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Zaken Doen no.6 2017 
De tweemaandelijkse nieuwsbrief van Future Perfect  

Wet DBA definitief knock-out ! 
De wet DBA hing al geruime tijd in de touwen, maar is nu definitief knock-out geslagen. Tot nu toe werden 
we geconfronteerd met herhaald uitstel van sancties. Zeg maar het weer opstaan na acht tellen rust na een 
upper cut. De intentie is om deze wet te vervangen door een “opdrachtgeversverklaring voor 
zelfstandigen zonder personeel”. De werkgever moet dan via een webmodule een aantal vragen 
beantwoorden over de arbeidsrelatie met de opdrachtnemer. 

De contouren van de webmodule zijn bekend: 
Bij een tarief tot ongeveer € 18,- en waarbij sprake is van één van onderstaande kenmerken wordt ervan uitgegaan dat er sprake 
is van een dienstverband: 
• verrichten van reguliere werkzaamheden 
• inzet langer dan drie maanden 
Bij een hoog tarief van € 75,- of hoger hoeft u zich geen zorgen te maken als eveneens voldaan wordt aan één van onderstaande 
kenmerken: 
• opdrachtnemer wordt voor maximaal een jaar ingezet 
• er worden geen reguliere werkzaamheden verricht. 
 
Je hoeft geen waarzegger te zijn om te bedenken dat dit ook weer tot allerlei discussies zal leiden. De VAR en haar (beoogde) 
opvolgers BGL en DBA zijn in het leven geroepen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Dit om uitwassen, in de vorm van 
uitbuiting en beperkte rechtszekerheid, aan de onderkant van de arbeidsmarkt tegen te gaan. Wat mij betreft hoeven er geen 
aanvullende voorwaarden te worden verbonden aan zelfstandig ondernemers die uurtarieven van € 75,- of meer declareren. Dit 
kan hopelijk een nieuw fiasco en vertraging van de invoering van de nieuwe wet of toekomstige bijstellingen voorkomen. Tenslotte 
zijn opdrachtgevers en opdrachtnemers al lang genoeg in het ongewisse gelaten. EvdS 

Wijzigingen in ketenbepaling 
De nieuwe regering heeft de volgende wijzigingen in petto voor de ketenbepaling: 

Duur van de ketenbepaling: 
De duur van de ketenbepaling wordt maximaal drie jaren. In 
die periode mogen er drie tijdelijke contracten worden 
afgesloten. Nu is het zo dat er eveneens drie contracten mogen 
worden afgesloten, maar is de totale duur beperkt tot twee 

jaren. Veel werkgevers kiezen er nu voor om drie contracten af 
te sluiten met een duur van net iets minder dan twee jaren. Dit 
voorkomt dat men een transitievergoeding moet betalen als 
het dienstverband niet wordt voortgezet. 

Versoepeling ketenbepaling: 
De tussenperiode voordat een nieuwe keten start blijft zes 
maanden. Wel krijgen de sociale partners de mogelijkheid om 
hiervan af te wijken. Bijvoorbeeld als er sprake is van 

seizoensarbeid of tijdelijk werk dat maximaal gedurende negen 
maanden kan worden verricht. EvdS 

Versoepeling proeftijd 
Op dit moment mag een proeftijd worden afgesproken van een 
maand bij een dienstverband van meer dan zes maanden en 
minder dan twee jaren. Een proeftijd van twee maanden is 
toegestaan bij een dienstverband van minimaal twee jaren. Bij 
dienstverbanden van zes maanden of korter mag geen proeftijd 
worden opgenomen. Dit blijft ongewijzigd. Er worden 

echter twee nieuwe mogelijkheden aan toegevoegd. Bij een 
dienstverband van meer dan twee jaren mag straks een 
proeftijd van drie maanden worden afgesproken. Wordt direct 
een dienstverband voor onbepaalde tijd afgesloten, dan is de 
maximale proeftijd vijf maanden. EvdS 

Transitievergoeding op de schop? 
Per 1 januari wordt de maximale transitievergoeding € 79.000,-. Dit is dus het maximale bedrag voor een werknemer met 
een bruto jaarinkomen van minder dan € 79.000,-. Voor iemand die meer verdient is het maximum bedrag een bruto 
jaarsalaris. 

