
De gevolgen voor de ontwikkeling van payrollen en de koers van de VPO 
en de leden, is de afgelopen weken besproken tijdens regionale bijeen-
komsten met de leden. Hier bleek breed draagvlak te bestaan voor de 
toekomstplannen rond vier centrale pijlers. 

De grote vlucht die payrollen heeft genomen, zet door. Met of zonder eigen CAO. Om dat ook na 2011 
goed te organiseren, hebben bestuur en leden van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) de 
koers voor de toekomst aangescherpt. Dit nadat de vakbonden in maart eenzijdig besloten de komst 
van een nieuwe payroll-CAO te blokkeren. 

Payrollen blijft groeien
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Payrollen heeft de afgelopen 
maanden veel publiciteit gekre-
gen sinds de vakbonden uit het 
CAO-overleg zijn gestapt. Na de 
eerste publiciteit hierover zie 
ik nu steeds meer mensen hun 
wenkbrauwen fronsen over de 
ommezwaai van de vakbonden. 
Want hoe kunnen zij nog het 
belang van payroll-krachten 
behartigen door weg te lopen 
van de gesprekstafel? 

Als brancheorganisatie betreuren 
wij die keuze, maar kijken nu vooral 

vooruit. Want er is werk aan de win-
kel! De behoefte aan payrollen op 
de arbeidsmarkt blijft onverminderd 
groot. Ook zonder ‘eigen CAO’ kunnen 
wij dat goed organiseren. Wij nemen 
onze verantwoordelijkheid en zetten 
ons daarbij ook in voor goede arbeids-
voorwaarden. Professioneel werk-
geverschap is van groot belang voor 
payrollen, als waardevol en groeiend 
fenomeen binnen de Nederlandse 
economie. Ons keurmerk als branche-
organisatie is inmiddels gevestigd en 
bewezen. De komende jaren bouwen 
we dat keurmerk verder uit en krijgt 
het een steeds grotere betekenis en 
lading in de markt.

Als VPO gaan wij met onze leden 
onverkort verder. De opstelling van de 
vakbonden benadrukt voor ons vooral 
het belang van samenwerking in de 
branche. Daarbij kijken ook wij met 
steeds meer verbazing naar de koers 
van de vakbeweging. Hun invloed op 
payrollen en rol als gesprekspartner 
wordt minder. Terwijl het payrollen 
doorzet. Wie zich terugtrekt op een 
eiland, moet niet verbaasd zijn als hij 
voorbij wordt gevaren. 

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

Ommezwaai

Dat zijn - in het kort - de vier belangrijkste pijlers voor VPO de komende 
jaren. Nadat de plannen de afgelopen weken met de leden zijn bespro-
ken, volgt 23 juni een officieel besluit tijdens de Algemene Ledenverga-
dering. “Het draagvlak voor onze toekomstplannen is groot”, zegt VPO- 
voorzitter Jeu Claes terugblikkend op de regionale ledenbijeenkomsten. 

“Ook zonder CAO blijven wij ons inzetten voor goed werkgeverschap 
en goede arbeidsvoorwaarden voor payroll-krachten. De belangrijkste 
onderdelen uit de huidige CAO worden meegenomen als verplichte 
voorwaarde in ons keurmerk, waarmee professionele payroll-bedrijven 
zich kunnen onderscheiden. Dat is belangrijk, omdat het verdwijnen van 
de VPO-CAO anders voor verwarring kan zorgen. Terwijl de behoefte aan 
payrollen blijft toenemen. De arbeidsmarkt vraagt hierom. Wij zorgen 
voor duidelijkheid voor alle betrokkenen: werkgevers, werknemers en 
payroll-bedrijven.”

Aanscherpen van de toekomstplannen volgt op het besluit van de 
vakbonden om de payroll-CAO na vijf jaar niet te verlengen. Deze was 
ingesteld om te zorgen voor ordening van de markt en goede arbeids-
voorwaarden voor payroll-medewerkers. Uiteraard blijft de VPO streven 
naar een eigen CAO.
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Zorgen voor professioneel werkgeverschap met goede 
arbeidsvoorwaarden en solide financieel en juridisch risi-
cobeheer bij payrollen blijven twee belangrijke hoofddoel-
stellingen van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) 
als brancheorganisatie. Daarbij wordt het belang van de 
keurmerkfunctie voor de markt flink groter. Ook de functie 
als lobby- en netwerkorganisatie, met de nodige kennis en 
informatie, blijft juist nu van groot belang. 

