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1. Inleiding 

1.1. Algemene introductie 

1.1.1. Als grootste vakbond van Nederland zet FNV zich op verschillende vlakken in voor de 

rechten van werkenden binnen allerlei soorten bedrijven en organisaties. De afgelopen 

tijd is bijzondere aandacht uitgegaan naar de opkomst van platforms: organisaties die 

bemiddelen tussen arbeidskrachten en consumenten. Bekende voorbeelden zijn Uber, 

Deliveroo en Helpling. Arbeidskrachten die voor deze platforms werken, zoals 

bijvoorbeeld fietskoeriers, chauffeurs en schoonmakers, kunnen zich bij een dergelijk 

platform aansluiten om vervolgens als ‘zelfstandige’ te werken. Hun opdrachten en 

werkzaamheden krijgen zij via het platform toebedeeld. 

1.1.2. Platformwerk heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Tegelijkertijd zijn 

zowel binnen de rechtswetenschappelijke literatuur als in de politiek (op nationaal én 

Europees niveau) arbeidsrechtelijke bezwaren gerezen tegen deze ontwikkeling. Een 

veel gehoord bezwaar is dat platforms met gebruikmaking van ingewikkelde 

constructies het werkgeverschap ontduiken, waardoor platformwerkers minder 

arbeidsrechtelijke bescherming hebben.1 Bovendien zouden Platforms het sociale 

stelsel ondermijnen, omdat zij geen sociale zekerheidspremies en loonbelastingen 

afdragen. Om de rechtspositie van platformwerkers te versterken heeft FNV 

verschillende gerechtelijke procedures gevoerd tegen platforms. In deze procedures 

speelt een aantal kernvragen steeds een grote rol. Met het oog op mogelijk 

toekomstige procedures is het daarom relevant deze vragen uit te lichten en nader te 

onderzoeken. Op verzoek van FNV zullen in dit memo de volgende drie 

onderzoeksvragen centraal staan: 

 
1 Zie o.m. Hoe werkt de platformeconomie (SER-verkenning 20/09 van oktober 2020 aan de Minister van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid), Den Haag: SER 2020, p. 161; De opkomst en groei van de kluseconomie in 
Nederland (SEO-rapport 2018-30 aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Amsterdam: SEO 
2018, p. 67. Zie ook F.G. Laagland, ‘De mist trekt op: platformwerk toont zijn ware gezicht’, TRA 2021/63; Zie 
voor een uitgebreid overzicht van de bescherming waarop platformwerkers wel en geen aanspraak maken R.F. 
Hoekstra, Naar een normalisering van platformwerk? Onderzoek naar de aard van werk in de 
platformeconomie en de wenselijkheid van bijzondere regulering hiervan (Onderzoek in opdracht van de 
Nederlandse sociaaldemocratische fractie in het Europees Parlement), 2019, p. 24-57 
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1) Kan de app die wordt gebruikt door Deliveroo (en andere platform bedrijven) als 

gezag worden aangemerkt in die zin dat het ‘enkele’ gebruik van de app betekent 

dat er sprake is van een gezagsverhouding? 

2) Hebben platformwerkers een recht op menselijk contact met hun werkgever en, zo 

ja, op welke grondslag kan een dergelijk recht worden gebaseerd? 

3) Is het juridisch mogelijk voor platforms om door middel van algemene voorwaarden 

een arbeidsovereenkomst tot stand kunnen brengen tussen de platformwerkers en 

derden? 

1.1.3. De bovenstaande vragen zullen worden beantwoord middels een literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek en aan de hand van bevindingen uit interviews. In paragraaf 

1.2 worden de verschillende onderzoeksmethoden beknopt toegelicht. In Hoofdstuk 2 

wordt de eerste onderzoeksvraag, over het uitoefenen van gezag door Platforms, 

besproken. In Hoofdstuk 3 wordt de tweede onderzoeksvraag behandeld, waarbij 

mogelijke juridische grondslagen, voor een recht op menselijk contact voor 

platformwerkers, uiteen worden gezet. Hierbij zal in het bijzonder aandacht worden 

besteed aan de artikelen 7:611 BW en 26 ESH. Vervolgens wordt in Hoofdstuk 4 de 

derde onderzoeksvraag behandeld over algemene voorwaarden die Helpling gebruikt 

om een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen. Alle hoofdstukken worden 

afgesloten met een conclusie, waarbij een antwoord wordt gegeven op de betreffende 

onderzoeksvraag. 
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1.2. Onderzoeksmethode (beknopt) 
 

Literatuur- en jurisprudentieonderzoek 
 

1.2.1. Om antwoorden te formuleren op de drie onderzoeksvragen werd allereerst een 

literatuur- en jurisprudentieonderzoek uitgevoerd. Voor een systematische selectie van 

bronmateriaal werden twee methodes gehanteerd. De eerste methode, aangehaald 

door Van Dijk, Snel en Golen, heet ‘sneeuwballen’: voetnoten en de literatuurlijst van 

relevante artikelen werden uitvoerig geraadpleegd om nieuwe relevante artikelen en 

jurisprudentie te selecteren.2 De tweede methode die in onderhavig onderzoek werd 

gehanteerd is ‘searching relevant journals by hand’. Dit betekent dat algemeen 

toegankelijke juridische tijdschriften systematisch werden doorzocht. 

 

Interviews  

1.2.2. Om het literatuur- en jurisprudentieonderzoek zo goed mogelijk in de juiste juridische 

context te plaatsen werden er vervolgens interviews afgenomen met experts.3 In totaal 

zijn er voor dit memo tien interviews afgenomen: drie interviews met experts als 

voorbereidend onderzoek (ter oriëntatie) en later nog zeven interviews met 

platformwerkers van Deliveroo, Helpling en Uber. In dit memo ligt de focus op de 

interviews met de platformwerkers (alsmede het literatuur- en 

jurisprudentieonderzoek) als bronmateriaal. Uitgebreide informatie over de 

interviewscripts (vragenlijsten) die gebruikt zijn voor de interviews, de respondenten 

die hebben deelgenomen, de procedure van de interviews en de verwerking van de 

gegevens, is terug te vinden in Bijlagen 2-3.  

 

 

 

 
2Van Dijck, Snel & Van Golen 2018, Methoden  van  rechtswetenschappelijk onderzoek, Den Haag: Boom 
juridisch 2018. 
3 Zie Bijlage 1 voor meer informatie over de experts die we hebben gesproken en het verloop van de 
interviews. 
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2. Kan de app die wordt gebruikt door Deliveroo (en andere platforms) als gezag worden 

aangemerkt in die zin dat het ‘enkele’ gebruik van de app betekent dat er sprake is van 

een gezagsverhouding? 

2.1. Inleiding 

2.1.1. Deliveroo is een bedrijf dat zich bezighoudt met het bezorgen van maaltijden. 

Aanvankelijk sloot Deliveroo met de maaltijdbezorgers een arbeidsovereenkomst voor 

bepaalde tijd. Sinds juli 2018 werken alle bezorgers evenwel op basis van een 

opdrachtovereenkomst (als ‘zelfstandigen’). Deliveroo betoogt dat er geen sprake is van 

een arbeidsovereenkomst omdat er geen gezagsverhouding zou zijn binnen de relatie 

tussen de maaltijdbezorgers en Deliveroo. Zij voeren hier onder meer toe aan dat de 

bezorgers zelf hun route mogen bepalen en zelf bepalen wanneer en hoe lang zij 

werken. Volgens Deliveroo moeten de maaltijdbezorgers daarom gezien worden als 

zelfstandigen, en niet als werknemers. 

2.1.2. FNV c.s. stelt zich echter op het standpunt dat de rechtsverhouding tussen de bezorgers 

en Deliveroo wel degelijk kwalificeert als een arbeidsovereenkomst. Om deze stelling te 

kunnen onderbouwen is met name van belang aan te tonen dat sprake is van een 

gezagsrelatie, nu dit doorgaans het doorslaggevende element is bij de kwalificatie van 

de arbeidsovereenkomst. De eerste onderzoeksvraag die in dit memo behandeld zal 

worden is of de app die wordt gebruikt door Deliveroo (en andere platform bedrijven) 

als gezag kan worden aangemerkt in die zin dat het ‘enkele’ gebruik van de app 

betekent dat er sprake is van een gezagsverhouding. Voor de beantwoording van deze 

vraag is onderzocht in hoeverre en op welke wijze platforms als Deliveroo (middels hun 

apps) gezag uitoefenen.  

2.1.3. In het navolgende zal, aan de hand van literatuur- en jurisprudentieonderzoek, worden 

stilgestaan bij het (klassieke) gezagscriterium voor de kwalificatie van de 

arbeidsovereenkomst. Hierbij zal uiteengezet worden hoe het gezagscriterium door de 

jaren heen is ontwikkeld. Daarna wordt inzichtelijk gemaakt welke verschillende vormen 

van gezag er bestaan en wat voor rol gezag heeft binnen de rechtsverhouding tussen 

platforms en platformwerkers. Daarop volgt een uiteenzetting van literatuur over 
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technologieën, strategieën en mechanismen waarmee online platforms gezag uit 

kunnen oefenen. Met het oog op onderzoeksvraag 1 zal het platform Deliveroo centraal 

staan in deze uiteenzetting. Vervolgens worden de mechanismen belicht aan de hand 

van eigen bevindingen uit interviews met platformwerkers van Deliveroo, Helpling en 

Uber. Tot slot eindigt dit hoofdstuk met een conclusie en een antwoord op 

onderzoeksvraag 1.    

 

2.2. Het gezagscriterium bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst 

2.2.1. Op grond van artikel 7:610 lid 1 BW is sprake van een arbeidsovereenkomst indien aan 

de volgende criteria wordt voldaan: 

• De ene partij, de werknemer, verbindt zich tot het verrichten van arbeid; 

• De andere partij, de werkgever, verbindt zich tot het betalen van loon; 

• De werknemer staat in dienst van de werkgever, dat wil zeggen dat sprake is van 

een gezagsverhouding; 

• De arbeid wordt gedurende zekere tijd verricht. 

2.2.2. In dit hoofdstuk zal de achtergrond van het derde criterium centraal staan. De 

betreffende wettekst “in dienst zijn van’’ refereert aan de gezagsrelatie tussen 

werknemer en werkgever, wat doorgaans het doorslaggevende criterium is bij de 

vaststelling of sprake is van een arbeidsovereenkomst.4 In de memorie van toelichting 

bij wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst uit 1907 is expliciet opgenomen dat 

het karakteristieke verschil tussen de arbeidsovereenkomst en de aanneming van werk 

erin gelegen is dat krachtens de eerste arbeid wordt verricht in dienst van de 

werkgever, wat niet het geval is krachtens de tweede: ‘De verhouding van 

ondergeschiktheid, het gezagselement, bij de eerste op den voorgrond tredende, 

ontbreekt bij het tweede geheel.’ Het economisch verschil tussen de aanneming van 

werk en de arbeidsovereenkomst ‘heeft tot gevolge dat bij de arbeidsovereenkomst de 

werkgever gezag, leiding en toezicht moet houden gedurende den arbeid. Juridisch is dit 

 
4 J.P. Kroon & P. de Casparis (red.), Flexibele arbeidsrelaties, Deventer: Wolters Kluwer, par. 9.4.3. Zie hierover 
ook Commissie Regulering van Werk 2020, p. 39. 
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element derhalve in de omschrijving onmisbaar, vandaar dat de arbeidsovereenkomst 

de arbeid in dienst van den werkgever moet zijn verricht’.5 

2.2.3. Bij de kwalificatie van de arbeidsovereenkomst was het arrest Groen/Schoevers lange 

tijd het uitgangspunt.6 In dit arrest heeft de Hoge Raad overwogen dat voor de vraag of 

sprake is van een arbeidsovereenkomst gekeken moet worden naar wat partijen bij het 

sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en de wijze waarop zij in de praktijk 

uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding.7 Dikwijls is deze overweging van 

de Hoge Raad (onterecht, aldus Verhulp8) zo uitgelegd dat de bewuste bedoeling van de 

partijen om geen arbeidsovereenkomst te sluiten - vaak vanwege fiscale of 

arbeidsrechtelijke regels - van belang is bij de definiëring van de overeenkomst tussen 

partijen.9 In de lagere rechtspraak werd de partijbedoeling recent nog een belangrijk 

(soms zelfs doorslaggevend) kenmerk geacht bij het vaststellen van een 

arbeidsovereenkomst.10 Bennaars constateert dat (deze lezing van) Groen/Schoevers 

heeft geleid tot contracten waarin partijen zich proberen in te dekken door in 

overeenkomsten uitputtend te stellen dat een opdrachtovereenkomst is beoogd, en 

zeker geen arbeidsovereenkomst.11  

2.2.4. In situaties waarin de voorwaarden waaronder wordt gecontracteerd dwingend worden 

voorgeschreven door één partij (zoals bij platforms) leidt deze interpretatie van 

 
5A.E. Bles, De wet op de arbeidsovereenkomst, deel I, Den Haag: Belinfante 1907, p. 319 en 312. 
6 Hoge Raad 14 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495. Zie hierover bijvoorbeeld S. Van der Vegt, ‘Wanneer is 
een overeenkomst een arbeidsovereenkomst?’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2021-1, p. 33. 
7 HR 14 november 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2495 (Groen/Schroevers).   
8 E. Verhulp, ‘Onduidelijkheden met betrekking tot het gezagscriterium bij het definiëren van de 
arbeidsovereenkomst’ (Position paper op verzoek ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24 
augustus 2018), par 2.  
9 E. Verhulp, ‘Onduidelijkheden met betrekking tot het gezagscriterium bij het definiëren van de 
arbeidsovereenkomst’ (Position paper op verzoek ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24 
augustus 2018), par 2. Zie hierover ook A.R. Houweling & C.J. Loonstra, ‘Uitleg en kwalificatie van de (arbeids)-
overeenkomst: ‘als u begrijpt wat ik bedoel’’, Rechtsgeleerd Magazijn THEMIS 2021-5, p. 181: ‘’(…) Veel auteurs 
hebben uit deze rechtsoverweging afgeleid dat de partijen een zekere autonomie hebben om te kiezen voor een 
arbeidsovereenkomst of niet.’’ . 
10 Zie bijvoorbeeld Gerechtshof Amsterdam 3 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2271 (Better Mind), Gerechtshof 
Amsterdam 10 juli 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:2384 (de Persgroep), Gerechtshof Arnhem Leeuwarden 10 juli 
2018, ECLI:GHARL:2018:6333, Rechtbank Rotterdam 12 maart 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:2013. 
11 Houwerzijl, Montebovi & Zekić (red.), Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (MSR nr. 78) 
2021/3.4.2. 
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Groen/Schoevers tot het onwenselijke resultaat dat een overeenkomst eenvoudig zo 

kan worden ingericht dat de vereisten die nodig zijn voor een arbeidsovereenkomst 

ontbreken.12 Zo zou bijvoorbeeld het gezagselement ‘weggecontracteerd’ kunnen 

worden, waarmee bedrijven het formeel werkgeverschap kunnen omzeilen. Dat 

partijbedoeling bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst niet van 

doorslaggevend belang moet zijn is vanwege deze problematiek een opvatting die in de 

literatuur al langere tijd wordt aangemoedigd. Het is immers onwenselijk dat met een 

beroep op de partijbedoeling, vaak met het doel van ‘'opdrachtgevers’' om de 

verplichtingen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst te ontlopen, een papieren 

werkelijkheid kan worden gecreëerd.13  

2.2.5. Dit punt van kritiek komt ook naar voren in de conclusie van A-G de Bock bij de zaak 

X/Gemeente Amsterdam.14 In de Deliveroo(1)-uitspraak uit 2018 hechtte de Rechtbank 

Amsterdam nog veel waarde aan het feit dat partijen schriftelijk een 

opdrachtovereenkomst overeen waren gekomen.15 Met het eindoordeel van de Hoge 

Raad in het arrest X/Amsterdam eind 2020 is het belang van partijbedoelingen bij de 

beantwoording van de kwalificatievraag afgenomen. In dit arrest overwoog de Hoge 

Raad dat eerst aan de hand van de Haviltex-maatstaf moet worden onderzocht welke 

rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen. Vervolgens moet worden 

beoordeeld of de overeenkomst de kenmerken van een arbeidsovereenkomst heeft, 

waarbij niet van belang is of partijen ook daadwerkelijk de bedoeling hadden de 

overeenkomst onder de wettelijke regeling van de arbeidsovereenkomst te laten 

vallen.16 Kortgezegd spelen partijbedoelingen dus alleen nog een rol als het gaat om de 

rechten en verplichtingen die partijen op het oog hadden en niet als het gaat om de 

 
12 Houwerzijl, Montebovi & Zekić (red.), Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (MSR nr. 78) 
2021/3.1. 
13 Zie o.m. P.J. Mauser, ‘Het belang van de partijbedoeling bij de totstandkoming van een 
arbeidsovereenkomst’, ArbeidsRecht 2019/45; E. Verhulp, ‘Een arbeidsovereenkomst? Dat maak ik zelf wel 
uit!’, SR 2005/16; G.J.J. Heerma van Voss, ‘De arbeidsovereenkomst in de Europese Unie’, in: G.J.J. Heerma van 
Voss c.s., (Handen) Af van de arbeidsovereenkomst, Sdu: Den Haag, 2018, p. 15. 
14 Concl. A-G De Bock 17 juli 2020, ECLI:NL:PHR:2020:698 (X/Amsterdam), r.o. 5.35.  
15 Rb. Amsterdam 23 juli 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:5183, JAR 2018/189, m.nt. Wiewel (Ferwerda/Deliveroo), 
r.o. 10-13. 
16 HR 6 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1746 (X/Gemeente Amsterdam), r.o. 3.2.2.  
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kwalificatie van de overeenkomst.17 

 

De ontwikkeling van het gezagscriterium  

2.2.6. Ruim 100 jaar geleden, bij de invoering van art. 7:610 BW, is al bepaald dat het 

gezagselement cruciaal is bij de kwalificatie van een arbeidsovereenkomst. Er is de 

afgelopen honderd jaar echter veel veranderd binnen het arbeidsrechtelijke landschap. 

Aanvankelijk legden rechters het gezagscriterium vooral uit aan de hand van de vraag in 

welke mate een werkgever inhoudelijk gezag kon uitoefenen over de werkzaamheden 

van werknemers.18 Voorbeelden hiervan zijn: vast afgesproken arbeidstijden, evenals 

instructies en aanwijzingen die door de werkgever worden gegeven ten aanzien van de 

wijze waarop het werk wordt verricht door de werknemer.19  

2.2.7. Volgens Zwemmer is het arbeidsrechtelijke landschap, in de afgelopen jaren, vooral 

sterk veranderd door de toegenomen economische onafhankelijkheid, zelfstandigheid 

en flexibiliteit van werknemers.20 Daarnaast zijn sommige werkzaamheden zo 

eenvoudig geworden dat de werkwijze van tevoren gedetailleerd kan worden 

afgebakend en vastgelegd in de overeenkomst, waardoor geen nadere instructies nodig 

zijn.21 Bovendien worden instructies steeds minder op klassieke wijze door een 

werkgever van vlees en bloed gegeven, maar bijvoorbeeld door een algoritme en een 

geautomatiseerd systeem (zoals in paragraaf 2.4 in meer detail zal worden 

besproken).22  

2.2.8. Bovengenoemde economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben ervoor 

gezorgd dat ook de invulling van het gezagscriterium is veranderd. Het feit dat er 

minder (of soms geen) inhoudelijke werkinstructies worden gegeven betekent namelijk 

niet zonder meer dat in het geheel geen sprake is van een gezagsverhouding: gezag kan 

 
17 Zie hierover ook Houwerzijl, Montebovi & Zekić (red.), Platformisering, algoritmisering en sociale 
bescherming (MSR nr. 78) 2021/3.4.2. 
18 Concl. A-G R.H. de Bock, ECLI:NL:PHR:2020:698, bij HR 6 november 2020 ECLI:NL:HR:2020:1746, par. 9.3. 
19 P. Kruit & M. Ouwehand, ‘Platformarbeid: de ene platformwerk(nem)er is de andere niet’, TRA 2018/58. 
20 Zwemmer, J.P.H., ‘Verduidelijken gezagscriterium’, 24 augustus 2018 (Position Paper). 
21 J.P.H. Zwemmer, ‘Onduidelijkheden gezagscriterium bij kwalificatie arbeidsovereenkomst’ (Position paper op 
verzoek ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 24 augustus 2018), 2018, p. 5. 
22 Zie hierover bijvoorbeeld J. Kloostra, ’Ondergeschikt aan het algortime’, TRA 2021/71, par. 4.  
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zich – naast instructies op het inhoudelijke werk – ook op andere manieren uiten. Dit 

zal hieronder worden toegelicht. 

