
Compliance als strategische 
prioriteit voor bureaus

Handvatten op weg 
naar oplossingen



Het kabinet wil werkgeverschap aantrekkelijker 
maken en tijdelijke contracten en driehoeksrelaties 
beter reguleren. Er gaat daarom veel veranderen 
voor ondernemers in de sector 
‘driehoeksarbeidsrelaties en zzp’.  

Ondertussen is compliance een strategisch 
onderwerp geworden. Terwijl ambiguïteit over een 
bedrijfsmodel voorheen nog bewegingsvrijheid met 
zich meebracht, is keuzes maken nu onontkoombaar 
om te voldoen aan wet- en regelgeving. Vooral 
midden- en kleinbedrijven hebben daar moeite mee. 
Werknemers op tactisch en operationeel niveau 
voelen de noodzaak en zoeken manieren om deze 
urgentie over te brengen op de directie. Dit 
document kan daarbij helpen.

In dit whitepaper geven wij een overzicht van de 
veranderingen. Onder het motto “hoe (kan het) 
wel?” analyseren we hoe ondernemingen in deze 
sector hun bedrijfsvoering kunnen aanpassen. 

Alexander Kist & Stef Witteveen

Partners W&RKadvies

Inleiding



Hieronder een (niet uitputtend) overzicht van wat er 
op bedrijven afkomt. In de volgende hoofdstukken 
bespreken we tot welke problemen dit leidt en welke 
oplossingen er bestaan. 

 Verplichte certificering voor uitleners. Deze 
verplichting geldt binnenkort voor alle 
ondernemers die in Nederland aan 
terbeschikkingstelling van arbeid doen zoals 
beschreven in de Wet allocatie arbeid door 
intermediairs (Waadi). Deze verplichte 
certificering raakt dus lang niet alleen 
uitzendbedrijven, ook detacheerders krijgen 
ermee te maken. 

• Aanpassing van het gezagscriterium voor het 
bestaan van een arbeidsovereenkomst. Het 
kabinet past dit criterium aan om duidelijker 
onderscheid te maken tussen zzp’ers en 
werknemers. Dit heeft ook invloed op alle andere 
driehoeksarbeidsrelaties. Zowel in de Waadi (art 1 
lid 1 onder c) als de ABU-cao is gezag tenslotte 
een onderscheidend criterium.

• Persoonlijke aansprakelijkheid voor iedereen die 
‘feitelijk leiding geeft’ bij een uitlenende 
organisatie. Managers van (uitzend)bureaus die 
herhaaldelijk de wet overtreden, worden 
persoonlijk beboet. 

Wat komt eraan? (1/3)



 Inperking van het verlicht arbeidsrechtelijk 
regime op uitzendovereenkomsten. Het verlicht 
regime houdt onder andere in dat 
uitzendovereenkomsten van rechtswege mogen 
eindigen als de inlener wil stoppen met de 
terbeschikkingstelling. Ook geldt een ruimere 
ketenregeling, zodat meerdere korte contracten 
minder snel leiden tot een contract voor 
onbepaalde tijd. 

Dit verandert:
o Fase A en B worden korter: A gaat van 78 

weken naar maximaal 52 gewerkte weken, B 
van 4 naar 3 jaar. De onderbrekingstermijn 
vervalt

o Het kabinet wil zogenaamde 
‘draaideurconstructies’ voorkomen. Een 
keten van contracten begint niet opnieuw na 
een tussenpauze, maar al het voorgaande 
werk wordt onderdeel van dezelfde keten

o De politiek discussieert over de vraag of 
tijdelijkheid een voorwaarde dient te zijn bij 
inlenen en uitlenen. En is onbepaalde tijd 
dan tijdelijk?

• Beperking van de uitleentermijn voor alle 
driehoeksarbeidsrelaties tot 2 jaar of zelfs korter.