Op dit moment hoeft er geen transitievergoeding betaald te worden als een 
dienstverband korter dan twee jaren heeft geduurd. De bedoeling is dat straks 
elke werknemer, ongeacht de duur van het dienstverband, recht heeft op een 
transitievergoeding. 
! Voor bedrijven die veel gebruik maken van flexwerkers kan dit dus 
behoorlijk in de papieren lopen. Of deze aanpassing op deze manier de 
eindstreep haalt is dus nog zeer de vraag. 
Gelijktijdig is het de bedoeling dat de transitievergoeding wordt verlaagd 
voor dienstverbanden van meer dan 10 jaren. De vergoeding bedraagt op 
dit moment een derde maandsalaris per gewerkt jaar gedurende de eerste 
10 jaren van het dienstverband. Voor de daaropvolgende jaren bedraagt 

de vergoeding een half maandsalaris per gewerkt jaar. De intentie is om de vergoeding na 10 jaren ook terug te brengen 
naar een derde maandsalaris. 
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Er zal ook een verruiming komen om gemaakte inzetbaarheidskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding. 
Het wordt namelijk mogelijk om ook scholingskosten die gericht zijn op een mogelijk andere toekomstige functie van de 
transitievergoeding af te trekken. EvdS 

Aanpassingen ww-premie!  
! Op dit moment is de hoogte van de ww-premie afhankelijk van de sector waarin men werkzaam is. Straks wordt de ww-
premie sectoronafhankelijk en betaalt u een hogere premie voor werknemers die u op contractbasis in dienst heeft en een 
lagere premie voor medewerkers in vaste dienst. EvdS 

Ontslag terug bij af 
Op dit moment kennen we drie mogelijkheden om het 
dienstverband met een medewerker te beëindigen. Naast het 
UWV en de kantonrechter is dit de vaststellingsovereenkomst. 
De laatste is op dit moment het meest populair. Het UWV kan 
alleen worden ingeschakeld als er sprake is van 
bedrijfseconomische omstandigheden en bij langdurige ziekte. 
Bij het kantongerecht kun je aankloppen als er sprake is van in 
de medewerker gelegen omstandigheden. Dit was meestal een 
heilloze weg omdat dan één van de ontslaggronden vol doende 
reden moest zijn om de beëindiging te rechtvaardigen. Dit 
maakte dat het aantal ontslagzaken bij de kantonrechter fors is 
afgenomen en dat de werkgever in veel gevallen nul op het 
rekest kreeg. Bijkomend nadeel was dat de kantonrechter geen 

mogelijkheid had om een hogere ontslagvergoeding als 
smeermiddel in te zetten. De intentie is dat de kantonrechter 
straks die mogelijkheid wel krijgt en dat het tevens mogelijk 
wordt om verschillende redenen voor het ontslag te 
combineren. Oftewel: we zijn weer terug bij af! Wat mij betreft 
hoeven we hier niet rouwig om te zijn. Ik denk zelf dat deze 
aanpassingen er alleen maar toe gaan leiden dat het aantal 
vaststellingsovereenkomsten verder gaat toenemen. 
Werkgevers en werknemers (al of niet ondersteund door 
vakvereniging en/of rechtsbijstandsverzekering) zijn 
gezamenlijk uitstekend in staat om een beëindiging zorgvuldig 
te regelen zonder tussenkomst van een kantonrechter. EvdS 

 
Nadenkertje: Wat doe jij nog waar je eigenlijk geen zin meer in hebt? Waarschijnlijk verveel je er dan ook anderen mee. Ik zeg ’t maar...  
           Bron: Box of Crayons 

