Uitnodiging 
Vrijdag 24 November 2017

dé maat in ondernemen

Politieke Ronde Tafel:

Wat maakt dat de nieuwe wetgeving voor
zelfstandig kenniswerkers wel gaat werken?
Namens ABN AMRO en The Future Group mogen wij u welkom heten aan alweer de negende Politieke Ronde Tafel op
vrijdag 24 november. Na Nieuwspoort opent ABN AMRO voor de 2e keer haar deuren en dit keer in haar, net geopende Circl.
Dit circulair centrum, buurthuis, restaurant en rooftopbar is duurzaam ontwikkeld en vormt een inspirerende omgeving
om met elkaar van gedachten te wisselen over de door het nieuwe kabinet gepresenteerde alternatief voor de wet DBA.
Na maanden van onderhandelingen hebben VVD, CDA, D66 en
ChristenUnie onlangs hun plannen gepresenteerd voor de komende kabinetsperiode. Het regeerakkoord stelt dat de Wet
Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) geen helderheid
heeft geschapen voor zelfstandigen die bewust gekozen hebben
voor het ondernemerschap. Ook wordt gesteld dat de wet juist
onrust heeft gebracht waardoor teveel echte zelfstandige ondernemers zijn geraakt. De Wet DBA wordt daarom vervangen.
De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid (vooral aan de onderkant) voorkomen. Hiermee laat de regering zien dat de eerder
gedeelde observaties uit de markt serieus worden genomen.

Zoals bij veel nieuwe wetgeving valt of staat het succes met de
verdere uitwerking en toepassing. De aangesloten politici stellen
jouw inbreng over de do’s en dont’s bij de implementatie van
deze nieuwe wet dan ook zeer op prijs. We spreken dan ook deze
middag met elkaar over de conclusies uit het regeerakkoord.
Want welke vragen leven er bij de tekst uit het regeerakkoord?
Hoe denk je over de uitwerking in de praktijk? En schept het kabinet op deze manier weer een gezond klimaat voor het bedrijfsleven en zelfstandigen? Door met elkaar een dialoog te starten
kunnen we een voorschot nemen op onze gesprekken met het
ministerie. De uitwerking van het regeerakkoord moet immers
nog volgen.
Wij verwelkomen u graag op vrijdag 24 november. Meer informatie over het ontstaan en het doel van de Politieke Ronde Tafel,
maar ook over eerdere gastsprekers, onderzoeken en de deelnemers vindt u hier.

PROGRAMMA
14.30 uur

Ontvangst

15.00 uur

Welkom door Bart Timmer,

		

medeoprichter TFG

15.05 uur

Wrap up ‘zelfstandigen en het 		

		

regeerakkoord’ door Frits Bloemberg,

		

gespreksleider

15.20 uur

Dialoog

16.15 uur

Visie op de arbeidsmarkt door Han

		

Mesters, sector bankier ABN AMRO

17.00 uur

Borrel

18.00 uur

Afsluiting

Aanmelden kan bij Kirsten Sneijderberg via
kirsten.schneijderberg@the-future-group.com



Vergeet niet een parkeerplaats te reserveren bij uw
aanmelding.

Adres
Circl
Gustav Mahlerplein 1
1082 MS Amsterdam

www.the-future-group.com

