
 

 

 
 
 
 
 
PERSBERICHT 
 
BRAINNET INITIEERT DENKTANK VAN EXPERTS VOOR EERLIJKE EN FLEXIBELE ARBEIDSMARKT  
 
 
NIEUWEGEIN, 19 AUGUSTUS 2015 - Brainnet, expert en Managed Service Provider voor flexibele arbeid, 
lanceert EerlijkeFlex, een denktank over de toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. Op 
www.eerlijkeflex.nl geven experts uit verschillende branches hun visie op de uitdagingen, ontwikkelingen en 
vereisten van een steeds flexibeler wordende arbeidsmarkt. Met het initiatief ondersteunt Brainnet 
overheden, wet- en regelgevers, HR-managers, directies en zelfstandigen in hun zoektocht naar nieuwe, 
vruchtbare en flexibele arbeidsrelaties. Zo werkt Brainnet aan een eerlijke flexmarkt.  
 
Aan de denktank EerlijkeFlex werken experts als Aukje Nauta (bijzonder hoogleraar en SER-kroonlid), Adjiedj 
Bakas (trendwatcher), Prof. dr. mr. Leo Witvliet (hoogleraar interim management), mr. Jan Henk van der 
Velden  (Wijn & Stael advocaten), Farid Tabarki (oprichter Studio Zeitgeist), Hans Biesheuvel (voorzitter 
stichting ONL) en vele anderen mee. 
 
De eerste zet van de denktank is een online platform: www.eerlijkeflex.nl. Op dit platform geven 
aangesloten experts vanaf vandaag hun visie op de flexmarkt en bijbehorende zaken. Regelmatig 
worden nieuwe visies van experts toegevoegd. Daarnaast zal de denktank meningen en 
verwachtingen uit de markt ophalen, zowel bij zzp’ers als bij uitzenders, detacheerders en 
payrollbedrijven. Ook organiseert de denktank rondetafel discussies met HR-managers, aangesloten 
experts, overheidsvertegenwoordigers en zzp’ers.  

 
“De huidige wet- en regelgeving rondom arbeidsrelaties is verouderd”, aldus Arno Lugthart, directeur van 
Brainnet. “De regering probeert de wetgeving op te lappen en plakt pleisters op de grootste gaten, maar gaat 
daarbij nog steeds uit van het verkeerde principe: dat we moeten beschermen wat vroeger goed was. Daar 
gaat het mis: medewerkers van vandaag hebben andere wensen en eisen dan vroeger. Volgens het CBS zijn er 
inmiddels ruim 2,4 miljoen flexibele arbeidskrachten in Nederland, waarvan ruim 850.000 zzp’ers. De meeste 
van hen kiezen bewust voor die flexibiliteit. Uit onderzoek blijkt bovendien dat zzp’ers gelukkiger zijn dan 
werknemers in vaste dienst. Waarom moeten we dan koste wat het kost die oude arbeidsrelaties, gebaseerd 
op vastigheid, blijven nastreven?” 
 
Lugthart vervolgt: “De regering baseert haar huidige beleid op een kleine groep zzp’ers. Wij willen met dit 
platform alle flexibele arbeidskrachten én zzp’ers, maar ook bedrijven die met hen samenwerken een stem 
geven. Door onafhankelijke experts hun visie te laten geven op de arbeidsmarkt van de toekomst, hopen we 
alle betrokken te inspireren en te ondersteunen om samen te werken aan een eerlijke flexmarkt. Waar 
flexwerker en opdrachtgever weten waar ze aan toe zijn. Op alle vlakken.” 
 
 

### 
 
NOOT VOOR DE REDACTIE: 
Brainnet is initiatiefnemer van het platform EerlijkeFlex. 
Brainnet, is opgericht in 1996 en voert voor haar klanten het gehele inhuurproces uit in de rol van Managed 
Service Provider. Brainnet is tweevoudig winnaar van de FD Gouden Gazellen Award (2012-2013) en winnaar 
van de High Growth Award Midden Nederland (2013). Brainnet had in 2014 een omzet van € 280 miljoen. Zie 
ook: www.brainnet.nl 
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Voor meer informatie, interviewverzoeken en beeldmateriaal:  
DOK30 Communicatie 
Sabine Steen-Lakerveld 
T: 06-53965654 
E: sabine@dok30.nl  
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