
 

Payroll biedt 45 plussers kansen 

Betere informatie over payrolling leidt tot minder koudwatervrees bij een groot deel van de 
Nederlandse beroepsbevolking blijkt uit een representatief onderzoek van Markteffect uitgevoerd 
in opdracht van WePayPeople. Managing director Julius Kousbroek: “Onbekend maakt onbemind  
en dat geldt helaas ook voor de payrollbranche. Wanneer uit onderzoek naar voren komt dat 
mensen denken via payrolling geen pensioen op te bouwen of het recht op een WW-uitkering te 
verliezen terwijl het tegenovergestelde het geval is, hebben wij als branche nog heel wat te 
winnen.”  

Meer dan de helft (56%) van de Nederlanders is niet bekend met wat payrolling inhoudt. Tevens blijkt 
dat werklozen ouder dan 45 jaar minder snel geneigd zijn om een functie via payrolling aan te nemen 
terwijl  65% van deze groep aangeeft er zeker van te zijn over 12 maanden geen inkomen uit arbeid te 
ontvangen. De groep werkzoekenden (55-66 jaar) vormt een belangrijk deel, namelijk 1,1 miljoen 
Nederlanders,  van het arbeidspotentieel. Julius Kousbroek: “Veel vakmensen hebben moeite hun 
loopbaan gezond af te ronden tot de AOW-leeftijd of worden noodgedwongen zzp’er. Vijfenveertig 
plussers hebben met hun kennis en ervaring de arbeidsmarkt veel te bieden. Door payrollbedrijven 
kunnen werkgevers laagdrempelig kennis maken met deze waardevolle arbeidskrachten.”  

Uit het onderzoek blijkt dat 58% van de ondervraagden vindt dat een arbeidscontract voor onbepaalde 
tijd steeds minder waard is. Redenen van respondenten om wel een functie via payrolling aan te nemen 
zijn flexibiliteit, goede ervaringen met payrolling en om binnen te komen bij een bedrijf.  Van de 
ondervraagden overweegt 14% als zzp’er aan de slag te gaan maar ziet op tegen verantwoordelijkheden 
zoals boekhouding, belastingaangifte en afdracht van sociale premies. “Juist nu door de 
inwerkingtreding van de Wet Arbeidsmarkt in Balans een vlucht in schijnzelfstandigheid dreigt, de 
pensioenleeftijd opschuift en het kabinet pleit voor verhoging van de arbeidsparticipatie, is het tijd om 
de misverstanden omtrent payrollbedrijven definitief naar het rijk der fabelen te verwijzen. De 
flexbranche en payrollbedrijven in het bijzonder kunnen de komende jaren het verschil maken op de 
arbeidsmarkt”, aldus Kousbroek.    

Bureau Markeffect uit Eindhoven is door WePayPeople gevraagd om de kennis over payrolling onder 
de Nederlandse beroepsbevolking te peilen, het onderzoek vond plaats onder 1228 respondenten. 

WePayPeople regelt alles rondom de verloning van vaste medewerkers en flexwerkers, treedt op als 
IND referent en kan verblijfsvergunningen voor kennismigranten aanvragen. WePayPeople won al acht 
keer de FD Gazellen Award en verloont jaarlijks meer dan 10.000 mensen. Bovendien biedt 
WePayPeople de in deze markt zo gewenste betrouwbaarheid en stabiliteit, onder andere door middel 
van een NEN 4400-1 certificering en aansluiting bij de Nederlandse Bond voor Bemiddelings- en 
Uitzendondernemingen (NBBU).  
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daniël Meis via d.meis@wepaypeople.nl. 


