
De drie hoofdthema’s van de VPO voor 
2011 krijgen hiermee een krachtige 
invulling: arbeidsvoorwaarden, kwali-
teit van de dienstverlening (keurmerk) 
en financiële betrouwbaarheid. Over 
dit laatste punt zijn in 2010 al belang-
rijke criteria vastgelegd die zorgen 

Alle kernthema’s van de Vereniging Payroll Ondernemingen (VPO) voor de toekomst van payrollen 
krijgen zeer concrete vormen. Een gemeenschappelijke arbeidsvoorwaardenregeling is eind septem-
ber unaniem geaccepteerd tijdens een extra Algemene Ledenvergadering.  Tijdens het VPO-congres 
op 8 december wordt nog een besluit genomen over verdere versterking van het VPO-keurmerk.  
“Dit maakt ons dé vereniging van payrollspecialisten”, zegt voorzitter Jeu Claes van de VPO. 

Duidelijkheid over arbeidsvoorwaarden 2012! 
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Lees verder over de koers op pagina 2   voor extra transparantie en betrouw-
baarheid van VPO-leden. “Onze leden 
kunnen zich door deze maatregelen 
sterker onderscheiden met professi-
oneel werkgeverschap en hoogwaar-
dige dienstverlening aan werkgevers 
en werknemers”, aldus Claes.  
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Terwijl Nederland in de vakan-
tiemaanden even wat rustiger 
aan deed, is op de VPO-bure-
len keihard gewerkt aan de 
toekomst van payrollen. En 
met resultaat! Zoals u in deze 
VPO Actueel kunt lezen, is er 
nu een nieuwe arbeidsvoor-
waardenregeling. In de zomer-
maanden voorbereid door onze 
speciale commissie en 29 sep-
tember unaniem geaccepteerd 
door de leden. Een belangrijke 
stap, die voor iedereen duide-
lijkheid schept. 

Ik ben blij verrast door de aanwas van 
extra leden, die zich inmiddels hebben 
gemeld. Daaruit spreekt vertrouwen. 
Groei was niet ons uitgangspunt. Wij 
verkiezen kwaliteit bewust boven snelle 
groei, om dé brancheorganisatie te zijn 
voor kwalitatieve payrollspecialisten. 

Nadat in 2010 al afspraken waren 
gemaakt over extra financiële betrouw-
baarheid van onze leden, rest ons de 
komende weken nog een grote stap: 
versterking van ons keurmerk. Ook 
hiervoor zijn tijdens de ogenschijnlijke 
rust van de zomermaanden al voorberei-
dingen getroffen. In november spreken 
we tijdens regionale bijeenkomsten over 
het keurmerk met onze 39 leden. Het 
gaat immers om hun dienstverlening die 
we beter zichtbaar en meetbaar willen 
maken. Zo kunnen we samen blijven 
werken aan kwaliteitsverbetering. 

Want de behoefte aan payrollen blijft 
onverminderd groot. Ons werk gaat 
daarom op volle kracht door. Ook buiten 
de inspanningen van onze kernthema’s 
dit jaar (arbeidsvoorwaarden, keurmerk 
en betrouwbaarheid). Zoals de lobby om 
payrollen groter en steviger op de kaart 
te zetten. En natuurlijk voor de vrijwaring 
van ketenaansprakelijkheid. Tijdens ons 
congres deel ik graag de laatste stand 
van zaken met u. U heeft zich toch al wel 
aangemeld?

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

Ogenschijnlijke rust
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“In de praktijk van werkgevers en werknemers verandert vrijwel niets”, 
zegt VPO-voorzitter Jeu Claes. “De duidelijkheid over de arbeidsvoor-
waarden na 1 januari is van groot belang voor werknemers, inleners en 
de payrollbranche. We kunnen weer vooruit!”
Vanaf 2012 wordt boven op de ABU-CAO aangesloten bij de arbeids-
voorwaarden van opdrachtgevers. Afwijken mag alleen ten gunste van 
werknemers. Een eventuele eigen bedrijfs-payroll-CAO van leden moet 
op alle punten minimaal voldoen aan de arbeidsvoorwaardenregeling 
van de VPO. 