Keurmerk VPO
steeds belangrijker
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“ Zij zijn de dupe als
 de CAO verdwijnt”

Payrollen
in het nieuws Pag 3

Marcel Venema • Foto: Margreet Vloon

Advocaat en HR-consultant
in de bres voor payroll-krachten

compensatie tegenover moeten staan. 
Dat kun je juist goed regelen in de 
payroll-CAO. Volgens mij kunnen de 
vakbonden hun doelstellingen beter 
realiseren door in gesprek te blijven 
over flexibilisering. Zeker als je bedenkt 
dat de behoefte aan payrollen mede is 
ingegeven door de versoepeling van het 
ontslagrecht te blokkeren. Dat zijn com-
municerende vaten.”

Hoe nu verder?
Praamstra: “De CAO kan verdwijnen, 

maar payrollen blijft bestaan. Het begrip 
is juridisch niet gedefinieerd. Zonder CAO 
zullen VPO-leden en de brancheorgani-
satie wellicht extra inspanningen moeten 
doen om goed duidelijk te maken wat 
hun onderscheidend vermogen is.” Van 
Barneveld: “Ik krijg wel signalen dat de 
vakbeweging intern van mening verschilt 
over de te varen koers. Ik hoop dat de 
bonden toch nog voor de gesprekstafel 
kiezen om veranderingen te bewerkstel- 
ligen.  Dit voorkomt dat individuele  
payroll-krachten straks de dupe zijn.”

In een ingezonden stuk in het Financieel Dagblad maken 
advocaat Olf Praamstra en HR-consultant Robin van Barneveld 
zich hard voor de positie van payroll-krachten. Verdwijnen van 
de payroll-CAO zorgt volgens de auteurs voor minder 
werkzekerheid en verschraling van de arbeidsvoorwaarden.

Waarom een ingezonden stuk? 
Van Barneveld: “Eenzijdig opzeggen 
van de payroll-CAO door de vakbonden, 
betekent nogal wat. Ook voor payroll-
krachten. Daar was in de berichtgeving 
amper aandacht voor.” Praamstra: “Zij 
gaan er in 2012 op achteruit als payrollen 
onder de uitzend-CAO valt. Zij hebben 
niet meer vanaf de eerste werkdag 
recht op dezelfde voorwaarden als vast 
personeel, maar pas na 26 weken. Ook 
krijgen ze te maken met een kortere 
aanzegtermijn en twee wachtdagen bij 
ziekte, zonder loondoorbetaling. Ook 
duurt het zes maanden langer voordat 
sprake is van een arbeidsovereenkomst 
voor onbepaalde tijd.”

Hoe verklaren jullie de opstelling 
van de vakbonden?
Van Barneveld: “Ik kan nog begrijpen 
dat zij moeite hebben met de groeiende 

flexibilisering, maar hun strategie vind 
ik niet verstandig. Vakbonden willen dat 
payroll-krachten in vaste dienst komen, 
maar zij kunnen de maatschappelijke 
flexibiliseringsbehoefte echt niet keren. 
Werkgevers die bepaalde mensen nu 
bewust via payrollen inhuren, zullen hen 
straks niet opeens een vast contract 
geven.” Praamstra: “Ik heb de indruk 
dat het belang van individuele leden nu 
ondergeschikt is aan de gewenste koers 
van het instituut vakbeweging.” 

Wat vinden jullie van payrollen? 
“Op de arbeidsmarkt is behoefte aan 
mobiliteit en gereguleerde flexibiliteit. 
Payrollen heeft daarbij zeker een functie. 
Werkgevers nemen hierdoor mensen 
aan, die zij anders niet zouden aan-
nemen. Als payroll-krachten een groter 
risico hebben hun baan kwijt te raken, 
zou daar wat mij betreft een financiële 

Over de auteurs Robin van Barneveld is partner en consultant bij ad-
viesbureau Boom & Bos, gericht op HR-vraagstukken. Olf Praamstra is advocaat 
arbeidsrecht bij Bos & Van der Burg advocaten in Zoetermeer. Hun ingezonden 
stuk is 4 april gepubliceerd door het Financieel Dagblad.

Olf Praamstra (links) en Robin van Barneveld. Foto: Edith Paol.
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Payrollen biedt steeds vaker uitkomst voor specifieke vraagstukken in 
het onderwijs. Onderwijsdienstverlener Metrium is scholen deze dienst 
daarom apart gaan aanbieden, sinds mei als lid van de Vereniging Payroll 
Ondernemingen (VPO). “Door bestaande wet- en regelgeving zitten er nu 
onnodig veel leraren thuis op de bank”, zegt consultant Alfred Vos van 
Metrium Payroll. 

