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Een zorgvuldige focus op die 
compliance is vooral zo belangrijk 
omdat er veel meer bij komt kijken 
dan vroeger. De inzet van flexibel 
personeel brengt tegenwoordig 
eenvoudigweg veel verplichtingen 
met zich mee. Deze verplichtingen 
komen van buitenaf (door wet- en 

regelgeving), maar ook van de 
interne organisatie, die een bepaal-
de werkwijze wil afdwingen. Denk 
bijvoorbeeld aan de procuratiestruc-
tuur, waarin wordt vastgelegd wie 
binnen de organisatie op specifieke 
momenten tekenbevoegd is. Het 
doel van het inrichten van een 

Een compliant inhuurproces is van groot belang. 
Organisaties die hun compliance niet op orde hebben 
lopen immers meerdere risico’s. Ze kunnen met 
onverwachte kosten worden geconfronteerd 
of – minstens net zo riskant – reputatieschade lijden. 

compliant proces is eenvoudig: 
U creëert een omgeving waar u er 
blind op kunt vertrouwen dat alles 
verloopt volgens de wet- en regel-
geving én volgens de regels die 
uw eigen organisatie rondom 
compliance nastreeft. Zo worden 
alle twijfels weggenomen: De 
organisatie waarborgt integriteit 
in het inhuurproces en dat geeft 
vertrouwen. Hoe zo’n situatie 
wordt bereikt? Daarover gaan de 
volgende hoofdstukken. In dit 
whitepaper laten we concreet zien 
hoe u zorgt voor compliance rond-
om inhuur in de eigen organisatie. 



Plan
In deze fase gaat het erom dat 
gedefinieerd wordt wat de 
organisatie nodig heeft om 
compliant te zijn. Denk aan alle 
gegevens die de organisatie op 
persoonsniveau in het systeem 
moet hebben om te voldoen aan 
wet- en regelgeving. Neem 
bijvoorbeeld een zzp’er in de 
jeugdgezondheidszorg. Over 
welke documenten moet hij of zij 

beschikken? Het gaat dan om 
een geldig ID, een VOG, een 
aansprakelijkheidsverzekering, 
etcetera.  

Do
In de ‘Do’-fase wordt alle 
informatie opgehaald die nodig is 
en wordt alles volledig transparant 
vastgelegd: Als een professional 
aangeeft dat hij de Nederlandse 
nationaliteit heeft, dan plaatst de 
verantwoordelijke manager een 
verklaring in het dossier dat hij 
dit ID persoonlijk heeft gezien.

Check
Zorg ervoor dat de geldigheid van 
alle documenten op het juiste 
moment wordt gecheckt. Ook 
deze controle – én de zorg dat die 
controle op het juiste moment 
plaatsvindt – is een belangrijk 
onderdeel van een compliant 
proces. U wilt immers niet dat 

iemand weliswaar bij indiensttre-
ding over de juiste documenten 
beschikte maar dat één van die 
documenten na zes maanden 
verlopen blijkt te zijn. Dus: een 
zzp’er heeft aangegeven over een 
werkvergunning te beschikken. 
Zorg dat het systeem ‘weet’ tot 
wanneer deze vergunning geldig is 
en tijdig checkt of de vergunning is 
verlengd. 

Act 
Deze vierde stap ‘Act’ gaat over het 
naleven van alle processtappen en 
activiteiten die u met elkaar bent 
overeengekomen. Dit raakt ook aan 
de cultuur van de organisatie: Zie 
alle processtappen als stoplichten 
die op groen moeten staan om 
door te kunnen gaan. Staat een 
van de stoplichten in het proces op 
rood? Handel daar dan naar. Ofwel: 
er moet een afrekening zijn op 
non-compliant gedrag.

Wij raden organisaties aan om hun processen 
zodanig in te richten dat continu wordt 
gefocust op het naleven – en het verbeteren - 
van de compliance. Ons advies is om hiervoor 
de zogenaamde Plan Do Check Act cyclus te 
implementeren. Door het toepassen van deze 
methodiek houdt u grip op ieder onderdeel van 
het proces en zorgt u bovendien dat alle stappen 
voor de betrokkenen transparant zijn:

PLAN DO

ACT CHECK

Zorg voor een waterdicht proces: 
Plan Do Check Act

PLAN DO CHECK ACT1



Hoe zorgt u dat uw organisatie de 
cyclus die we hiervoor beschreven 
duurzaam kan naleven in de prak-
tijk? Voor iedere opdrachtgever 
geldt dat het in de loop der jaren 
steeds moeilijker is geworden om 
de inhuur volledig compliant te 
organiseren. Er zijn eenvoudigweg 
steeds meer ‘spelregels’ waaraan 
een opdrachtgever moet voldoen.
Het bijhouden van alle persoons-
gegevens in een mapje of een 
Excel-sheet is vandaag de dag 
eigenlijk een recept voor 
problemen. Want hoe zorgt u dat 
altijd op tijd gecontroleerd wordt 

of die VOG en die andere 
documenten nog geldig zijn? 
Hoe zorgt u dat uw systeem 
volledig GDPR-proof is als 
handmatig moet worden 
bijgehouden wanneer gegevens 
van een medewerker uit het 
systeem verwijderd moeten 
worden? 