Om de kwaliteit van de dienstverlening van leden beter zichtbaar én 
meetbaar te maken, worden nieuwe criteria opgesteld voor versterking 
van het VPO-keurmerk. Onderzoeksinstituut TNO begeleidt dit proces. 
In november wordt onder leden een brede enquête gehouden tijdens 
regionale bijeenkomsten. Meer meetbaarheid en nieuwe criteria moeten 
nog beter duidelijk maken wat opdrachtgevers en werknemers kunnen 
verwachten van payrollen met VPO-keurmerk. Die betrouwbaarheid moet 
uiteindelijk ook leiden tot vrijwaring van ketenaansprakelijkheid voor 
opdrachtgevers die kiezen voor een payrollspecialist met VPO-keurmerk. 
“Ook die lobby gaat ondertussen op volle kracht door”, aldus Claes.

De hoofdlijnen van de bestaande VPO-CAO vormen de basis 
van de nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling die in 2012 van 
kracht wordt voor alle leden. Alleen bepaalde details zijn iets 
anders ingevuld, vooral omdat ze niet letterlijk overgenomen 
konden worden nadat vakbonden eerder dit jaar de komst 
van een nieuwe payroll-CAO blokkeerden. 

CAO basis voor arbeids-
voorwaardenregeling
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Marcel Venema • Foto: Margreet Vloon

de markt meer opzoekt, moet ook 
kunnen meebewegen. Anders is het te 
riskant. Zeker omdat wij als onder-
wijsinstelling een WW-verplichting 
hebben. Wij lopen daardoor een groot 
risico bij instroom in de WW. Dat kan 
een enorme last worden, die als een 
molensteen om je nek hangt. Dat 
moeten we voorkomen.”

Branche in
de spotlightPag 3 ROC Eindhoven in het kort Met 20 scholen biedt ROC Eindho-

ven een breed aanbod aan middelbaar beroepsonderwijs, volwassenen-
educatie en voortgezet onderwijs (22.500 studenten). Bij de organisatie met 
een jaaromzet van 110 miljoen euro werken 1500 personeelsleden. In 2010 
ging zes miljoen van de loonkosten naar payrollen.

Hoe benutten jullie payollen?
“Van ons personeel werkt zes procent 
op payrollbasis. Zeker bij activiteiten 
waarmee wij de markt opzoeken 
en bijvoorbeeld meedingen naar 
opdrachten, is dat essentieel. Hiervoor 
moeten wij snel kunnen op- en af-
schakelen, maar wel zonder onverant-
woorde risico’s. Wij durven hierdoor 
meer te ondernemen, maar het blijft 
verantwoord als aanvulling op onze 
reguliere activiteiten. Het is dus geen 
enorme ‘cashcow’. Dat zou ook niet 
goed zijn. Onze marktgerichte activi-
teiten zijn vooral de drijvende kracht 
achter het payrollen.”

 Edwin Verlangen: 

“Wij hebben één soort  

 medewerkers.” 

 (foto: Dick Vos)

Wat betekent dat op de werkvloer?
“Wij hebben maar één soort mede-
werker en dat zijn onze medewerkers. 
Het type arbeidscontract dat iemand 
heeft, maakt in onze praktijk totaal 
geen verschil. Wij hechten grote 
waarde aan goed werkgeverschap en 
gelijke behandeling van medewer-
kers. Variatie in arbeidscontracten 
mag nooit leiden tot het ontstaan van 
een soort tweederangs medewerkers. 
Die hebben wij ook niet.”

De VPO-CAO maakt plaats voor de 
VPO-Arbeidsvoorwaardenregeling 
met keurmerk. Wat verwachten 
jullie hiervan?
“De CAO verdwijnt, maar voor ons 
verandert er helemaal niets. Wij 
hebben de ontwikkelingen dit jaar 
goed gevolgd en kunnen gewoon 
verder met payrollen. Wij blijven 
exact hetzelfde doen en dat is van 
groot strategisch belang voor onze 
organisatie. Mogelijk kunnen wij 
medewerkers met een payrollcontract 
op termijn nog wel meer zekerheden 
gaan bieden als het fenomeen payrol-
len blijft groeien.”

Van het onderwijzend personeel bij ROC Eindhoven heeft zes 
procent een payrollcontract. Dat is vooral belangrijk voor 
onderwijsactiviteiten die meer marktgericht zijn. “Zo kunnen 
wij meer ondernemen zonder onverantwoorde risico’s”, zegt 
directeur P&O Edwin Verlangen.