“Grote behoefte aan    
 payrollen in onderwijs”

Welke ontwikkelingen spelen in het 
onderwijs?
“Vooral door mogelijke schommelingen 
of afname van leerlingaantallen, hebben 
scholen behoefte aan een zekere mate 
van flexibiliteit. Maar wel met zekerheid, 
want ze willen ook stabiliteit voor de klas. 
Door wet- en regelgeving is dat vaak niet 

eenvoudig te organiseren. Bijvoorbeeld 
door een hoog eigen risico bij instroom 
in de WW. En vooral in het basisonder-
wijs vanwege de herbenoemingsplicht, 
bijvoorbeeld als een tijdelijke baan vervalt. 
Tegelijkertijd worden scholen geconfron-
teerd met dalende inkomsten. Goede 
beheersing van financiële en juridische 

risico’s is daardoor steeds belangrijker 
geworden.”

Welke rol speelt payrollen? 
“In het zojuist geschetste krachten-
veld is daar grote behoefte aan. Het 
biedt mogelijkheden om wat flexibeler 
te worden, maar wel met voldoende 
zekerheid en stabiliteit voor de school 
en medewerkers. Payrollen biedt 
hiervoor aanzienlijk meer dan bijvoor-
beeld een uitzendcontract. Bovendien 
kunnen scholen hun financiële en 
juridische risico’s verminderen. 
Hierdoor worden vaker medewerkers 
aangenomen, die anders niet werden 
aangesteld. Door bestaande wet- en 
regelgeving zitten er nu onnodig veel 
leraren thuis op de bank.”

Waarom zijn jullie lid van de VPO?
“Nadat wij als administratie- en 
advieskantoor voor het onderwijs 
de salarisadministratie van scholen 
al overnamen, zijn wij in 2009 een 
stap verder gegaan. Wij zijn ook het 

personeelsbestand deels gaan over-
nemen. Sinds 2011 vanuit een aparte 
bv én met lidmaatschap van de VPO. 
Vooral vanwege het kwaliteitskeurmerk. 
Dat zal ook steeds belangrijker worden. 
Omdat wij veel waarde hechten aan goed 
werkgeverschap was ook de VPO-CAO 
van belang. Maar ook zonder ‘eigen CAO’ 
kunnen de arbeidsvoorwaarden straks 
voldoende gewaarborgd worden. Voor 
onze opdrachtgevers is het lidmaatschap 
ook interessant omdat de verzekering 
voor vervanging van personeel (Vervan-
gingsfonds) ook payroll-kosten dekt bij 
leden van de VPO als brancheorganisatie.”

Wat zijn jullie toekomstplannen?
“Wij gaan onze dienstverlening uitbrei-
den naar aanpalende sectoren zoals de 
kinderopvang en peuterspeelzalen. Ook zij 
hebben te maken met teruglopende  
inkomsten en meer behoefte aan goede 
beheersing van financiële risico’s. Dat 
geldt zeker voor kleinschalige organisa-
ties, bijvoorbeeld in plattelandsgebieden. 
Payrollen kan ook daar uitkomst bieden.”

Metrium Payroll in het kort 
Begonnen als administratiekantoor is Metrium uitgegroeid tot brede 
onderwijsdienstverlener met 130 medewerkers. Voor 110 scholen wordt 
payrolling verzorgd vanuit een gespecialiseerde payroll-tak in Leeuwarden. 
Het aantalscholen groeit dit jaar naar verwachting naar 130.

Onderwijsdienstverlener 
Metrium:  

Alfred Vos: “Allereerst VPO-lid vanwege keurmerk.” Foto: Dick Vos.
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Advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Arcadis borgt specifieke 
kennis en ervaring van medewerkers die met pensioen gaan, door 
hen via payrollen te behouden voor de organisatie. “Het blijkt vaak 
een goede constructie om hen te blijven benutten, zonder extra druk 
en verplichtingen”, zegt HR-manager Michaël de Zwart.

Welke ontwikkelingen spelen in uw 
branche?
“Veel adviesorganisaties hebben door 
de crisis een tik gekregen. Zeker de 
dienstverlening richting overheden 
en semi-overheden. Wij hebben dat 
goed kunnen opvangen dankzij onze 
flexibele schil. Die is gekrompen van 
gemiddeld achttien procent van ons 
personeelsbestand naar onder de tien 
procent. Met verschillen per divisie. 
Tegelijkertijd is er een groot belang 
om met de uitstroom door vergrijzing, 
te zorgen voor behoud en borging van 
kennis in onze organisatie. Zeker van 
bijvoorbeeld technici.”