Wettelijk minimumloon 2018 

 

 

Hiernaast staan de bedragen van het wettelijk minimumloon zoals die 
vanaf 1 januari 2018 van kracht zijn. Omdat sinds 1 juli 2017 het 
volledig wml ook van toepassing is op 22-jarigen zijn destijds de 
daarvan afgeleide percentages voor jongeren van 18 jaar en ouder 
eveneens aangepast. De eerstvolgende rigoureuze aanpassing staat 
ons te wachten op 1 juli 2019 wanneer het volledig minimumloon ook 
gaat gelden voor 21-jarigen. EvdS 

 

 

Column: Een nadenkertje! 
De redactie van Zaken Doen besteedt per editie aandacht aan een bepaald onderwerp of vraagstuk; speciaal bedoeld om verder 
over na te denken: 

Hoe mensen de aard van problemen foutief vaststellen 
Een probleem kan worden veroorzaakt door niet te doen wat moet worden gedaan, maar door het verkeerd te doen. 

 
HOE het werd gedaan was in dat geval dan een slechte keuze en/of uitvoering. 
 
WANNEER het belang van TIMING 
Het zou kunnen zijn dat het probleem zich voordeed omdat de timing van de oplossing slecht was of dat het probleem de kans 
kreeg door te groeien zonder dat er sprake was van een duidelijke adressering. 
 
WAT en WIE? 
Of het kan zijn dat WAT er werd gedaan onjuist was. En de laatste oorzaak zou kunnen liggen bij WIE het heeft gedaan. De 
verkeerde persoon deed het, hetzij omdat deze persoon onkundig was, hetzij omdat hij/zij werd gedreven door eigenbelang /eigen 
voordeel, hetgeen in strijd was met het algemene belang. 

WAT - WANNEER - HOE - WIE ? 
Maar het is zelfs ook mogelijk dat op alle fronten foutief werd gehandeld: 
• de actie die werd ondernomen was verkeerd; 
• het moment waarop het werd gedaan was verkeerd; 
• de manier waarop was verkeerd; 
• de persoon die het deed was niet de juiste. 
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Er is dus tijd en inspanning voor nodig om een juiste diagnose te stellen voor een probleem. Een gedegen onderzoek naar wat er 
fout is gegaan, hoe het zo is gekomen en wanneer het is gebeurd is onontbeerlijk. Om daarna te beslissen dat het de verkeerde 
persoon was en iemand te veroordelen en hem/haar aan te klagen als veroorzaker / schuldige kost doorgaans niet zoveel 
energie. Je kunt hem of haar ‘de bel om de nek hangen’ en je bent klaar met de diagnose. “Liever lui dan moe” of “de weg van 

de minste weerstand” 
Onderzoek heeft opgeleverd dat wij mensen van nature de neiging hebben zoveel als maar enigszins mogelijk is het gebruik van 
onze persoonlijke energie te minimaliseren. 
Wij kiezen doorgaans voor de strategie die de minste energie kost. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de gang naar een 
bestemming / locatie; het liefst parkeren wij onze auto zo dicht mogelijk bij de deur. 

Uitingsvormen bij het oplossen 
Bij het stellen van een diagnose voor een probleem hebben wij mensen de neiging om erg snel te komen tot een ‘heksenjacht’-
oplossing. Er wordt dan besloten dat het probleem op een bepaalde manier werd veroorzaakt. Eenvoudig. Klaar. Een uiting van 
deze manier van benadering om tot een gemakkelijke diagnose te komen is het toeschrijven van het probleem aan God (“Het 

is de wil van God”) of aan de duivel (“Het de duivel die mij ertoe heeft aangezet”). In Oosterse culturen wordt het probleem 
aan God toegeschreven, maar dan op een andere wijze. Wanneer iets is gebeurd, was het voorbestemd om te gebeuren. 

