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Goed opdrachtgeverschap
in een zzp-maatschappij

Een tango

Maastricht/Venlo | Het alsmaar
groeiende aantal zzp’ers zorgt
voor een veranderende arbeidsmarkt waarin ‘goed werkgeverschap’ een geduchte tegenhanger
krijgt. In een zzp-maatschappij
is het ‘goed opdrachtgeverschap’
dat de toon zet. Ofwel dient te
zetten, want tal van organisaties
zijn druk bezig deze ommekeer
vorm te geven. Over de wijze
waarop dit zou moeten gebeuren,
lopen de meningen nogal uiteen.
Hamvraag lijkt wat de essentie
van ‘goed opdrachtgeverschap’
nu eigenlijk is. In hoeverre is dit
de verantwoordelijkheid van de
opdrachtgever en wat is de rol
van de opdrachtnemer?

Het inhuren van mensen is
toch van een heel andere
orde dan de inkoop van een
doos papier
Nederland kent zo’n 800.000 zzp’ers. Tel
daarbij op alle gedetacheerden, uitzendkrachten en mensen die via payroll-constructies
werken. Het duidt erop dat steeds meer mensen werken voor organisaties waar ze niet op
de loonlijst staan. Soms een bewuste keuze,
soms een noodgreep. Deskundigen voorspellen echter dat dit geen trend is die wel weer
over zal waaien. Steeds meer jongeren zullen
gaan kiezen voor een eigen bedrijf en willen bij
voorkeur voor verschillende opdrachtgevers
werken. Zo zouden er over tien jaar zelfs meer
zzp’ers zijn dan mensen die in loondienst
werken. Daarmee doet de zzp-maatschappij
definitief zijn intrede.

Bordje inkoop
De vraag is nu wat dit voor gevolgen heeft
voor organisaties en bedrijven. Er wordt
terecht gesteld dat zij een aandeel hebben in
het goed laten functioneren van de flexmarkt.
“De verantwoordelijkheid voor het inhuren van
externe partijen ligt vooral bij grote organisaties nog te vaak op het bordje van de inkoop-

De zzp-maatschappij heeft definitief zijn intrede gedaan. Met vergaande maatschappelijke en economische consequenties.
afdeling,” merkt Linde Gonggrijp, directeur
FNV Zelfstandigen op. “Er wordt teveel
gestuurd op kosten, terwijl de nadruk toch
juist op competenties en vaardigheden zou
moeten liggen. Voor een goed functionerende
flexmarkt is het essentieel dat dit verandert. Er
moet meer aandacht komen voor de ‘zachte
kant’. Dat betekent ook dat je goede afspraken moet maken over de opdrachten, de
tarieven, de oplevering en de verwachtingen.
In een flexrelatie zit een welbegrepen eigenbelang gebaseerd op wederkerigheid.”
Hoewel de opdrachtgevers in de huidige
markt nog in een machtspositie zitten, groeit
het besef dat het inhuren van externe partijen
gedegen vorm moet krijgen. Dat heeft grote
consequenties voor bijvoorbeeld de HR-afdelingen want om de juiste mensen ‘binnen te
halen’ zullen zij zich de komende jaren steeds
meer moeten gaan richten op talenten die
buiten het bedrijf werken. Daarmee lijkt ook
het bewustzijn gesterkt dat het inhuren van
mensen toch van een hele andere orde is dan
de inkoop van een doos papier en dat goede,
deskundige mensen niet vanzelf naar je toe
komen. Dat vraagt om een actieve houding en
een efficiënt beleid.

Verkeerd signaal
Dat er dus andere randvoorwaarden gaan
gelden, staat buiten kijf, maar wat is nu in de
basis het significante verschil tussen ‘goed
werkgeverschap’ en ‘goed opdrachtgeverschap’? Is niet elke (goede) relatie gestoeld
op respect, vertrouwen, duidelijke afspraken
en heldere communicatie? Schieten we niet
door in die krampachtige zoektocht naar
een zo gedetailleerd mogelijke invulling van
de definitie ‘goed opdrachtgeverschap’? Er
wordt niet alleen massaal onderzoek gedaan
naar de wensen van de zzp’er en de wijze
waarop deze tegen zijn opdrachtgevers
aankijkt. Er is zelfs een landelijke zoektocht
ontketend naar de beste opdrachtgever van
Nederland. De meningen over nut en noodzaak hiervan lopen sterk uiteen.

Zelfstandige met lef
Zo stelt ZZP Netwerk Nederland dat de
zzp’er zelf heel goed in staat is om vorm te
geven aan een goede relatie. “Dit gaat veel
te ver,” stelt Jerry Helmers, voorzitter van
ZZP Netwerk Nederland. “Door verkiezingen te organiseren waarin een prijs wordt
toebedeeld aan ‘de beste opdrachtgever’,
geef je een verkeerd signaal af. Wij zijn

