar vier om een mbo-opleiding auto-
techniek te doen. Ik wilde mijn horizon 
verbreden en sleutel sindsdien aan mijn 
eigen oldtimer, help regelmatig mee in 
een garage en geef de kennis door aan 
leerlingen. Nadat ik tijdelijk van vier naar 
twee werkdagen was gegaan, wilde ik 
dit schooljaar weer terug naar vier vaste 
dagen. Door onzekerheid bij de school 
over leerlingaantallen was dat niet mo-

“Perfecte oplossing 
 voor mij en de school” 

Toch vier dagen aan de slag dankzij payrollen

Payrollkracht
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gelijk. Bovendien is De werkplaats nog 
een pilotproject. Als dat goed gaat lopen, 
ontstaat ook weer ruimte voor een vast 
contract. Dankzij payrollen kon ik nu wel 
direct weer vier dagen aan de slag.”

Is er hierdoor iets veranderd?
“Totaal niet. Mijn werk is precies het-
zelfde. Ik krijg nu alleen twee verschil-
lende loonstrookjes voor mijn vaste en 
mijn payrolluren. Allebei verzorgd door 
onderwijsdienstverlener Metrium, ook 
mijn juridische payrollwerkgever. Alleen 
als ik een huis zou willen kopen, zou 
dat een nadeel zijn, omdat mijn vaste 
contract dan kleiner is en die regelingen 
daar nog volledig op gericht zijn. Maar 
dat ben ik voorlopig toch niet van plan. 
Dat is voor de langere termijn.”

Hoe zie je jouw toekomst op de 
arbeidsmarkt?
“Lekker vier dagen blijven werken en 
mijn project verder uitbouwen. Uiteinde-
lijk zou ik een vast contract wel weer het 
mooist vinden, maar voor nu is dit prima. 
Ik ben ook vol vertrouwen dat dit project 
een succes wordt.”

Voegt payrollen iets toe op de 
arbeidsmarkt?
“Absoluut. Een extra instrument voor 
werkgever en werknemer dat mogelijk-
heden geeft om mensen toch aan werk 
te helpen als vast werk niet mogelijk 
is. In mijn geval een perfecte oplossing. 
Scholen hebben gewoon niet altijd de 
zekerheid om je direct een vast contract 
te geven.”

Vera Bakker:

“Twee loonstrookjes.” (foto: Dick Vos)
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“Verbazing dat wij zoveel 
 mensen herplaatsen”

Betere beeldvorming over payrollen door werkbezoeken 

Om beter zicht te krijgen op de praktijk van payrollen, bezochten 
ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid eind augustus twee leden van de Vereniging Payroll Onderne-
mingen (VPO). Op het hoofdkantoor van Randstad Payroll Solutions in 
Diemen deelden onder andere Marika van den Broek (senior account-
adviseur) en Daphne Muller (projectcoördinator HR Flex) de ervarin-
gen uit hun dagelijkse praktijk. “Want onbekend maakt onbemind.”

Bij het werkbezoek aan Randstad - en 
CapitalP in Almere - gaf ook de VPO 
uitleg over payrollen. Na een plenair 
deel van het werkbezoek bij Randstad 
schoven de ambtenaren in twee groepen 
letterlijk aan bij het bureau van Muller en 
Van den Broek. In hun werk hebben zij 
veel contact met payrollkrachten (Muller) 
en opdrachtgevers (Van den Broek). 

Waarom dit werkbezoek?
Van den Broek: “Payrollen is veel in 
het nieuws. Toch bestaat er nog veel 
onduidelijkheid over dit relatief jonge 
arbeidsmarktinstrument. Helaas hebben 
enkele uitwassen bij kleine bureaus zon-
der VPO-keurmerk grotendeels het beeld 
van de hele branche bepaald. Terwijl 
payrollen ‘VPO-style’ juist veel te bieden 

dat de VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling 
aansluit bij de arbeidsvoorwaarden van 
opdrachtgevers. Payrollmedewerkers 
krijgen dus een gelijke beloning als me-
dewerkers in dienst van opdrachtgevers. 
De primaire en secundaire arbeidsvoor-
waarden zijn daardoor veel gunstiger 
dan bijvoorbeeld de ABU-CAO. Ook onze 
ziekteregeling oogst veel bewondering 
als mensen horen dat wij goede integrale 
verzuimbegeleiding bieden en staan voor 
re-integratie op maat.”