Wat komt eraan? (2/3)



 Veranderingen in werken met en als 
zelfstandigen
o Aanpassing van het gezagscriterium
o Onder een bepaald uurtarief geldt een 

rechtsvermoeden van werknemerschap
o Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering 

voor zelfstandigen. 
o Mogelijk verplicht pensioen voor zzp’ers in 

het kader van de hervorming van het 
pensioenstelsel.

o Europese Richtlijn voor platformwerk
o Afbouw fiscale ondernemersfaciliteiten zoals 

de zelfstandigenaftrek

 Regulering oproep-, uitzend- en tijdelijke 
contracten
o Oproepcontracten en min-maxcontracten

worden vervangen door ‘basiscontracten’
o Het kabinet ontmoedigt opeenvolgende 

tijdelijke contracten
o Het is de bedoeling dat werknemers na 

beëindiging van het arbeidscontract van werk 
naar werk begeleid worden.

o Arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten en 
alle andere werknemers in 
driehoeksarbeidsrelaties gelijkwaardig aan die 
van werknemers van de opdrachtgever

o Verdere regulering ‘uitzendcontracten’. 
Daaronder vallen alle driehoeksarbeidsrelaties
waarbij sprake is van gezag door de 
opdrachtgever.

Wat komt eraan? (2/3)



Verandering is inmiddels een constante. De regels op 
de Nederlandse arbeidsmarkt wijzigen voortdurend, 
maar deze keer is anders dan alle vorige keren: de 
nieuwe regelgeving en bijbehorende jurisprudentie 
gaan impact hebben op je businessmodel.

Compliance wordt daarom de belangrijkste 
hygiënefactor binnen de bedrijfsstrategie.

Belangrijke vragen zijn:

 Hoe blijven wij compliant? Moeten wij onze 
bedrijfsvoering aanpassen om aan de regels te 
voldoen? Is ons businessmodel dan nog 
houdbaar?

 Kiezen we ervoor om onder werkingssfeer van de 
Waadi en/of de ABU-cao te opereren? 

 Kunnen wij concurrentievoordeel realiseren door 
een slimme toepassing van de regels? Kunnen wij 
ons onderscheiden door bepaalde garanties te 
bieden aan klanten of leveranciers? 

 Kan een nieuw businessmodel helpen de 
doelstellingen van het kabinet te bereiken en 
tegelijkertijd te voldoen aan de behoeften van 
opdrachtgevers? 

Compliance als strategisch thema 



Een goed antwoord begint bij een duidelijke 
voorstelling van je probleem. 

Ten eerste wordt verplichte certificering voor alle 
bedrijven die zich bezighouden met 
terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (inclusief 
zzp’ers) onder leiding en toezicht van de 
opdrachtgever een belangrijk onderwerp. 

De aanscherping van het gezagscriterium (‘leiding en 
toezicht’) om onderscheid te maken tussen 
werknemers en zzp’ers heeft invloed op alle type 
arbeidsrelaties, ook driehoeksrelaties.

Consequentie is dat dienstverleners voor een keuze 
staat. Welk type dienstverlener ben je? Nieuwe regels
maken die keuze dwingend is: combineren mag, 
mengen niet. Grijze gebieden worden verboden. 

We zetten in de komende pagina’s de smaken op een 
rij: 

• (Klassieke) uitzenden

• Zzp-bemiddeling

• Echte detachering

• Contracting, outsourcing, uitbesteding van werk

• Consultants en andere ‘vrije beroepen’

Wat is jullie probleem? 



Het kabinet trekt scherpe grenzen. Straks is er een 
beperkt aantal ‘smaken’ waaruit je moet kiezen: 
uitzender, zzp-bemiddelaar, detachering, contracting, 
enzovoorts. Combineren mag, mengen niet. Grijze 
gebieden worden verboden.

