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Voorwoord
U heeft grootse plannen om zzp-ers in te huren voor 
uw projecten. Dat begrijpen we maar al te goed. Het 
aantal (gespecialiseerde) zelfstandige ondernemers 
neemt nog altijd toe en u als organisatie heeft hun 
expertise nodig.

Maar hoe richt u deze zzp-samenwerking efficiënt én 
vertrouwd in? In deze whitepaper hebben wij artikelen 
opgenomen die u kunnen helpen de juiste keuzes te 
maken. Daarnaast geven wij adviezen en tips die u als 
opdrachtgever kunt gebruiken als u besluit de samen-
werking met zzp’ers aan te gaan.

Er komt een hoop bij kijken bij het inhuren van zzp’ers, 
denk aan:

• met wie heb ik te maken (is de zzp’er echt onder-
nemer volgens de wet? Werkt hij/zij met offertes?)

• borging samenwerking (werken we wel met sterke 
opdrachtovereenkomsten?

• hoe omschrijf ik mijn opdracht het beste?

Kortom, een hoop om over na te denken. Wij helpen u 
graag en wensen u veel leesplezier!

Gert Jan op ‘t Landt en Robert-Jan Jansen
Team HelloProfs
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Goed en eerlijk opdracht-
geverschap met zzp’ers
Vanuit meerdere zzp-belangenorganisaties is een 
Code opgericht die “goed opdrachtgeverschap”  
beschrijft. Het doel van deze Code is dat beide partij-
en weten wat er van elkaar verwacht wordt zodra een 
zzp-samenwerking is aangegaan.

Opdrachtgever is transparant naar zzp’er toe

Zodra een zzp’er een opdracht aanneemt, moeten er 
duidelijke afspraken gemaakt worden.. De uitvoering 
van deze afspraken moeten contractueel vastgelegd 
worden. Dit kan gedaan worden in een professionele 
opdrachtovereenkomst.

Zo moeten de duur, inhoud, verwachtingen van de 
opdracht in kwestie duidelijk vermeld worden. Extra 
zaken die voor een partij belangrijk zijn kunnen in de 
algemene voorwaarden vermeld worden.

Opdrachtgever zorgt voor duidelijke 
communicatie

Dit tweede punt geeft aan dat de opdrachtgever het 
voortouw neemt als aanspreekpunt voor de zzp’er. 
De zzp’er kan bij vragen of opmerkingen altijd terecht 
bij de opdrachtnemer. Onderling bespreken beide 
partijen wat van belang is voor een goede oplevering 
van de opdracht. Bel de zzp’er eens en check of alles 
goed gaat. Licht de zzp’er in als er wijzigingen komen 
in de opdracht en maak afspraken voor als er klachten 
afgehandeld moeten worden.

VRAGEN?

Het team van HelloProfs 
werkt met vele diverse 
opdrachtgevers samen. 
Hierdoor weten wij als geen 
ander hoe opdracht-
gevers zich het beste 
kunnen opstellen tegenover 
hun zzp’ers.

Heeft u vragen, dan kunt u 
deze gerust aan ons stellen. 
Neem hiervoor contact met 
ons op.

 085 27 30 220
 info@helloprofs.nl

Opdrachtgever erkent de zakelijke belangen van 
de zzp’er

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij/zij 
zorgvuldig omgaat met de zakelijke belangen van de 
zzp’er. U kunt bijvoorbeeld:

• Een aanbeveling achterlaten als de samenwerking 
beviel. Dit helpt de zelfstandige verder op weg. 

• Zorgvuldigheid omtrent persoonsgegevens zodat 
het niet ongevraagd op straat belandt. 

• Van elkaar wordt ook verwacht dat er correct met 
elkaar wordt omgegaan. Het is vanzelfsprekend in 
niemands belang als er geschillen ontstaan die niet 
op te lossen zijn.

Opdrachtgever en zzp’er zijn gelijkwaardig

Het laatste punt uit de “Code” is dat beide partijen 
elkaar behandelen als gelijkwaardige partners. Want 
dat bent u met uw zzp’er. De zzp’er is onafhankelijk, 
heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheden en runt een 
eigen business. Er mag ook geen gezagsverhouding 
bestaan tussen u en uw zzp’er. Tot slot is het hebben 
van respect en vertrouwen met elkaar uiteraard
essentieel voor een mogelijke samenwerking.

Van de Code Goed Opdrachtgeverschap is door ABU 
en PZO een PDF-bestand gemaakt. Deze kunt u hier 
verder inzien.