 

Van materieel en formeel naar modern gezag 

2.2.9. In de loop der tijd is er steeds meer een onderscheid gemaakt tussen een materieel en 

een formeel gezagscriterium.23 Waar het bij materieel gezag gaat om de mate waarin 

een werkgever een instructiebevoegdheid heeft ten aanzien van de inhoud van het 

werk, gaat het bij formeel gezag om organisatorische instructies, zoals bijvoorbeeld 

instructies omtrent de plaats waar en de werktijden waarop de arbeid moet worden 

verricht.24 Bij formeel gezag wordt ook wel gesproken over de mate waarin de 

werkzaamheden in kwestie een wezenlijk onderdeel vormen van de bedrijfsvoering. In 

dit verband wordt bijvoorbeeld gewezen op gevallen waarin werkzaamheden 

structureel zijn ingebed in de organisatie, doordat werkers zijn ingedeeld in een ‘rij-, 

bezorg- of bezoekschema waarvan zij niet kunnen afwijken zonder dat dit de 

bedrijfsvoering verstoort’.25 Organisatorische inbedding van de arbeid(er) impliceert dus 

een zekere ondergeschiktheid, doordat de werker in een organisatorisch verband is 

opgenomen en daardoor niet (volledig) vrij is om te bepalen wanneer, waar en hoe hij 

zijn werkzaamheden uitvoert. 

2.2.10. In de literatuur is bepleit dat het open karakter van de term ’in dienst zijn van’ in art. 

7:610 BW de ruimte biedt voor een ruime invulling van het gezagscriterium.26 Mede 

vanwege de opkomende platform-economie ontwikkelt het gezagscriterium zich nu nog 

verder tot een ‘modern gezagscriterium’ waarbinnen veel verschillende factoren 

 
23 Houwerzijl, Montebovi & Zekić (red.), Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (MSR nr. 78) 
2021/3.4.5. 
24 Said, S., ‘Organisatorische inbedding: een bruikbaar kwalificatiecriterium of voer voor juristen?’, TRA 
2020/14, par. 1. Zie hierover bijvoorbeeld Zie hierover bijvoorbeeld Position paper, E. Verhulp, 
‘Onduidelijkheden met betrekking tot gezagscriterium bij het definiëren van de arbeidsovereenkomst’, 18 
augustus 2018. Met verwijzing naar HR 1 mei 2015, ECLI:NL:HR:2015:1172, JAR 2015/133 (Kriterion). 
25 Handboek Loonheffingen 2019, Uitgave 1 juli 2019, Bijlage ‘Beoordeling gezagsverhouding’, p. 343-344 
26 Houwerzijl, Montebovi & Zekić (red.), Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (MSR nr. 78) 
2021/3.4.5. 
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bepalend zijn voor de vraag of sprake is van gezag.27 De term ‘moderne gezagsrelatie’ 

werd geïntroduceerd in het advies van de Commissie Regulering van Werk.28 In dit 

advies werd bepleit dat voor de invulling van het moderne gezagscriterium niet langer 

(slechts) gekeken moet worden naar het toezicht en de leiding van de werkgever, maar 

naar factoren als: de mate waarin de arbeidskracht deel uitmaakt van de organisatie, de 

mate waarin de door de organisatie uitgevaardigde regels worden toegepast door de 

arbeidskracht, en de vraag in hoeverre de arbeidskracht de daar geldende gebruiken en 

gewoonten aanvaardt.29   

2.2.11. Ook in recente rechtspraak wordt steeds breder onderkend dat gezag zich op 

verschillende manieren kan uiten. Modern gezag wordt onder andere beschreven door 

A-G de Bock in haar conclusie bij het arrest X/Amsterdam: ‘’(…) moderne 

gezagsuitoefening’ vindt plaats door financiële stimulansen en een 

beoordelingssysteem, waarmee in feite door de constructie wordt ‘heen geprikt’ en 

wordt gekeken naar de economische realiteit.’’. Het moderne gezagscriterium is 

daarnaast terug te zien in recente uitspraken van feitenrechters, met name in zaken 

tegen platforms. De Uber-zaak is een in het oog springend voorbeeld, waarin het 

volgende wordt overwogen: “(…) In de hedendaagse, door technologie beheerste tijd 

heeft het criterium ‘gezag’ een van het klassieke model afwijkende, meer indirect (vaak 

digitaal) controlerende invulling gekregen. Werknemers zijn zelfstandiger geworden en 

verrichten hun werk op meer wisselende (zelfgekozen) tijden. Geoordeeld wordt dat in 

de verhouding tussen Uber en de chauffeurs sprake is van deze ‘moderne 

gezagsverhouding’.”30 De kantonrechter duidt ‘de moderne gezagsverhouding’ hier dus 

als een indirecte (vaak digitale) controle van werknemers die zelfstandiger zijn 

geworden en hun werk op meer wisselende (zelfgekozen) tijden verrichten. In dit memo 

 
27 Houwerzijl, Montebovi & Zekić (red.), Platformisering, algoritmisering en sociale bescherming (MSR nr. 78) 
2021/3.4.5. Zie hierover ook Van der Neut, N.M.Q., ‘Kwalificeren op volle toeren: enkele opmerkingen in het 
licht van de Uber-uitspraak', ArbeidsRecht 2021/48, par. 3. 
28 De Commissie Regulering van Werk (ook bekend als de Commissie Borstlap) is een commissie die eind 2018 
werd ingesteld om te adviseren over veranderingen op de arbeidsmarkt.  
29 Rapport In wat voor land willen wij werken?', Commissie Regulering van Werk 2020, p. 41. 
30 Rb. Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (FNV/Uber), ro. 26. 
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wordt onder modern gezag verstaan: organisatorische inbedding en alle indirecte 

manieren waarop (platform-)werkgevers controle uitoefenen met gebruikmaking van 

moderne technologieën. 

 

2.3. Gezag binnen de rechtsverhouding tussen platforms en platformwerkers 

2.3.1. Over de kwalificatie van de rechtsverhouding tussen platformwerkers en platforms zijn 

verschillende gerechtelijke procedures gevoerd.31 Hoe die rechtsverhouding moet 

worden gekwalificeerd is een belangrijk vraagstuk. Immers, indien platformwerkers 

gezien moeten worden als werknemers in de zin van art. 7:610 BW heeft dat (onder 

meer) tot gevolg dat zij zowel arbeidsrechtelijke als socialezekerheidsrechtelijke 

bescherming moeten genieten.32 Dit brengt voor een platform meer 

verantwoordelijkheden, inspanningen en - bovenal - kosten met zich mee, waardoor 

platformen zich over het algemeen hevig proberen te verzetten tegen het 

werkgeverschap.  

2.3.2. Het kan lastig zijn om in de rechtsverhouding tussen platforms en platformwerkers te 

duiden of al dan niet sprake is van een gezagsrelatie. Vaak is de ondergeschiktheid van 

de platformwerker aan het platform moeilijk vast te stellen, mede omdat de 

instructiebevoegdheid van het platform wegens een gebrek aan traditionele instructies, 

ten aanzien van het te verrichten werk door de platformwerkers, beperkt aanwezig 

lijken. Taken die voorheen door managers werden uitgevoerd en waarmee gezag werd 

uitgeoefend over werknemers – zoals het evalueren van werkprestaties, geven van 

instructies en disciplinering – worden binnen veel platforms aan algoritmes 

uitbesteed.33 Voorts maken veel platforms gebruik van algemene voorwaarden, waarin 

de werkwijze (in algemene bewoording) is verankerd zodat nadere instructies van 

 
31 Zie bijvoorbeeld Rechtbank Amsterdam 13 september 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (Uber), Hof 
Amsterdam 21 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2741 (Helpling), Hof Amsterdam 16 februari 2021, 
ECLI:NL:GHAMS:2021:2741 (Deliveroo).  
32 Houwerzijl e.a. 2021, par. 3.1.  
33 K.C. Kellogg, M.A. Valentine en A. Christin, ‘Algorithms at work: the new contested terrain of control’ 
Academy of Management Annals, Vol. 14, no.1 (2020), 372. Zie hierover J. Kloostra, “Ondergeschikt aan het 
algoritme”, TRA 2020/71, par. 3 en Bierens e.a., Onderneming en digitalisering (O&R nr. 116) 2019/6.5. 
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platformwerkers niet nodig zijn. Op deze manier komen er bij de uitvoering van het 

werk door de platformwerker geen (of nauwelijks) instructies aan te pas, waardoor er 

op het eerste gezicht geen sprake lijkt van gezag. 

2.3.3. Desalniettemin is er in de literatuur veel geschreven over de wijze waarop platforms in 

de praktijk controle uitoefenen over hun arbeidskrachten. Zo schrijft Kloostra hierover 

bijvoorbeeld in een recente bijdrage: ‘’ Platformen blijken wel degelijk werkenden aan 

te sturen en een vorm van controle te hebben, zij het via algoritmisch management. (…) 

Zo blijkt bijvoorbeeld de vrijheid die werkenden gedurende klussen hebben bij 

verschillende platformen (uiterst) beperkt. Hoewel de aansturing met behulp van 

algoritmes wellicht op een andere wijze verloopt, is er nog steeds sprake van 

aansturing. De werker ontvangt suggesties die door algoritmes zodanig zijn 

vormgegeven dat zij tot de voor het platform gewenste beslissing leiden.’’.34   

 

2.4. Technologieën, strategieën en mechanismen om gezag uit te oefenen  

2.4.1. In onderhavige paragraaf zal in kaart gebracht worden op welke wijze platforms als 

Deliveroo controle uit kunnen oefenen over platformwerkers. 

2.4.2. Allereerst spelen nieuwe technologieën een centrale rol in managementstrategieën van 

platforms. Technologie moet niet worden gezien als een managementstrategie op zich, 

maar veeleer als een middel om strategieën te implementeren.35 In de literatuur over 

management via algoritmen worden vijf functies van technologie onderscheiden die 

management kunnen ondersteunen: 1) surveillance van werkprocessen, 2) de collectie 

van data, 3) het evalueren van prestaties, 4) het nemen van automatische beslissingen 

(het sturen van automatische berichten) en 5) een digitale keuzearchitectuur.36  

 
34 J. Kloostra, “Ondergeschikt aan het algoritme”, TRA 2020/71, par. 4, met verwijzing naar K.C. Kellogg, M.A. 
Valentine & A. Christin, ‘Algorithms at work: the new contested terrain of control’, Academy of Management 
Annals, Vol. 14, no. 1 (2020), 372. 
35 Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., & Degner, A. (2018). The App as a Boss? Control and Autonomy in 
Application-Based Management, p. 7-8. 
36 Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., & Degner, A. (2018). The App as a Boss? Control and Autonomy in 
Application-Based Management, p. 7-8. 
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2.4.3. Het inzetten van algoritmes om platformwerkers op afstand te managen, wordt ook wel 

algoritmisch management genoemd. Aan de hand van algoritmes kunnen platforms 

werkprocessen en besluiten automatiseren.37 Voorbeelden zijn het toebedelen van 

werk en het controleren van taken op basis van verzamelde data, aan de hand van 

algoritmes.38 Ivanova et al. noemen dit surveillance en coördinatie van werkprocessen. 

2.4.4. Volgens Ivanova et al. implementeren platforms steeds meer subtiele en indirecte 

mechanismen om (aan de hand van algoritmes) de façade van ‘zelfstandige’ 

arbeidskrachten in stand te houden, terwijl de arbeidskrachten in werkelijkheid 

onderschikt zijn aan het platform.39 Deze subtiele mechanismen (die in het navolgende 

nader worden toegelicht) zouden de illusie wekken dat de arbeidskrachten alleen 

worden beïnvloed door marktwerking, waardoor er volgens Deliveroo geen gezag 

uitgeoefend zou worden.40 Een voorbeeld is de volgende situatie: er zijn veel 

platformwerkers tegelijk aan het werk, waardoor de prijs (en daarmee de opbrengsten) 

per dienst omlaaggaan. Het is op dat moment dus onaantrekkelijk voor de 

platformwerkers om in te loggen en aan het werk te gaan. De platformwerkers kunnen 

op deze wijze worden beïnvloed bij de keuze om wel of niet te gaan werken. Het lijkt 

alsof de markt stuurt, maar in werkelijkheid kunnen platforms invloed uitoefenen, door 

bijvoorbeeld bonussen uit te keren als bezorgers op drukke momenten inloggen. In 

feite oefent het platform, aldus Ivanova et. al dus wel degelijk controle uit over de 

platformwerkers.41 

2.4.5. Ivanova et al. belichten vier mechanismen (gebaseerd op de vijf hierboven genoemde 

functies van technologie) waarmee het platform Deliveroo gezag uitoefent: surveillance 

en coördinatie van werkprocessen (i), collectie van data met oog op ‘dynamic pricing’ 

 
37 J. Kloostra, “Ondergeschikt aan het algoritme”, TRA 2020/71, par. 2.  
38 M.K. Lee, D. Kusbit, E. Metsky & L. Dabbish. ‘Working with Machines: The Impact of Algorithmic and Data-
Driven Management on Human Workers.’ Bijdrage aan de 33e Annual ACM Conference on Human Factors in 
Computing Systems, 1603-1612. 
39 Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., & Degner, A. (2018). The App as a Boss? Control and Autonomy in 
Application-Based Management, p. 7-8.   
40 Zie Gerechtshof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392, r.o. 3.8.2. 
41 Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., & Degner, A. (2018). The App as a Boss? Control and Autonomy in 
Application-Based Management, p. 10-16. 
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(ii), de belofte van flexibel werk (iiii) en informatieasymmetrie (iv).42 In dit memo is 

algoritmisch management een verzamelterm voor deze vier mechanismen en in de 

onderstaande paragraaf zullen de mechanismen nader worden toegelicht aan de hand 

van de Rider app. Deliveroo staat centraal in dit hoofdstuk (met het oog op 

onderzoeksvraag 1), maar verder in dit memo refereren de vier mechanismen aan de 

verschillende wijzen waarop platforms (in het algemeen) gezag uit kunnen oefenen 

(hierna: de vier mechanismen).  

 

(i) Surveillance en coördinatie van werkprocessen 

Het eerste mechanisme dat Ivanova et al. toelichten heeft betrekking op het 

surveilleren en coördineren van werkprocessen via de Rider app. De app geeft 

informatie over de bezorgingen en ondersteunt de ‘workflow’. De workflow is 

opgedeeld in kleine stapjes: het accepteren van een bestelling, het ophalen van eten, 

het verpakken van het eten in een bezorgtas, het rijden naar de consument en het 

overhandigen van het eten. Bij iedere stap bevestigt de bezorger via de app dat een 

taak is volbracht.43 Alle communicatie tussen het platform en de bezorgers vindt plaats 

via de app. Deliveroo bepaalt voorts de tarieven en de voorwaarden waarvoor de 

bezorgers werken. Het platform handelt vervolgens ook de administratie af: int het geld 

van de klanten en betaalt dit vervolgens uit aan de bezorgers.44 

 

(ii) Collectie van data met oog op ‘dynamic pricing’    

Het tweede mechanisme ziet op automatische notificaties en de zogenaamde geld 

incentives. De Rider app registreert de activiteiten van de bezorgers en zorgt voor 

automatische notificaties. Ook de onder punt (i) genoemde gegevens worden gebruikt 

 
42 Ivanova, M., Bronowicka, J., Kocher, E., & Degner, A. (2018). The App as a Boss? Control and Autonomy in 
Application-Based Management, p. 10-16. 
43 ’Bestellingen voor bezorgen accepteren en bereiden’, Website Deliveroo. Geraadpleegd op: 
https://help.deliveroo.com/nl/articles/2012318-bestellingen-voor-bezorgen-accepteren-en-bereiden  
44 Dit element kwam ook naar voren in de Uber-zaak: Rb. Amsterdam 13 september 2021, 
ECLI:NL:RBAMS:2021:5029 (Uber), r.o. 23 en 27-28. Zie hierover ook E.M. Bevers, ‘Platformarbeid’, in: J.P. 
Kroon & P. de Casparis (red.), Flexibele arbeidsrelaties, Deventer: Wolters Kluwer (online, bijgewerkt 1 januari 
2021), par. 10.4.2. 

https://help.deliveroo.com/nl/articles/2012318-bestellingen-voor-bezorgen-accepteren-en-bereiden
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om de opbrengsten van de bezorgers te berekenen. Bovendien is Deliveroo bij gebruik 

van de app in staat de GPS-locatie van de bezorger bij te houden, bijvoorbeeld om te 

zien hoe dicht een bezorger bij een bepaald restaurant is, welke route de bezorger 

aflegt naar de klant en hoe lang de bezorger over de route doet. Deze data vormen 

vervolgens de basis van het systeem van incentives ofwel: prikkels om de werkwijze van 

de bezorgers de beïnvloeden.45 Een door Deliveroo veel gebruikte manier om werkers 

met prikkels te beïnvloeden is dynamisch prijzen (dynamic pricing). Dynamisch prijzen 

omvat de manipulatie van de commerciële waarde van een product of dienst gebaseerd 

op waargenomen veranderingen in de marktomstandigheden. Bijvoorbeeld: het 

dynamisch verhogen van de lonen tijdens periodes van grote vraag om werknemers te 

stimuleren om in te loggen, net als het verlagen van de prijzen tijdens periodes van lage 

vraag om klanten te stimuleren om te kopen. Door te observeren hoe werknemers 

reageren op deze aanpassingen en manipulaties via de gegevens die via een app 

worden verzameld, kunnen platforms de specifieke loonsverhogingen identificeren die 

werknemers het beste stimuleren om in te loggen tijdens perioden van hoge vraag en 

omgekeerd.46 

 

Op basis van gedetailleerde statistieken stuurt de Rider app recruitment slogans zoals 

‘boost your income’ en ‘earn great money’ om de snelheid van de bezorgers en hun 

bereidheid om te werken te stimuleren. Voorts maakt Deliveroo gebruik van zogeheten 

bezorg ’peaks’: tijdstippen waarop bezorgers bonussen ontvangen. Mechanisme (ii) ziet 

dus op prikkels voor bezorgers op om op specifieke, door Deliveroo bepaalde, 

momenten aan het werk te gaan. Dit mechanisme wordt ondersteund door 

technologieën waarmee veel data wordt vergaard van de platformwerkers.  

