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      Handtekening ZZP’er:  

 

 

 

Kruis per vraag het antwoord aan dat op deze ZZP’er (het meest) van toepassing is: 

 

Punte

n: 

 

De ZZP’er (1) Hoe ziet de opdrachtenportefeuille van de ZZP’er er uit?  

 a. werkt nu voor verschillende opdrachtgevers naast elkaar 10 

 b. werkte de afgelopen 12 maanden voor verschillende opdrachtgevers 6 

 c. werkt nu voor 1 opdrachtgever en werkte de afgelopen 12 maanden alleen voor 
diezelfde opdrachtgever 

0 

De opdracht (2) Hoe is de opdracht omschreven?  

 a. Uit de omschrijving valt objectief op te maken dat het een klus met een kop en een 
staart is en/of met hard gedefinieerde te behalen resultaten 

10 

 b. Uit de omschrijving valt objectief op te maken dat voor het uitvoeren van de 
opdracht een specifieke expertise vereist wordt (a. en b. kunnen samen gaan) 

6 

 c. Er is sprake van een bepaald project, maar uit de omschrijving valt niet echt op te 
maken wanneer de opdracht afgerond zal zijn 

4 

 d. Er wordt alleen een functie vermeld 0 

 

De ZZP’er in 

relatie tot de 

opdracht 

(3) welk antwoord is van toepassing:  

 a. De ZZP’er levert via de opdracht een specifieke expertise, die bij de klant niet 
aanwezig is (aanwijsbare toegevoegde waarde) 

10 

 b. De ZZP’er is weliswaar in het bezit van specifieke expertise, maar die is ook bij de 
klant aanwezig ( toegevoegde waarde van die expertise niet prominent) 

6 

 c. De ZZP’er oefent een bepaalde functie uit, die ook wordt uitgeoefend door 
werknemers in het bedrijf van de klant. ZZP’er levert dus primair  ‘capaciteit’.    
 

0 

   

Bonus/maluspunte

n 

ZZP’er heeft substantiële investeringen gedaan in zijn eigen bedrijf (d.w.z. meer dan alleen 

een auto, laptop en gewoon gereedschap; dus bijvoorbeeld: specialistische apparatuur) 

6 

 ZZP’er draait bij klant mee in overleggen (zonder noodzaak voor opdracht) -min 4 

 ZZP’er volgt opleiding via klant -min 4 

 De klachtenprocedure van de klant geldt ook voor de ZZP’er -min 4 

 ZZP’er draagt herkenbare bedrijfskleding van de klant -min 6 

 De ZZP’er oefent een bepaalde functie uit, die ook wordt uitgeoefend door werknemers in 

het bedrijf van de klant en hij wordt door de opdrachtgever aangestuurd op dezelfde voet 

als die andere werknemers en/of flexmedewerkers in vergelijkbare functies. D.w.z. qua 

functioneren, meedraaien, instructies, controle, evaluatie. 

-min 10 

Uitslag: 16 punt of meer = OK  

 10 t/m 15 punt = bespreekgeval (KvK erbij pakken, beoordelen evt. reparatie-opties)  

 Minder dan 10 punt = inhoudingsplichtgevaarlijk, omzetten naar bijv. een 

detacherings- of uitzendcontract, een fee, VUR of stoppen 
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      Handtekening ZZP’er:  

Beslisboom  

 

Geeft antwoord op de vraag:  

 

Kan ik deze ZZP’er contracteren op deze opdracht? 
 

 
 
 
1  Heeft deze ZZP’er duidelijk bepaalde expertise in huis? 
Ja  > ga naar 2 
Nee  > ga naar 3 
 
2  Wordt voor deze opdracht specifiek om die expertise gevraagd? 
Ja  > ga naar 4 
Nee  > ga naar 3 
 
3  Kent de opdracht een duidelijke kop en staart en/of definieerbare te behalen  
 doelen/eindresultaten? 
Ja > ga naar 4 
Nee > ga naar 5 
 
4  Is dit ook duidelijk in de opdracht geformuleerd en vastgelegd? 
Ja > ga naar conclusie A 
Nee > ga naar 5 
 
5  Heeft de ZZP’er een klantenkring of tenminste 3 verschillende opdrachtgevers in de  

laatste 12 maanden gehad? 
Ja  > ga naar 6 

Nee > ga naar conclusie B 

 

6  Kan de ZZP’er zich vrij laten vervangen? 

Ja > ga naar 7 

Nee > ga naar conclusie B 

 

7 Betreft het een opdracht van maximaal 6 maanden? 

Ja > ga naar conclusie A 

Nee > ga naar conclusie B 

 

Conclusie A = contracteren is mogelijk 

Conclusie B = contracteren is niet mogelijk. Alternatief is om deze ZZP’er een loondienst aan te 

bieden of om een andere ZZP’er voor deze opdracht te zoeken. 

 

Deze conclusies gelden alleen indien er met overtuiging ja of nee kan worden geantwoord.  

Bij twijfel, vraag door of bel naar jouw Backoffice Consultant.  

mailto:info@helloflexpeople.com