Bel de zzp’er eens en 
check of alles goed gaat
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Het nut van de 
opdrachtovereenkomst
Bij de samenwerking tussen zzp’er en opdrachtgever 
is het aan te raden een opdrachtovereenkomst op te 
stellen. Dit document beschrijft de relatie tussen zzp’er 
en opdrachtgever op basis van opdracht, en dus niet 
op basis van indiensttreding. 

Met een duidelijke opdrachtovereenkomst voorkomt u 
dat de samenwerking uiteindelijk als een fictieve 
arbeidsovereenkomst wordt beschouwd. Het is dan 
wel van belang dat u geen afspraken in de opdracht-
overeenkomst zet die (eventueel) kunnen leiden tot 
schijnzelfstandigheid.

De voordelen van een opdrachtovereenkomst

• Beide partijen weten waar ze aan toe zijn. De 
zzp’er snapt wat de opdrachtgever van diegene 
verlangt. Een opdrachtovereenkomst fungeert in 
dit geval als een soort handboek. Een duidelijke en 
transparante beschrijving van de werkzaamheden 
voorkomt fouten of misverstanden op latere termijn.

• Beide partijen begrijpen alle risico’s die aan de 
opdracht verbonden zijn. Wie is er verantwoorde-
lijk bij materiële schade? Wat gebeurt er als deze 
opdrachtgever te laat facturen betaald? Wat is 
het protocol als de zzp’er plotseling niet meer in 
staat is om bepaalde werkzaamheden te voltooien 
(bijvoorbeeld bij ziekte)? Zolang dit soort zaken 
duidelijk op papier staan, zal de samenwerking een 
stuk vlotter en fijner gaan. Kortom: zowel zzp’er als 
opdrachtgever beperken hiermee allerlei risico’s.

MEER WETEN OVER 
DE OPDRACHT-
OVEREENKOMST?

Neem dan snel contact op 
met HelloProfs.

 085 27 30 220
 info@helloprofs.nl

• Beide partijen voldoen met een overeenkomst 
van opdracht ook aan de eisen van de Belasting-
dienst. Vanaf 1 januari 2020 zijn de inspecties op 
de samenwerkingsconstructies tussen zzp’ers en 
opdrachtgevers opgevoerd. Dat betekent dat de 
Belastingdienst sterker optreedt tegen schijncon-
structies en (fictieve) arbeidsovereenkomsten. 
Uiteindelijk scheelt dit boetes / naheffingen.

Een bijkomend voordeel van een overeenkomst van 
opdracht is dat deze op maat gemaakt kan worden. 
Het is dus niet de bedoeling om voor vrijwel al uw op-
drachten precies dezelfde overeenkomst te gebruiken. 
Wel kunt u gebruik maken van een sjabloon of templa-
te om mee te beginnen. Ons HelloProfs platform heeft 
bijvoorbeeld haar eigen basis voor een opdrachtover-
eenkomst. Het is met HelloProfs heel gemakkelijk om 
professioneel een sluitende overeenkomst van op-
dracht te maken.

Algemene voorwaarden

Zzp’ers kunnen wel algemene voorwaarden opstellen 
die alle standaardafspraken beschrijven die gelden 
voor iedere samenwerking. Het maakt in principe niet 
uit met welke opdrachtgever u dan werkt.

Als algemene voorwaarden kunt u denken aan:

• Betalingsvoorwaarden en de hierbij geldende risi-
co’s.

• Garantieplicht en de hierbij geldende voorwaarden.
• In welke situaties de samenwerking (per direct) 

beëindigd wordt.
• Wat de klachtenprocedure inhoudt.
• Leveringsvoorwaarden (levertijd producten, wat te 

doen bij overmacht etc.).

Zet geen afspraken in een 
opdrachtovereenkomst 

die kunnen leiden tot 
schijnzelfstandigheid
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Gezagsverhouding: 
wanneer sprake?
Als u werknemers in dienst heeft, dan is er natuurlijk 
sprake van een gezagsverhouding. Als u zzp’ers in 
wilt zetten, dan mag dit niet het geval zijn. De wet DBA 
schrijft ons voor dat tijdens de gehele samenwerking 
met zzp’ers er geen sprake mag zijn van een gezags-
verhouding. 

De Belastingdienst controleert steeds vaker of er in de 
praktijk sprake is van gezag of niet.

Wanneer is er sprake van gezag?

Er zijn twee grote voorwaarden die bepalen of er op de 
werkvloer gezagsverhouding is of niet. Bij gezag be-
paalt de werkgever de aard van de werkzaamheden, 
en niet de werknemer. Dat betekent dat het doel en 
de invulling van de werkzaamheden ingericht worden 
door de werkgever. Het is de taak van de werknemers 
om hieraan gehoor te geven. Werkgevers hebben ook 
de ruimte om werknemers te controleren of ze zich 
houden aan de aard en verwachtingen van de werk-
zaamheden.