Welke ontwikkelingen spelen in 
jullie branche?
“Naast reguliere opleidingen zoeken 
ROC’s steeds vaker marktactiviteiten 
op die passen bij hun missie: het 
verzorgen van een leven lang leren. 
Wij hebben bijvoorbeeld het Ster 
College, gericht op de markt voor 
educatie van volwassenen. Maar wie 

“Wie de markt opzoekt,   
 moet meebewegen”

Marktactiviteiten aanjager payrollen bij ROC Eindhoven:
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ICT-tester Karin Vels (47) werkte de afgelopen jaren als payrollkracht bij drie 
verschillende organisaties. In november treedt ze in dienst bij haar huidige inlener, 
het CAK (Centraal Administratie Kantoor). “Payrollen heeft mij kansen geboden die 
ik anders niet had gekregen.”

“ Extra kansen en
 goed werkgeverschap”

Wat voor werk doe je?
“Ik werk als systeemtester bij het 
CAK in Den Haag. Ik test ontwikkelde 
applicaties. Ik kijk bijvoorbeeld of 
ingevoerde gegevens goed verwerkt 
worden. Ik ben dit vak ingerold door 
‘groei on the job’. Nadat ik eerder tien 
jaar als verpleegkundige werkte, kwam 
ik via een baan bij de sociale dienst in 
Den Haag in aanraking met het werk 
als tester. Dat vond ik zo leuk dat ik 
hier verder in wilde.”

Hoe ontdekte je payrollen?
“In 2006 ging ik voor drie jaar als 
tester aan de slag bij de ICTU, een 
instelling van en voor overheden. Toen 
dat contract afliep, ging het project 
nog door. De werkgever en ik wilden 
beiden verlengen, maar dat kon niet 
in vaste dienst. Door payrollen kon 

ik toch meewerken tot de afronding 
eind 2010. Daarna kon mijn payroll-
organisatie mij al snel herplaatsen bij 
een andere overheidsinstelling. Toen 
die functie mij niet goed beviel, kon ik 
aan de slag bij het CAK. Daar had ik 
erg veel oren naar. En dit werk bevalt 
ook enorm goed. Lekker snel, met veel 
dynamiek en korte lijnen.” 

Hoe is payrollen jou bevallen?
“Zeer goed. Doordat ik er niet bekend 
mee was, moest ik wel even aan de 
constructie wennen. Ik had eerst veel 
vragen, maar daar ben ik goed in 
begeleid. Na een paar maanden was 
het weer business as usual. Uiteinde-
lijk is er voor mij in de praktijk vrijwel 
niets veranderd. Ook mijn pensioen bij 
het ABP kon destijds gewoon worden 
voortgezet.”

Biedt het voldoende zekerheid?
“Absoluut. Het heeft mij meerdere kansen 
geboden die ik anders niet had gekregen. 
Ik heb menig collega zonder nieuwe 
baan zien vertrekken nadat een project 
eindigde. Ik had daarbij de extra backup 
van mijn payrollorganisatie, waarop ik 
kon terugvallen. Zowel financieel als bij 
het vinden van nieuw werk. Daarbij is 
aan veel meer voldaan dan alleen hun 
‘inspanningsverplichting’. Aan goed werk-
geverschap is zeker voldaan. Daardoor 
ben ik nu enthousiast over payrollen.”

ICT-tester enthousiast over payrollen:

Wat voegt payrollen toe op de 
arbeidsmarkt?
“Mobiliteit en flexibiliteit met voldoende 
zekerheid. Voor mijn werkgevers en voor 
mijzelf. Ik heb hierdoor kunnen door-
groeien in mijn vak. Na drie payrollfunc-
ties heeft dat nu geleid naar vast werk. 
Vanaf 1 november treed ik in dienst bij 
het CAK. Dat wilde ik uiteindelijk wel 
weer, maar de afgelopen jaren was pay-
rollen voor mij een prima constructie.”

Payrollen
in de praktijk Pag 4

Karin Vels: “Mobiel en flexibel met voldoende zekerheid.” (foto: Edith Paol)
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aan de Universiteit van Amsterdam. 
Uitspraken van hem waren eerder aanlei-
ding voor Kamervragen over payrolling. 
Wat verwacht deze arbeidsrecht-advo-
caat van payrollondernemingen? 
Een voorschot hierop was te lezen in het 
vorige nummer van VPO Actueel. 

Verder wordt uitgebreid stilgestaan bij 
nieuwe marktontwikkelingen en de 
resultaten van het lobbywerk van de 
VPO in 2011. Ook is er volop ruimte voor 
discussie onder leiding van gesprekslei-
der Paul van Liempt (journalist, schrijver 
en radiomaker van BNR). Daarnaast zijn 
er verschillende netwerkmomenten. 