 

 

 
45 Zie hierover ook Shapiro, A. ’Dynamic Exploits: The Science of Worker Control in the On-Demand Economy, 
Media Inequality & Change Center’, par. 3. 
46 Shapiro, A. ’Dynamic Exploits: The Science of Worker Control in the On-Demand Economy, Media Inequality 
& Change Center’, par. 3. 
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(iii) De belofte van flexibel werk 

Het derde mechanisme heeft betrekking op de belofte van flexibel werk. Uit onderzoek 

is gebleken dat werknemers, indien zij veel vrijheid krijgen om hun werk vrij in te delen, 

hun eigen autonomie in gaan perken. Dit wordt de paradox van autonomie genoemd en 

op deze manier kunnen platforms controle uitoefenen door werknemers juist vrijheid te 

geven.47 De belofte van flexibel werk is ook een element in het managementmodel van 

Deliveroo. Deliveroo kiest voor de woorden ‘flexibele baan’, ‘onafhankelijk’, ‘werken op 

basis van eigen beschikbaarheid’ en ‘je eigen baas’. De bezorgers kunnen stoppen met 

werken voor hoe lang ze willen en ze hebben de mogelijkheid om de diensten die ze 

hebben geboekt tot 24 uur van tevoren annuleren. Onzes inziens is het te vergaand om 

te stellen dat Deliveroo hiermee gezag uitoefent over de fietsbezorgers. Op zichzelf 

leidt het feit dat werkers als het ware hun eigen gevangenis creëren niet direct tot 

gezag van het platform. Wel is het maar de vraag of de belofte van flexibel werk 

daadwerkelijk wordt nagekomen, of dat er in de app zodanig veel prikkels zijn 

ingebouwd dat platformwerkers mogelijk alsnog geneigd zijn op de door Deliveroo 

gewenste tijdstippen aan het werk te gaan.48 Dit is een punt dat in de afgenomen 

interviews nader is onderzocht. 

 

(iv) Informatieasymmetrie 

Tot slot ziet het vierde mechanisme op informatieasymmetrie.49 Er ontstaat 

informatieasymmetrie doordat bezorgers een enorme hoeveelheid data blootgeven aan 

een systeem dat ontworpen is om gedrag te controleren, terwijl de bezorgers zelf 

weinig informatie krijgen om rationeel beslissingen te kunnen maken. Door deze 

informatieasymmetrie houdt het systeem controle over de autonomie van de 

 
47 Ivanova, M. e.a., ’The App as a Boss? Control and Autonomy in Application-Based Management’, Working 
Paper Forschungsförderung No. 107, 2018, p.11.  
48 Ivanova, M. e.a., ’The App as a Boss? Control and Autonomy in Application-Based Management’, Working 
Paper Forschungsförderung No. 107, 2018, p.19. 
49 Ook benoemd in: Hoe werkt de platformeconomie? (Verkenning van de SER van oktober 2020, aangeboden 
aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Den Haag: SER 2020, p. 63. 
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bezorgers.50  Deliveroo maakt gebruik van automatische beslissingen. Een algoritme 

bepaalt bijvoorbeeld welke bezorger welke bestellingen krijgt toegewezen. Het is 

vervolgens niet inzichtelijk welke data het algoritme precies gebruikt bij de verdeling 

van bestellingen. 

 

2.5. Interviewthema: gezag 

2.5.1. De hierboven uiteengezette literatuur hebben wij belicht aan de hand van een 

kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews. Hierbij hebben wij in het bijzonder 

aandacht is besteed aan voornoemde vier mechanismen om gezag uit te oefenen. We 

hebben geanalyseerd in hoeverre de ervaringen van platformwerkers aansluiting vinden 

bij de literatuur. De gehanteerde interviewmethode is terug te lezen in Bijlage 2, 

paragraaf 3.1.1. 

Resultaten  

2.5.2. In onderhavige paragraaf zullen de resultaten van de interviews worden uiteengezet. 

Van de interviews zijn transcripten gemaakt die, genummerd, terug te vinden zijn in 

Bijlage 3. Transcripten nummer 1 t/m 3 (hierna: T1, T2 en T3) betreffen de interviews 

met platformwerkers van Deliveroo, transcript nummer 4 (T4) betreft het interview met 

de platformwerker van Uber en transcript nummer 5 en 6 (T5 & T6) betreffen 

interviews met platformwerkers van Helpling. De resultaten van de interviews zullen 

per thema (de vier mechanismen) worden besproken en daarbij zal gerefereerd worden 

aan de transcripten (en bijbehorend regelnummer). De nadruk van de analyses zal 

liggen op de interviews met Deliveroo, nu dit platform centraal staat in 

onderzoeksvraag 1. Deze analyses zullen daarnaast worden aangevuld met relevante 

bevindingen uit de Uber- en Helpling-transcripten. 

2.5.3. Wat betreft het eerste thema: surveillance en coördinatie van werkprocessen (i) is 

opvallend dat Deliveroo de locatie van de bezorgers nauwlettend in de gaten houdt. 

Indien de bezorgers te veel van de route afwijken worden ze door Deliveroo-

 
50 Ivanova, M. e.a., ’The App as a Boss? Control and Autonomy in Application-Based Management’, Working 
Paper Forschungsförderung No. 107, 2018, p.16. 
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medewerkers opgebeld met de vraag: ‘Kunt u het adres wel vinden?’ (T3, r.70). Hieruit 

blijkt dat GPS-data worden gebruikt om de bezorgers te controleren. Eveneens blijkt uit 

de interviews dat de drie respondenten van Deliveroo het gevoel hebben dat ze in de 

gaten worden gehouden (zie Tabel 1). 

 

Tabel 1 

Het gevoel om gesurveilleerd te worden  

Nummer 

transcript 

Platform Regel Citaten uit interviews: 

T1 Deliveroo 64 ‘I think they watch all the situations. If some 

problems occur several times they probably pay 

attention.’ 

T2 Deliveroo 4 ‘Ik weet vrij zeker dat als je lage ratings krijgt dat 

je van het platform wordt verwijderd. 

T3 Deliveroo 70 ‘Ik had natuurlijk wel het gevoel dat ik in de gaten 

werd gehouden omdat die app je locatie altijd 

weet, waar je zit enzo. Soms krijg je ook wel eens 

een telefoontje van een medewerker van 

Deliveroo, van ‘’he kun je het adres niet vinden?’’. 

Ze hebben wel in de gaten waar je bent of als je zit 

te zoeken of dat soort dingen’ 

 

2.5.4. De chauffeur van Uber en de schoonmakers van Helpling hebben niet het gevoel dat zij 

in de gaten gehouden worden door het platform. Het probleem dat echter bij Uber naar 

voren komt is de druk die door het platform wordt uitgeoefend met betrekking tot 

beoordelingen door consumenten. Zo stelt de Uberchauffeur dat je van de app 

afgesloten kan worden wanneer je rating een te laag punt bereikt (T4, r. 30). Met 

betrekking tot coördinatie geeft een platformwerkster van Helpling aan dat Helpling 

enorm controlerend is, en dat zij geen gebruik kon maken van haar account tot het 
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moment dat zij alle verplichte instructiefilmpjes had bekeken (T5, r. 32). Op deze wijze 

oefenen Helpling en Uber dus ook controle uit middels de coördinatie van de 

werkprocessen.  

2.5.5. De data van platformwerkers worden verzameld met oog op automatische notificaties 

en dynamic pricing (ii). Deliveroo kan middels deze notificaties (de Peaks) invloed 

uitoefenen op waar en wanneer de bezorgers werken. De waardering van de Peaks 

(bonussen) verschilt per respondent (zie Tabel 2). Éen respondent geeft aan dat de 

belofte van de Peaks in percentages van verhoogde inkomsten niet altijd accuraat is (T1, 

r. 29). Eén respondent geeft (zuchtend) aan dat de macht bij het platform ligt en legt uit 

dat het systeem van Peaks soms nadelig kan uitpakken als platformwerkers hun werk 

heel goed doen, omdat de Peaks dan zomaar kunnen verdwijnen (T2, r. 21). Eén 

respondent van Deliveroo is daarentegen positief over de Peaks. Deze respondent geeft 

aan dat de bonussen accuraat zijn en dat het inkomstenverschil ten opzichte van het 

bezorgingen zonder bonus aanzienlijk is (T3, r. 16). 

 

Tabel 1 

De respondenten over ‘dynamic pricing’  

Nummer 

transcript 

Platform Regel Citaat uit interview: 

T1 Deliveroo 29 ‘I think one of the strong elements is how many riders 

are on the streets. And if riders are a lot and if there are 

not many orders, the fee itself is lower. And if even they 

say it is 20 percent of boost, in these peak times there 

are more riders usually. And I have had cases when the 

fee without boost is higher than with boost. Overall, I 

see I can earn more in peak times, and promotional 

times, but not really that amount they show us, that 

twenty percent for instance, or even fourty percent.’ 
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T2 Deliveroo 21 ‘Het systeem wordt aangepast als er bijvoorbeeld heel 

veel bestellingen zijn en weinig aanbod. De boost wordt 

dan verhoogd. Voorbeeld; ik kwam aan bij Lelystad. Ik 

had voor het eerst bij Uber bezorgd. Per bestelling krijg 

je twee keer zo veel betaald, maar sinds ik hier ben 

begonnen is de boost verdwenen. Ik neem al de 

bestellingen aan, ik vervoer ze zo snel mogelijk en dat is 

best wel raar. Je doet je werk heel goed en dan 

verdwijnt je boost, want Uber denkt ‘het is niet meer 

nodig’.  Als het slecht weer is dan zet Uber er ook een 

dikke boost op omdat ze weten dat niemand zin heeft 

om te bezorgen. De macht ligt bij het platform. ‘ 

T3 Deliveroo 16 ‘Je kreeg meestal een mailtje van tevoren, van ‘’hé 

vanavond is er hier of hier extra verdienste’’ en dan was 

het vaak 1 euro per bestelling of 1 ,5 euro per 

bestelling. Dat klopte dan ook wel. En we hebben ook 

wel eens dat we naar andere plekken gingen als het 

ergens nieuw opende. Dan doen ze soms hele 

spectaculaire bonussen bovenop bestellingen. Dus wij 

hebben bijvoorbeeld wel eens gehad dat je dan een 

tientje per bestelling erbij op kreeg. Ja, dat scheelt 

natuurlijk.’ 

 

2.5.6. Twee respondenten van Deliveroo geven aan dat ze rekening houden met de Lunch 

peak, diner peak of super peak, om zo veel mogelijk inkomsten te genereren.  Deze 

bezorgers werken het liefst op de momenten dat er Peaks zijn en zijn bereid om naar 

een andere stad te reizen indien Deliveroo een notificatie verstuurt waarin staat dat er 

in die stad het meeste geld te verdienen valt (T1, r. 17 en T3, r. 16 en 28). Eén 
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respondent van Deliveroo geeft aan zelf niet beïnvloedbaar te zijn voor de Peaks maar 

ziet om zich heen dat zijn collega's hier wel door worden beïnvloed (T2, r. 27).  

2.5.7. In het interview met de chauffeur van Uber is het thema dynamic pricing niet naar 

voren gekomen als mechanisme om gezag uit te oefenen. De chauffeur geeft aan dat hij 

op vaste werktijden werkt: hij begint veelal in de ochtend en stopt vlak voor de spits 

(T4, r. 49). Hieruit leiden wij af dat de chauffeur slechts op de tijden werkt die voor hem 

het beste uitkomen en niet beïnvloed wordt door bonussen. 

2.5.8. Bij Helpling is er evenmin sprake van gezag middels dynamic pricing nu de 

schoonmakers werken met vaste klussen. De schoonmakers bij Helpling zijn werkzaam 

in de regio waar ze wonen en spreken ruim van tevoren af waar en wanneer er gewerkt 

wordt. Dit is een andere situatie dan bij bijvoorbeeld Deliveroo, waar veel meer 

gewerkt wordt op basis van vraag en aanbod binnen een korte termijn. 

2.5.9. Een opvallend resultaat dat naar voren komt uit de analyses van thema 3: de belofte 

van flexibel werk (iii) is dat bezorgers van Deliveroo meermaals een telefoontje krijgen 

indien zij ‘te vaak’ bestellingen weigeren (T1, r. 54). Enerzijds belooft Deliveroo de 

bezorgers dus ‘werken op basis van eigen beschikbaarheid’, anderzijds worden 

bezorgers er door Deliveroo op gewezen wanneer zij niet vaak genoeg bestellingen 

accepteren. ‘They call you and say I see you reject a lot of deliveries.’(T1, r. 24). 

Daarnaast geeft één respondent aan dat ‘flexibele werktijden’ niet bestaan voor 

bezorgers die fulltime bij Deliveroo werken: ‘Je moet de hele avond beschikbaar zijn, 

maar je haalt er niet meer echt een uurloon uit’ (T3, r. 36). De platformwerkster bij 

Helpling voelt ook weinig vrijheid vanuit het platform om zelf haar beschikbaarheid aan 

te geven. Zij stelt dat Helpling het liefst wil dat je zeven dagen per week werkt, en graag 

zo lang mogelijk (T5, r. 14).  

2.5.10. De chauffeur van Uber daarentegen ervaart wel een ruime mate van vrijheid. De 

chauffeur stelt dat op het moment dat hij wil rijden, waar hij ook is, hij de Uber app aan 

kan zetten en ritten kan vinden. “Op het moment dat je klaar bent of je wil pauze 

nemen dan zet je de app gewoon uit” (T4, r. 45). Dit is in onze ogen een interessante 
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bevinding, nu dit niet in lijn is met het gevoel van vrijheid bij de andere geïnterviewde 

platformwerkers.  

2.5.11. Tot slot is gebleken dat vooral informatieasymmetrie (iv), thema 4, een belangrijk 

onderdeel vormt van het managementmodel van Deliveroo. De respondenten weten 

dat Deliveroo veel informatie over hen heeft, maar ze zouden graag inzicht willen 

krijgen in de wijze waarop bestellingen worden toebedeeld.  Eén van de bezorgsters 

heeft een sterk vermoeden dat Deliveroo haar minder bestellingen toewijst dan haar 

collega's, omdat zij zelf vaak bestellingen weigert als de betreffende bestellingen te 

weinig geld opleveren. Het begon haar op te vallen dat een collega-bezorger, die veel 

minder bestellingen weigerde, significant vaker bestellingen kreeg toebedeeld, ook op 

de momenten dat beide collega-bezorgers zich op exact dezelfde afstand van specifieke 

klanten bevonden (T3, r. 22-24). Nu verdient het onze opmerking dat het blijft gissen 

hoe het algoritme bepaalt wie op welk moment een bestelling toebedeeld krijgt, maar 

feit is wel dat de bezorgers hier totaal geen zicht op hebben (zie Tabel 3). De bezorgers 

weten niet waar en wanneer er een peak komt en zelfs als de bezorgers naar een 

andere stad reizen voor een peak, betekent dat niet per definitie dat ze meer 

inkomsten krijgen, omdat ze geen inzicht hebben in het aantal bestellingen dat ze in 

een bepaalde omgeving kunnen verwachten. Inkomsten van de bezorgers fluctueren 

enorm en ze kunnen niet, zoals een ondernemer, strategieën toepassen om meer te 

verdienen.   

2.5.12. Ook de Uberchauffeur krijgt te maken met informatieasymmetrie. Zo is het voor de 

chauffeur op voorhand niet bekend waar hij zijn klant naartoe moet brengen. Wanneer 

de klant zich op een kwartier rijden bevindt, en deze vervolgens slechts een korte rit 

nodig heeft, kan dit de chauffeur een hoop tijd en geld kosten. Het achterhouden van 

informatie door het platform zorgt dus voor onzekerheid met betrekking tot de 

inkomsten van de chauffeur en maakt het voor de chauffeur tevens onduidelijk of de rit 

zijn gemaakte kosten dekt (T4, r. 36).  

2.5.13. Tenslotte speelt informatieasymmetrie ook bij de schoonmakers van Helpling een rol. 

Een schoonmaakster geeft aan dat zij op voorhand niet kan zien op welke locatie een 
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klus zich exact bevindt. Het kan zijn dat zij naar een locatie moet waar zij parkeerkosten 

betaalt voor haar auto, welke niet gedekt worden door het platform. Pas wanneer de 

platformwerkster een klus accepteert, wordt de exacte locatie bekendgemaakt, 

waardoor de platformwerkster voor onverwachte kosten kan komen te staan (T5, r. 

48,50).  

 

Tabel 3 

Informatieasymmetrie 

Nummer 

transcript 

Platform Regel Citaat uit interview: 

T1 

  

 

 

 

 

T1 

  

 

 

 

 

 

 

T1 

Deliveroo 

  

 

 

 

 

Deliveroo 

  

 

 

 

 

 

 

Deliveroo 

11 

  

  

  

  

  

23 

  

 

 

 

 

 

 

64 

‘Deliveroo it is actually a little bit strange, because we 

don’t know what’s going on. When the delivery 

happens, it just happens and we don’t know how well 

it went or were there any issues. We just have our fee, 

our commission, and that’s it.’ 

  

‘But that’s not the case with Deliveroo, Deliveroo says: 

it’s a business secret and we’re not gonna tell you that. 

So its very strange to see that distance from 

approximately the same point to another point might 

have huge difference in prices they pay to us. And they 

say: that’s our business how we calculate it, you don’t 

have to know it.’ 

  

I don’t know when my deliveries went out, I don’t 

know. I don’t know anything. 

  

T2 

  

Deliveroo 

  

4 

  

‘En ik kan niet zijn wie eruit wordt geselecteerd. Of de 

mensen met een hogere rating de orders krijgen blijft 
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T2 

 

 

 

Deliveroo 

 

 

 

16 

gissen. Ik heb geen inzage in wat er achter de 

schermen gebeurt. Bij Deliveroo kan ik geen 

beoordelingen zien.’ 

 ‘pure willekeur is wanneer je iets krijgt. Hoeveel 

bestellingen krijgt heeft niets te maken met hoe goed 

je je werk doet want ik heb een tevredenheidrating van 

98 procent en soms krijg ik maar 5 bestellingen’ 

  

T3 Deliveroo 22-24 ‘Maar goed, je weet ook dat je als je met een groepje 

met vijf personen op dezelfde locatie staat, is het raar 

dat die bestellingen altijd eerst naar die ene persoon 

gaan en niet gelijk verdeeld worden. Dus er zit ook wel 

een andere verdeling achter maar dat weten wij dan 

niet hoe dat was.’ 

 

T4 Uber 36 ‘Ik heb dat laatst gehad, ik was in Amsterdam en ik moest 

naar Haarlem en uiteindelijk heb ik een rit gemaakt voor 

onder de drie minuten en heb ik daar 4,18 euro voor 

gekregen. Terwijl ik helemaal vanuit Amsterdam naar 

Haarlem ben gegaan.’ 

T5 Helpling 48-50 ‘Ja, nou mijn man kon op basis van postcodes kan hij zien 

welke plaats het was. En dan kon hij kijken of je parkeergeld 

moest betalen. Dit kon pas als je de opdracht al had 

aanvaard’ 

  

2.6. Conclusie vraag 1 

2.6.1. Uit ons literatuur-en jurisprudentieonderzoek is gebleken dat het gezagscriterium niet 

meer louter ziet op werkinhoudelijke of organisatorische instructies (materieel en 

formeel gezag), maar dat het kan worden ingekleurd aan de hand van een scala van 

omstandigheden (modern gezag). Modern gezag bestaat niet zozeer uit de bevoegdheid 



 

28 

 

van de werkgever om instructies te geven.51 Het ziet op organisatorische inbedding en 

alle indirecte manieren waarop (platform-)werkgevers controle uitoefenen met 

gebruikmaking van moderne technologieën. 

2.6.2. Uit ons kwalitatieve onderzoek is gebleken dat Deliveroo, aan de hand van de Rider 

app, bezorgers controleert en beïnvloedt. Namelijk, door middel van algoritmisch 

management, de vier mechanismen: (i) surveillance en coördinatie van werkprocessen, 

(ii) collectie van data met oog op ‘dynamic pricing’, (iii) de belofte van flexibel werk en 

(iv) informatieasymmetrie. 

2.6.3. De resultaten laten zien dat de bezorgers van Deliveroo zich niet alleen bekeken voelen, 

maar ook daadwerkelijk gecontroleerd worden aan de hand van GPS-gegevens (i). Bij de 

meeste bezorgers die wij hebben geïnterviewd zijn de werkplaats en de tijdstippen 

waarop zij werken afhankelijk van de automatische notificaties die Deliveroo verstuurt, 

de zogenaamde Peaks (ii). Deliveroo belooft bezorgers flexibel werk (iii), maar in 

werkelijkheid zijn ‘flexibele werktijden’ geen realiteit voor de (geïnterviewde) bezorger 

die fulltime bij Deliveroo werkt. Bovendien oefent Deliveroo controle uit door 

platformerkers erop te wijzen wanneer zij niet ‘vaak genoeg’ bestellingen accepteren. 