Wat betekent dit voor jullie perso-
neelsbeleid?
“Wij proberen medewerkers met spe-
cifieke kennis en ervaring te behouden 
als zij met pensioen gaan. Vaak via 
payrollen. Daarmee kunnen wij goed 
tegemoetkomen aan hun wensen, 

“Groot belang om hun
 kennis te behouden”

terwijl zij niet aan alle eisen van een 
zelfstandig ondernemer hoeven te 
voldoen. Met de, naar verwachting, in 
2012 aantrekkende economie zal onze 
flexibele schil de komende jaren ook 
weer groeien. Zeker voor aanvullende 
expertises die wij niet in onze eigen 
organisatie willen opnemen, werken 
wij met zzp’ers. Ook dit wordt verzorgd 
door ons payroll-bureau. Leiding-
gevenden zijn niet altijd even goed 
op de hoogte van de eisen aan het 
werken met deze groep. Om risico’s 
te vermijden, laten we dat over aan 
specialisten.”

Waarom de keuze voor payrollen?
“Het blijkt vaak een goede constructie 
om gepensioneerde medewerkers 
inzetbaar te houden, zoals zij dat wil-
len. Bijvoorbeeld om een project af te 
ronden of voor begeleiding van jongere 
vakgenoten. Zij behouden hun salaris 
en vaak valt dit zelfs iets hoger uit.  

Arcadis benut payrollen voor
kennisborging gepensioneerden

Branche in
de spotlightPag 5

Zo hebben zij dubbele inkomsten, 
boven op hun pensioen. Uitbesteding 
van het juridisch en administratief 
werkgeverschap ontlast onze organi-
satie van administratieve taken. Daarbij 
weten wij zeker dat alles voor deze 
groep medewerkers goed geregeld is, 
zodat zij en wij niet voor onplezierige 
verrassingen komen te staan.” 

Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen 
rond de payroll-CAO?
“Als de payroll-CAO verdwijnt, zal dat 

geen gevolgen hebben voor de groep 
gepensioneerden. Voor aanvullende 
specialisten die niet voldoen aan de ei-
sen van zzp’ers en via de payroll-con-
structie binnen Arcadis werkzaam zijn, 
kan het mogelijk wel gevolgen krijgen. 
Dat kan ik nog niet goed overzien. 
Als payrollen voor ons duurder wordt, 
dienen wij bepaalde werkzaamheden 
te outsourcen naar het buitenland.”

Over Arcadis Arcadis is een internationaal advies-, ontwerp- en ingeni-
eursbureau dat werkt aan duurzame oplossingen op het gebied van mobiliteit, 
milieu & ruimte, water en gebouwen. In Nederland werken bij Aradis 2800 
medewerkers, waarvan bijna veertig door payrolling.

Michaël de Zwart: “Zekerheid dat alles met payrollen goed geregeld is.”
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Tips voor de redactie?
Heeft u nieuws of andere tips 
voor de redactie van deze 
nieuwsbrief? 

Mail het naar: 
bakker@vpo.nu

Eerste kwartaal 2011:
omzet payrollen neemt toe met 9 procent  
De groeiende inzet van payrollen is duidelijk te zien in de cijfers over het eerste kwartaal van 2011. 
Na de groei in 2010, is de omzet over het eerste kwartaal toegenomen met 9 procent.

Dit blijkt uit de marktmonitor van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO). Zowel de omzet in bepaalde tijd contracten 
als in onbepaalde tijd zijn gestegen. Op de cijfers is geen correctie toegepast, omdat het aantal werkbare dagen in het 
eerste kwartaal van 2010 en 2011 gelijk was.

Download hier de StiPP Nieuwsbrief Pensioenen
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Om werkgevers goed te informeren, is daarom een speciale 
nieuwsbrief samengesteld. Werkgevers die niet niet zijn aan-
gesloten, worden hiermee actief benaderd. Meer weten over 
pensioenen? Lees verder in de nieuwsbrief van StiPP. 

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, 
ook in de payroll-branche. Toch zijn nog niet alle 
werkgevers aangesloten bij - het verplichte pen-
sioenfonds - StiPP (Stichting Pensioenfonds voor 
Personeelsdiensten). 

Speciale nieuwsbrief 
over pensioenen

http://www.vpo.nu/assets/vpo/Nieuws/PDF%20nieuwsbrief%20StiPP%20-%20website_def.pdf