 Heeft u zich al aangemeld?
Leden en relaties van de VPO kunnen 
zich hier gratis aanmelden.

Keurmerk
Veel aandacht ook voor het belang 
van professioneel werkgeverschap. 
Versterking van het VPO-keurmerk speelt 
hierbij een belangrijke rol. ‘s Ochtends 
wordt hierover een besluit genomen 
tijdens de Algemene Ledenvergadering 
(zie ook pagina 2). Tijdens het congres 
gaan voorzitter Jeu Claes en adjunct-
directeur Jurriën Koops in op de 
vraag wat payrollen en professioneel 
werkgeverschap onder het keurmerk 
inhoudt. Uiteraard spreken ze ook 
over het belang voor werkgevers, 
werknemers en payrollspecialisten.

De arbeidsrechtelijke relatie tussen 
werkgevers en werknemers staat cen-
traal in een bijdrage van Johan Zwem-
mer, advocaat en docent/onderzoeker 

VooruitblikPag 5

Bernard Wientjes spreekt over het belang van payrolling. (foto: VNO-NCW)

Focus op werkgeverschap, 
keurmerk en werknemers  

Het Nationale Payroll Congres 2011:

Het programma is bekend, het aanmelden begonnen! Het Nationale 
Payroll Congres 2011 wordt donderdagmiddag 8 december georga-
niseerd in Maarssen. Een uniek en inspirerend congres met verschil-
lende sprekers over payrolling. Mis het niet!

Arbeidsrecht-advocaat Johan Zwemmer. (foto: Edith Paol)

Professioneel werkgeverschap, juist nu!
Dat is het centrale thema van het 
congres dat de Vereniging Payroll 
Ondernemingen (VPO) voor de tweede 
keer organiseert, exclusief voor leden 
en relaties. De opening wordt verzorgd 
door Bernard Wientjes, voorzitter van 
werkgeversvereniging VNO-NCW. Hij 
geeft een lezing over het belang van 
payrolling voor werknemers, werkgevers 
en de arbeidsmarkt.

De ervaringen van werknemers staan 
centraal tijdens de presentatie van een 
onderzoek onder ruim tweeduizend  
payrollkrachten. Dit onderzoek is uitge-
voerd door onderzoeksbureau Ecorys. 
Wat zijn de kenmerken en ervaringen 
van payrollkrachten en hoe kijken zij naar 
hun werkgever en payrollonderneming? 
Namens Ecorys zet Peter Donker van 
Heel (managing partner Arbeid en Sociaal 
Beleid) dit op een rij.

Het Nationale Payroll Congres 2011
Wanneer:   donderdag 8 december 2011
Aanvang congres:  13.00 uur
Einde congres:  16.45 uur (aansluitend netwerkborrel)
Waar:   Inn Style, Herenweg 55, 3602 AN Maarssen, 
  www.innstyle.nl
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http://www.vpo.nu/assets/vpo/VPOpublicaties/VPO%20Actueel%20augustus%202011.pdf
www.vpocongres.nu
www.vpocongres.nu
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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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Op de website www.vpo.nu 
worden regelmatig nieuws-
berichten geplaatst over 
de VPO en artikelen uit de 
media, over payrollen en de 
branche. 

Zo blijft u op de hoogte van de 
ontwikkelingen in de branche. Als 
er nieuwe berichten zijn, stellen 
wij onze leden per e-mail op de 
hoogte. 

Mocht u zelf artikelen tegenko-
men die interessant zijn voor onze 
website, dan kunt u deze tips 
mailen naar: hardes@vpo.nu.

Nieuws over 
payrollen 
online

Werkgeversvereniging VNO-NCW is enthousiast over payrolling 
‘VPO-style’. De grootste ondernemingsorganisatie van Nederland 
vindt het belangrijk voor ondernemer en de BV Nederland.  

Dat onderstreepte algemeen 
directeur Niek Jan van Kesteren 
van VNO-NCW in oktober tijdens 
een gesprek met adjunct-directeur 
Jurriën Koops en voorzitter Jeu 
Claes van de Vereniging Payroll 
Ondernemingen (VPO). Aanleiding 
voor het overleg is de ontwikkeling 
van payrollen en de positionering 
van de VPO. VNO- NCW onder-
steunt de ambities en koers van 
de VPO. De visie van de werkge-

VNO NCW positief
over payrolling

versorganisatie komt ook uitge-
breid aan bod in een bijdrage van 
voorzitter Bernard Wientjes tijdens 
het Nationale Payroll Congres op 8 
december in Maarssen. 
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