Een extreme uiting van de ‘eenvoudig te stellen diagnose’-benadering is met name racisme of antisemitisme. Volslagen ten 
onrechte en zelfs zeer verwerpelijk heet het dan: is er een probleem? Dat is dan de schuld van de moslims, de joden; zij zijn 
de oorzaak van onze problemen. 

GRATIS ADVIES 
Klaarblijkelijk zijn de meeste problemen complex en brengen zij noodzakelijkerwijs meer dan één  beslissing met zich mee: 
WAT - WANNEER - HOE - WIE ? 
Het advies is: negeer in eerste instantie de ‘WIE-vraag’. Dat laat energie vrij om eerst de WARE AARD m.b.t. het WAT, het 

WANNEER en het HOE vast te stellen. 

Future Perfect staat u als ‘luisterend oor’ graag ter beschikking. En kan verder samen met u een juiste koers bepalen. Bovendien kan zij 
buiten haar eigen competenties nog beschikken over ervaren deskundigen vanuit haar netwerk. Doe er uw voordeel mee. TW 

Column: Lean ondernemen – Quick Response Manufacturing 
PdK gaat in 2017 in op verschillende onderdelen van Quick Response Manufacturing (QRM). (Deel 6 van 6) 

QRM: TIJD IS GELD, HEEL VEEL GELD! 

PRODUCTIE VAN HIGH MIX / LOW VOLUME-SERIES VRAAGT OM EEN EFFECTIEVE AANPAK 

Alles moet sneller. In de industriële markt is deze trend duidelijk waarneembaar. Industriële afnemers vragen om steeds 
kortere levertijden, zelfs bij zeer complexe componenten. Een onmogelijke opgave? Zeker niet. 

Voor Quick Response Manufacturing (QRM) is tijd dé belangrijkste parameter om 
bedrijfsprocessen te verbeteren. De voornaamste missie van QRM is de doorlooptijd verkorten: 

• de tijd tussen het verzoek om een product of dienst te leveren (de order); 
• de feitelijke levering. 

! Uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld slechts 7 procent van de doorlooptijd aan een product 
gewerkt wordt. De rest van de tijd gebeurt er niets: het product ligt ‘te wachten’ op de 

volgende bewerking of de volgende stap in het (administratieve) proces. Dat is funest voor de 
levertijd. Terwijl snelle levering veel oplevert: 

• onderscheidend vermogen; 
• minder voorraadkosten; 
• hogere marges (i.v.m. minder administratieve kosten en rentelasten). 

Korte doorlooptijd begint op kantoor 
Lange levertijden zorgen in de hele onderneming voor hoge overheadkosten zowel op de werkvloer, in de vorm van 
(tussen)voorraden van onderhanden werk of gereed product, als op kantoor. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat: 

• het planningsproces van inkoop, logistiek, machinebezetting en personeelsinzet te complex is; 
• de financiële administratie ingewikkelder wordt met veel uitstaande facturen voor inkoop en verkoop en langere 

betaaltermijnen. 

Meer betrokkenheid goed voor kwaliteit 
De kwaliteit van producten verbetert wanneer de doorlooptijd korter is. 
Maak het planningsproces eenvoudiger en de werkvoorbereiding beter dan gaat de foutmarge bij inkoop en orderverwerking 
drastisch omlaag. Op de werkvloer wordt er minder met producten ‘gesleept’, waardoor beschadigingen door tijdelijke opslag tot 
het verleden behoren. 

QRM vergt ook een flexibele inzet en veel veranderingsgezindheid van het managementteam en zijn medewerkers m.b.t. 
organisatorische aanpassingen zoals: 

• op kantoor (boekhouding, inkoop, werkvoorbereiding) 
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• de werkvloer (celstructuur, multifunctionaliteit, training) 
 
Van kosten-denken naar denken in tijd Kosten denken: (efficiëntie is de parameter)  
• de investering in nieuwe machines (OEE) 

• aanname van nieuw personeel (output per FTE) 
 
Denken in tijd: (effectiviteit is de parameter) 
• bezuinigen op medewerkers in inkoop, logistiek en (financiële) 
administratie die druk waren met het verplaatsen, opslaan en 
administreren van de voorraad en de (financiële) afhandeling. De 
constante afweging tussen tijd en kosten is niet eenvoudig en vraagt 
binnen de hele onderneming om een ‘mindshift’. PdK 

 
Nadenkertje: Vergeet het oppoetsen en de perfectie. Zorg dat er snel een 
prototype is en laat dat zien, testen, uitproberen!    
        