Op basis van bovengenoemde drie mechanismen concluderen wij dat platformwerkers, 

anders dan zelfstandigen, gecontroleerd worden en niet volledig vrij zijn om te bepalen 

waar, wanneer en hoeveel zij werken. 

2.6.4. Verder concluderen wij dat Deliveroo -en platforms als Uber en Helpling- veel invloed 

uitoefenen aan de hand van informatieasymmetrie (iv). De platformwerkers hebben 

geen inzicht in hoe bezorgingen, ritten of schoonmaakdiensten worden toebedeeld. 

Bezorgers van Deliveroo hebben geen idee waar en wanneer er een peak komt en hun 

inkomsten fluctueren enorm. Bovendien zijn ze ondergeschikt aan, en afhankelijk van 

het platform, omdat ze niet de mogelijkheid hebben om -zoals een zelfstandige 

ondernemer- strategieën toe te passen om invloed uit te oefenen op hun inkomsten.  

 
51 E. Verhulp, ‘Onduidelijkheden met betrekking tot het gezagscriterium bij het definiëren van de 
arbeidsovereenkomst’, 18 augustus 2018. 
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2.6.5. Hoewel, op het eerste gezicht, de ondergeschiktheid van de bezorgers aan het platform 

moeilijk lijkt vast te stellen (gelet op de beperkte directe instructies vanuit het platform 

ten aanzien van de bezorgers en bezorgingen), concluderen wij dat er wel degelijk 

sprake is van een gezagsrelatie. Gelet op de ontwikkeling van het gezagscriterium (in de 

jurisprudentie en literatuur), kunnen platforms als Deliveroo zich niet (langer) 

verschuilen achter indirecte mechanismen die de illusie wekken dat de arbeidskrachten 

louter worden beïnvloed door marktwerking, zonder dat platforms enige controle 

zouden uitoefenen. Het open karakter van het criterium ‘in dienst van’ (ex art. 7:610 lid 

1 BW) geeft de ruimte om rekening te houden met alle manieren waarop (platform-

)werkgevers indirect controle uitoefenen middels moderne technologieën (modern 

gezag). Wij komen dan ook tot de slotsom dat de app die wordt gebruikt door 

Deliveroo, en vergelijkbare apps die worden gebruikt door andere platforms, als gezag 

kunnen worden aangemerkt in die zin dat het ‘enkele’ gebruik van deze apps betekent 

dat er sprake is van een gezagsverhouding. 
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3. Kunnen platformwerkers een recht claimen op menselijk contact met hun werkgever 

en zo ja op basis van welke grondslag? 

3.1. Inleiding 

3.1.1. Naast de in hoofdstuk 1 besproken kwalificatieproblemen die (mede) ontstaan door het 

gebruik van algoritmes, ervaren platformwerkers een ander kenmerkend probleem: het 

verlies van het menselijk contact met de onderzochte platforms (de werkgevers). 

Platformwerkers worden steeds vaker geconfronteerd met automatische 

besluitvorming. Automatische besluitvorming houdt concreet het nemen van 

beslissingen door computerprogramma’s in.52 Deze beslissingen worden automatisch 

door algoritmes genomen op basis van de voor computers beschikbare data. Platforms 

gebruiken veel manieren om zichzelf slechts af te schilderen als de aanbieder van een 

app. Daarbij ontwijken de platforms contact met de platformwerkers door minimale (of 

geen) opties aan te bieden om contact met het platform op te nemen. Een voorbeeld 

hiervan, waar wij in ons onderzoek nader op ingaan, zien we bij het platform Deliveroo. 

Deliveroo biedt slechts een chatfunctie aan voor platformwerkers, in plaats van een 

optie om telefonisch contact op te nemen. De mogelijkheid om een medewerker 

persoonlijk te spreken bestaat niet. Eenzelfde soort regeling is door Uber opgezet. Deze 

regeling houdt in dat het voor chauffeurs alleen mogelijk is om met een ‘robot’ te 

communiceren, die de vragen van de chauffeurs voorziet van standaardantwoorden. In 

dit hoofdstuk onderzoeken wij of het mogelijk is voor platformwerkers om een recht op 

menselijk contact te claimen met hun werkgever. De opbouw van dit hoofdstuk is als 

volgt: om deze vraag te beantwoorden hebben we allereerst onderzocht of de 

platformwerkers van Deliveroo, Helpling en Uber behoefte hebben aan menselijk 

contact en zo ja, in welke gevallen. Vanaf paragraaf 3.2 bespreken wij het 

interviewthema ‘persoonlijk contact’ uitgebreid. Vervolgens gaan we dieper in op het 

begrip ‘automatische besluitvorming' vanaf paragraaf 3.3. Vanaf paragraaf 3.4 staan we 

stil bij mogelijke juridische gronden waaraan het recht op menselijk contact ontleend 

kan worden. In paragraaf 3.5 trekken we tot slot onze conclusies. 

 
52 J. Kloostra, ’Ondergeschikt aan het algoritme’, TRA 2020/71, par. 3.2. 
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3.2. Interviewthema: De behoefte aan menselijk contact   

3.2.1. Het startpunt van ons onderzoek naar juridische grondslagen voor het kunnen claimen 

van een recht op menselijk contact met de werkgever betreft de interviews die wij 

hebben afgenomen met platformwerkers van Uber, Deliveroo en Helpling. In 

onderhavige paragraaf wordt het tweede thema uit de interviews, dat correleert met 

de tweede onderzoeksvraag, besproken. Een toelichting op de vragen die wij hebben 

gesteld, is te vinden in Bijlage 2 paragraaf 3.2.1 en de transcripten van de interviews zijn 

terug te vinden in Bijlage 4. 

3.2.2. In onderstaande paragrafen behandelen wij eerst de inzichten verkregen uit de 

interviews met de Helpling platformwerkers, vervolgens de bevindingen verkregen uit 

het interview met de Uber platformwerker en tot slot de inzichten verkregen uit de 

interviews met de Deliveroo platformwerkers.  

 

3.3. Resultaten uit de interviews met platformwerkers van Helpling53   

3.3.1. Allereerst behandelen we de resultaten met betrekking tot de behoefte aan menselijk 

contact vanuit de platformwerkers van Helpling. Uit de interviews met de 

platformwerkers van Helpling volgt dat er met name behoefte bestaat aan menselijk 

contact in situaties waarin de platformwerkers worden benadeeld via besluitvorming 

door het algoritme. Helpling kan het account van de platformwerkers blokkeren, 

bijvoorbeeld na een klacht. Door te bellen met Helpling kan het account van de 

platformwerker vervolgens vaak binnen een uur weer gedeblokkeerd worden (T5, r. 

70). 

3.3.2. Naast inzichten over de behoefte aan menselijk contact, hebben wij inzichten opgedaan 

met betrekking tot de mogelijkheden tot menselijk contact voor de platformwerkers 

met het platform. Alle drie de platformwerkers van Helpling geven aan dat het vrij 

 
53 Voor inzichten in het platform Helpling hebben wij drie platformwerkers van dit platform geïnterviewd. Met 
alle drie de platformwerkers zijn wij in contact gekomen via het FNV. Geen van allen is momenteel nog 
werkzaam als platformwerker bij Helpling. Daarnaast heeft één van de drie platformwerkers niet daadwerkelijk 
voor Helpling gewerkt, maar zich daar ingeschreven in opdracht van het FNV om van binnenuit uit te zoeken 
hoe het platform werkt.  



 

32 

 

gemakkelijk is om in contact te komen met medewerkers van het platform (zie 

bijvoorbeeld T6, r. 52). Het lijkt echter niet mogelijk om met een hogere 

vertegenwoordiger van het platform in contact te komen. Eén van de platformwerkers 

stelt dat dit niet mogelijk is (T6, r. 101). Een andere platformwerker geeft aan dat in 

contact komen met een hogere vertegenwoordiger van het platform geen zin heeft 

want: “je weet hoe het werkt” (T5, r.80). Dit geeft de impressie dat Helpling zulke lage 

verwachtingen heeft geschept bij de platformwerker dat de platformwerker niet eens 

kon denken aan een mogelijkheid tot het krijgen van contact met iemand hogerop in de 

organisatie. 

3.3.3. Het menselijk contact met Helpling wordt door de platformwerkers wisselend 

gewaardeerd. Een platformwerker noemt de manier van werken bij Helpling met 

betrekking tot het bellen om een account te deblokkeren “kinderachtig en doorzichtig” 

(T5, r. 70). Een andere platformwerker geeft aan dat de medewerkers van Helpling niet 

altijd even vriendelijk waren, maar dat zij wel bereid waren de platformwerkers te 

helpen (T6, r. 101). Er wordt volgens deze platformwerker wel naar de klachten van de 

platformwerker geluisterd, waarna het account ook vrij snel weer gedeblokkeerd wordt 

(T6, r.99). Een andere platformwerker lijkt minder tevreden over het tempo waarmee 

Helpling het account deblokkeert. Het account was bij deze platformwerker van 

donderdag tot en met zondag geblokkeerd en dat bracht grote gevolgen met zich mee. 

Een geblokkeerd account betekent namelijk dat het onmogelijk is om werkzaamheden 

te verrichten en daarmee inkomsten te genereren. Toen het account op donderdag 

werd geblokkeerd, kon de helpdesk medewerker aan de telefoon hem niet helpen. De 

platformwerker moest als gevolg daarvan tot maandag wachten om met een 

leidinggevende te spreken. De leidinggevende kon het account vervolgens op maandag 

direct deblokkeren. De platformwerker geeft aan zich niet serieus genomen te hebben 

gevoeld. De platformwerker stelt: “Helpling houdt er geen rekening mee dat mensen 
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hiermee hun brood verdienen”.54 

 

3.4. Tussenconclusie interviews Helpling 

3.4.1. Afgaand op de inzichten verkregen uit de drie interviews over (mede) de mogelijkheden 

om menselijk contact te krijgen met de werkgever, Helpling, trekken we (voorzichtig) 

conclusies. Het hebben van menselijk contact met (de helpdesk medewerkers van) het 

platform lijkt geen groot probleem. De klachten vanuit de platformwerkers zien meer 

op de kwaliteit van dit contact, maar bij vragen en problemen kunnen zij in ieder geval 

terecht bij een medewerker van het platform die bereid is naar het concrete geval te 

kijken. Verder in ons onderzoek zal blijken dat Helpling op dit punt verschilt van de 

platforms Uber en Deliveroo. Een verklaring hiervoor is dat de aard van het platform 

van Helpling en de aard van de platforms van Deliveroo en Uber verschillen. 

Platformwerkers bij Helpling hebben in veel gevallen een langdurige relatie met de 

klant. Zo verklaarden de platformwerkers dat zij voor een vaste klantenkring werkten, 

waar zij op wekelijkse basis diensten leverden (T5, r. 84). Deze vaste klantenkring 

‘vulden’ zij aan met nieuwe klanten voor bijvoorbeeld een eenmalige schoonmaakklus. 

Bij Helpling gaat het om de persoonlijke kwaliteiten van de platformwerker. Klanten van 

Helpling blijven een schoonmaker boeken wanneer zij tevreden zijn over de 

platformwerker. De relatie tussen de platformwerker en de klant wordt op die manier 

buiten het platform onderhouden. Bij Uber en Deliveroo gaat het ten eerste in mindere 

mate om de persoonlijke kwaliteiten van de platformwerker en ten tweede is het niet 

mogelijk om als klant een platformwerker te kiezen voor de werkzaamheden: het 

platform koppelt een werker op basis van andere gegevens.55 Desalniettemin is 

menselijk contact met het platform ook bij Helpling noodzakelijk. In de situaties waar 

platformwerkers benadeeld worden via besluitvorming door het algoritme, bestaat 

 
54 Van dit interview zijn de opnames wegens technische mankementen verloren gegaan. De quotes die zijn 
gebruikt zijn uitspraken van de platformwerker die direct na het interview zijn genoteerd. 
 
55 Denk aan een ’rider’ die dicht bij het restaurant is om het eten snel op te halen, of een Uber chauffeur die in 
de buurt is om de klant op te pikken.  
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onder de platformwerkers de behoefte om deze besluiten te corrigeren. Menselijk 

contact met medewerkers van het platform biedt hiertoe, zoals blijkt uit de afgenomen 

interviews, een goede oplossing.  

 

3.5. Inzichten uit het interview met de platformwerker van Uber  

3.5.1. Bij de geïnterviewde chauffeur van Uber bestaat voornamelijk de behoefte aan 

menselijk contact met Uber in gevallen waar sprake is van een probleem met de klant 

of met de beoordeling die door de klant wordt gegeven. Zo geeft de platformwerker 

aan dat wanneer een klant niet op de bestemming aanwezig is en de platformwerker de 

rit moet annuleren, er geen annuleringskosten aan de klant in rekening worden 

gebracht. Waar dit probleem voorheen via een chatfunctie opgelost kon worden (zie 

paragraaf 3.2.5.3.), is dat nu niet meer mogelijk (T4, r. 77). Verder lijkt uit het interview 

behoefte te bestaan aan contact met het platform wanneer er sprake is van onredelijke 

beoordelingen die gegeven worden door klanten (T4, r. 8) en de mogelijke gevolgen die 

aan deze onredelijke beoordelingen worden gekoppeld door het platform (T4, r. 20). 

3.5.2. Voor de pandemie was het voor chauffeurs mogelijk om met klachten naar een kantoor 

van Uber te komen om daar een probleem te bespreken met een medewerker van het 

platform. Daarnaast bood Uber de optie aan om live te chatten met een medewerker 

van Uber via de chatfunctie in de Uber-app. Beide functies zijn echter sinds COVID 

komen te vervallen. De mogelijkheid om op kantoor te komen bij Uber bestaat nog wel, 

maar is in de praktijk niet efficiënt. Het is namelijk pas na enkele weken mogelijk om op 

afspraak te komen en er is slechts één kantoor, gevestigd in Amsterdam. Daarbij geeft 

de chauffeur aan dat het tijdstip van zo’n afspraak ongunstig is voor chauffeurs (T4, r. 

73) (dit zal te maken hebben met het feit dat dit overdag is, waardoor de chauffeur 

geen inkomsten kan genereren). Ter vervanging van deze twee opties, is het mogelijk 

voor de chauffeur om via de Uber-app een case aan te maken. In zo’n case kan een 

chauffeur een probleem aandragen bij Uber. Op de door de chauffeur aangemaakte 

case wordt op een later moment gereageerd. Het is dus niet meer mogelijk om live in 

contact te komen met een medewerker van Uber. Naast het feit dat het directe contact 
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met de werkgever door deze case optie is weggevallen, verklaart de chauffeur ook dat 

het opnemen van contact door middel van de case optie erg beperkt is (T4, r. 73). 

Chauffeurs kunnen namelijk maar uit een beperkt aantal vooraf geformuleerde opties 

kiezen om een case aan te maken. Deze opties behelzen echter niet alle problemen die 

de chauffeur tijdens zijn werkzaamheden tegenkomt. Daarbij worden de cases afgedaan 

met standaardantwoorden, die vooraf aan de cases gekoppeld zijn. Door deze 

werkwijze ontstaat het probleem dat een chauffeur in sommige gevallen niet 

voldoende geholpen kan worden (T4, r. 73). 

3.5.3. “Het is niet meer zo behulpzaam als voorheen”, aldus de chauffeur (T4, r. 73). Volgens 

de chauffeur heeft dit er mee te maken dat Uber in de eerste jaren een positie voor 

zichzelf moest creëren binnen de Nederlandse markt. Uber had in haar beginjaren 

zowel de klanten als de chauffeurs nodig. Nu Uber een groot begrip is geworden, lijkt de 

visie van het bedrijf volledig te zijn verschoven richting het belang van de klant, 

verklaart de chauffeur (T4, r. 73). Als gevolg hiervan laat Uber de chauffeurs links liggen. 

Vooral de live chatfunctie mist de chauffeur, aangezien hij dit contact als zeer prettig 

ervaarde (T4, r. 77). Het was op deze manier makkelijk om met iemand van Uber in 

contact te komen die hem kon helpen met het oplossen van zijn probleem. Nu deze 

persoonlijke vorm van contact is weggevallen, leidt dit er mede toe dat de chauffeur 

zich minder gewaardeerd voelt door Uber.  

3.6. Tussenconclusie interview Uber 

3.6.1. Het interview met de chauffeur heeft ons waardevolle inzichten gegeven in het gemis 

van de chauffeur van menselijk contact met het platform. Een interessant gegeven, dat 

de vraag oproept waarom Uber de eerdere opties tot (menselijk) contact heeft laten 

vallen. Door het wegvallen van deze opties voldoet Uber niet meer aan de behoefte van 

de platformwerkers aan menselijk contact bij het oplossen van de problemen waarmee 

zij tijdens hun werkzaamheden in aanraking komen.   
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3.7. Inzichten uit interviews met de platformwerkers van Deliveroo 

3.7.1. Alle drie de platformwerkers, ook wel riders genoemd, gaven aan wel eens contact te 

hebben gehad met medewerkers van het platform. De aanleiding hiervoor bestond 

meestal uit problemen gerelateerd aan de bestellingen die door klanten werden gedaan 

(T2, r. 47).  

3.7.2. De mogelijkheid, die door Deliveroo wordt geboden om contact te krijgen met het 

platform over voornoemde problemen is het gebruikmaken van een (door de riders 

genoemde) chatbot (T1, r. 49). De chatbot is een chatfunctie waarmee riders live 

kunnen chatten met een medewerker van Deliveroo. De riders gaven verder aan dat het 

niet mogelijk was om een medewerker van Deliveroo telefonisch te bereiken (T2, r. 8). 

Hierop kennen we twee uitzonderingen waarover de riders in transcript 2 en in 

transcript 1 verklaarden. De eerstgenoemde rider had telefonisch contact gehad met 

een medewerker van Deliveroo nadat hij een advocaat in de arm had genomen, omdat 

hij onterecht werd beschuldigd van fraude en als gevolg daarvan van het platform werd 

geweerd (T2, r. 12). De andere rider beschreef dat hij een enkele keer telefonisch 

contact had gekregen met een medewerker van de supportafdeling van Deliveroo (T1, 

r. 52). Deze rider gaf echter aan dat de medewerker van de supportafdeling vaak de 

vraag niet begreep en daardoor geen adequate hulp kon bieden. De derde rider gaf aan 

niet eens bekend te zijn met een telefoonnummer van Deliveroo (T3, r. 48). Alle riders 

gaven tenslotte aan dat telefonisch contact andersom wel mogelijk was (bijvoorbeeld 

T3, r. 46). Deliveroo had meerdere riders wel eens opgebeld om contact op te nemen. 

Met betrekking tot dit contact zijn de volgende situaties bij ons bekend: de situatie dat 

er iets mis was gegaan met een afgeleverde bestelling (T3, r. 50), de situatie waarin een 

rider, volgens Deliveroo, te lang over een route deed (T3, r. 70) en tot slot de situatie 

waarin een rider volgens Deliveroo te veel bestellingen weigerde (T1, r. 58). Een 

medewerker van Deliveroo belde in alle hiervoor genoemde gevallen de rider met een 

anoniem nummer op. Het was dan ook niet mogelijk om dit nummer als 

platformwerker te gebruiken om zelf in contact te komen met een medewerker van 

Deliveroo.  
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3.7.3. In de meeste gevallen die bij ons bekend zijn, werden de problemen via de chatbot 

opgelost. Toch gaven riders aan dat zij vaak problemen met de chatbot ondervonden. 

