Hbo-docent
dupe van
schijnconstructies
Rond de externe inhuur van hbo-docenten
hangt een dichte mist. Het Onderwijsblad
ontdekte dat drie grote hogescholen
externe docenten inhuren via een eigen
payrollbedrijf. Juridisch mag dat, maar
het leidt tot een oneerlijke tweedeling
onder het personeel.
Tekst Yvonne van de Meent Beeld Typetank
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‘Het mag,
maar er
is ook een
ethische
benadering’
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Ook bij HAN Flex en HvA Jobservice worden zzp’ers met
een payroll-constructie ingehuurd, maar alleen als ze

Schijnconstructie
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tevens directeur HR is van de HAN. “Dat is volgens onze

belanden”, stelt Dorien van de Pas, senior

adviseurs juridisch niet houdbaar.”

beleidsadviseur arbeidsmarkt bij de AOb.

De HAN is al twee jaar bezig met het afbouwen van het

Ze denkt dat er een goede kans is dat de

“oneigenlijk gebruik van de zzp-constructie”. De overgro-

rechter deze werkwijze zal doorprikken

te meerderheid van de zelfstandigen is in dienst gekomen

als schijnconstructie. “Zeker als zo’n uit-

bij de hogeschool, stelt Van Boxtel. Toch is de omzet van

zendbureau alleen personeel uitleent aan

HAN Flex de afgelopen twee jaar met 20 procent geste-

de eigen organisatie lijkt het me duidelijk

gen naar zeven miljoen euro. Dit jaar staan er elfhonderd

dat de rechter de hogeschool als werkgever

docenten op de payroll die gemiddeld 45 uur bij de HAN

zal beschouwen en niet de payrollorgani-

voor de klas staan. Terwijl er maar 32 flexdocenten via

satie.” Maar van een gang naar de rechter

een uitzendbureau worden ingehuurd. Zij werken gemid-

is het nog niet gekomen. “We hadden een

deld 150 uur bij de HAN. Niet zo vreemd, bij een com-

keer een payroller die het aandurfde, maar

mercieel uitzendbureau is payrollen al snel dertig pro-

die kreeg ineens een vaste baan aangebo-

cent duurder, stelt Van Boxtel. “We hoeven geen BTW

den toen we de stap naar de rechter aan-
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De drie directeuren benadrukken dat hun payrollers
financieel niet slechter af zijn dan docenten die in tijdelijke dienst komen bij de hogeschool. Ze worden ingeschaald volgens de hbo-cao, dat is wettelijk zo geregeld,
maar hun rechtspositie verschilt wel. Vooral bij Interval, dat is aangesloten bij brancheorganisatie ABU en de
uitzend-cao hanteert. Inclusief de soepele flexregels die
daarbij horen. Daardoor kunnen Interval-payrollers vier
jaar in tijdelijke dienst blijven op zes arbeidscontracten.
Terwijl tijdelijke medewerkers bij een hogeschool na twee
jaar contracten een vaste baan moeten krijgen. Payrollen

Dé vakbeurs voor professionals
in het KO, PO, VO en MBO

bij Interval kan voor een opleidingsmanager een manier
zijn om een docent langer flexibel inzetbaar te houden,
geeft Ramses de Groot toe.

Ethisch
Juridisch mag het, stelt Johan Zwemmer, docent arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam en advocaat bij
Stibbe. Begin november heeft de Hoge Raad bepaald dat
payrollbedrijven juridisch gezien uitzendbureaus kunnen
zijn, ook al doen ze niet aan werving en selectie.
Het mag dus, maar er is ook een ethische benadering,
stelt de arbeidsjurist: “Een werkgever sluit een cao met
een vakbond en daarin is een heel pakket aan regels en
afspraken vastgelegd. Maar door een detacheringscon-
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structie op te zetten besluit die werkgever dat er voor een
deel van het personeel andere voorwaarden gelden. Dat
betekent dus dat je twee soorten personeel in dienst hebt:
werknemers die onder de cao vallen en voor wie het normale ontslagrecht geldt, en werknemers voor wie andere
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voorwaarden gelden.”
Zwemmer vindt net als de FNV dat de maas in de wet
snel gedicht moet worden, maar de vakbonden kunnen
zelf ook stappen ondernemen. “Ze kunnen het punt bij
de volgende cao-onderhandelingen op tafel leggen en
afspraken maken over de arbeidsvoorwaarden die voor
payrollers gelden. Of afspreken dat er helemaal geen payrolling plaatsvindt.” N
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