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EYE AMSTERDAM 
6 DECEMBER 2022

WELKOM OP HET DVDK 
SEMINAR
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Charlotte Dingemans

Welkom
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Programma

• 14.30 uur Opening – Charlotte Dingemans

• 14.35 – 15.10 uur Paul de Beer

• 15.10 – 15.50 uur Rachel Rietveld

• 15.50 – 16.10 uur Pauze

• 16.10 – 17.00 uur Actualiteiten (aan de hand van uw vragen)

• 17.00 uur Borrel



Van eurosclerose 
naar ADHD 

arbeidsmarkt

Paul de Beer



Nederland als banenmotor
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… maar ook flexkampioen
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… waardoor standaardbanen 
stagneren
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Het standaard 
arbeidsmarktmodel
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Twee obsessies van marktdenkers

➢ Financiële prikkels

➢ Mobiliteit

9



Leuk werk, prettige mensen en 
trots op het werk zijn het 
belangrijkst

69

63

49

41

41

39

37

35

32

30

30

29

24

23

21

17

17

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Inhoudelijk leuk werk

Prettige mensen om mee te werken

Werk waar je zelf trots op bent

Zekerheid om niet zonder werk te raken

Ruimte om initiatief te tonen

Werk waarin je jezelf kunt ontplooien of ontwikkelen

Zelf kunnen beslissen hoe je je werk uitvoert

Goed loon/ salaris

Goede werktijden

Een werkkring waarin je merkt dat je iets kunt bereiken

Werk waarin je andere mensen kunt helpen

Sociale contacten

Een baan die nuttig is voor de samenleving

Goede vakantieregeling/ veel vrije dagen

Niet te veel druk of spanning

Werk waarin je bijdraagt aan het oplossen van sociale, maatschappelijke of milieu-gerelateerde problemen

Werk waar mensen in het algemeen waardering voor hebben

Extrinsiek

Intrinsiek

Tijd en druk

B
ro

n
: A

IA
S-

H
SI

 
(W

W
M

’2
1

)

10



Tevreden werknemers wisselen 
minder vaak van baan
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Baanmobiliteit daalt, interne 
mobiliteit stijgt
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Bijna alle werknemers 
ontwikkelen zich verder
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Consequenties voor de regulering 
van werk

➢ Verschuif focus van flexibele arbeidsmarkt naar duurzame 
arbeidsrelaties

➢ Verschuif focus van financiële prikkels naar kwaliteit van 
werk

➢ Verschuif focus van (externe) mobiliteit naar (interne 
ontwikkeling)

➢ Verschuif focus van formele scholing naar werkplekleren

14



www.waardevanwerk.eu www.aspeditions.be

http://www.waardevanwerk.eu/
http://www.aspeditions.be/


LEGAL TECH

Mr. Rachel Rietveld
R.D.Rietveld@uva.nl

www.magontslag.nl
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Over tien jaar zijn alle juristen vervangen door 
robots

17

14-Dec-22



Een deel van mijn werk kan technologie ook

18

14-Dec-22



Een deel van mijn werk kan technologie beter

19

14-Dec-22



Ook niet-juristen kunnen goede legal tech
toepassingen maken

20

14-Dec-22



Legal Tech 

= 

Rechtsinformatica

=

Digitalisering van juridische processen

Wat is het?

14-Dec-22

21



Juridisch werk laten aansturen door systemen

Juridisch werk laten overnemen door systemen

Juridisch werk veranderen

Wat doet het?

14-Dec-22

22



Het juridisch brein

23

14-Dec-22



Waarom?

24

Juridische kennis
Rechtstoegankelijkheid

Juridische hulp

Juridische hulpmiddelenGeen jargon

Gelijkheid

Duidelijkheid geven

Moderne dienstverlening

Efficiëntie Kostenbesparing

Bereikbaar & Beschikbaar

14-Dec-22



HET BEGIN

14-Dec-22

25



2614-Dec-22

• Fysieke arbeid
• Fabriek centraal

• Standaardisering
• Optimalisering
• Efficiëntie

RATIONALISERING

Bron: Werken aan de robotsamenleving: visies en 
inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie 
en werkgelegenheid, Den Haag, Rathenau Instituut 2015



2714-Dec-22

• Cognitieve arbeid
• Wereld centraal

• Standaardisering
• Optimalisering
• Efficiëntie

RATIONALISERING

Bron: Werken aan de robotsamenleving: visies en 
inzichten uit de wetenschap over de relatie technologie 
en werkgelegenheid, Den Haag, Rathenau Instituut 2015



• Term Artificiële Intelligentie stamt al uit 1955

➢AI-winter 1

• Toename in de jaren 80

➢AI-winter 2

• Toename vanaf 2000

• Nieuwe technieken

• Rekenkracht

Legal Tech nieuw?