Zo werd niet altijd (snel) gereageerd door een medewerker van Deliveroo op de 

gestelde vragen en wanneer antwoord kwam, was dat niet altijd bevredigend. De 

mogelijkheid om te bellen en een probleem daadwerkelijk (snel) op te lossen, bestond 

zoals eerder genoemd, eigenlijk niet. Zelfs niet in de situatie, waarin de partner van de 

rider (die ook voor het platform werkte) een fietsongeval had gehad. Een rider noemde 

deze situatie als voorbeeld om aan te tonen dat persoonlijk contact met het platform 

toen wenselijk was geweest (T3, r. 72).56  

3.8. Tussenconclusie interviews Deliveroo  

3.8.1. Uit de drie afgenomen interviews lijkt de over het algemeen slechte bereikbaarheid van 

het platform Deliveroo de rode draad te zijn. Er bestaat haast geen mogelijkheid om 

(telefonisch) contact op te nemen met Deliveroo om bijvoorbeeld te overleggen over 

arbeidsvoorwaarden zoals werktijd of -plaats of persoonlijke omstandigheden. Het 

hebben van menselijk contact binnen traditionele werknemer/werkgever-verhoudingen 

behoort echter wel tot de mogelijkheden. Deliveroo stelt voor het contact een chatbot 

beschikbaar waar riders gebruik van kunnen maken. Twee riders gaven daarentegen 

aan dat de chatbot hen niet (altijd) kan helpen met hun probleem. Zo vertelde een van 

de riders dat hij contact zocht via de chatbot omdat het gevaarlijk was om te werken op 

een bepaalde locatie als gevolg van rellen. De chatbot antwoordde dat de locatie wel 

degelijk veilig was en dat de rider gewoon aan het werk kon. Overleg over veilige 

werkomstandigheden was niet mogelijk. Opvallend is dat Deliveroo andersom wel 

telefonisch contact opneemt als een rider te veel bestellingen afwijst. (T1, r. 50; T2, r. 

10).  

3.8.2. Uit de interviews met de fietsbezorgers komt naar voren dat ze voor uiteenlopende 

zaken contact willen opnemen met het platform. Zo bespraken we bijvoorbeeld de 

situatie waarin een rider een ongeluk had gehad in het verkeer en de onterechte 

 
56 Ook al was dit ongeluk buiten werktijd voorgevallen. 
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blokkering van de app. Andere riders gaven aan beter contact te willen met het 

platform over bovengenoemde problemen, maar leken er verder content mee te zijn 

dat zij in de rest van hun werkzaamheden weinig met de backoffice van het platform te 

maken hadden. 

 

3.9. De behoefte aan menselijk contact vanwege automatische besluitvorming 

3.9.1. Uit bovenstaande interviews komt naar voren dat de platformwerkers die wij hebben 

gesproken allemaal wel eens te maken hebben gehad met geautomatiseerde 

besluitvorming en non-actiefstelling als gevolg daarvan. Dit is de voornaamste reden 

voor hen om te proberen contact te krijgen met het platform, zodat het besluit wordt 

teruggedraaid. Non-actiefstelling heeft namelijk vergaande gevolgen voor 

platformwerkers, die niet meer in hun account kunnen komen en geen inkomsten meer 

kunnen genereren. Uber, Deliveroo en Helpling nemen op basis van het algoritme dat 

ze gebruiken automatische besluiten. De besluiten zijn vaak gebaseerd op een klacht 

van een klant of een slechte rating met directe non-actiefstelling als gevolg (zie 

bijvoorbeeld T2, r. 39 of T5, r. 40). Er wordt bij deze besluitvorming door de platforms 

zonder meer afgegaan op het algoritme en (voorafgaand aan en na het besluit) geen 

contact opgenomen met de platformwerker over de situatie.57 Sprake van menselijk 

contact in de vorm van hoor- en wederhoor is er dus niet.58 Naast dat automatische 

besluitvorming de behoefte aan menselijk contact met de werkgever doet groeien, 

werkt het gebrek aan menselijk contact onzes inziens onzorgvuldige besluitvorming in 

de hand. Door geen aandacht te besteden aan de situatie van de platformwerker 

worden besluiten genomen die niet gebaseerd zijn op het hele plaatje. Onnodig 

vergaande gevolgen zijn hiervan het resultaat.   

3.9.2. De onnodig vergaande gevolgen van automatische besluitvorming zouden in veel 

gevallen kunnen worden voorkomen wanneer voor platformwerkers de mogelijkheid 

 
57 Dit blijkt ook uit onderzoek: White House, ’Big Data: A Report on Algorithmic Systems, Opportunity, and Civil 
Rights, Washington DC: Executive Office of the president‘ mei 2016, online via: https://obamaw225 Literatuur 
hitehouse.archives.gov/sites/default/files/microsites/ostp/2016_0504_data_discrimination.pdf 
58 Sprake van menselijke tussenkomt kan er wel zijn, zoals geoordeeld in Rechtbank Amsterdam 11 maart 2020, 
ECLI:NL:RBAMS:2021:1018, maar dit staat los van het gebrek aan persoonlijk contact met de werkgever. 

https://obamaw225/
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bestaat het recht op menselijk contact met de werkgever te claimen. Als dat mogelijk is, 

moet het platform op grond van dat recht meer rekening houden met het concrete 

geval van de platformwerker en de algemene behandeling door het algoritme 

aanpassen. In paragraaf 3.4 doen we onderzoek naar de juridische gronden waarop het 

recht op persoonlijk contact met het platform mogelijk kan worden geclaimd en of in 

spiegelbeeld daarvan juridisch kan worden onderbouwd dat voor het platform de 

verplichting bestaat contact op te nemen met een platformwerker, voorafgaand aan 

een automatisch besluit.  

3.9.3. In de tijden dat algoritmes nog niet bestonden, werden besluiten door medewerkers 

genomen. De verschuiving naar besluitvorming op basis van algoritmes levert zowel 

voor- als nadelen op. Een voordeel van automatische besluitvorming is dat de 

menselijke vooringenomenheid weggenomen wordt, wat discriminatie kan 

verminderen.59 Dit voordeel kent echter ook een keerzijde. Het computerprogramma 

wordt geprogrammeerd door een persoon, waardoor de vooroordelen van 

programmeurs een rol blijven spelen in de automatische besluitvorming. Hiernaast is 

een algoritme veelal gebaseerd op historische oefendata, welke mogelijk voortgekomen 

zijn uit ongelijke situaties. Onbewust kan de automatische besluitvorming dus ook 

leiden tot discriminatie.60 

3.9.4. Naast discriminatie bij automatische besluitvorming, wordt ook de inhoudsloze 

menselijke tussenkomst als probleem genoemd in de literatuur.61 Dit probleem doet 

zich slechts voor wanneer sprake is van semi-automatische besluitvorming. In dat geval 

speelt menselijke tussenkomst een rol in de besluitvorming, maar het algoritme blijft en 

grote invloed uitoefenen op deze tussenkomst.62 De inhoudsloze menselijke 

tussenkomst drukt zich uit in ’automatische goedkeuring’. Het semi-automatische 

besluit wordt namelijk op basis van een algoritmisch voorbereide beslissing genomen. 

Bij medewerkers ontbreekt het vaak aan de tijd, de vaardigheden en het inzicht in het 

 
59 M. Jovović, ‘Ter Visie – Algoritmische discriminatie’, TAO 2018/4, p. 141-145. 
60 M. Jovović, ‘Ter Visie – Algoritmische discriminatie’, TAO 2018/4, p. 141-145. 
61 M. Vetzo, J. Gerards & R. Nehmelman, ’Algrotimes en grondrechten’, Den Haag: Boom Juridisch 2018, p. 50. 
62 M. Vetzo, J. Gerards & R. Nehmelman, ’Algrotimes en grondrechten’, Den Haag: Boom Juridisch 2018, p. 50. 
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functioneren van het algoritme om over de algoritmisch voorbereide beslissing een 

zelfstandig oordeel te vormen.63 In het fraudebestrijdingsproces van het platform Uber 

is sprake van semi-automatische besluitvorming, volgt uit de Uber uitspraak van de 

Rechtbank Amsterdam op 11 maart 2021.64 De rechtbank overweegt in deze uitspraak 

dat sprake is van betekenisvolle menselijke tussenkomst in de besluitvorming, 

waardoor de besluitvorming niet valt onder de geautomatiseerde besluitvorming van 

artikel 22 Wet AVG.65 Benadrukt moet worden dat de uitspraak specifiek ziet op het 

fraudebestrijdingsproces van Uber en dat het bij ons niet bekend is of menselijke 

tussenkomst bij alle besluitvorming aanwezig is. Verder doet de uitspraak niet af aan 

het gevaar van mogelijke automatische goedkeuring. Het is daarom goed om hierbij stil 

te staan. Tot slot is het bij ons niet bekend of Deliveroo en Helpling aan semi-

automatische besluitvorming doen. Inzichten in de processen rondom besluitvorming 

hebben wij uit onze interviews niet verkregen.  

 

Bronnen voor het recht op menselijk contact met de werkgever 

3.10. Het recht op menselijk contact met werkgever op grond van art. 7:611 BW  

3.10.1. Deze paragraaf bevat een onderzoek naar de mogelijkheid of artikel 7:611 BW en de 

norm van goed werkgeverschap, die uit de bepaling volgt, een grond kan zijn voor het 

claimen van het recht op contact met de werkgever. Is het mogelijk om te stellen dat 

een werkgever niet voldoet aan de norm van goed werkgeverschap wanneer deze niet 

voorziet in de mogelijkheid contact op te nemen met het platform? Opmerking verdient 

dat een beroep op artikel 7:611 BW slechts mogelijk is wanneer er sprake is van een 

arbeidsovereenkomst.    

3.10.2. Op grond van artikel 7:611 BW zijn een werkgever en een werknemer verplicht zich als 

een goed werkgever en een goed werknemer te gedragen. Bij de beoordeling door de 

rechter of er sprake is van goed werkgeverschap dient de rechter te kijken naar de aard 

 
63 M. Vetzo, J. Gerards & R. Nehmelman, ’Algrotimes en grondrechten’, Den Haag: Boom Juridisch 2018, p. 50. 
64 Rechtbank Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAM:2021:1018, r.o. 4.25. 
65 Rechtbank Amsterdam 11 maart 2021, ECLI:NL:RBAM:2021:1018, r.o. 4.24. 
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van de dienstbetrekking, alsmede naar de overige omstandigheden van het geval.66 

Verder dient de rechter rekening te houden met een zekere mate van 

beoordelingsvrijheid die aan de werkgever toekomt. Bij het bepalen of er sprake is van 

goed werkgeverschap komt de rechter tevens een behoorlijke mate van vrijheid toe. Dit 

maakt dat artikel 7:611 BW een veel gebruikt en benoemd artikel is in de rechtspraak. 

Vooral de norm van goed werkgeverschap is door het rechtscheppende karakter van de 

bepaling geschikt gebleken om de ontwikkelingen in het arbeidsrecht bij te houden.67 

Daarbij kent artikel 7:611 BW een aantal belangrijke functies in het arbeidsrecht, die wij 

kort zullen aanstippen. Om te beginnen functioneert de bepaling als belangrijk 

schakelartikel voor grondrechten die niet over horizontale werking beschikken.68 Het is 

tevens mogelijk algemeen erkende rechtsbeginselen via deze bepaling op de relatie 

tussen werkgevers en werknemers van kracht te laten zijn. Van deze rechtsbeginselen is 

het zorgvuldigheidsbeginsel mogelijk relevant als grond voor het claimen van een recht 

op contact met de werkgever. Hier gaan we in de paragrafen 3.12 tot en met 3.12.3 

dieper op in. Tot slot heeft artikel 7:611 BW een restfunctie om situaties onder te 

brengen die niet in de wet zijn geregeld.69 

3.10.3. De geschetste problematiek in de inleiding van dit hoofdstuk en de inzichten verkregen 

door de interviews geven een duidelijk beeld van het gebrek dat bestaat aan 

mogelijkheden voor platformwerkers om persoonlijk in contact te kunnen komen met 

het platform. Bijna alle respondenten geven aan hier wel behoefte aan te hebben. 

Onzes inziens lijkt het feit dat de platformwerker moeilijk direct in contact kan komen 

met de werkgever, haaks te staan op hetgeen van een goed werkgever verwacht mag 

worden. Daarbij kan van een goed werkgever zorgvuldige besluitvorming worden 

gevergd. Door het gebruik van algoritmes komt de zorgvuldigheid hiervan in het 

geding.70 Het is aan de werkgever om te waarborgen dat het gebruik van algoritmes 

 
66 ’Laagland & Kloostra’, in: Arbeidsovereenkomst, art. 7:611 BW, aant. 4.2. 
67 ‘Verhulp’, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 7:611 BW, aant. 1. 
68 ‘Verhulp’, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 7:611 BW, aant. 1. 
69 ‘Verhulp’, in: T&C Burgerlijk Wetboek, art. 7:611 BW, aant. 1. 
70 Zie paragraaf 3.3.1.  
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niet afdoet aan de mate van de zorgvuldigheid van de besluitvorming. Kortom, een 

werkgever mag zich niet verschuilen achter de algoritmes die hij gebruikt.  

3.10.4. Een zoektocht in de rechtspraak naar een mogelijke zaak waarin een beroep is gedaan 

om het menselijk contact met de werkgever te claimen op grond van artikel 7:611 BW, 

leverde niets op. Ook is artikel 7:611 BW in de literatuur, voor zover wij konden vinden, 

niet eerder als mogelijke grond aangedragen voor het claimen van menselijk contact 

met de werkgever.  

3.10.5. Ondanks het niet vinden van relevante rechtspraak en literatuur waarin artikel 7:611 

BW als grond wordt aangedragen om het recht op menselijk contact met de werkgever 

te claimen, biedt de open norm van dit artikel onzes inziens wel mogelijkheden om als 

grondslag te dienen. Het ontbreken van menselijk contact met de werkgever is een 

typerend probleem dat gepaard gaat met de opkomst van de platformeconomie. Artikel 

7:611 BW is bij uitstek geschikt om ontwikkelingen in het arbeidsrecht op te vangen, 

waaronder dit probleem. Zoals in hoofdstuk 2 betoogd, kunnen volgens ons de 

verhoudingen tussen de drie onderzochte platforms (Uber, Deliveroo en Helpling) en de 

platformwerkers die voor deze platforms arbeid verrichten, worden gekwalificeerd als 

een arbeidsovereenkomst. De platformwerker staat in dienst van de besproken 

platforms, ontvangt loon van de platforms en de platforms oefenen gezag uit over de 

platformwerker. De kwalificatie als arbeidsovereenkomst brengt met zich mee dat 

artikel 7:611 BW van toepassing is op de verhouding tussen het platform en de 

platformwerker. De arbeidsovereenkomst brengt allerlei rechten en plichten met zich 

mee. Het is dan ook niet meer dan redelijk om over deze rechten en plichten, plus de 

daarbij gemaakte afspraken, persoonlijk met het platform te communiceren. 

Platformwerk levert, (mede) door de driepartijenverhouding en het gebruik van 

algoritmes door het platform, veel vragen en problemen op. Hierover moeten 

platformwerkers met het platform contact kunnen opnemen. Een juiste toepassing van 

de norm van het goed werkgeverschap schept een recht op menselijk contact met de 

werkgever.       

 



 

43 

 

3.11. Het recht op menselijk contact op grond van het formele zorgvuldigheidsbeginsel 

3.11.1. Naast het recht op waardig werk, is het zorgvuldigheidsbeginsel een mogelijke grond op 

basis waarvan het recht op menselijk contact kan worden geclaimd. Werkgevers dienen 

bij het nemen van besluiten die mogelijk vergaande gevolgen hebben voor een 

werknemer het formele zorgvuldigheidsbeginsel in acht te nemen.71 Het formele 

zorgvuldigheidsbeginsel is een rechtsbeginsel dat volgt uit het bestuursrecht en ook wel 

in verband wordt gebracht met het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). Het 

oorspronkelijk algemene beginsel van behoorlijk bestuur is in het bestuursrecht verder 

uitgewerkt in de hoor- en wederhoor bij het nemen van beschikkingen of het 

behandelen van bezwaar door een bestuursorgaan.72 Bij het betrachten van de 

formele zorgvuldigheid door een werkgever, dient de werkgever ook hoor- en 

wederhoor in acht te nemen. Uit de jurisprudentie en rechtspraak volgt een bekend 

voorbeeld van de toepassing van de verplichting tot hoor- en wederhoor uitgevoerd 

door de werkgever, namelijk bij het ontslag op staande voet.73 Het ontslag op staande 

voet heeft grote gevolgen voor een werknemer. Niet alleen wordt de 

arbeidsovereenkomst onverwijld opgezegd en verliest een werknemer daarmee direct 

zijn of haar baan, maar ook kan de werknemer het recht op een transitievergoeding 

verliezen (artikel 7:673 lid 7 sub c BW). 

3.11.2. De toepassing van hoor- en wederhoor als voortvloeisel uit het formele 

zorgvuldigheidsbeginsel kwam ook naar voren in een uitspraak van het Hof Arnhem-

Leeuwarden.74 Uit deze uitspraak volgt dat het in klachtenprocedures over 

zorgverleners van belang is dat er met zorgvuldigheid gekeken wordt naar deze 

klachten.75 De werkgever had een ontbindingsverzoek ingediend op grond van 

 
71 R.C. Hartendorp, ’Naar een de-escalerend procesrecht: de mogelijkheden van 96 Rv voor het arbeidsrecht. 
Goed  
werkgever- en werknemerschap en de wijze van procederen’, ArbeidsRecht 2013/13, par. 2. 
72 Huisman & Van Ommeren, Hoofdstukken van privaatrechtelijk overheidshandelen (HSB) 2019/10.10.2, par. 2. 
73 Zie bijvoorbeeld Hof ’s-Gravenhage 29 november 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU7157 (Werknemer/Geestelijk 
Gezondheidszorg Delfland). Echter brengt goed werkgeverschap niet mee dat het voldoen aan de hoorplicht 
het  
uitgangspunt is voor een geldig ontslag op staande voet, zie r.o. 4.1. 
74 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:827. 
75 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:827, r.o. 5.10. 
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vermeend disfunctioneren. Uiteindelijk wees het Hof Arnhem-Leeuwarden het 

ontbindingsverzoek af op grond van verwijtbaar handelen door de werkgever vanwege 

het niet behoorlijk toepassen van hoor- en wederhoor.76 Hoor- en wederhoor is in 

dergelijke procedures van groot belang om tunnelvisie bij de werkgever te voorkomen 

en om zorgvuldige besluitvorming te waarborgen. Het ontslag op staande voet alsmede 

de ontbinding van een arbeidsovereenkomst zijn binnen het arbeidsrecht zeer 

vergaande ingrepen van de werkgever. Hoor- en wederhoor is voor de bescherming van 

de positie van de werknemer dan ook van groot belang. De vraag in ons onderzoek luidt 

of hoor- en wederhoor mogelijk gekoppeld kan worden aan het recht op menselijk 

contact bij het nemen van automatische besluiten door een platform.  

3.11.3. Uit ons onderzoek blijkt dat platformwerkers regelmatig te maken krijgen met 

automatische besluitvorming en dat zij hier soms grote gevolgen van ondervinden. 

Meerdere platformwerkers verklaren dat een automatisch besluit pas wordt bekeken, 

nadat zij contact hebben opgenomen met het platform (zie bijvoorbeeld T2, r. 47 of T5, 

r. 70). Dit contact verloopt niet in alle gevallen soepel en in het geval van Deliveroo is er 

zelfs geen telefoonnummer van het platform beschikbaar (T2, r.8 en T3, r. 48 & 55). Het 

oordeel van een klant over de platformwerker zou op zichzelf niet de eerdergenoemde 

gevolgen moeten kunnen genereren. Meerdere platformwerkers hebben ervaren dat 

hun klanten onverwachts slechte beoordelingen schrijven of zelfs klachten indienen die 

gebaseerd zijn op omstandigheden buiten het toedoen van de platformwerker om 

(denk aan een slechte gemoedstoestand die dag (T4, r. 16)). Een beoordeling voor een 

derde is niets waard en een slechte beoordeling is zo gegeven, stelt een platformwerker 

(T4, r. 10). Tot contact met het platform op initiatief van de platformwerker heeft 

plaatsgevonden, is het niet mogelijk voor een platformwerker om de app van het 

platform te gebruiken. Vergaande gevolgen, stellen wij, en het claimen van hoor- en 

wederhoor op grond van het formele zorgvuldigheidsbeginsel door een 

platformwerker, is in dergelijke gevallen mogelijk. 