  Bron: Box of Crayons 

De afsluiter 

De vakjes- en harkenmarkt 
“Een rare gewaarwording,” hoor ik Gijs zeggen. Hij is wat te dik voor zijn leeftijd. “Ik loop te waggelen als een dronken 

gans.” 

Ik glimlach. Het klopt. “Ja, je hebt een dronkenmansloopje, met die griep die op je evenwichtsorgaan geslagen is. Het ziet er 
wat grappig uit.” 

Gijs lacht ook. “Ja,” zegt hij. “Wel een beetje vreemd, als ik in serieuze vergaderingen zit over grote projecten.” Hij is 

kortademig. Hij is eigenlijk oververmoeid. 

We kennen elkaar al een paar jaar. Hij is een licht in evenementen en congressen. Denkt heerlijk buiten gebaande paden. Komt 
altijd met verrassende ideeën. Nooit hetzelfde. Geen recycling van formules of concepten. Dat is voor luie geesten.  

Ik heb hem geholpen, een paar jaar terug, om zijn verkooporganisatie door te lichten. En keuzes te maken over welke 
diensten vooraan in de etalage moeten staan. En hoe zijn eigengereidheid binnen de perken te houden. Leuk werk. Ik weet 
nog dat we een karaoke-marketing ontwikkeld hebben, waarbij Gijs ballades inzette en evenementen inleidde, op een 
draaiend platform. Een metafoor van hoe creatief en authentiek de verkooporganisatie moest worden. Weg van risicoloze 
offertes. 

We spraken toen ook over het soort evenementen en congressen, en het soort klanten die hij wilde bedienen. Een beetje 
vreemd, want andere bureaus die ik ken nemen eigenlijk alles aan wat ze kunnen krijgen. Zo niet Gijs: die wilde vooral inzetten 
op evenementen voor jongeren over grensoverschrijdende problemen. 

Ook herinner ik me dat hij voorstelde om niet de opdrachten af te wachten maar juist ook zelf met verrassende en 
onconventionele congresvoorstellen te komen. En er dan klanten bij te zoeken. 

Heerlijke man. We hadden meteen een zwak voor elkaar. Het gebeurt niet vaak dat ik iemand tegenkom die 
tegendraadser denkt dan ikzelf. En toch zichzelf is. 

Hij had me eergisteren gebeld. Of ik niet even langs wilde komen. Hij zat ergens mee. “Iets in de organisatiesfeer.” Hij 

hoopte dat hij mijn brein even kon lenen. 

Zodoende hadden we afgesproken bij hem in zijn glazen kantoor naast het station. Hij hield ervan dat er nooit kunstlicht nodig 
was. En dat alle voorbijgangers de hele tijd mee konden kijken. “Dat houdt de vaart er een beetje in,” vond hij. 

“Je zult wel willen weten waar het over gaat?” zegt hij. Hij zet de wiebelende koffiekopjes voor ons neer. 

Ik kijk hem aan. “Ja, inderdaad,” zeg ik, “Waar gaat het over?” “Kijk”, antwoordt hij me. Hij kijkt me ook strak aan. “Het is 
een wat raar ding. Eén van onze klanten, is een grote belangenbehartiger. We doen best veel voor hen. Van interne 
brainstormevenementen en externe klankbordgroepen, tot het ontwerp van grote publiekscampagnes. Ze gaan een hele 
nieuwe kant op met ons.” 
“Dat moet leuk zijn om mee te maken,” mompel ik.  