Ten tweede moet de medewerker persoonlijk arbeid 
verrichten. Dat wil zeggen dat een werknemer niet 
iemand in kan huren om bepaalde werkzaamheden te 
doen. Van de werknemer wordt geacht dat binnen een 
bepaalde tijd, de arbeid persoonlijk verricht wordt.

VRAGEN OVER 
GEZAG?

Neem dan contact op met 
HelloProfs. Wij kunnen u 
verder helpen. 

 085 27 30 220
 info@helloprofs.nl
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Er zijn meerdere factoren die de mate van gezag kun-
nen beïnvloeden. Denk hierbij aan werktijden, materia-
len en de locatie. In principe bepaalt de werkgever de 
werktijden, welke materialen gebruikt worden én waar 
arbeid verricht moet worden.

Gezag 

Wanneer een opdrachtovereenkomst wordt afgesloten, 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, mag er geen 
sprake van gezag zijn. De opdrachtnemer kan bijvoor-
beeld zijn/haar eigen invulling geven voor het werk dat 
gedaan moet worden. Ook mag een opdrachtnemer 
derde partijen inhuren om het werk gedaan te krij-
gen. Zolang de gewenste arbeid maar verricht wordt. 
Daarnaast kan een opdrachtnemer eigen materialen 
hebben, en hoeft diegene niet altijd op locatie van de 
opdrachtgever te werken (lees hieronder meer).

De Belastingdienst heeft op hun website een update 
gegeven over wat ze precies verstaan onder een 
gezagsverhouding. U kunt deze hier lezen en zo beter 
voorbereid zijn als u wilt gaan werken met zelfstandi-
ge opdrachtnemers. Wij bespreken alvast een aantal 
(mogelijk) wegingsfactoren die de Belastingdienst kan 
handhaven. Deze factoren zijn indicaties dat er sprake 
kan zijn van gezagsverhouding.

1. Er wordt aantoonbaar leiding gegeven. De zzp’er 
moet de ruimte hebben om zelf de werkwijze te be-
palen. Als de opdrachtgever specifieke aanwijzin-
gen geeft of de zzp’er vertelt hoe het werk gedaan 
moet worden, dan duidt dat op gezag.

2. Werklocatie en -tijden worden niet door de zzp’er 
bepaald. Als de zzp’er niet zijn/haar eigen locatie, 
tijden of de te gebruiken materialen mag bepalen, 
is er sprake van gezag.

3. De overeenkomsten tussen zzp’er en het vaste 
personeel van de opdrachtgever zijn (te) groot. De 
werkzaamheden van de zzp’er zijn excact hetzelf-
de als die van het personeel, of de zzp’er moet 
verplicht interne trainingen bijwonen.

4. De zzp’er wordt verplicht om het imago van de 
opdrachtgever uit te stralen. Van de zzp’er wordt 
verwacht een eigen logo/huisstijl/imago te hante-
ren, en niet die van de opdrachtgever.

De Belastingdienst 
controleer steeds vaker 

of er in de praktijk sprake 
is van gezag
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Hoe het niet moet: 
een casestudy van Uber
Taxibedrijf Uber is de laatste jaren veelvuldig in het 
nieuws geweest. Zo werd eind 2019 Uber beboet met 
een megaboete van maar liefst een half miljard euro, 
vanwege het werken via zzp-schijnconstructies. Wat 
kunnen we van Uber leren?

Geen medewerkers maar zzp’ers... op papier

In Amerika werd door een hoge rechter bepaald dat 
Uber-chauffeurs behandeld moesten worden als 
werknemers, en niet als zelfstandige opdrachtnemers. 
De taxidienst verplichtte hun personeel om als 
zelfstandige in de taxi te stappen. 

Voor Uber was het namelijk een stuk goedkoper om 
hun chauffeurs als zzp’er te benderen. Op deze manier 
hoefde er geen maandelijkse premies en ziektedagen 
uitbetaald te worden. Kortom, wel de baten maar niet 
de lasten.

Ook in Nederland nieuwe regelgeving

Omdat Uber uiteraard ook in Nederland actief is, gaan 
de regels omtrent zzp-schijnconstructies ook hier 
veranderen. Dit blijkt wel uit een recente rechtszaak 
tussen Uber en één van haar zelfstandige chauffeurs. 
Het Hof van Den Haag heeft geoordeeld dat de 
vervoersactiviteiten van de zzp’er bij Uber niet aan te 
merken waren als winst uit onderneming. De 
argumenten hiervoor waren:

• Naast de betalingen werden ook een groot aantal 
andere zaken rondom het personenvervoer  
gefaciliteerd door Uber, en niet door de zzp’er;

• In de praktijk bleek dat Uber bepaalde onder welke 
voorwaarden de zzp’er de ritten mocht uitvoeren 
(dus was er sprake van een hoge mate van gezag);

• De zzp’er kon niet zelf bepalen wat de ritprijs was, 
dat bepaalde Uber zelf;

• De zzp’er kon niet aannemelijk maken dat hij  
diegene was die ondernemingsrisico loopt.