 

 
76 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:827, r.o. 5.10. 
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3.12. Het recht op menselijk contact met werkgever op grond van art. 26 ESH 

3.12.1. De uitgebreide Europese regelgeving geeft ons een volgend aanknopingspunt in 

de zoektocht naar een mogelijke bron om het recht op menselijk contact met het 

platform te claimen. In het Europees Sociaal Handvest zijn verschillende rechten 

vastgelegd die betrekking hebben op bijvoorbeeld gezondheid, huisvesting en de 

nu voor ons relevante categorie: arbeid. In de komende paragrafen onderzoeken 

we of artikel 26 ESH een mogelijke grondslag is om het recht op menselijk 

contact met het platform uit af te kunnen leiden. 

 

Waardig werk 

3.12.2. In artikel 26 lid 2 ESH is het recht op waardigheid op het werk gecodificeerd: “Teneinde 

de doeltreffende uitoefening te waarborgen van het recht van alle werknemers op de 

bescherming van hun waardigheid op het werk, verbinden de Partijen zich, in overleg 

met organisaties van werkgevers en werknemers:  

1. De bewustwording van, informatie over en preventie van zich herhalend laakbaar of 

duidelijk negatief of beledigend gedrag gericht tegen individuele werknemers op het 

werk of verband houdend met werk te bevorderen en alle passende maatregelen te 

nemen om werknemers tegen dergelijk gedrag te beschermen. 

2. De bewustwording van, informatie over en preventie van zich herhalend laakbaar of 

duidelijk negatief of beledigend gedrag gericht tegen individuele werknemers op het 

werk of verband houdend met werk te bevorderen en alle passende maatregelen te 

nemen om werknemers tegen dergelijk gedrag te beschermen.” 

3.12.3. Het artikel is ruim geformuleerd en beschrijft dat de partijen bij het ESH voor een 

doeltreffende uitoefening van het recht op de werkvloer bewust moeten worden van 

en maatregelen moeten nemen tegen het beschreven gedrag in het artikel. Het gedrag 

ziet volgens de parlementaire geschiedenis in het eerste lid op ongewenst seksueel 

gedrag of negatief gedrag dat gebaseerd is op sekse.77 Het tweede lid ziet op niet-

 
77 E. Thomas, ’Bronnen en citaten”, Lexplicatie, commentaar op art. 26 ESH (herzien), par. 1. 
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seksuele gedragingen die het recht op waardigheid op het werk in het geding 

brengen.78 De Nederlandse rechter verleent geen directe werking aan artikel 26 ESH, 

waardoor burgers zich niet rechtstreeks op dit recht kunnen beroepen.79 Om het recht 

op waardigheid op het werk te waarborgen, is artikel 26 ESH in de Arbowetgeving 1998 

gecodificeerd.80 De situaties beschreven in artikel 26 lid 1 en 2 ESH vallen onder de 

ruime definities gegeven in artikel 1 lid 3 sub e en f van de Arbowet 1998. Daarbij is in 

artikel 4 lid 2 Arbowet 1998 de verplichting voor de werkgever beschreven om beleid te 

voeren dat bescherming biedt aan werknemers tegen de beschreven situaties in artikel 

26 ESH.  

3.12.4. Onzes inziens is het mogelijk om uit artikel 26 ESH een recht op menselijk contact met 

de werkgever af te leiden. Het is zo evident in een arbeidsrelatie dat werknemers 

contact kunnen krijgen met hun werkgever, dat dit recht (in onze ogen) logischerwijs 

nog niet ‘gejuridificeerd’ is. Een concrete codificatie in juridische bronnen van het recht 

op menselijk contact met de werkgever mist dus nog. Nu de werkwijze van platforms dit 

recht in het geding brengt, biedt artikel 26 ESH een opening voor platformwerkers om 

het recht op menselijk contact met de onderzochte platforms te claimen. Het recht op 

menselijk contact met de werkgever is namelijk inherent aan waardig werk om de 

simpele reden dat het menswaardig is contact te hebben met de werkgever. Het 

waarborgen van het recht op menselijk contact door de werkgever zou bijdragen aan 

een meer waardige werkomgeving. De werknemer zal zich meer gehoord voelen, wat 

leidt tot een aangename relatie tussen werkgever en werknemer en een werknemer zal 

van meer bescherming kunnen genieten tegen besluiten van de werkgever of 

problemen die bij het platformwerk ontstaan. Kort en goed draagt het recht op 

menselijk contact met de werkgever bij aan waardigheid op het werk, waar niet alleen 

burgers recht op hebben op grond van artikel 26 ESH en de Arbowet, maar 

verdragspartijen van het ESH en werkgevers in Nederland ook verplicht zijn dit recht te 

 
78 E. Thomas, ’Bronnen en citaten”, Lexplicatie, commentaar op art. 26 ESH (herzien), par. 1. 
79 E. Thomas, ’Bronnen en citaten”, Lexplicatie, commentaar op art. 26 ESH (herzien), par. 2. 
80 E. Thomas, ’Bronnen en citaten”, Lexplicatie, commentaar op art. 26 ESH (herzien), par. 1. 
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waarborgen.  

 

3.13. Onderzoek Rathenau Instituut 

3.13.1. In een onderzoek, dat is gedaan door het Rathenau Instituut (op verzoek van het 

Parlement van de Raad van Europa), wordt aandacht gevraagd voor de 

mensenrechten en de menselijke waardigheid, die in het geding komen als 

gevolg van ontwikkelingen in het hedendaagse robottijdperk.81 In het onderzoek 

is in het licht van deze nieuwe ontwikkelingen het recht op familie- en 

gezinsleven en respect voor menselijke waardigheid bestudeerd.82  Uit het 

onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat het recht op eerbiediging 

van privé-, familie- en gezinsleven, waaronder het recht om relaties aan te gaan 

en te onderhouden, als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen onder druk is 

komen te staan.83 Nieuwe technologieën kunnen gebruikers zo fascineren dat 

hun sociale vermogens achteruitgaan, bijvoorbeeld doordat robots menselijk 

contact vervangen. Het is om die reden van belang dat deze technologieën 

menselijk contact juist aanmoedigen. In onderstaande paragrafen onderzoeken 

we of het onderzoek mogelijke grondslagen levert voor het vormgeven van een 

recht op persoonlijk contact met de werkgever.   

3.13.2. Een grondrecht dat het Rathenau Instituut concreet in haar onderzoek benoemt, is het 

recht op uitleg.84 Dit recht komt in het geding wanneer geautomatiseerde besluiten 

rechtsgevolgen hebben voor een persoon of de persoon op een andere manier 

beïnvloeden. Op grond van artikel 15 van de General Data Protection Directive 

95/46/EC zijn zulke geautomatiseerde besluiten daarom verboden. Deze richtlijn is in 

2018 vervangen door de General Data Protection Regulation (GDPR), waar het verbod 

in artikel 22 is neergelegd. Deze regelgeving is in het Nederlandse recht omgezet in de 

Wet AVG. De Europese Commissie stelde in 1992 al dat het recht op uitleg beschermd 

 
81 Human Rights in the Robot Age 2017. 
82 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 27. 
83 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 28. 
84Human Rights in the Robot Age 2017, p. 40 - 41.  
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dient te worden door menselijke tussenkomst bij besluiten en de mogelijkheid om de 

besluiten aan te vechten.85 Het aanvechten van geautomatiseerde besluiten is echter 

heel lastig, omdat er geen inzicht is in de algoritmes, stelt het Rathenau Instituut.86 De 

problemen worden door de Europese regelgeving slechts gedeeltelijk opgelost. Om die 

reden adviseert het Instituut om naast het tegengaan van algoritmische discriminatie, 

het gebrek aan algoritmische verantwoording aan te pakken, aangezien dit onder het 

recht op uitleg valt.87 Uit het recht op uitleg kan onzes inziens het recht op menselijk 

contact worden afgeleid. Dit recht is met name relevant voor het nemen van 

automatische besluiten door een algoritme. Het recht op menselijk contact met het 

platform kan voor of na het automatisch genomen besluit worden geclaimd en werkt 

twee kanten op in de relatie tussen platformwerker en platform. Ten eerste zou een 

platformwerker de mogelijkheid moeten hebben om persoonlijk in contact te komen 

met het platform, nadat een automatisch besluit is genomen (en dus om uitleg te 

vragen). Ten tweede zou een platform voor het nemen van een besluit contact op 

moeten nemen met een platformwerker (denk aan de hoor- en wederhoor). Het recht 

op menselijk contact met de werkgever kan op grond van artikel 22 van de GDPR in 

samenhang met het recht op uitleg geclaimd worden.   

3.13.3. Het rapport eindigt met een pleidooi voor een aanscherping van bestaande 

mensenrechten en voor het invoeren van twee nieuwe mensenrechten, namelijk dat 1) 

personen het recht moeten krijgen om niet gemeten, geanalyseerd of beïnvloed te 

worden en 2) dat personen het recht moeten krijgen op betekenisvol menselijk 

contact.88 Deze twee nieuwe mensenrechten hangen samen met het recht op privacy 

en het recht op respect voor het gezinsleven (ook wel het recht om relaties met andere 

personen aan te gaan en te ontwikkelen).89 Het recht op betekenisvol menselijk contact 

kan onzes inziens gekoppeld worden aan het recht op menselijk contact met de 

 
85 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 40 - 41. 
86 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 41. 
87 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 41. 
88 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 43. 
89 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 43. 
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werkgever. Het Rathenau Instituut beschrijft de situatie waarin moderne technologie 

menselijk contact vervangt en dat kan leiden tot het verslechteren van het fysieke en 

geestelijke welzijn van personen.90 Vanuit het sociale aspect is het dus van belang om 

het recht op menselijk contact met de werkgever te kunnen claimen. Als dit nieuwe 

mensenrecht haar doorgang vindt, is dat een aanknopingspunt voor het claimen van 

het recht op menselijk contact met de werkgever.   

3.13.4. Volgens het Rathenau Instituut is het recht op menselijke waardigheid in het geding 

door het verlies van menselijk contact als gevolg van robotisering.91 De menselijke 

waardigheid is een fundamenteel grondrecht dat is vastgelegd in de preambule van de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM). Het UVRM is een verklaring 

en daarom niet bindend. Toch heeft de verklaring veel invloed, omdat het als basis 

dient voor de bindende verdragen van de Verenigde Naties.92 Landen die lid zijn van de 

Verenigde Naties worden geacht het UVRM te aanvaarden. Daarbij wordt de verklaring 

door rechters van over de hele wereld aangehaald in de rechtspraak.93 Omdat het 

fundamentele recht de basis is voor veel andere rechten en vrijheden, biedt het recht 

een mogelijkheid om de basis voor het recht op persoonlijk contact met de werkgever 

te zijn en het recht op persoonlijk contact op grond van de menselijke waardigheid te 

claimen.   

3.14. Europese regelgeving 

3.14.1. Voor de volledigheid van ons onderzoek zijn we, naast het Europees Sociaal Handvest, 

in de Europese regelgeving op zoek gegaan naar andere mogelijke grondslagen om het 

recht op menselijk contact met de werkgever te claimen. In paragraaf 3.14.2 

behandelen we een groot onderzoek dat is gedaan door CEPS. Dit onderzoek toont 

relevante inzichten omtrent het gebrek aan menselijk contact. CEPS is een organisatie 

die zich bezighoudt met onderzoek voor en naar EU-beleidsvorming. Vervolgens gaan 

we in paragraaf 3.14.3 dieper in op de al bestaande Europese regelgeving in de ‘AI Act’ 

 
90 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 43. 
91 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 27 – 29. 
92 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 27. 
93 Human Rights in the Robot Age 2017, p. 27 – 29. 
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en in de ‘General Data Protection Regulation’, en het recente rapport van de Europese 

Commissie.94 

3.14.2. Uit onderzoek van de Centre for European Policy Studies in 2019 genaamd ‘CEPS study 

to gather evidence on the working conditions of platform workers’ blijkt dat algoritmes 

een steeds grotere rol spelen bij het nemen van besluiten.95 Het gaat hierbij om 

besluiten die voorheen werden genomen met een zekerheid op menselijke 

tussenkomst door bijvoorbeeld managers of HR-personeel. Het onderzoek bevat een 

analyse van 516 platforms die werkzaam zijn in 52 verschillende landen. Beslissingen 

omtrent schorsing of beëindiging worden bij veel platforms genomen door algoritmes. 

Een meerderheid van de geanalyseerde platforms biedt bij deze automatische 

besluitvorming geen geschillenbeslechting aan platformwerkers.96 In juni 2021 is een 

consultatiedocument van de Europese Commissie verschenen waarin aanbevelingen 

worden gedaan voor het aanvullen en wijzigen van bestaande Europese regelgeving.97 

In de volgende paragraaf gaan we hier nader op in.  

3.14.3. De Europese Commissie erkent in het consultatiedocument de steeds kleiner wordende 

rol van het menselijk contact met de werkgever door de groei van algoritmes, alsmede 

de problemen die deze groei kan opleveren.98 Daarbij verklaart de Europese 

Commissie dat Europese regelgeving op dit gebied ontbreekt en dat regulering vanuit 

het Europese arbeidsrecht noodzakelijk is om onduidelijkheden rondom algoritmes weg 

te nemen.99 Een van de problemen die de Europese Commissie benoemt is a 

responsibility gap.100 Deze gap wordt veroorzaakt door het sturen en het tracken van 

 
94 Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the 
challenges related to working conditions in platform work 2021 
95 CEPS study to gather evidence on the working conditions of platform workers 2019, p. 32. 
96 CEPS study to gather evidence on the working conditions of platform workers 2019, p. 32. 
97 Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the 
challenges related to working conditions in platform work 2021. 
98 Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the 
challenges related to working conditions in platform work 2021, p. 71-72. 
99 Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the 
challenges related to working conditions in platform work 2021, p. 45. 
100 Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing the 
challenges related to working conditions in platform work 2021, p. 45 - 46. 
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de platformwerker en het nemen van beslissingen over de platformwerker zonder 

menselijke tussenkomst of supervisie. Er is geen inzicht in het gebruik van de algoritmes 

en het is moeilijk om een verantwoordelijke voor de gevolgen aan te wijzen, aangezien 

het algoritme zonder menselijke tussenkomst heeft gehandeld. Volgens de Europese 

Commissie moet dit probleem aangepakt worden in de ’AI Act’ en de ’General Data 

Protection Regulation’. In beide verordeningen zijn al bepalingen over menselijk 

toezicht en automatische besluitvorming gegeven,101 maar dit zou volgens de Europese 

Commissie verder uitgebreid moeten worden om bescherming aan de platformwerkers 

te bieden tegen beslissingen die hen raken.102  

 

 

3.15. Conclusie vraag 2 

3.15.1. Bij de beantwoording van onderzoeksvraag 2 hebben wij verschillende juridische 

bronnen uitgewerkt om het recht op menselijk contact voor platformwerkers met de 

platforms op te baseren. Het startpunt van ons onderzoek betrof de afgenomen 

interviews. Deze interviews dienden ertoe om vast te stellen of er sprake is van een 

behoefte aan menselijk contact met de werkgever en waarop deze mogelijke behoefte 

gebaseerd zou zijn. Uit de interviews concluderen wij dat de behoefte aan menselijk 

contact met het platform voor platformwerkers wisselend is, maar dat er zeker een 

duidelijke behoefte aan persoonlijk contact bestaat. Dit komt voornamelijk voort uit de 

problemen die ontstaan bij de geautomatiseerde besluitvorming door het platform.  

3.15.2. Verder hebben wij nationale en Europese bronnen onderzocht. Wat betreft de 

nationale bronnen bieden zowel de norm van het goed werkgeverschap op grond van 

artikel 7:611 BW, als het formele zorgvuldigheidsbeginsel (en meer specifiek het 

beginsel van hoor- en wederhoor) de mogelijkheid om het recht op menselijk contact af 

te dwingen. In beschouwing dient te worden genomen dat bij de toepassing van artikel 

7:611 BW en de toepassing van het formele zorgvuldigheidsbeginsel van een 

 
101 Zie bijvoorbeeld artikel 13 en 14 AI Act. 
102 Volgens Second phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action addressing 
the challenges related to working conditions in platform work 2021, p. 45. 



 

52 

 

arbeidsovereenkomst wordt uitgegaan. Om die reden zijn wij in ons onderzoek ook van 

deze classificatie uitgegaan.  

3.15.3. Tot slot de door ons behandelde Europese bronnen. Artikel 26 ESH biedt een grond 

waarop platformwerkers het recht op menselijk contact met de platforms kunnen 

claimen. Het recht op menselijk contact met de platforms is inherent aan het recht op 

waardigheid op het werk. Simpel gezegd is het menswaardig dat de mogelijkheid 

bestaat om contact op te nemen met het platform. Op grond van de Arbowetgeving 

1998, waarin artikel 26 ESH is gecodificeerd, kunnen platformwerkers rechtstreeks een 

beroep doen op het recht op menselijk contact als afgeleide van het recht op 

waardigheid op het werk. Verder geeft het Rathenau Instituut in haar onderzoek 

meerdere aanknopingspunten voor de koppeling van grondslagen aan het recht op 

menselijk contact. Zo bespraken we het recht op uitleg, het recht op menselijke 

waardigheid en de door het Instituut geadviseerde nieuwe mensenrecht ‘het recht op 

betekenisvol menselijk contact’. Alle drie bieden ze de mogelijkheid om het recht op 

menselijk contact met de werkgever uit af te leiden. Tot slot kunnen we concluderen 

dat de Europese Commissie de problemen met betrekking tot het afnemen van 

menselijk contact met de werkgever erkent en voornemens is vanuit het Unierecht 

meer bescherming te bieden aan platformwerkers omtrent geautomatiseerde 

besluitvorming. Het is echter nog de vraag hoe en in welke mate de beoogde 

uitbreiding van de Europese regelgeving aanknopingspunten zal bieden voor het 

kunnen claimen van een recht op menselijk contact met de werkgever.  
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4. Is het juridisch mogelijk dat A en B een arbeidsovereenkomst hebben omdat dit volgt 

uit de door C opgestelde algemene voorwaarden (die A en B hebben geaccepteerd) 

zonder dat A en B zich expliciet jegens elkaar hebben verbonden? 

4.1. Inleiding 

4.1.1. Veel online platforms maken gebruik van algemene voorwaarden. Deze algemene 

voorwaarden beheersen vervolgens de contractuele relatie tussen de platformwerker 

en de consument die van de aangeboden diensten gebruik maakt; dit is althans het 

geval bij het platform Helpling. Helpling is een online platform waarop schoonmakers 

hun schoonmaakdiensten kunnen aanbieden. Helpling heeft twee te onderscheiden 

algemene voorwaarden opgesteld: ten eerste hanteert Helpling een set algemene 

voorwaarden in haar relatie met schoonmakers. Daarnaast gebruikt Helpling een aparte 

set algemene voorwaarden in haar relatie met huishoudens. Uit deze algemene 

voorwaarden volgt dat Helpling geen partij is bij de overeenkomst(en) die tot stand 

komen tussen consumenten en huishoudelijke professionals. Wel wordt in de bijlage bij 

de voorwaarden een arbeidsovereenkomst gevoegd die het huishouden en de 

schoonmaker kunnen ondertekenen. Van deze optie blijkt evenwel in de praktijk weinig 

gebruik te worden gemaakt.103 Kortom, de rechten en plichten die in een arbeidsrelatie 

tussen twee partijen gelden, zijn (mede) geregeld in de algemene voorwaarden van 

Helpling, de gebruiker van de algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b 

BW, die zelf stelt geen contractspartij te zijn in deze arbeidsrelatie. 