Betrouwbare processen 
op vier niveaus
Wij zijn er bij Netive van overtuigd 
dat de beste – en misschien wel 
de enige - oplossing in deze 
complexe realiteit ligt in 

automatisering door middel van 
een slim, flexibel en betrouwbaar 
systeem. Daarom hebben wij een 
‘Compliant Management Systeem’ 
ontwikkeld. Dit systeem is 
opgebouwd als een documenten-
catalogus waarin alle stoplichten 
automatisch op het juiste moment 
van groen op rood springen. Is een 
werkvergunning verlopen? Dan 
krijgt de verantwoordelijke voor het 
dossier automatisch een alert en 
kan hij of zij pas met de betreffen-
de medewerker door als de 
werkvergunning verlengd is en het 
stoplicht weer op groen springt. 

Om een transparant en 
betrouwbaar proces te garanderen 
hebben wij ons systeem zodanig 
ingericht dat alles op vier niveaus 
wordt geregeld:

Het niveau van lokale en 
Europese wetgeving

Het niveau van de 
leverancier (denk ook
aan het vermijden van 
strategische risico’s)

Het niveau van 
de medewerker

Het niveau van de opdracht

Door alle activiteiten op al deze 
niveaus goed te organiseren 
kunnen we de strategische en 
operationele risico’s die we in 
de vorige paragraaf beschreven 

Hoe zorgt u dat uw organisatie de cyclus die we 
hiervoor beschreven duurzaam kan naleven in de 
praktijk? Voor iedere opdrachtgever geldt dat het 
in de loop der jaren steeds moeilijker is geworden 
om de inhuur volledig compliant te organiseren. 
Er zijn eenvoudigweg steeds meer ‘spelregels’ 
waaraan een opdrachtgever moet voldoen.

Maak gebruik van een 
‘Compliant Management System’

COMLIANT MANAGEMENT SYSTEM2

‘Wij zijn er bij Netive van overtuigd dat 
de beste oplossing in deze complexe 
realiteit ligt in automatisering door 

middel van een slim, flexibel en 
betrouwbaar systeem’



Om toe te werken naar een compliant inhuurproces 
is het van belang dat u goed weet wat de risico-
gebieden zijn. De Amerikaanse wetenschappers 
Robert Kaplan en Anette Mikes definieerden drie 
verschillende risicogebieden: externe risico’s, 
strategische risico’s en operationele risico’s. 

Externe risico’s
Het gaat hier om risico’s die buiten uw eigen 
organisatie ontstaan en waar de organisatie geen 
enkele invloed op heeft. De organisatie kan wel 
maatregelen nemen cq. anticiperen op een situatie 
waarin zo’n risico optreedt, maar heeft geen grip op 
de vraag of deze risico’s wel of niet zullen optreden. 

Strategische risico’s
Strategische risico’s houden direct verband met 
de strategische beslissingen die u als organisatie 
neemt. Strategische risico’s kunnen zowel gewenst 
zijn (een innovatie in de markt zetten) als ongewenst 
(samenwerken met leveranciers die snel en goed-
koop zijn, maar niet compliant). 
 

Operationele risico’s 
Deze derde categorie heeft betrekking op de 
dagelijkse activiteiten van de interne organisatie. 
Denk bijvoorbeeld aan de vraag welke documenten 
uw nieuwe medewerker nodig heeft op die specifieke 
opdracht die volgende week begint. Welke interne 
mechanismen heeft de organisatie om te zorgen 
dat alle documenten op tijd in orde zijn en om te 
voorkomen dat de controle op die documenten 
onvoldoende plaatsvindt? 

De mate waarin we de strategische en operationele 
risico’s beheersen heeft veel te maken met onze 
cultuur: Welk gedrag vertonen we? Leven we de 
regels na die we hebben opgesteld?

Ken de risicogebieden

wegnemen. Daarbij relateert het 
niveau van de leverancier vooral 
aan strategische risico’s en het 
niveau van de medewerker en de 
opdracht aan operationele 
risico’s; het gaat in het laatste 
geval immers om het goed 
beheren van alle documenten 
die u in uw dagelijkse operatie 
nodig heeft. 

Het leveranciersdossier
Laten we nog even inzoomen op 
het niveau van de leverancier: In 
het leveranciersdossier kunnen 
bijvoorbeeld inleenvoorwaarden, 
een getekende raamovereen-
komst en een accountants-
verklaring worden opgenomen. 
Het systeem kan ook vastleggen 
dat een leverancier de Waadi-
registratie heeft en dus mag 

uitzenden. Is deze registratie er 
niet, dan staat bij deze leverancier 
het stoplicht simpelweg op rood. 
Als alle stoplichten bij een 
leverancier op groen staan, 
dat geeft dat vertrouwen: de 
inhurende manager weet dat bij 
deze leverancier de zaken goed 
geregeld zijn en er dus geen risico 
bestaat dat er een naheffing van 
de Belastingdienst komt. 

Zoals eerder gezegd gaat het hier 
niet alleen om het op orde hebben 
van de systemen, maar ook om 
de cultuur van de organisatie: In 
een cultuur waarin nog wel eens 
een oogje wordt dichtgeknepen 
met betrekking tot de benodigde 
documenten omdat een bepaald 
bureau hele goedkope krachten 
levert, kunnen nog zulke mooie 

systemen worden opgetuigd: Er 
komt een moment dat het misgaat. 
Hier komt de ‘Act’ in het rijtje Plan 
Do Check Act om de hoek kijken: 
We moeten zowel het systeem 
goed optuigen als de naleving 
waarborgen.