“Ja, het is dankbaar, en leuk werk,” zegt Gijs. 

“Maarrrrr...,” kan ik niet nalaten om te zeggen. Want hij heeft me niet laten komen omdat alles zo prachtig in orde is. “Wel,” 

vervolgt Gijs na een korte stilte. “Toen we met hen het raamcontract tekenden, waren we natuurlijk allebei erg in ons nopjes. Ik 
kan het me nog goed herinneren. We zaten in het park. Het was het begin van de winter. Het sneeuwde.” Hij houdt even in. 

 “En toen zei Esther, hun directeur, dat het enige waar we niet onderuit konden was, dat we projectmatig moesten werken. Dat 

we voor elke klus een aparte opdrachtspecificatie zouden krijgen van hen: 1 A4-tje, niet meer. En dat ze ons dan vrij lieten om 
het uit te voeren zoals wij wilden. Maar dat we wel eerst ook met 1 A4-tje moesten komen. Met daarop het projectteam, de 
begroting en een overzicht wanneer welke deliverables aangeleverd zouden worden. En dat ze dat dan binnen vijf dagen zouden 
goedkeuren - als ze er akkoord mee waren. Of aangeven wat er anders moest - mochten ze twijfel hebben.” 

“Dat klinkt mij redelijk,” zeg ik. “Ja,” vervolgt hij langzaam. “Dat vond ik ook. En daarom heb ik ook getekend toen.” “En,” 

zeg ik zacht. “Heb je daar nu spijt van? Gaat het niet goed met deze klant?” 

“Het gaat prima met de klant,” zegt hij bedachtzaam. “Bijna alle klussen zijn leuk en sprankelend.” 
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“Toch klink je niet echt blij,” zeg ik. “Ja,” vervolgt hij. “Misschien ben ik wel een romanticus. Of een oude zeur.” Hij slikt. “Het 

gaat allemaal gesmeerd. We krijgen elke maand een paar compact en doorwrocht geschreven opdrachtnotities. En dan 
leveren we netjes onze gedachtenspinsels aan op een A4-tje. In het format dat ze van ons willen. En we leggen uit wat we 
allemaal voor moois willen gaan doen. En wie de projectleider is. En wat het gaat kosten. En wat ze allemaal mogen 
verwachten. Soms zetten we het zelfs op rijm, of plakken er een taartrecept in, of een YouTube filmpje.” Hij lacht. “En het 

gebeurt nooit dat ze niet binnen twee dagen al alles goedgekeurd hebben en we aan de slag mogen.” 

“Een perfect huwelijk van hart en rede,” opper ik. “Mmm,” zegt Gijs wrang. “Maar ik merk dat we langzaam een vakjes- en 
harkenmarkt worden. En dat mijn mensen het eigenlijk langzaam fijn beginnen te vinden om alles doorwrocht te plannen. En 
zich hanig beginnen te gedragen. En zich zorgen maken over de kosten/baten-verhouding.” Hij zucht. “Het is al erg genoeg 

dat ik dat moet doen.” 

Ik glimlach. “En,” vraag ik, “denk je dat Esther nu ook met een vriendin thee zit te drinken omdat haar medewerkers losser en 
ongestructureerder worden? De notities vrijer en blijer worden? En de mensen geen pak en stropdas meer aan doen maar 
gewoon wat ze mooi vinden?” 

Om dat beeld moet Gijs ook lachen. “Ja, misschien is het belangrijkste toch wel de inhoud,” mompelt hij. “En die blijven wij 

bepalen.” “Het zijn maar projecten Gijs,” mompel ik. “En misschien moet je een paar van je medewerkers langzaam aan eens 
leren hoe ze jouw vak over kunnen nemen.” 

“Mmm, zeker voor als ik echt ziek word,” schatert hij uit. JvM 

 

Future Perfect wenst u en iedereen die u dierbaar is goede feestdagen toe en een 

fantastisch 2018 

  

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door Frans Kevenaar 
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