Ons advies

Ons advies is dan ook om waakzaam én kritisch te 
blijven over de ondernemersstatus van zzp’ers. De 
verantwoordelijkheid ligt uiteindelijk bij de zzp’er. Maar 
een opdrachtgever kan zeker ook kritisch zijn op de 
manier van samenwerken! 

Lees hier de uitspraak van het Hof van Den Haag.

Vervoersactiviteiten van 
de zzp’ers bij Uber zijn 
niet aan te merken als 
winst uit onderneming
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GA MET ONS HET 
GESPREK AAN!

Wilt u zeker weten dat u op 
een goedgeborgde manier 
de samenwerking met uw 
zzp’ers aangaat? Ga dan 
met ons in gesprek en laat u 
door ons inspireren!

Heeft u vragen, dan kunt u 
deze gerust aan ons stellen. 
Neem hiervoor contact met 
ons op.

 085 27 30 220
 info@helloprofs.nl
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Ontdek HelloProfs
Gaat u ook de samenwerking aan met zzp’ers? Zorg er dan voor dat u dit efficiënt inricht. 
HelloProfs kan u hierbij helpen. Met HelloProfs doet u zaken met vertrouwde zzp’ers en 
borgt u dit vertrouwen conform de fiscale regelgeving (wet DBA).

Hoe lang mag je bij een 
opdrachtgever werken?
Deze vraag krijgen wij regelmatig. Wij zeggen dan 
altijd: dat is een  keuze van de ondernemer die, mits 
goed onderbouwd, onbeperkt houdbaar is. Er bestaan 
dus geen minimale hoeveelheid opdrachtgevers of 
een maximale termijn. Echter, wanneer je onbeperkt 
of langdurig bij een opdrachtgever werkt, zijn er wel 
belangrijke spelregels.

De opdrachtnemer

• Laat altijd zien hoe je aan je opdracht komt.
• Maak juiste offertes en toon je professionaliteit, ga 

met elkaar diverse inkoopopdrachten aan zodat je 
laat zien dat je wordt ingehuurd voor jou specifieke 
vakgebied en professionaliteit.

• Belangrijk is de offertes te laten vergezellen met je 
algemene voorwaarden waarin je jouw onderne-
merschap nog beter specificeert.

De opdrachtgever

En voor de opdrachtgever is het van belang dat je laat 
zien dat de route van het opdrachtgeverschap via de 
eerder genoemde inkoopopdracht gaat zodat er 
expliciet geen arbeidsovereenkomst wordt bedoelt. 

Daarnaast is het van belang dat je laat zien dat de 
opdrachtnemer verschillende offertes en opdrachtover-
eenkomsten maakt zodat er altijd kan worden gewezen 
op de zelfstandigheid, de professionaliteit en de 
marketingactiviteiten van de opdrachtnemer zelf.

Er bestaat geen minimale 
hoeveelheid opdrachtgevers 

of een maximale termijn

VRAGEN AAN 
GERT JAN?

Neem hiervoor contact met 
ons op.

 085 27 30 220
 info@helloprofs.nl
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Fiscaal én 
juridisch

verantwoord

Professionele 
zzp-

samenwerking
Digitaal

contractbeheer

HelloProfs is zo ingericht 
dat alle opdracht-
overeenkomsten 
automatisch voldoen aan 
de fiscale- en juridische 
regelgeving (wet DBA).

Opdrachtgevers 
plaatsen zzp-opdrachten 
en krijgen goede 
offertes, opdrachtover-
eenkomsten en facturen 
binnen. Allemaal via één 
platform.

U bewaart al uw contrac-
ten, offertes, facturen en 
meer veilig digitaal zodat 
u nooit het overzicht 
verliest. Alles binnen één 
klik toegankelijk.

“We kozen vooral voor HelloProfs omdat we een bedrijfsvoering willen hebben die conform de wet- en regelgeving is.”
Ed RijneveldAW Groep

Ga naar:
www.helloprofs.nl
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HELLOPROFS
is onderdeel van:

www.peopleassist.nl

Kom met ons in contact!
Wilt u meer weten of heeft u vragen en/of 
opmerkingen? Wij helpen u graag!

Zwarteweg 110 D
1431 VM  Aalsmeer

 085 27 30 220
 info@helloprofs.nl
 www.helloprofs.nl
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