Wat doen jullie om payrollkrachten 
te herplaatsen?
Muller: “Vanuit onze afdeling HR Flex 
zijn wij voornamelijk bezig met herplaat-
singstrajecten. Ons team komt in actie 
als het werk bij de opdrachtgever stopt, 
maar het contract doorloopt. 
Wij gaan in gesprek met payrollmede-
werkers om hen te begeleiden naar een 
nieuwe baan. Tijdens deze intensieve 
loopbaanbegeleiding bieden wij ook 
scholingsmogelijkheden om de kans op 
herplaatsing te vergroten. Wij kunnen 
momenteel 80 procent van de mensen 
herplaatsen. Dat is veel op de huidige 
arbeidsmarkt. Gaat een bedrijf failliet 
dan staat vast personeel op straat. Onze 
payrollkrachten krijgen doorbetaald en 
hebben een grote kans om snel weer 
aan het werk te gaan. Gemiddeld kunnen 
wij mensen binnen twee of drie maanden 
herplaatsen.”

heeft voor werkgevers én werknemers. 
Om zelf een goed beeld te vormen, kozen 
de ambtenaren voor het werkbezoek. Van 
groot belang omdat ze daarmee straks 
hun minister zo goed en volledig mogelijk 
kunnen informeren.” 

Wat wilden ze weten?
“Er was veel belangstelling voor hoe 
ons werk in de praktijk uitpakt. Met veel 
aandacht voor bijvoorbeeld arbeidsvoor-
waarden, herplaatsing en de rechten 
van payrollkrachten als hun werk bij een 
opdrachtgever stopt. De deelnemers wa-
ren aangenaam verrast toen ze hoorden 
wat op die punten allemaal geboden 
wordt. Ik merk dat vaak als mensen zich 
echt verdiepen in de manier waarop wij 
werken. Dan is bijvoorbeeld niet bekend 
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Muller (links) en Van den Broek: 

“Veel herplaatsingen.” (foto: Edith Paol)Payrollkracht 
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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

De meeste payrollkrachten werkzaam in horeca (21%), overheid 
(18%), groot- en detailhandel (11%), onderwijs (8%) en industrie (6%)

Payrolling biedt werkzekerheid waar baanzekerheid bij de inlener 
vaak fragiel is.

Lees meer over de bijeenkomsten over de gewenste flexibiliteit en 
de ontslagpositie van payroll werknemers: http://bit.ly/PuSdpR  
#deVPO

Heeft u deze video al gezien? Ook op de @WageningenUR past het 
inzetten van payrollkrachten perfect in de organisatie. http://ow.ly/
dcsHQ
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Payrollstatement voor nieuw regeerakkoord
Hoe komt payrollen in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet? Om het belang van payrollen 
met het keurmerk voor professioneel werkgeverschap goed onder de aandacht te brengen, heeft 
de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) in oktober een duidelijk statement gelanceerd.

In het statement Payroll: zorg(t) voor 
personeel wordt nog eens duidelijk-
heid geschept over payrollen en het 
belang voor Nederland: de economie, 
werkgevers én werknemers. Naast 
de feiten en cijfers wordt gewezen 
op de grote waarde van payrollen 
als laagdrempelige toegang tot de 
arbeidsmarkt en voor het ontzorgen 
en professionaliseren van werkge-
verschap. Want terwijl financiële 

risico’s, regeldruk en administra-
tieve lasten voor werkgevers zijn 
toegenomen, zorgt payrollen dat 
werknemers vaak toch aan de slag 
kunnen, verzekerd van profes-
sionele HR-dienstverlening. Waar 
ondernemers op eigen kracht het 
financiële risico van personeel 
in dienst nemen niet aandurven, 
nemen zij die stap wel in samen-
werking met een payrollbedrijf. 

Het statement wijst op het grote belang 
van (zelf)regulering met het keurmerk 
Professioneel Werkgeverschap: duide-
lijke en strikte regels die garant staan 
voor goede en betrouwbare payrolling. 
De VPO vraagt de overheid om de 
zelfregulering met kracht te ondersteu-
nen. Om samen uitwassen in de jonge 
branche te voorkomen. Ook wordt het 
nieuwe kabinet opgeroepen de UWV-
regels aan te passen die discussie 
opleveren over de bijzondere (nadelige) 
ontslagpositie van payrollkrachten. 

Verder wordt gewezen op de kansen 
die payrollen biedt, zeker ook voor 
doelgroepen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Een kwart van de 
payrollkrachten was eerder immers 
werkloos of arbeidsongeschikt. Ook 
45-plussers (37 % van de payroll-
krachten!) kunnen zich met de hulp van 
een payrollbedrijf wél weer bewijzen op 
de arbeidsmarkt.

 Bekijk hier het volledige

 statement (PDF)  

https://twitter.com/#!/deVPO
https://twitter.com/deVPO/status/252654787928129536
https://twitter.com/deVPO/status/252654787928129536
https://twitter.com/deVPO/status/250921369603280897
https://twitter.com/deVPO/status/250921369603280897
https://twitter.com/deVPO/status/247587240581144576
https://twitter.com/deVPO/status/247587240581144576
https://twitter.com/deVPO/status/247587240581144576
https://twitter.com/deVPO/status/240130516995670016
https://twitter.com/deVPO/status/240130516995670016
https://twitter.com/deVPO/status/240130516995670016
http://www.vpo.nu/vpo/pagina.asp?pagkey=151511
http://www.vpo.nu/vpo/pagina.asp?pagkey=151511