14-Dec-22
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• Een set regels om tot een bepaald doel te komen

• Oudste wiskunde!

Algoritme nieuw?

14-Dec-22
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• Algoritmen zijn overal

• Van een simpele opdracht tot de meest 
complexe, ondoorgrondelijke regelsets

• De structuur is kortgezegd: 

‘als …, dan …’

Werken met algoritmen

14-Dec-22

30
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Het leven is eigenlijk 
een grote beslisboom…

14-Dec-22



• Wat doet een jurist in zijn hoofd?

• Regels toepassen

• Beargumenteren

• Feiten kwalificeren

• En ook:

• Laten leiden door emoties en andere factoren

• Hebben van biases

Juridische beslisbomen?

14-Dec-22

32



VOORBEELDEN

14-Dec-22

33



14-Dec-22 34



1. Automatisering processen in bedrijven

2. Automatisering processen in juridische
procedures/documenten

3. Beslis-/expertsystemen

4. Zoeksystemen

5. (Blockchain)

6. (Legal Design)

Categorieën op doel

35

14-Dec-22



Expertsystemen

• Juristen passen logica toe 
op het recht

• Gebaseerd op kennis en
kwaliteiten van experts

• Vertalen

Categorie 3 en 4

36

Machine Learning

• Technisch experts vinden
patronen in data

• Gebaseerd op kwaliteiten van 
software

• Analyseren

14-Dec-22

Artificiële Intelligentie



1. AUTOMATISERING BEDRIJFSPROCESSEN

37

14-Dec-22



• Interne processen fileren;

• Zorgen voor minder fouten;

• Controle uitoefenen.

• Werk van (vaak) niet-juridische afdelingen
overnemen…

Wat doet het?

38

14-Dec-22
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• Concord

• WonderTrack

• TIQ

• DocuSign

Voorbeelden

14-Dec-22
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• Ligo

• Clocktimizer

Voorbeelden

14-Dec-22



2. AUTOMATISERING JURIDISCHE 
PROCEDURES EN DOCUMENTEN

41

14-Dec-22



• Standaardwerk overnemen;

• Kosten verlagen;

• Eenheid aanbrengen;

• Maar niet checken!

• Werk van juristen overnemen…

Wat doet het?

42

14-Dec-22
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• Overeenkomsten.nl

• LegalThings

• Juridox

• Omnius

Voorbeelden

14-Dec-22
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• JuriBlox 

• Modellengenerator

Voorbeelden

14-Dec-22



3. EXPERT-/ BESLISSYSTEMEN

45

14-Dec-22



• Wet- en regelgeving fileren;

• Makkelijker en duidelijker maken;

• Inschatting geven van juridische positie
of informatieverstrekking.

• Werk van juristen en ondersteunende
krachten overnemen…

Wat doet het?

46

14-Dec-22



14-Dec-22
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Fiets weggehaald - bezwaar

https://amsterdam-jb.bridge-to-knowledge.nl/bb.html

https://amsterdam-jb.bridge-to-knowledge.nl/bb.html


14-Dec-22

48

Toeslagen (…?)



14-Dec-22
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Mag Ontslag?



50

Duidelijk rapport

14-Dec-22
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Genereert brieven

14-Dec-22
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Tijdelijk of vast contract?

14-Dec-22
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Zuid-Afrikaans ontslagrecht

14-Dec-22
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Achmea Rechtsbijstand 

14-Dec-22
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Rechtwijzer Werk

14-Dec-22
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• Appjection

• Diverse aanbieders claims

14-Dec-22



4. MACHINE LEARNING

57

14-Dec-22



• Zoeken en voorspellen;

• Door data-analyse;

• Werk van juristen en ondersteunende
krachten overnemen…

Wat doet het?