4.1.2. De laatste vraag die in dit memo zal worden behandeld is in hoeverre het mogelijk is 

om een platform een overeenkomst te laten sluiten tussen twee andere partijen door 

middel van algemene voorwaarden. Deze constructie leidt mogelijk tot oneigenlijk 

gebruik van algemene voorwaarden, omdat algemene voorwaarden niet zijn bedoeld 

om een arbeidsrelatie vorm te geven. Deze veronderstelling zal in het navolgende nader 

worden onderzocht, waarbij ook wordt bekeken in hoeverre het mogelijk is om in 

algemene voorwaarden vast te leggen dat geen sprake is van een arbeidsovereenkomst 

tussen het platform en de werker.  

 
103 Hof Amsterdam 21 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2741 (Helpling), r.o. 3.6.  
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4.2. Algemene voorwaarden en kernbedingen 

4.2.1. Artikel 6:231 sub a BW geeft de definitie van algemene voorwaarden: ‘Een of meer 

bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden 

opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, 

voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd.’ 

Algemene voorwaarden zijn kortgezegd dus standaard voorwaarden die zijn ontworpen 

om op meerdere overeenkomsten van toepassing te kunnen zijn. Op deze manier 

hoeven de voorwaarden niet telkens in elk individueel contract opnieuw te worden 

vastgelegd.104 Hierbij is van belang dat aan de partijen een redelijke mogelijkheid is 

geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Uitgangspunt is dat er 

sprake moet zijn van daadwerkelijke terhandstelling van de algemene voorwaarden bij 

het sluiten van de overeenkomst.105 Een andere mogelijkheid is verwijzing naar de 

vindplaats van de algemene voorwaarden. De verwijzing moet dan echter wel 

voldoende duidelijk zijn.106 

4.2.2. Zogenaamde kernbedingen van een overeenkomst vallen niet onder de wettelijke 

regeling voor algemene voorwaarden.107 Kernbedingen zijn bepalingen die de essentie 

van de overeenkomst vormen. Het gaat hierbij niet om bepalingen die partijen zelf van 

belang vinden, maar om bepalingen die bij het ontbreken ervan de overeenkomst 

onvoldoende bepaalbaar maken.108 Een kernbeding is in de parlementaire geschiedenis 

gedefinieerd als een beding dat van zo een wezenlijke betekenis is voor een 

overeenkomst dat de overeenkomst zonder dit beding niet tot stand zou zijn gekomen 

of dat er zonder dit beding niet van wilsovereenstemming omtrent het wezen van de 

overeenkomst zou kunnen worden gesproken.109 Het begrip kernbeding dient zo 

 
104 Contracten in de praktijk 2013/15.1. 
105 Voordat een schoonmaker de beschikking krijgt over de precieze contactgegevens van het huishouden, 
dient hij in te stemmen met op schoonmakers betrekking hebbende algemene voorwaarden. Evenzo dient het 
huishouden, voordat het de contactgegevens krijgt van de schoonmaker, in te stemmen met de op 
huishoudens betrekking hebbende algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden online ter 
beschikking gesteld en moeten worden aangevinkt. 
106 https://www.amsadvocaten.nl/woordenboek/verbintenissenrecht/algemene-voorwaarden/ 
107 Zie art. 6:231 lid 1 sub a BW. 
108 Zie Loos, Algemene voorwaarden, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2013, p. 22. 
109 MvA II, Parl. Gesch. Boek 6 (Inv. 3, 5 en 6) p. 1527. 
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beperkt mogelijk te worden uitgelegd. Hierbij kan als vuistregel gesteld worden dat 

kernbedingen veelal zullen samenvallen met de essentialia zonder welke een 

overeenkomst, bij gebrek van voldoende bepaalbaarheid van de verbintenissen, niet tot 

stand komt.110 Dergelijke bedingen kunnen niet in algemene voorwaarden worden 

opgenomen. Worden kernbedingen wel in de algemene voorwaarden opgenomen, dan 

zijn deze op grond van artikel 6:231 lid 1 sub a BW ongeldig. 

4.3. Totstandkoming arbeidsovereenkomst via algemene voorwaarden 

 

 Kwalificatie van de arbeidsovereenkomst 

4.3.1. Een arbeidsovereenkomst komt normaal gesproken tot stand door aanbod en 

aanvaarding. Zoals besproken in paragraaf 2.2 moet voorts voor de kwalificatie van de 

arbeidsovereenkomst voldaan worden aan de vereisten van art. 7:610 BW: loon, gezag 

en arbeid die voor een zekere tijd wordt verricht. Tussen de werkgever en de 

werknemer moet (wils)overeenstemming zijn bereikt over deze (wettelijke) essentialia 

van de overeenkomst. Het gaat dan bijvoorbeeld om overeenstemming met betrekking 

tot de functie-inhoud, de looptijd en het salaris. Uit het arrest X/Amsterdam volgt dat 

de vraag welke rechten en verplichtingen partijen zijn overeengekomen dient te 

worden beantwoord aan de hand van de Haviltex-maatstaf. Nadat met behulp van die 

maatstaf de overeengekomen rechten en verplichtingen zijn vastgesteld (uitleg), kan 

worden beoordeeld of die overeenkomst de kenmerken heeft van een 

arbeidsovereenkomst (kwalificatie). De partijbedoeling is bij de kwalificatie van een 

arbeidsovereenkomst niet (meer) van belang. 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800, r.o. 3.5.3. 
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4.3.2. In de algemene voorwaarden van Helpling is de volgende voorwaarde opgenomen: 

‘’Totstandkoming en inhoud overeenkomst  

5.8 Door aanbod en aanvaarding komt een arbeidsovereenkomst tot stand tussen 

de huishoudelijke professional en de consument. Consument en huishoudelijke 

professional bepalen de inhoud van deze overeenkomst door de inhoud van hun 

boekingsverzoek en via de chatfunctie. Helpling is geen partij bij deze overeenkomst.’’111 

 

Op basis van deze algemene voorwaarde zorgt Helpling er als derde partij voor dat er 

een arbeidsovereenkomst tot stand komt tussen twee andere partijen (te weten het 

huishouden en de schoonmaker), enkel doordat deze partijen Helpling’s algemene 

voorwaarden hebben geaccepteerd. Helpling probeert zichzelf expliciet buiten de 

rechtsverhouding die tussen de schoonmaker en het huishouden tot stand wordt 

gebracht te plaatsen, terwijl feitelijk sprake is van een driehoeksverhouding. Er wordt 

immers voldaan aan het vereiste dat de schoonmaker aan het huishouden ter 

beschikking wordt gesteld in het kader van de uitoefening van het beroep of bedrijf van 

Helpling.112 Het feit dat Helpling in haar algemene voorwaarden stelt geen onderdeel te 

zijn van de overeenkomst, die tot stand komt tussen huishoudens en schoonmakers, is 

niet van belang. Gekeken moet immers worden naar hoe partijen feitelijk uitvoering 

hebben gegeven aan hun overeenkomst. 

 

4.3.3. Het voorgaande staat los van het feit dat algemene voorwaarden regels geven die 

gelden tussen (twee) contractspartijen (waaronder de gebruiker van de algemene 

voorwaarden) en niet kunnen regelen wie de contractspartijen zijn (en wie niet). 

Helpling past als gebruiker haar algemene voorwaarden toe op zowel het huishouden 

als de schoonmaker. De partijbedoeling wordt vervolgens in deze voorwaarden 

geregeld in plaats van in de arbeidsovereenkomst zelf. In de arbeidsovereenkomst – 

waarvan Helpling zelf stelt geen partij te zijn – wordt tenslotte verwezen naar de 

 
111 Artikel 5.8 Algemene Voorwaarden Helpling, geraadpleegd op 
https://www.helpling.nl/algemenevoorwaarden.  
112 Gerechtshof Amsterdam 21 september 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:2741 (Helpling).  

https://www.helpling.nl/algemenevoorwaarden
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toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Helpling. Dit strookt niet met het 

dwingendrechtelijke kader omtrent het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst 

zoals hiervoor kort besproken in paragraaf 4.3.1 en uitgebreider uiteengezet in 

paragraaf 2.2. Dit beding is om deze reden, vanwege strijd met dwingend recht, nietig.  

 

Essentialia in de algemene voorwaarden 

4.3.4. Wanneer het hierboven in paragraaf 4.2.2 geschetste kader wordt toegepast op de 

situatie waarin een schoonmaker en consument (in het geval van Helpling: een 

huishouden) een arbeidsovereenkomst met elkaar sluiten middels het accepteren van 

de algemene voorwaarden van een platform, lijkt er bovendien sprake te zijn van een 

ongeldig beding. Artikel 5.8 van de algemene voorwaarden kan namelijk worden 

aangemerkt als een kernbeding, zoals in het navolgende zal worden toegelicht.  

4.3.5. De algemene voorwaarden van Helpling zien enerzijds op de overeenkomst tussen 

Helpling en de schoonmaker en anderzijds op de overeenkomst tussen Helpling en het 

huishouden. Van belang is vast te stellen welke afspraken binnen deze contracten te 

gelden hebben als ‘de essentialia’ van de overeenkomsten. In het algemeen geldt dat 

wat in een overeenkomst als essentialia moet worden beschouwd verschilt van geval 

tot geval.113 Een van de essentialia in het contract dat Helpling met de schoonmakers 

heeft is in ieder geval welke diensten precies moeten worden verricht (in dit geval dus 

schoonmaakwerkzaamheden): dit beding raakt de kern van de prestatie en zonder het 

beding is de overeenkomst onbestaanbaar.114 Ook het beding dat de relatie tussen 

Helpling en de schoonmaker kwalificeert heeft te gelden als een van de essentialia van 

de overeenkomst. Hiermee wordt immers de relatie tussen Helpling en de schoonmaker 

geduid. Betoogd kan worden dat dit de kern uitmaakt van de overeenkomst en daarom 

als kernbeding heeft te gelden.  

 
113 Ruygvoorn, Afgebroken onderhandelingen en gebruik voorbehouden (R&P nr. 173) 2009/2.3.1. 
114 Ruygvoorn, Afgebroken onderhandelingen en gebruik voorbehouden (R&P nr. 173) 2009/2.3.1. 
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4.3.6. Volgens de uitleg van de Hoge Raad,115 in samenhang met hetgeen in artikel 6:231 is 

bepaald, kan een beding als dat van Helpling dus niet worden opgenomen in de 

algemene voorwaarden. 

Onredelijk bezwarend beding 

4.3.7. Een beding in algemene voorwaarden kan onredelijk bezwarend zijn (zie art. 6:233 sub 

a BW). Dit kan op drie manieren (niet-limitatieve) worden vastgesteld: 

 

1. De vergelijking van het beding met het wettelijk kader: wat zou gelden als het beding 

niet in de algemene voorwaarden was opgenomen?; 

2. Het met elkaar vergelijken van de wederzijdse rechten en verplichtingen: is het 

evenwicht van de rechten en verplichtingen ten nadele van de wederpartij verstoord?;  

3. De vaststelling van de redelijke verwachtingen van de wederpartij: wordt vermoed 

dat het beding onredelijk is doordat het ongebruikelijk dan wel uiterst verrassend is 

voor de wederpartij?116 

 

4.3.8. Ten aanzien van punt 3 geldt dat hierbij relevant is of het beding gebruikelijk is: dat wil 

zeggen of het beding in vergelijkbare overeenkomsten regelmatig in het rechtsverkeer 

wordt gebruikt, dan wel eerder verrassend is. Ook speelt de deskundigheid en kennis 

van de gebruiker, en wat van haar kon worden verwacht in het kader van 

informatievoorziening over de eventuele negatieve uitwerking van het beding, mee bij 

de beoordeling.117 

4.3.9. Gesteld kan worden dat voornoemd beding (artikel 5.8 in de algemene voorwaarden 

van Helpling) in ieder geval op grond van punt 3 een onredelijk bezwarend beding is. 

Voor Helpling’s wederpartijen, te weten de huishoudens en de schoonmakers, is niet te 

voorzien dat met het aanvaarden van de betreffende algemene voorwaarden een 

arbeidsovereenkomst tot stand zou worden gebracht tussen het huishouden en de 

 
115 Hoge Raad 28 september 2018, ECLI:NL:HR:2018:1800, r.o. 3.5.3. 
116 Parket bij de Hoge Raad 12 april 2019, ECLI:NL:PHR:2019:346, r.o. 4.7 - 4.10.  
117 HvJEU 20 september 2017, C-186/16, ECLI:EU:C:2017:703, NJ 2018/248 (Andriciuc/Banca Romaneasca), rov. 
56-57. Zie ook HvJEU 22 februari 2018, C-119/17, ECLI:EU:C:2018:103 (Lupean), rov. 29-30. 
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schoonmaker. Dit beding is in strijd met de redelijke verwachtingen aangezien het a) in 

strijd is met dwingend recht om op deze wijze (middels algemene voorwaarden van een 

derde partij) een arbeidsovereenkomst tot stand te brengen (zie paragraaf 4.3.3) en b), 

omdat alle feiten en omstandigheden van het geval wijzen op het bestaan van een 

uitzendovereenkomst (zie paragraaf 4.3.2). Dit beding is dusdanig verrassend dat het 

onredelijk bezwarend moet worden geacht. Het beding is daarom vernietigbaar. 

 

4.4. Het niet van toepassing zijn van de uitzondering van art. 6:245 BW  

4.4.1. Zoals hierboven al kort benoemd, is afdeling 6.5.3 BW (de afdeling over algemene 

voorwaarden) in beginsel van toepassing op alle obligatoire overeenkomsten. Een 

uitzondering is evenwel gemaakt voor de individuele en collectieve 

arbeidsovereenkomst, zoals terug te lezen in artikel 6:245 BW. De bepalingen uit 

afdeling 6.5.3 die een consument proberen te beschermen, onder meer tegen 

onredelijk bezwarende bedingen, zijn niet van toepassing op de (collectieve) 

arbeidsovereenkomst. De minister was destijds van mening dat de toepasselijkheid van 

deze titel zich in het bijzonder niet goed zou verhouden met de wetgeving over de 

collectieve arbeidsovereenkomst. Ten aanzien van individuele arbeidsovereenkomsten 

is door de regering meermaals aangevoerd dat de regeling van de arbeidsovereenkomst 

in het Burgerlijk Wetboek zo uitvoerig is geregeld en zoveel beschermende bepalingen 

bevat dat aan de bescherming van een wettelijke regeling van algemene voorwaarden 

geen behoefte bestaat.118 De SER heeft hieraan toegevoegd dat de wettelijke regeling 

van de algemene voorwaarden niet dient te interveniëren in het grotendeels 

dwingendrechtelijke kader omtrent de arbeidsovereenkomst.119 

4.4.2. In het geval van Helpling gaat het niet om de vraag of algemene voorwaarden van 

toepassing kunnen zijn op een individuele arbeidsovereenkomst an sich, maar om de 

vraag of een arbeidsovereenkomst via algemene voorwaarden tot stand zou kunnen 

komen. Een mogelijk beroep van Helpling op artikel 6:245 BW, met als doel te 

 
118 De Laat, Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht (MSR nr. 70) 2016/1.2.2. 
119 De Laat, Naar zwarte, grijze en blauwe lijsten in het arbeidsrecht (MSR nr. 70) 2016/1.2.4. 
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bewerkstelligen dat de beschermende regels van afdeling 6.5.3 niet van toepassing 

zullen zijn op het genoemde artikel 5.8 uit de algemene voorwaarden, zal dus geen doel 

treffen.  

 

4.5. Interviewthema: algemene voorwaarden 

Resultaten  

4.5.1. In de interviews met Helpling-werkers is bevestigd dat de schoonmakers zich weinig 

bewust zijn van het bestaan en de consequenties van de door Helpling gehanteerde 

algemene voorwaarden. Zo blijkt uit twee interviews dat de schoonmakers de algemene 

voorwaarden zelf niet hebben gelezen alsook dat zij de verwachting hebben dat de 

algemene voorwaarden in het algemeen ook niet nauwkeurig worden gelezen door 

andere Helpling-schoonmakers (Bijlage 4, T5, nr. 114 en T6 nrs. 103, 105, 109).  Zonder 

dat de schoonmakers zich er bewust van zijn, onttrekt Helpling zich dus aan de 

rechtsverhouding en komen er dus – als het aan Helpling ligt – arbeidsovereenkomsten 

tot stand tussen schoonmakers en huishoudens. Van uitdrukkelijke aanvaarding van het 

aanbod om een arbeidsovereenkomst aan te gaan kan dan ook geenszins worden 

gesproken. Dit is in strijd met artikel 6:217 BW waarin staat dat een overeenkomst tot 

stand komt door middel van aanbod en aanvaarding. Met het oog op de vele 

dwingendrechtelijke beschermingsbepalingen binnen het arbeidsrecht kan gesteld 

worden dat deze wettelijke regeling zeker binnen arbeidsverhoudingen nauwgezet 

moet worden nageleefd.  

4.6. Conclusie vraag 3 

4.6.1. Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als wordt voldaan aan de in artikel 7:610 BW 

genoemde criteria: loon, gezag en arbeid gedurende zekere tijd. Uit het (nieuwe) 

standaardarrest rondom het kwalificatievraagstuk, X/Gemeente Amsterdam, volgt dat 

de 610-toets bestaat uit twee stappen. Ten eerste moet aan de hand van de Haviltex-

maatstaf worden vastgesteld welke rechten en verplichtingen partijen onderling zijn 

overeengekomen, ten tweede moet worden beoordeeld of de inhoud van die 

overeenkomst voldoet aan de criteria van artikel 7:610 BW. Het gaat erom of de 
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overeengekomen rechten en verplichtingen voldoen aan de wettelijke omschrijving van 

de arbeidsovereenkomst. Anders dan uit het arrest Groen/Schoevers wel is afgeleid, 

speelt de bedoeling van partijen dus geen rol bij de vraag of de overeenkomst moet 

worden aangemerkt als een arbeidsovereenkomst. Het feit dat Helpling in haar 

algemene voorwaarden stelt dat tussen het huishouden en de schoonmaker een 

arbeidsovereenkomst tot stand komt waarvan Helpling zelf geen partij is, is dus niet van 

waarde. Aangenomen moet worden dat sprake is van een drie-partijen-overeenkomst. 

4.6.2. Op basis van het voorgaande moet voorts worden geconcludeerd dat het opnemen van 

bepaling 5.8 in de algemene voorwaarden van Helpling, welke bepaling beoogt een 

arbeidsovereenkomst tot stand te doen komen tussen de schoonmaker en het 

huishouden, tot gevolg heeft dat sprake is van schending van hetgeen is bepaald in 

artikel 6:231 BW met betrekking tot de reikwijdte van de algemene voorwaarden. Een 

dergelijke bepaling mag dus niet in de algemene voorwaarden worden opgenomen.  

4.6.3. De uitzondering die volgt uit artikel 6:245 is niet van toepassing en kan door Helpling 

dan ook niet succesvol aangevoerd worden, zodat de beschermende bepalingen van 

afdeling 6.5.3 van toepassing zijn. Dit betekent dat ook een beroep kan worden gedaan 

op art. 6:333 sub a BW: artikel 5.8 uit de algemene voorwaarden van Helpling is immers 

onredelijk bezwarend, nu het een onvoorzien (verrassings-)beding is.  