• (Klassieke) uitzenders

Uitzendbureaus moeten zich voorbereiden op 
verplichte certificering. Zij moeten daarbij aan meer 
voorwaarden voldoen dan nu gelden voor de SNA-
norm NEN4400. Voor de meeste klassieke 
uitzendbedrijven verandert er weinig. Voor bedrijven 
die veel met arbeidsmigranten werken en ook zaken 
regelen zoals huisvesting en vervoer, krijgen te maken 
met sterk geïntensiveerde controle en handhaving.

Kiezen uit een beperkt aantal smaken
 Zzp-bemiddelaars

Vermoedelijk krijgen zzp-bemiddelaars niet te maken 
met verplichte certificering, maar het valt niet uit te 
sluiten. Zij moeten vooral letten op situaties waarbij 
zzp’ers werken als werknemers zonder 
arbeidsovereenkomst (ook wel schijnzelfstandigen).

Het voornaamste doel van het arbeidsrecht (en de 
arbeidsovereenkomst) is de ongelijkheid in 
onderhandelingspositie bestrijden tussen werkgevers 
en werknemers. Logisch dat de politiek 
schijnzelfstandigheid wil tegengaan met nieuwe 
wetgeving. 



• Echte detacheerder (vervolg) 

De wetgever vindt het geen probleem dat de 
inlenersbeloning leidt tot verschuiving van de 
ongelijkheid van opdrachtgever naar opdrachtnemer. 
Hoewel het vaste contract de norm moet worden, 
hanteert de politiek in het specifieke geval van 
detacheerders de norm 'arbeidsovereenkomst van 
onbepaalde tijd met de opdrachtgever’ als 
doelstelling. 

Anderzijds vindt de wetgever dat deze bedrijven zelf 
mogen kiezen of zij het ‘verlicht arbeidsrechtelijk 
regime’ gebruiken. Wij verwachten niet dat in de 
nieuwe regels onderscheid wordt gemaakt tussen 
bedrijven die het verlicht arbeidsrechtelijk regime 
toepassen en bedrijven die dat niet doen.

Kiezen uit een beperkt aantal smaken
Net als uitzenders, moeten detacheerders zich 
voorbereiden op verplichte certificering met een 
uitgebreider pakket dan nu voor NEN4400 geldt. 

Door de aangescherpte regulering wordt duidelijker 
of de opdrachtgever toezicht en leiding uitoefent. 

Echte detacheerders worden gedwongen tot een 
strategische keuze: willen zij werken als 
uitzendbureau of schakelen ze over naar een 
bedrijfsmodel waarbij evident geen sprake is van 
toezicht en leiding door de opdrachtgever?



• Contracting, outsourcing, uitbesteding van werk

Hierbij gaat het om bedrijven die diensten aanbieden 
waarbij iets wordt opgeleverd met een 
resultaatverplichting of die opdrachtgevers een 
bepaalde taak uit handen nemen. Hierbij geldt over 
het algemeen geen leiding en toezicht door de 
opdrachtgever en dus ook geen aangescherpte 
regulering. 

Compliance wordt bij deze bedrijfsmodellen vooral 
bepaald door inhoud van de overeenkomsten met de 
opdrachtgever, de inkoopovereenkomsten met 
zzp’ers en de arbeidsovereenkomsten met 
werknemers. Daarbij is niet hetgeen in de 
overeenkomst is afgesproken, maar de manier van 
werken in de praktijk leidend.

Kiezen uit een beperkt aantal smaken
• Consultants en andere ‘vrije beroepen’

Hoewel consultancybedrijven, accountantskantoren 
en advocaten vinden dat hun dienstverlening per 
definitie niet gepaard gaat met toezicht en leiding, 
valt daar in de praktijk nog weleens iets op af te 
dingen. 

Onder de nieuwe regels valt niet uit te sluiten dat een 
deel van deze dienstverleners te maken krijgt met de 
verplichte certificering voor uitleners.



Moeten wij ons bedrijfsmodel aanpassen? Om tot een 
doordacht antwoord te komen hebben wij een aantal 
basisvragen opgesteld in drie categorieën: existentieel, 
competitief en risico & compliance.