58

14-Dec-22
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• Ross

• Lex Machina

• JuriSays

Robotrechters
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• Lynn Legal

• ZyLab

• Moonlit

Analyseren
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Zoeken en analyseren
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Opsporing



• Amazon

• Hunkemöller

• LinkedIn

Werving&Selectie

14-Dec-22

63



14-Dec-22 64

• https://www.solliciterenbijderobot.nl

Werving & Selectie

https://www.solliciterenbijderobot.nl/


Over tien jaar zijn alle juristen vervangen door 
robots

65

14-Dec-22



Een deel van mijn werk kan technologie ook

66

14-Dec-22
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Pauze
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Uw vragen -
actualiteiten
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Ingestuurde vragen

• Roos Jonkmans – 100% loon tijdens moederschapsverlof

• Maarten Stekelenburg – opzegging door de werknemer

• Job van der Pijl – de WAADI

• Inge Hofstee – medezeggenschap

• Just Janse de Jonge – gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

• Charlotte Dingemans – wat brengt 2023?
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Roos Jonkmans

100% loon tijdens 
moederschapsverlof?
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Vraag

• Op grond van het BW heeft de werkneemster geen recht op loon tijdens 
zwangerschaps- en bevallingsverlof ('moederschapsverlof'). Wel bestaat er recht 
op een zwangerschapsuitkering die gelijk is aan 100% van het dagloon, maar niet 
meer dan het 'maximumdagloon' (629 lid 4, 3:7 lid 1 Wazo)

• Het maximumdagloon is (ongeveer) EUR 5.000. De zwangere werkneemster 
verdient maandelijks EUR 7.000. Zij levert dus EUR 2.000 per maand in tijdens 
haar verlof

• Er is geen wettelijke verplichting voor de werkgever dit verschil aan te vullen

"Is dit discriminatie op grond van geslacht bij de beloning? Mannen kunnen 
immers niet een kind baren, en hoeven hier daarom niet mee te dealen"



6 december 2022 -72

Wat vindt het HvJ EU?

• Een zwangere of pas bevallen werkneemster bevindt zich 

"in een specifieke situatie die bijzondere bescherming verlangt doch niet 
kan worden gelijkgesteld met de situatie van een man of met die van een 
vrouw die haar arbeid daadwerkelijk verricht."

• Zwangerschap kan ook niet worden vergeleken met 'een toestand van 
ziekte'

Conclusie
Zwangerschap is een zo bijzondere situatie dat die niet vergelijkbaar is met 
andere situaties 
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Hoe denkt 'Europa' erover?

Zwangerschapsrichtlijn

• Tijdens moederschapsverlof heeft de werkneemster minimaal recht op
"een bezoldiging en/of het genot van een adequate uitkering en andere 
rechten dan bedoeld als bezoldiging en/of adequate uitkering."

• Adequaat impliceert dat bezoldiging/uitkering minder mag zijn dan laatst 
genoten loon. Voldoende is dat zij bescherming biedt aan moeder en kind

• Adequaat is: gelijk aan wat zieke werknemer ontvangt

• Integrale handhaving 'andere rechten': gefinancierd pensioen, 
kerstgratificatie, (privé)gebruik auto 
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Mogen nadelen van moederschapsverlof worden 
gecompenseerd?

1. Cao Renault: doorbetaling van het loon tijdens moederschapsverlof

2. Maar ook: bij start moederschapverlof een eenmalige toelage van FF 7.500 om 
nadelen van het verlof te compenseren.

Bijvoorbeeld: tijdens verlof geen bevordering, verlof telt niet mee voor berekening 
van de beroepservaring, geen mogelijkheid opleiding/cursussen te volgen en 
aanpassingsproblemen na terugkeer van verlof

Is 2. niet onderscheid op grond van geslacht ten nadele van mannelijke werknemers? 

HvJ: ook hier onvergelijkbare situatie omdat het nadelen betreft die voortvloeien uit 
het moederschapsverlof. Mannelijke werknemers kunnen niet klagen op grond van 
gelijkebehandelingsrecht
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Maarten Stekelenburg

Waar let je op bij een 
werknemersopzegging?
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DUIDELIJK
&

ONDUBBELZINNIG
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'Ik ga weg en kom 
niet meer terug!'
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Wanneer heeft de werkgever een onderzoeksplicht?

Relevante omstandigheden

• inhoud van de mededeling

• de gemoedstoestand van de werknemer

• de functie en rechtskennis van de werknemer (overziet de 

werknemer de gevolgen?)

• inachtneming van de opzegtermijn

• hoe handelt werknemer na de opzegging?

• de werkgever geeft enige tijd om op opzegging terug te komen
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Oké, oké, ik heb een onderzoeksplicht, maar wat nu?