diverse malen benaderd om hier organisatorisch aan mee te werken, maar hebben
consequent bedankt. Een ondernemende
zzp’er weet zich dusdanig te profileren dat
hij ‘goed opdrachtgeverschap’ afdwingt. Hij
weet dat samenwerking alleen succesvol
kan zijn als er wederzijds onvoorwaardelijk
commitment is. Een ondernemende zzp’er
heeft ook het lef om opdrachtgevers in de
wacht te zetten als dit ontbreekt. Het is niet
zo dat opdrachtgeverschap hoger in rang
staat dan opdrachtnemerschap.” Wellicht
is het antwoord op de vraag - wat is ‘goed
opdrachtgeverschap’? - dus wel heel voor
de hand liggend. Immers ‘It takes two to
tango’. ‘Goed opdrachtgeverschap’ en ‘goed
opdrachtnemerschap’ gaan hand in hand. Al
schept het uitdiepen van de term natuurlijk
wel ruimte voor een dialoog en kan het een
goede aanzet vormen om zaken nog eens
grondig onder de loep te nemen. Alleen lijkt
het definiëren van zo’n begrip een brug te
ver. Elke situatie is anders en elke relatie
verschilt. Een constante factor daargelaten:
het principe van ‘geven en nemen’.
Tekst: Kim Maes
Fotografie: Sergey Nivens

Gezamenlijk initiatief provincie Limburg, Liof en KvK

Ruim tien miljoen euro voor Limburgse maakindustrie

Maastricht | Onder de naam
LimburgMakers loopt thans een
driejarig programma met als doel
de Limburgse maakindustrie
structureel te versterken. Daarvoor is meer dan tien miljoen
euro beschikbaar. Per ingediend
plan kan de subsidie oplopen tot
70.000 euro. Bij innovatietrajecten
waar twee of meer mkb-bedrijven
samenwerken, kan de subsidie
zelfs tot 140.000 euro bedragen.
Leuk voor de ondernemers die
het betreft natuurlijk, maar is dit
welbesteed publiek geld?

Wat kan die subsidie
bewerkstelligen wat
bedrijven niet zelf kunnen?

Aan het einde van het gesprek zegt Frans Ridderbeekx, public relations manager van Liof:
“Het gaat niet om het uitdelen van subsidies,
maar om het verstrekken.” Zijn Liof-collega
Charles Mevis, programmamanager van
LimburgMakers, heeft dan al duidelijk gemaakt
dat de subsidies naar innovatieve projecten
gaan en altijd gekoppeld zijn aan een concreet
product. Een externe commissie waarin ondernemers en oud-ondernemers zitting hebben,
beoordeelt de aanvragen.

28.000 arbeidsplaatsen
Op de website van Liof valt te lezen dat de
Limburgs maakindustrie bedrijven omvat op
het gebied van machinebouw, automotive, materialen en mechatronische apparatuur. Wat is
‘mechatronische apparatuur’? Charles Mevis:
“Apparaten waarin elektronica en mechanica
gecombineerd worden. Dat zijn tegenwoordig
bijna alle apparaten. ‘IJzer met een stekker’,
wordt ook wel gezegd. Dat kan variëren van
een ‘nieuwe generatie tortillapers’ tot apparatuur die op nanoschaal werkt.” We lezen verder
op de website: de maakindustrie in Limburg

omvat “1.500 bedrijven met ruim 28.000 werknemers.” Dat klinkt veel, in absolute aantallen.
Maar als je bedenkt dat het aantal arbeidsplaatsen in Limburg in totaal ongeveer 528.000
bedraagt, is dan de maakindustrie met zijn
28.000 – 5,3 procent – niet relatief klein? Anders gezegd: hoe belangrijk is de maakindustrie eigenlijk voor Limburg? Mevis: “Nog even
afgezien van de werkgelegenheid – toch altijd
28.000 arbeidsplaatsen – is de maakindustrie
ook om andere redenen belangrijk. De provincie investeert veel geld in de Maastricht Health
Campus, Chemelot en Greenport Venlo. Op
die campussen worden ideeën ontwikkeld,
wordt research gedaan. Dat is belangrijk, maar
je hebt de maakindustrie nodig, je hebt ingenieursbureaus nodig om van die ideeën concrete
producten te maken.”

Kunnen ze het zelf niet?
De provincie Limburg, Liof en de Kamer van
Koophandel investeren dus ruim tien miljoen
euro in de Limburgse maakindustrie. Dat
geld is bestemd voor rechtstreekse subsidies
aan het mkb en ondersteunende activiteiten.

Je zou kunnen opwerpen: als de Limburgse
maakindustrie spullen maakt die mensen willen
kopen, hebben ze geen subsidie nodig. Wat
kan die subsidie bewerkstelligen wat bedrijven
niet zelf kunnen? Mevis: “Het belangrijkste
wat die subsidie doet, is het versnellen van
ontwikkelingen. Ondernemers kunnen eerder
beginnen met een innovatietraject als wij als
het ware de onzekere financiële top weghalen. De subsidie bedraagt niet meer dan 35
procent, ze moeten 65 procent zelf financieren.
Ze blijven dus zelf risico dragen, wij geven een
extra steun.” Het project LimburgMakers loopt
tot september 2016 en tot die tijd kan elke
geïnteresseerde ondernemer zich aanmelden
via de website Limburgmakers.nl. Met de
provincie zijn concrete afspraken gemaakt wat
er aan het einde van het traject bereikt moet
zijn: dertig financieringsklare businessplannen,
vijftig ondernemingen waarbij de bedrijfsprocessen zodanig geoptimaliseerd zijn dat ze ‘fit
voor de toekomst’ zijn en ten slotte: zestig in
gang gezette innovatieprojecten.
Tekst: Jules Coenegracht

