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Introductie 
 
1.  Ontwikkelingen op arbeidsmarkt 
2.  ZZP 
3.  ZZP in coöperatie 
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ARBEIDSDEELNAME	2003	EN	2015	

2003	 2015	

Beroepsbevolking	
	
Werknemer	vast	contract	
Werknemer	flex	
ZZP	
Overige	zelfstandigen	
Werkloos	

8178	(100%)	
	
5612	(68,6)	
1171	(14,3)	
634	(7,6)	
366	(4,5)	
395	(4,8)	

8918	(100%)	
	
4993	(56,0)	
1948	(21,8)	
1034	(11,6)	
357	(4,0)	
660	(6,6)	
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Flexibele arbeid 
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1 januari 2015 Flexibele arbeid (grotendeels) 
• Nulurencontracten 
• Veranderingen proeftijd 
• Aanzegtermijn 

1 juli 2015 Hervorming ontslagrecht 
• Transitievergoeding na twee jaar werk bij zelfde werkgever 
• Na half jaar WW wordt alle arbeid ‘passend’ 

Flexibele arbeid (rest) 
• Maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar tijd 
• Opeenvolgende contracten: ook met tussenpoos van zes maanden 

1 januari 2016 Verkorting WW-duur 
 
 
 
 
 
 

 

Wet Werk en Zekerheid 
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Geen zorgnetwerk: 
 
±20% 65-plussers 
±20% mensen met een gezondheidsbeperking 
 
 
 
 
 
Bron: Sociaal Cultureel Planbureau, Zorg en ondersteuning in Nederland, 2016 
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Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek 
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376.000 vrouwen en 762.000 mannen werkzaam als zelfstandige 
 
Groei door vergrijzing 
 
Redenen: 
- Eigen baas willen zijn (vrouwen) 
- Betere balans werk/privé (vrouwen) 
- Nieuw product of dienst realiseren (mannen) 
 
1/3 van de vrouwen maakt geen winst 
66% inkomen boven bijstandsniveau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Emancipatiemonitor  
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Overlevingskans: 
 
Bedrijven die in 2007 startten:  
-  gemiddeld 91% een jaar later nog actief. 
-  na vijf jaar: daling naar 44 procent 
-  in 2014: circa 42% nog in bedrijf. 
 
Overlevingskansen hangt samen met de sector, de grootte van het 
bedrijf bij de start en of een bedrijf wel of niet internationaal actief 
wordt.  
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Overlevingskans: 
 
De overlevingskans van een bedrijf opgericht door een vrouwelijke  
ondernemer verschilt niet significant van die van een vergelijkbaar  
bedrijf opgericht door een man. 
 

Juridische aspecten van arbeidspools 



27-05-2016 

Meeste ZZP’ers: 
 
Advisering, Onderzoek, Specialistische zakelijke dienstverlening 
Man/vrouw verhouding bijna gelijk 
 
Daarnaast: 
Meeste vrouwen: Zorg 

Meeste mannen: Bouw 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
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Voordelen ZZP 
•  Eigen keuze: opdrachten 
•  Eigen tijdsindeling 
 
Vergelijking met werknemers (TNO en CBS): 
•  Minder werkdruk 
•  Minder burn-outklachten 
•  Meer bevlogen 
•  Werk gevarieerder 
•  Willen later met pensioen 
 
 
TNO en CBS, Duurzame inzetbaarheid: zzp’ers versus werknemers. De 
duurzame inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers en werknemers (2016) 
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Wie	is	werknemer:	gezagsverhouding,	persoonlijke	
arbeid,	loon	
	
Wie	is	ondernemer:	ondernemersrisico,	mate	van	
zelfstandigheid	bij	het	verrichten	van	het	werk	
(ontbreken	gezagsverhouding),	aantal	opdrachtgevers	
	
Valt	niet	samen	

ONDUIDELIJKE	AFBAKENING	
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•  Ondernemers:	meerdere	opdrachtgevers,	reële	
onderhandelingsposiMe,	behoorlijke	tarieven,	geen	
gezagsverhouding	