• Doel = werknemer behoeden voor de ernstige gevolgen die 
vrijwillige beëindiging kan hebben

• Wil de werknemer daadwerkelijk de arbeidsovereenkomst 
beëindigen?

• Eventueel informeren over de gevolgen van de opzegging: geen 
recht op uitkering?

• Praktische tips:

– mondelinge mededelingen per e-mail bevestigen 

– bij twijfel: uitnodigen voor een gesprek en gesprek schriftelijk 
vastleggen
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Job van der Pijl

De WAADI
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VRAAG

Wij hebben een raamovereenkomst met een IT-detacheerder. We zijn blij met 
een via hen gedetacheerde medewerker en dat is wederzijds. Nu zegt de 
raamovereenkomst heel stellig dat we haar geen rechtstreeks contract mogen 
aanbieden, ook niet na het aflopen van de raamovereenkomst.

Moeten we ons hier bij neerleggen of kunnen we toch nog iets?

en:

Maakt het daarbij uit of we haar als ZZP'er zouden gaan inzetten, wat onze 
voorkeur heeft, of als gewone werknemer?
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Wat zegt de wet?

Artikel 9a WAADI:

1. Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt geen belemmeringen 
in de weg voor de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst na afloop 
van de terbeschikkingstelling tussen de ter beschikking gestelde 
arbeidskracht en degene aan wie hij ter beschikking is gesteld.

2. Elk beding in strijd met het eerste lid is nietig, met uitzondering van een 
beding op grond waarvan door degene aan wie de arbeidskracht ter 
beschikking is gesteld een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene 
die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze 
verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of 
opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.
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Ter beschikking stellen – wat is dat?

Artikel 1, aanhef en sub c WAADI (begripsbepalingen):

"Ter beschikking stellen van arbeidskrachten: het tegen vergoeding ter 
beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder 
diens toezicht en leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten 
arbeidsovereenkomst, verrichten van arbeid"

Dus voorvraag is: onder wiens leiding en toezicht wordt gewerkt?
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Wat zegt de wet?

Artikel 9a WAADI (het belemmeringsverbod):

1. Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt (1) geen 
belemmeringen in de weg voor (2) de totstandkoming van een 
arbeidsovereenkomst (3) na afloop van de terbeschikkingstelling tussen 
de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter 
beschikking is gesteld.

Onderscheid: directe/indirecte belemmering: is allebei nietig
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Wat zegt de wet?

Artikel 9a WAADI (het belemmeringsverbod):

1. Degene die arbeidskrachten ter beschikking stelt legt (1) geen 
belemmeringen in de weg voor (2) de totstandkoming van een 
arbeidsovereenkomst (3) na afloop van de terbeschikkingstelling tussen 
de ter beschikking gestelde arbeidskracht en degene aan wie hij ter 
beschikking is gesteld.

Máár: als u haar als ZZP’er contracteert is dat toch geen arbeidsovereenkomst? Dus ook 
geen strijd met belemmeringsverbod?

Jawel, zegt de Hoge Raad (14 april 2017,ECLI:NL:HR:2017:689 (Zzp’er/FOH)). HR zoekt 
hierbij aansluiting bij het begrip arbeidsverhouding uit de Europese Uitzendrichtlijn.
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Wat zegt de wet?

Artikel 9a WAADI:

1. (..)

2. Elk beding in strijd met het eerste lid is nietig, met uitzondering van een 
beding op grond waarvan door degene aan wie de arbeidskracht ter 
beschikking is gesteld een redelijke vergoeding verschuldigd is aan degene 
die de arbeidskracht ter beschikking heeft gesteld voor de door deze 
verleende diensten in verband met de terbeschikkingstelling, werving of 
opleiding van de desbetreffende arbeidskracht.
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Redelijke vergoeding?

▪ Een boetebeding is geen 'redelijke vergoeding'

▪ Minimum-aantal gewerkte uren wel?
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Zzp'er versus werknemer

Stel nu dat betrokkene als zzp'er werkzaam was bij de detacheerder 
en niet op basis van een arbeidsovereenkomst?

Hoge Raad: WAADI en belemmeringsverbod zijn dan niet zonder 
meer van toepassing (HR 20 mei 2022, ECLI:NL:HR:2022:751)
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Inge Hofstee

Medezeggenschap
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Vraag:

Onze OR vraagt altijd zoveel informatie op.

