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Continuiteit gewaarborgd met eigen personeel !? 

 Wat komt er allemaal op u af ? 

 

 Ontwikkelingen in de afbouw markt!  

 

 Aanscherpen van aansprakelijkheid en ziekteverzuim; angst om personeel aan te nemen 

     en hoe gaan we verder met het huidig personeel  

 

 Is personeel nog wel betaalbaar  

 

 Is personeel niet de “nekslag” van uw onderneming 



Wat komt er op u af ? 

 
 Aanscherpen van re-integratieregels bij verzuim: ook bij einde arbeidsovereenkomst  

 
 Goed werkgeverschap aan kunnen tonen : eigen personeel en inleenkrachten 

 
 Is er nog wel een verschil in kosten en regelgeving tussen een medewerker in vaste dienst 

en ingeleende kracht 
 

 Waar is het voordeel gebleven van inleenkrachten? 
 
 

 



Ontwikkelingen in de afbouw 

 Opdrachtgevers zijn u niet vergeten 

 

 Er is niet, zoals vroeger, veel werk, maar er is nog wel werk 

 

 Personeel wel of niet  

 

 Voordelen van inleenkrachten zijn er niet meer zoveel 

 

 

 



Wel of geen personeel 

 

 Voordelen van eigen personeel: 

 

- het zijn vakmensen 

- personeel is al vele jaren in dienst 

- uw zorg voor werkgelegenheid 

- u wilt het personeel het liefst behouden 

 

 

 Nadelen van eigen personeel: 

 

- kosten, kosten en nog eens kosten  

- situatie als er even geen werk is 

- nieuwe regelgeving, denk aan WW en Ziektewet, helpt u ook niet verder 

 

 



Ontwikkelingen & Trends 

VOF 

Vennoten 

 zijn 
medewerkers 

Beherend 
vennoot u in de 

rol als (ex 
ondernemer) 

 

Vakmanschap, ondernemer zijn met elkaar combineren 

 

Hoe ? 

 

        

 



Ontwikkelingen en trends, vervolg 

 Voordelen van Vennootschap onder Firma 

 

 Personeel is betrokken bij de nieuwe onderneming 

 

 U, de ondernemer, doet het werk waar u goed in bent: binnen halen van de 

klussen, facturering, inkoop van materialen, verzekeringen etc. 

 

 Het personeel, doet het werk waar zij goed in zijn: lekker met de handen 

bezig zijn, hun vak uitoefenen !!! 

 

 Gemotiveerd personeel voelt zich meer betrokken bij de onderneming, men is 

nu ook “eigen baas” 



Een vennootschap, mooi verhaal maar …….. 

 

 

Argumenten om als werknemer dit niet te doen: 

 

 mijn “zekerheden” vallen weg 

 moet ik mijn huis verkopen als het niet goed gaat met de vennootschap? 

 angst voor het onbekende 

 

 



Is er nog een toekomst voor bedrijven met personeel ? 

                       JA 

 
 Hoe dan ? 

 

 Goede voorlichting en begeleiding 

 

 Bezwaren van werknemers wegnemen 

 
 Door wie ? 
 



Uw financiële dienstverlener zoals: 

 

   NOA Verzekeringsdienst 

     

   Assurantietussenpersoon 

 

  Accountant 

 

  Bankadviseur 

 

  Brancheorganisatie 

     

  Etc. etc…………….. 

 

     


