
GOED  OPDRACHTGEVERSCHAP
GEWOON DOEN !   

 

 

Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag  

6  S E P T E M B E R  2 0 1 8   •   1 4 : 3 0  U U R  

Op donderdag 6 september 2018 organiseren AWVN, PZO en Platform
zzp-dienstverleners een bijeenkomst over goed opdrachtgeverschap.

Een belangrijk onderwerp, nu het steeds vanzelfsprekender is dat
zelfstandigen voor, met en in bedrijven aan het werk zijn. Toch zien we
dat vooral de do’s en don’ts van werkgeverschap de aandacht krijgen,
terwijl die van opdrachtgeverschap onderbelicht blijven. In de relatie

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is nog een flinke verbeterslag
te maken. Daar willen we met u over in gesprek. 

Wat is goed opdrachtgeverschap precies? Hoe zorgt goed
opdrachtgeverschap voor optimale samenwerking tussen opdrachtgever
en tijdelijke arbeidskrachten? Hoe draagt goed opdrachtgeverschap bij

aan de kwaliteit van het werk van de zzp’er én de organisatie? Wat
kunnen we leren van de Code Goed opdrachtgeverschap en de Code

verantwoordelijk marktgedrag? Hoe bewerkstelligen we dat
opdrachtgevers op een andere manier naar het inhuurproces van

tijdelijke arbeidskrachten gaan kijken? Deze en andere vragen komen
aan bod op deze bijeenkomst.  

Dagvoorzitter van deze bijeenkomst: Esther van Rijswijk



AANMELDEN
Stuur vóór half augustus 2018 een e-mail met je

contactgegevens (naam, bedrijfsnaam, adres en

telefoonnummer) naar secretariaat@pzo.nl. De

bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk.  

14:30-15:00 INLOOP 

Interview met Arjan van den Born ( Hoogleraar Ondernemerschap en Academisch Directeur
JADS (www.jads.nl); de samenwerking tussen Tilburg University en Technische Universiteit
Eindhoven op het gebied van data science.): Wat is goed opdrachtgeverschap en wat is het

(beslist) niet? Interview wordt afgenomen door Esther van Rijswijk.   
 
 

Kees Blokland (Stichting Verantwoordelijk Marktgedrag): Code Verantwoordelijk
Marktgedrag een voorbeeld van een best practice op dit terrein.

15:00-15:30 INTERVIEW

 
15:30-16:00 PRAKTIJKVOORBEELD

16:00-16:30 PANELDISCUSSIE: GOED
OPDRACHTGEVERSCHAP IN DE PRAKTIJK. WAT GAAT ER

GOED EN WAT GAAT ER FOUT BIJ DE INHUUR VAN
TIJDELIJKE ARBEIDSKRACHTEN?

PROGRAMMA

Panelleden: Margreet Drijvers (PZO), Harry van de Kraats (AWVN) en Jurriën Koops
(ABU). Paneldiscussie wordt geleid door Esther van Rijswijk.

16:30-17:30 NETWERKBORREL