•  Schijnzelfstandigen	in	economische	zin:	meerdere	
opdrachtgevers,	geen	onderhandelingsposiMe,	maMge	
tot	lage	tarieven,	onduidelijke	gezagsverhouding	

•  Schijnzelfstandigen	in	arbeidsrechtelijke	zin:	
gezagsverhouding	en	de	verplichMng	de	arbeid	
persoonlijk	te	verrichten	

	

OVER	WIE	HEBBEN	WE	HET?	
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Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
in plaats van Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) 
 
Modelcontracten: Belastingdienst en FNV 
 
-  Contract voor 5 jaar 
-  1225 uur per jaar werken (ongeveer 26 uur per week), anders krijg 

je geen ondernemersaftrek 
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Belastingdienst: toch een dienstverband 
 
Fiscale consequenties: 
Zzp’er = werknemer: sociale premies (nabetalen)  
Opdrachtgever = werkgever: sociale premies  
(nabetalen) en boete 
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Opdrachtgevers minder opdrachten? 
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Taken zzp’er: 
-  Acquisitie: opdrachten 
-  Onderhandelen 
-  Administratie 
-  Verzekeringen en pensioenen 
-  Zorg: vervanging 
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Coöperatie: 
ü  Onderhandelingen 
ü  Grotere opdrachten (24-uurs zorg) 
ü  Aanbestedingen 
ü  Contractering 
ü  Administratie 
ü  Verzekeringen gezamenlijk 
ü  Communicatie (reclame maken) 
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Coöperatie: 
ü  Administratie 
ü  Verzekeringen gezamenlijk 
ü  Communicatie (reclame maken) 

Voordeel voor gemeenten en zorginstellingen: 
Niet met losse aanbieders contracten afsluiten 
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Hogere kwaliteit: 
ü  Meer tijd voor werk 
ü  Kennisdeling 
ü  Gezamenlijke inkoop scholing en training 
 
Gelijkwaardigheid: 
ü  Zeggenschap 
ü  Niet aansprakelijk voor verliezen 
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  Coöperatie: 
ü  leden: lid, financier en zeggenschap 
ü winst aan leden uitkeren: trainingen, opleidingen, 

pensioenen, etc 
ü  overeenkomsten met leden 
ü  leden kunnen in en uittreden 
ü  naast leden ook bestuur 
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Geen gezagsverhoudingen: 
ü  Geen dienstverband 
ü  Financieel zelfstandig 
 
Leden contract laten afsluiten:  
Ø  o.a. taken en omgang met opdrachten 
Ø  Uitgesloten aansprakelijkheid (UA) vastleggen 
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1.  Klassieke overheid: het gunnen van overheidsopdrachten (2014/24/EU) 
(Aanbestedingsrichtlijn). 

2.  Water, energievoorziening, vervoer en post: het gunnen van opdrachten 
door de aanbestedende diensten werkzaam in de sectoren water, 
energievoorziening, vervoer en post (2014/25/EU) (Aanbestedingsrichtlijn 
voor speciale sectoropdrachten).  

3.  Concessies: de gunning van concessies (2014/23/EU) 
(Concessierichtlijn). 

Nieuwe Europese Aanbestedingsrichtlijn 
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Ruimte om specifieke diensten op het gebied van gezondheid, sociale en  
culturele diensten voor te behouden aan bepaalde organisaties 
 
Voorwaarden voor deze organisaties: 
ü  het vervullen van een taak van algemeen belang 
ü  hun winsten opnieuw investeren in de organisatie en  
ü  beschikken over beheers-of eigendomsstructuren die zijn gebaseerd op 

werknemersaandeelhouderschap of beginselen van participatie van 
werknemers, gebruikers of belanghebbenden (bijvoorbeeld buurtplatforms, 
samenwerkingen van mantelzorgers of zorgcoöperaties). 

 

Voorbehoud sociale diensten 
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Dank voor uw aandacht 
p.a.t.oden@pl.hanze.nl      
www.hanze.nl/socialreturn     
@PetraOden 

  
 