Moet ik dat allemaal geven?
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Hoe zit het ook alweer: het informatierecht van de OR

• overlegvergadering (23 WOR)

• algemene gang van zaken (24 WOR)

• artikel 31 WOR (algemene informatie)

• artikel 31a WOR (financiële informatie)

• artikel 31b WOR (sociaal beleid) -> 27, 28 en 29 WOR

• artikel 31c WOR (inschakelen deskundige)

• informatie in het kader van advies/instemmingstrajecten
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Uitgangspunt informatierecht 

• de OR mag vragen wat hij wil, voor een goede oordeelsvorming

• restrictie: informatie vragen die buiten het bereik van de WOR valt 
en redelijkerwijs niet nodig is voor een gedegen en volledige 
advisering

• rechtspraak OK: de OR bepaalt uiteindelijk wat hij nodig heeft

• ons advies: geef de informatie (desnoods onder geheimhouding)
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Waarom relevant: Holland Casino uitspraak 

HR 15 november 2018 HR:2018:725: 

De OR kan uitsluitend beroep instellen op de grond dat de ondernemer bij 
afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had 
kunnen komen. 

Marginale toets door de OK:

Kon de ondernemer bij afweging van de betrokken belangen in redelijkheid 
tot zijn besluit komen? De ondernemer heeft daarbij beleidsvrijheid.
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Gevolg van de Holland Casino uitspraak

De marginale inhoudelijke toets brengt met zich mee dat als de 
bestuurder het traject met de OR goed doorloopt, het besluit mag 
worden genomen (disclaimer: tenzij evident onredelijk).

Dus bijvoorbeeld: 

- geef de verzochte informatie;

- geef antwoord op gestelde vragen;

- ga in op alternatieven die de OR voorstelt;

- houd voldoende overleg en geef de OR de tijd;

- etc. 
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Antwoord:

Ja, geef de informatie die gevraagd wordt 
en doorloop het traject goed op alle 

aspecten, dan doorsta je de marginale 
toets van de OK
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Just Janse de Jonge

Gedeeltelijke 
beëindiging 

arbeidsovereenkomst
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Gedeeltelijke beëindiging arbeidsovereenkomst

• Mag dat?

• Hoe dan?

• Gevolgen:

• Recht op transitievergoeding?

• Recht op uitkering?

• Next level, made possible by DvdK……
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Charlotte Dingemans

Wat brengt 2023?
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Wat brengt 2023?

• Wet werken waar je wil(t)

• recht op onbereikbaarheid

• concurrentiebeding

• flex minder flex

• kwalificatie



6 december 2022 -100

Wet werken waar je wil(t)

Wat?
Verzoek arbeidsplaats te wijzigen in woonplaats werknemer

Werkgever willigt verzoek in, indien, gelet op alle omstandigheden, belang van 
werkgever naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken

Waar? 

Aanpassing wet flexibel werken

Wie?

Alle werkgevers >10 werknemers

Wanneer?

Aangenomen Tweede Kamer, ligt bij Eerste Kamer, vandaag (6 december 2022) 
behandeling commissie



6 december 2022 -101

Recht op onbereikbaarheid

Wat?
Onderdeel arbobeleid: gesprek over bereikbaarheid buiten werktijd

Vastleggen i.v.m. bewijslast werkgever

Waar?

Arbowet

Wie?

Alle werkgevers

Wanneer?

Wetsvoorstel in debatfase, ligt bij de Tweede Kamer



6 december 2022 -102

Concurrentiebeding

Wat?
Maximum duur concurrentiebeding naar 12 maanden

Motiveringsplicht conform arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Verplichte vergoeding

Waar?

Aanpassing 7:653 BW

Wie?

Alle werkgevers

Wanneer?

Verwacht wordt dat wetsvoorstel in de eerste helft van 2023 in internetconsultatie gaat



6 december 2022 -103

Flex minder flex? 

Wat?
Geen nulurencontracten meer, wel kwartaalurennorm

Keten zonder doorbreking 

Wie?

Alle werkgevers

Wanneer?

Nog niet duidelijk, maar ook voor dit onderwerp houden de kenners rekening met een 
wetsvoorstel dat in de eerste helft van 2023 in internetconsultatie gaat



6 december 2022 -104

Kwalificatie?

Wat?

Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst

Waar?

Artikel 7:610 BW

Wanneer?

23 december 2022 Deliveroo uitspraak Hoge Raad verwacht t.a.v. platformarbeid

Wetgever?

Rechtsvermoeden bij platformarbeid?

Inbedding in de organisatie (a la De Bock)? 



6 december 2022 -105

DANK VOOR UW KOMST
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