A. Existentieel
 Zijn wij werkgever van de professionals of 

intermediair? 

 Stellen wij professionals ter beschikking onder 
leiding en toezicht van de opdrachtgever of leveren 
wij diensten?

 Hebben wij een specifiek specialisme? Denk aan ICT, 
interim-management, industriële processen of 
managementadvies.

 Zijn onze professionals betrokken bij de uitvoering of 
zijn wij een adviesbedrijf?

Basisvragen op weg naar oplossingen
 Houden wij ons (voornamelijk) bezig met…

o klassiek uitzenden (piek en ziek en evt. werving 
& selectie)

o payrolling
o detachering

 Pure detachering
 Opleiden waarbij we uitlening als 

engagementmodel gebruiken
 Werving en selectie met ‘deta-vast’ als 

verlengde proeftijdconstructie 
o contracting, outsourcing of uitbesteding van 

werk
o consulting of een ander ‘vrij beroep” zoals 

accountant



B. Competitief 
Veel bedrijven in de uitzend- en detacheringsmarkt 
kiezen vrijwillig voor certificering om zich te 
onderscheiden van de concurrentie. 

De volgende vragen helpen om dit 
concurrentievoordeel te versterken:

• Kunnen wij aan de behoefte van klanten voldoen 
als het gaat om compliance en risico?

• Hebben wij de klantbehoefte goed in beeld?

• Wat is onze huidige en gewenste reputatie op dit 
gebied?

Basisvragen op weg naar oplossingen

• Wat is ons bestaansrecht?

• Is ons beleid consistent, transparant en 
bevredigend? Past het bij ons bestaansrecht?

• Kunnen wij ons onderscheiden op basis van 
(nieuwe) regelgeving? Naar inleners? Naar 
professionals?

• Zijn onze procedures zorgvuldig, eenvoudig en 
laagdrempelig?



C. Compliance en risico
Als je hebt bepaald waar jouw organisatie staat, kun 
je bepalen in welke mate je voldoet aan wet- en 
regelgeving. Daarmee analyseer je ook welke risico’s 
je loopt.

 Voldoen wij momenteel aan de bestaande en 
nieuwe regelgeving?

 Zijn wij klaar voor de (verplichte) certificering 
voor inleners?

 Hebben wij een compleet zicht van ons risico?

Basisvragen op weg naar oplossingen

 Hoe kunnen wij onze klanten en medewerkers 
garanties geven op risico’s en veiligheid?

 Zijn onze personeelsleden op de hoogte van de 
(nieuwe) regels?

 Komen onze interne procedures overeen met de 
regels?

 Zijn procedures transparant en laagdrempelig 
voor alle betrokken partijen?



C. Compliance en risico (vervolg) 

Het beantwoorden van deze vragen is vaak het begin 
van de voorbereiding op een certificerings-audit. 

Onderschat de voorbereiding van zo’n audit niet. Hoe 
sneller en correcter je de informatie die auditors 
vragen oplevert, hoe groter de kans op een 
keurmerk. 

Wij hebben jarenlange ervaring met de vrijwillige 
certificering (o.a. het SNA-keurmerk) en kunnen je 
ondersteunen om je organisatie klaar te maken voor 
een audit.

Basisvragen op wen naar oplossing



Meer weten of even sparren? 

Stef.witteveen@wrkadvies.nl

06 27 29 90 85

www.wrkadvies.nl 

Alexander.kist@wrkadvies.nl

06 29 52 57 00

W&RK advies helpt ondernemers de 
weg te vinden uit het doolhof van 
huidige en toekomstige wet- en 
regelgeving rondom flexibele arbeid. 
Daarbij rekening houdend met de 
politieke realiteit van vandaag. 

We richten ons vooral op 
dienstverleners in het veld van 
driehoeksarbeidsrelaties en zzp.

Wilt u naar aanleiding van deze 
whitepaper verder doorpraten, aarzel 
niet om vrijblijvend contact met ons
op te nemen. 


