16 ECONOMIE

woensdag 24 augustus 2016

In de schijnwerpers

Naast boegbeeld van de Nederlandse agrofoodsector is Aalt Dijkhuizen nu ook het
gezicht van een webshop in China.

Z

AALT DIJKHUIZEN

ijn foto prijkt prominent op Holland
Buy. Bij die nieuwe winkel op Alibaba’s handelsplatform Tmall Global
kunnen Chinezen vanaf nu Brinta, soepen
van Struik of Friso-melk bestellen.
Dijkhuizen, de voormalige bestuursvoorzitter van ’s werelds belangrijkste landbouwuniversiteit, werd geboren als negende
kind van een Gelderse melkveehouder met
tien koeien. Zijn broer nam de boerderij
over, zelf ging hij agrarische economie studeren. Na een carrière in de wetenschap verruilde hij het hoogleraarschap voor een directiezetel bij veevoerproducent Nutreco.
Als bestuursvoorzitter van de universiteit
keerde hij veertien jaar later in Wageningen
terug, zonder zijn banden met de agrofoodsector door te snijden. Hij hield allerlei nevenfuncties, onder andere bij
frisdrankproducent Refresco en
veefokker Hendrix Genetics. De
universiteit runde hij als een bedrijf. Dat leverde
een spectaculaire
groei van studenten en onderzoeksbudgetten
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Zo bleek de burgemeester van Peking vijf
jaar geleden tijdens een werkbezoek aan Amsterdam meer interesse te hebben in intensieve tuinbouw dan in musea. Dus regelde Dijkhuizen een bezoekje aan Bleiswijk. Inmiddels leidt hij het Holland Center in Shanghai, dat de brug moet slaan tussen Nederlandse agrofoodbedrijven en Chinese consumenten. Ons veilige voedsel (Nutrilon!)
staat in hoog aanzien. Het aanbod op Holland Buy is nu nog beperkt, maar dat zal volgens Dijkhuizen snel veranderen zodra Alibaba ook handel in verse producten toestaat.
Annemieke van Dongen

Flitsen
■ De grote productieproblemen bij zes fa-

brieken van Volkswagen lijken voorbij. De fabrikant heeft een deal gesloten met de leverancier waardoor de productie weer op gang kan
komen, bevestigt Volkswagen.
■ De huurprijzen in de vrije sector zijn de afgelopen drie jaar sterker gestegen dan prijzen
van koopwoningen, blijkt uit onderzoek van makelaarsvereniging NVM en Ortec Finance.
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Citi gaf een
koopadvies
voor het
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nieuwe fase in.
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Nieuwe wet DBA verergert effecten

Er is een enorme concurrentieslag gaande onder
freelancers. Al drie jaar op rij lopen hun tarieven terug,
aldus Maurice Limmen van CNV. Alleen ervaren,
gespecialiseerde ict-profs hebben er geen last van.
Natasja de Groot
Utrecht

Een vetpot is het niet voor veel
freelance tekstschrijvers, communicatie- en marketingmensen,
websitebouwers of financieel administratief werkers.
Freelancers vragen nu gemiddeld 43 euro per uur, een jaar geleden was het nog 44 euro. Het
lijkt misschien een marginaal verschil, maar zeker afgezet tegen de
54 euro die zij nog in 2013 vroegen, is hun inkomen fors teruggelopen.
Deze cijfers zijn afkomstig uit
een onderzoek van bemiddelingsorganisatie voor zelfstandigen,
Hoofdkraan.nl. Dit platform
brengt elk jaar onderzoek naar
freelancetarieven naar buiten en
ziet de tarieven al jaren – gemiddeld genomen – dalen.
De freelance managers zijn het
hardst geraakt in hun portemonnee. Hun tarieven zijn dit jaar
met 16 procent teruggelopen, van
47 euro naar 40 per uur. De verschillen qua beloning lopen wel
aardig uiteen per branche én regio. Vorig jaar waren freelancers
in Flevoland nog de goedkoopste
van Nederland, nu heeft Drenthe
deze oneervolle positie overgenomen.
Ter illustratie: voor het maken
van een WordPress website krijgen freelancers in Noord-Holland gemiddeld 48 euro per uur,
terwijl Drentse freelancers hetzelfde werk doen voor 30 euro.
Het lijkt een opmerkelijke ontwikkeling, juist omdat de arbeidsmarkt aantrekt. Dus – zo zou je
kunnen verwachten – zijn er
meer klussen te vergeven én kunnen de prijzen wel stijgen. Niet
dus.

Schijnzelfstandigheid
Goossens heeft daar wel een paar
verklaringen voor. De snelle toename van het aantal freelancers
is een belangrijke. Logischerwijs
geldt: hoe meer freelancers er
zijn, hoe groter de concurrentie
en daarmee groeit de noodzaak
om de tarieven wat te laten zak-

ken om toch aan een opdracht te
komen.
De andere verklaring van Goossens: door de nieuwe Wet DBA
(Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) zijn werkgevers
huiveriger geworden om werk
door freelancers te laten doen. Deze nieuwe regeling die per 1 mei
is ingegaan, moet schijnzelfstandigheid van zzp’ers tegengaan
die eigenlijk gewoon bij een be-
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■ Freelancers uit NoordHolland zijn met een gemiddeld uurtarief van 45 euro
de duurste van Nederland.

■ Freelancers beneden de
rivieren verliezen in 2016
gemiddeld 9 procent van
hun tarief.

■ De goedkoopste freelancers zijn in Drenthe te vinden, waar gemiddeld 39 euro per uur gevraagd wordt.
BRON HOOFDKRAAN

drijf in dienst zijn. Opdrachtgevers mogen freelancers wel opdrachten geven, maar er mag
geen gezagsverhouding bestaan.
In dat geval bestempelt de fiscus
de werkrelatie als dienstverband
en moet er loonheffing betaald
worden. Door het bedrijf welteverstaan. Het gevolg is: meer vissers moeten in een kleinere vijver vissen. Oftewel: nog meer
concurrentie en nog lagere tarieven.
De angst bij opdrachtgevers en
de gevolgen voor de inkomsten
van freelancers herkennen ze bij
ZZP Nederland wel. Daar zijn de
afgelopen maanden honderden
meldingen binnengekomen van
mensen die merken dat bedrijven hun opdrachten intrekken.
De belangenbehartiger denkt dat
er veel onduidelijkheid is over de
wet en dat die ervoor zorgt dat
opdrachtgevers het zekere voor
het zekere nemen en kiezen voor
een ‘veilige’ payrollconstructie.

Fatsoenlijk
Vakbondsvoorman Maurice Limmen van CNV maakt zich er behoorlijk boos over. Hij wil dat de
tarieven van freelancers en zzp’
ers ook in de cao worden opgenomen, zodat het onmogelijk wordt
om te concurreren op prijs.
„Freelancers horen fatsoenlijk
betaald te worden. Nu concurreren ze elkaar naar het putje. De
werkgevers spelen ze tegen elkaar uit. En dan moet je het ook
even het volgende bedenken: als
je niet voldoende betaald krijgt,
hoe moet je je dan verzekeren of
hoe moet je dan pensioen opbouwen?!”
Overigens zitten lang niet alle
freelancers in zo’n uitzichtloze situatie. Ervaren gespecialiseerde
ict-professionals hebben weinig
te klagen, weet Bart Timmer van
The Future Group. Voor hem en
zijn ict-collega’s zitten de tarieven juist sinds 2015 in de lift. „Bedrijven willen ons heel graag in
dienst nemen, ook al zijn wij
duurdere krachten. Maar veel van
ons willen helemaal niet in loondienst.”

