Amersfoort, 11 februari 2020
Geachte,
Naar aanleiding van de door het kabinet aangekondigde maatregelen met betrekking tot de
positie van zelfstandige ondernemers op de arbeidsmarkt hebben ondergetekenden grote
reserves.
De focus op “regulier werk / aard van de werkzaamheden” kan ertoe leiden, dat zelfstandige
ondernemers door de overheid worden uitgesloten van activiteiten in bepaalde sectoren. Onze
zorg wordt versterkt door uitingen van Minister De Jonge. Bij het programma Meldpunt werd
gepleit voor wetgeving zodat er alleen nog maar in loondienst gewerkt kan worden in de zorg.
Verondersteld werd dat bij het beëindigen van het zelfstandig ondernemerschap, professionals
dan wel weer in loondienst zouden gaan. Na felle reacties werd vanuit het ministerie van VWS
nader toegelicht dat er in de zorg te veel mensen kiezen voor een bestaan als zzp’er, terwijl ze
eigenlijk gewoon werken als werknemer. Ondertussen hebben we tevens kennisgenomen van
de brief van Hugo de Jonge, Bruno Bruins en Paul Blokhuis, over flexibilisering arbeidsmarkt in
de zorg.
Met betrekking tot de positie van zelfstandige ondernemers, zitten we midden in een periode
waar we met elkaar in gesprek zijn over modernisering van de arbeidsmarkt. Onderzoeken zijn
afgerond en adviezen zijn gegeven. Denk aan de eindrapportage van de Commissie Regulering
van Werk en het rapport “Het Betere Werk” van de WRR. Als belangenorganisaties denken we
graag mee over de wijze waarop het tekort aan zorgpersoneel kan worden teruggedrongen,
maar dit is niet het moment om één sector apart te nemen en daar het ondernemerschap te
beperken of verbieden. Een dergelijke maatregel gaat bovendien ten koste van een gelijk
speelveld.
Wij vinden het van belang dat zelfstandige professionals voor de zorg worden behouden. Het
doet geen goed de zelfstandige ondernemers in de zorg te labelen als ‘schijnzelfstandigen’. De
zelfstandige zorgprofessional werkt met een enorme inzet en heeft over het algemeen bewust
gekozen voor het zelfstandig ondernemerschap. 65% van de zzp’ers in de zorg geeft aan niet
langer in de zorg te willen werken als zij geen ondernemer meer kunnen zijn[1]. Voor een groot
deel is dit te wijten aan het rigide aanname- en personeelsbeleid van zorginstellingen.
Werkenden in de zorg hebben behoefte aan autonomie. In loondienst krijgen zij onvoldoende
ruimte voor hun persoonlijke wensen. Als zelfstandig ondernemer, al dan niet bemiddeld door
een intermediair, kan men die wensen zelf invullen. Als zorgwerkgevers invulling geven aan het
goed werkgeverschap zullen minder mensen zich geroepen voelen om als zzp’er in de zorg aan
de slag te gaan.
Verder werden wij 4 februari jl. verrast door een brief van Staatssecretaris Vijlbrief van
Financiën waarin werd aangekondigd dat de Belastingdienst is gestart met de sectorspecifieke
benadering bij de problematiek van kwalificatie van arbeidsrelaties. De eerste
sectorbenaderingen vinden plaats in de zorg en in de bouw. Wij zijn van mening dat, zonder dat
er maatschappelijk draagvlak is voor de huidige beoordeling van de arbeidsrelatie van de
zelfstandige ondernemer, via de Belastingdienst een oneigenlijke correctie wordt doorgevoerd in

de wijze waarop enkele branches werk hebben georganiseerd. Wij maken op voorhand bezwaar
tegen een dergelijke aanpak.
Het inrichten van een wettelijk kader voor de positie van zelfstandige ondernemers op de
arbeidsmarkt vereist maatschappelijk draagvlak. Wij verzoeken u, in afwachting van
maatschappelijk gedragen oplossingen, te wachten met initiatieven bij specifieke sectoren die bij
zelfstandige ondernemers alleen maar tot ontevredenheid en onbegrip leiden.
Op korte termijn presenteren wij gezamenlijk een breed gesteund voorstel voor een inclusieve
arbeidsmarkt met ruimte voor ondernemers en perspectief voor alle werkenden. We zijn van
mening dat zelfstandige ondernemers een eigen beoordeling op basis van hun bewust gekozen
ondernemerschap verdienen. Wij verzoeken het kabinet om dit voorstel nadrukkelijk te
betrekken bij de inrichting van een wettelijk kader voor de moderne arbeidsmarkt.
Hoogachtend,
Marco Bastian
Directeur NBBU – brancheorganisatie voor intermediairs

Margreet Drijvers
Directeur PZO – Zelfstandig ondernemen doe je samen

Lex Tabak
SoloPartners - brancheorganisatie voor zzp’ers in de zorg

Maarten Post
Voorzitter stichting ZZP-Nederland – voor ondernemende vakmensen

[1] Bron Onderzoek Solopartners 2019