 

 

 

 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 interviews met experts 

Bijlage 2 Informed consent formulier 

Bijlage 3 Script interviews  

Bijlage 4 Codering en transcripten 1-6 

 



 

62 

 

Bijlage 1: informatie interviews met experts 

In totaal werden er voor dit memo drie interviews met experts afgenomen. De interviews 

werden online (via Teams) afgenomen door vier masterstudenten Arbeidsrecht van de UvA. Het 

waren open gesprekken van ongeveer 45 minuten ter kennisvergaring. De eerste expert die 

werd geïnterviewd is ‘Rens Lieman’,  een journalist die zich verdiept heeft in platforms. Hij is, in 

het kader van journalistieke doeleinden, werkzaam geweest bij Uber, Deliveroo en Helpling. Zijn 

kennis over de verschillende platforms stond centraal in dit interview. De tweede expert die 

werd geïnterviewd is advocaat ‘Vincent Veldhuis’, een ondernemingsrechtspecialist die veel 

kennis heeft over algemene voorwaarden. Het onderwerp ‘algemene voorwaarden’ (de derde 

onderzoeksvraag) stond centraal in dit interview. Tot slot werd Kim van Sparrentak, een 

Nederlands politica die lid is van het Europees Parlement, geïnterviewd. Zij is betrokken bij de 

commissie die de wetgeving voor platforms voorbereidt en haar expertise hierover stond 

centraal in dit derde interview. 

De drie experts werden voorafgaand aan het interview per e-mail gecontacteerd voor een 

afspraak. De interviews werden geïntroduceerd als open gesprek voor een onderzoeksproject 

van Masterstudenten Arbeidsrecht van de UvA. Voorafgaand aan de interviews werd gevraagd 

of er audio-opnames gemaakt mochten worden en of de experts met naam genoemd mochten 

worden in onderhavig memo. Nadat de experts aangaven hier geen bezwaar tegen te hebben, 

ging het interview van start. De experts deelden hun kennis en refereerden aan relevante 

bronnen voor ons onderzoek. 

Na afloop van de interviews werden de experts hartelijk bedankt voor hun bijdrage. Daarna 

vond er direct een evaluatie plaats: de interviewers noteerden opmerkelijke en interessante 

informatie. Vervolgens werden de opnames beluisterd om verwijzingen naar relevante bronnen 

te noteren en te raadplegen. De interviews met de experts werden gebruikt als voorbereidend 

onderzoek, ter oriëntatie. Hoewel de interviews met experts interessante inzichten opleverden, 

zal daaraan in onderhavig memo niet rechtstreeks gerefereerd worden. Het bronmateriaal waar 

in dit onderzoek de focus op ligt is de relevante juridische literatuur, jurisprudentie en de 

interviews met platformwerkers.  
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Bijlage 2: Onderzoeksmethode interviews met platformwerkers 

 

3.1 Onderzoeksinstrumenten 

Tijdens de interviews met platformwerkers is gebruik gemaakt van interviewscripts 

(vragenlijsten) die specifiek zijn toegespitst op de verschillende platforms. Er zijn drie 

verschillende interviewscripts gehanteerd voor platformwerkers van Deliveroo, Helpling en 

Uber.120 De twee scripts voor de interviews met platformwerkers van Deliveroo en Uber zijn 

nagenoeg identiek. De variatie tussen deze scripts heeft betrekking op platform-specifieke 

termen zoals bijvoorbeeld de term ‘Super Peaks’, die alleen door Deliveroo gebruikt wordt.121 

De items die in de Deliveroo- en Uber-scripts aan bod komen, correleren met de onderwerpen 

van de eerste twee onderzoeksvragen van dit memo: de vraag over gezag (onderzoeksvraag 1) 

en de vraag over persoonlijk contact (onderzoeksvraag 2). Ook in het script voor 

platformwerkers van Helpling  komen dezelfde onderwerpen aan bod. Het Helpling-script 

omvat, anders dan in het Deliveroo/Uber-script, nog een derde thema: algemene voorwaarden 

(onderzoeksvraag 3).  

 

3.1.1 Gezag 

Het eerste deel van ieder script (voor Deliveroo-, Uber- en Helpling-platformwerkers) bestaat uit 

vragen over de werking van algoritmes om gezag uit te oefenen.  Voor de onderwerpen van de 

vragen in het script omtrent gezag is het onderzoek van Ivanova et al21 de leidraad gehanteerd. 

Er zijn vragen gesteld over de surveillance van werkprocessen (i), zoals: ‘heeft u het gevoel dat u 

in de gaten gehouden wordt?’, vragen over inzicht in dataverzameling (ii) en de mogelijke 

impact hiervan zoals: ‘Wat zijn de consequenties van beoordelingen door klanten?’. De belofte 

van flexibel werk (iii) is onderzocht door te vragen naar de flexibiliteit van arbeidstijden en 

plaats, bijvoorbeeld: ‘Hoe vrij bent u om te bepalen in welke regio u werkt, op welke tijdstippen 

u werkt en hoeveel u werkt?’. Informatieasymmetrie (iv) is geanalyseerd door vragen te stellen 

over het inzicht dat platformwerkers hebben in automatische beslissingen. Zo is er bijvoorbeeld 

 
120 Zie Bijlage 4 voor de opbouw van de scripts en de variaties tussen de scripts. 
121 Zie de gele arcering in Bijlage 3 voor de variatie per script. 
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gevraagd: ‘Heeft u inzicht in de toewijzing van bezorgingen en de prijzen die hieraan verbonden 

zijn?’. Voor een zo compleet mogelijk beeld kwamen naast vragen over het gezag criterium ook 

vragen aan bod over de overige criteria voor een arbeidsrelatie: persoonlijke arbeid en loon (zie 

Bijlage 4).     

 

3.1.2 Persoonlijk contact 

Om het thema 'persoonlijk contact’ te analyseren zijn er verschillende vragen geformuleerd in 

de interviewscripts. Er is gevraagd naar de ervaringen van platformwerkers als het gaat om (al 

dan niet ‘persoonlijk’) contact met de werkgever. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende vragen 

gesteld: ‘Heeft u wel eens iets meegemaakt naar aanleiding waarvan u contact wenste te 

hebben met het platform?’ en ‘Heeft u weleens contact gehad met een vertegenwoordiger van 

het platform? Zo ja, kunt u omschrijven hoe dit contact verliep?’. Ook is er gevraagd of er zaken 

zijn naar aanleiding waarvan de platformwerkers behoefte hebben aan contact met het 

platform waar zij nu geen mogelijkheid toe hebben. 

 

3.1.3 Algemene voorwaarden 

Aan platformwerkers van Helpling zijn ook enkele vragen voorgelegd met betrekking tot de 

algemene voorwaarden die door Helpling wordt gehanteerd. Er is aan platformwerkers 

gevraagd in hoeverre zich zij bewust waren van het gebruik van algemene voorwaarden door 

platforms. In interviews met platformwerkers van Helpling zijn bijvoorbeeld vragen gesteld als: 

‘Is er door het platform duidelijk gewezen op de algemene voorwaarden?’, ‘Bent u zich bewust 

van het bestaan van en gebruik van algemene voorwaarden door het platform?’ en ‘Heeft u de 

algemene voorwaarden gelezen?’.  

 

 

3.2 Respondenten  

De respondenten bestonden uit: drie Deliveroo-bezorgers (twee mannen en één vrouw), één 

Uber-bezorger (een man) en drie schoonmakers van Helpling (twee mannen en één vrouw). Vijf 

van de zes respondenten spraken Nederlands en één respondent sprak Engels. Alle 
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respondenten werden geïnterviewd over de thema's 'gezag’ en ‘persoonlijk contact’ 

(onderzoeksvraag 1 en 2).  Het thema ‘algemene voorwaarden’ (onderzoeksvraag 3) had 

specifiek betrekking op schoonmakers van Helpling en dus werden alleen de drie respondenten 

die werkzaam zijn bij Helpling geïnterviewd over dit thema. Zes respondenten zijn werkzaam 

(geweest) bij Uber, Deliveroo of Helpling met de intentie om van de in hun levensonderhoud te 

voorzien. Eén respondent was werkzaam voor een platform om voor FNV onderzoek te doen 

naar de werkwijze van Helpling.  

 

3.3 Procedure  

De respondenten werden aangedragen door FNV. Voorafgaand aan het interview werden zij per 

e-mail of telefonisch gecontacteerd voor een afspraak, met het vriendelijke verzoek om een 

informed consent formulier ondertekend op te sturen voor aanvang van het interview.122 

Voorafgaand aan het interview werden de respondenten geïnformeerd over het onderwerp en 

de duur van het interview (30 tot 45 minuten). Verder werd er voorafgaand aan het interview 

verteld dat er opnames gemaakt zouden worden, bedoeld voor vertrouwelijke en anonieme 

analyses.  

Er werd gebruik gemaakt van semigestructureerde interviews. Dit wil zeggen dat er soms werd 

afgeweken van het vooropgestelde interviewscript. Zo werd er bijvoorbeeld doorgevraagd als 

een respondent iets interessants vertelde of als de interviewers niet helemaal begrepen wat 

een respondent bedoelde. Op deze manier hebben we gedetailleerde informatie in ons 

kwalitatieve onderzoek verkregen.  Ook de volgorde van de vragen varieerde per interview 

afhankelijk van hoe het gesprek verliep. Op deze manier werd een zo natuurlijk mogelijk 

gesprek gecreëerd. Elk interview werd geïntroduceerd met een korte kennismaking en achteraf 

werden de respondenten vriendelijk bedankt voor hun deelname. 

 

3.4 Verwerking van gegevens  

Na afloop van de interviews vond er een evaluatie plaats: de interviewers noteerden 

opmerkelijke en relevante informatie. Vervolgens werden de opnames van de interviews zo 

 

Zie bijlage 3 voor het informed consent formulier. 
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uitgebreid mogelijk getranscribeerd. Van één interview met een platformwerker van Helpling is 

geen transcript gemaakt, nu de opname van dit interview, vanwege een technische fout, niet 

verstaanbaar is. Er werd wel gerapporteerd over dit interview op basis van opmerkelijke 

informatie met betrekking tot 'menselijk contact’ (onderzoeksvraag 2) die direct na afloop van 

het interview werden genoteerd 

 

De transcripten van de overige zes interviews zijn verwerkt middels een thematische analyse.123 

Codering heeft plaatsgevonden aan de hand van kleurcodes voor 5 thema’s. De eerste vier 

thema’s betreffen de mechanismen om gezag uit te oefenen: Surveillance en coördinatie van 

werkprocessen (i), collectie van data met oog op ‘dynamic pricing’ (ii), de belofte van flexibel 

werk (iiii) en informatieasymmetrie (iv). Het vijfde thema ziet op persoonlijk contact. Aan de 

hand van de kleurcodes zijn de gegevens gecategoriseerd en vervolgens geanalyseerd.124 

Aangezien het aantal transcript-vragen en respondenten voor het item ’algemene voorwaarden’ 

beperkt was, zijn de twee transcripten (T5 en T6) per respondent geanalyseerd zonder 

gebruikmaking van coderingen voor dit item.  

 

 

 

 

 

  

 
123 Vanwege de beperkte omvang van dit kwalitatieve onderzoek kunnen de resultaten van de thematische analyses niet 

gegeneraliseerd worden naar alle platformwerkers in Nederland. Hiervoor is aanvullend onderzoek op een grotere 

schaal vereist.   
124 Zie bijlage 3 voor de coderingen en indexatie. 
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Bijlage 3: interviewscripts  

Interviewscript Deliveroo  

 

geel gemarkeerd = specifieke vraag voor bepaald platform 

 

Beoordeling werker 

1. Hoe wordt u beoordeeld voor uw prestaties? 

2. Wat vindt u van deze wijze van beoordeling? 

3. Heeft u wel eens het idee dat een beoordeling onterecht is? 

4. Wat zijn de consequenties van deze beoordelingen? 

5. Hoe belangrijk vindt u de reviews die u krijgt op een schaal van 1 tot 10? En hoe heeft 

dit invloed op uw werk? 

6. Vergelijkt u zichzelf en uw prestaties vaak met andere platformwerkers? 

 

Arbeidstijden en -plaats 

7. Welke omstandigheden zijn relevant voor de vraag wanneer u werkt en hoelang u 

werkt? 

8. Hoe vrij bent u om te bepalen in welke regio u werkt, op welke tijdstippen u werkt en 

hoeveel u werkt?  

9. Hoe vrij bent u om uw eigen tempo te bepalen? Voelt u soms druk om uw 

werktempo te verhogen en zo ja kunt u uitleggen hoe dit komt? 

10. Heeft u inzicht in de toewijzing van bezorgingen en de prijzen die hieraan verbonden 

zijn? [Uber/Deliveroo] 

11. Houdt u rekening met de wekelijkse incentives? Zo ja, kunt u een indicatie geven van 

hoe vaak u tijdens een gemiddelde werkweek kiest voor een Lunch peak, diner peak 

of Super peak?  

12. Hoe belangrijk vindt u het om tijdens een peak te bezorgen? 
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Loon 

13. Heeft u een stabiel inkomen of verschilt uw inkomen per dag/ week/ per maand?  

14. Indien het inkomen niet stabiel is: heeft u hier een mogelijke verklaring voor? 

15. Is er, naar uw weten, in uw loopbaan sprake geweest van een uurloonwijziging?  

Zo ja, heeft u inzicht gehad in de motieven achter de uurloonwijziging(en)? / Wat waren 

de motieven achter uurloon wijzigingen? 

 

 

 

 

Persoonlijk arbeid 

16. Heeft u uw account wel eens tijdelijk door iemand anders laten overnemen? 

Zo ja, hoe vaak en hoe gemakkelijk was dit te regelen? 

Zo nee, zijn er specifieke redenen waarom u dit nog nooit heeft gedaan? 

Persoonlijk contact 

17. Heeft u wel eens iets meegemaakt naar aanleiding waarvan u contact wenste te 

hebben met het platform. Heeft uw account bijvoorbeeld weleens ‘on hold’ gestaan?  

Is uw account wel eens geblokkeerd geweest? Of heeft u bijvoorbeeld wel eens 

problemen gehad met klanten? [Deliveroo] 

18. Wat waren de mogelijkheden tot overleg met of het stellen van werk gerelateerde 

vragen aan het platform? 

19. Was het voor u mogelijk om persoonlijk contact te hebben met iemand van het 

platform? 

20. Heeft u weleens contact gehad met een vertegenwoordiger van het platform? Zo ja, 

kunt u omschrijven hoe dit contact verliep?  

21. Had deze vertegenwoordiger ook de mogelijkheid om vragen of verzoeken te 

honoreren?  / Welke bevoegdheden had deze persoon? 

22. Zijn er zaken naar aanleiding waarvan u behoefte heeft om contact te hebben met 

het platform waar u nu geen mogelijkheid toe heeft? Kunt u specificeren voor wat 

voor soort zaken u behoefte heeft voor persoonlijk contact? 

 

Overig 
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23. Heeft u het gevoel dat u in de gaten gehouden wordt? 

24. Zijn er dingen die niet aan bod zijn gekomen in dit interview die u wel graag wilt 

bespreken? 

25. Heeft u nog vragen voor ons? 
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Interviewscript Uber 

 

Beoordeling werker 

1. Hoe wordt u beoordeeld voor uw prestaties? 

2. Wat vindt u van deze wijze van beoordeling? 

3. Heeft u wel eens het idee dat een beoordeling onterecht is? 

4. Wat zijn de consequenties van deze beoordelingen? 

5. Hoe belangrijk vindt u de reviews die u krijgt op een schaal van 1 tot 10? En hoe heeft 

dit invloed op uw werk? 

6. Vergelijkt u zichzelf en uw prestaties vaak met andere platformwerkers? 

 

Arbeidstijden en -plaats 

7. Welke omstandigheden zijn relevant voor de vraag wanneer u werkt en hoelang u 

werkt? 

8. Hoe vrij bent u om te bepalen in welke regio u werkt, op welke tijdstippen u werkt en 

hoeveel u werkt?  

9. Hoe vrij bent u om uw eigen tempo te bepalen? Voelt u soms druk om uw 

werktempo te verhogen en zo ja kunt u uitleggen hoe dit komt? 

10. Heeft u inzicht in de toewijzing van ritten en de prijzen die hieraan verbonden zijn? 

[Uber/Deliveroo] 

 

Loon 

11. Heeft u een stabiel inkomen of verschilt uw inkomen per dag/ week/ per maand?  

12. Indien het inkomen niet stabiel is: heeft u hier een mogelijke verklaring voor? 

13. Is er, naar uw weten, in uw loopbaan sprake geweest van een uurloonwijziging?  

Zo ja, heeft u inzicht gehad in de motieven achter de uurloonwijziging(en)? / Wat waren 

de motieven achter uurloon wijzigingen? 

 

Persoonlijk arbeid 
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14. Heeft u uw account wel eens tijdelijk door iemand anders laten overnemen? 

Zo ja, hoe vaak en hoe gemakkelijk was dit te regelen? 

Zo nee, zijn er specifieke redenen waarom u dit nog nooit heeft gedaan? 

 

 

 

Persoonlijk contact 

15. Heeft u wel eens iets meegemaakt naar aanleiding waarvan u contact wenste te 

hebben met het platform. Heeft u bijvoorbeeld wel eens problemen gehad met het 

ontvangen van ritaanvragen, of met het opnemen van contact met passagiers of 

heeft u wel eens problemen met passagiers gehad? [Uber] 

16. Wat waren de mogelijkheden tot overleg met of het stellen van werk gerelateerde 

vragen aan het platform? 

17. Was het voor u mogelijk om persoonlijk contact te hebben met iemand van het 

platform? 

18. Heeft u weleens contact gehad met een vertegenwoordiger van het platform? Zo ja, 

kunt u omschrijven hoe dit contact verliep?  

19. Had deze vertegenwoordiger ook de mogelijkheid om vragen of verzoeken te 

honoreren?  / Welke bevoegdheden had deze persoon? 

20. Zijn er zaken naar aanleiding waarvan u behoefte heeft om contact te hebben met 

het platform waar u nu geen mogelijkheid toe heeft? Kunt u specificeren voor wat 

voor soort zaken u behoefte heeft voor persoonlijk contact? 

 

Overig 

21. Heeft u het gevoel dat u in de gaten gehouden wordt? 

22. Zijn er dingen die niet aan bod zijn gekomen in dit interview die u wel graag wilt 

bespreken? 

23. Heeft u nog vragen voor ons? 
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Interviewscript Helpling 

 

Beoordeling werker 

1. Hoe wordt u beoordeeld voor uw prestaties? 

2. Wat vindt u van deze wijze van beoordeling? 

3. Heeft u wel eens het idee dat een beoordeling onterecht is? 

4. Wat zijn de consequenties van deze beoordelingen? 

5. Hoe belangrijk vindt u de reviews die u krijgt op een schaal van 1 tot 10? En hoe heeft 

dit invloed op uw werk? 

6. Vergelijkt u zichzelf en uw prestaties vaak met andere platformwerkers? 

 

Arbeidstijden en -plaats 

7. Welke omstandigheden zijn relevant voor de vraag wanneer u werkt en hoelang u 

werkt? 

8. Hoe vrij bent u om te bepalen in welke regio u werkt, op welke tijdstippen u werkt en 

hoeveel u werkt?  

9. Hoe vrij bent u om uw eigen tempo te bepalen? Voelt u soms druk om uw 

werktempo te verhogen en zo ja kunt u uitleggen hoe dit komt? 

 

Loon 

10. Heeft u een stabiel inkomen of verschilt uw inkomen per dag/ week/ per maand?  

11. Indien het inkomen niet stabiel is: heeft u hier een mogelijke verklaring voor? 

12. Het minimum uurtarief voor herhalende boekingen is €14,73 en voor een eenmalige 

boeking is het minimum €16,73. Wijkt u hier, bij het bepalen van uw loontarief, veel 

van af? Hoe vrij voelt u zich om hiervan af te wijken? 

 

Persoonlijk arbeid 

13. Heeft u uw account wel eens tijdelijk door iemand anders laten overnemen? 

Zo ja, hoe vaak en hoe gemakkelijk was dit te regelen? 

Zo nee, zijn er specifieke redenen waarom u dit nog nooit heeft gedaan? 
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Persoonlijk contact 

14. Heeft u wel eens iets meegemaakt naar aanleiding waarvan u contact wenste te 

hebben met het platform. Is er bijvoorbeeld wel eens iets mis gegaan met een 

transactie? Heeft u weleens problemen gehad met uw opdrachtgever?  Heeft u zich 

wel eens onveiligheid gevoeld aangezien u naar onbekende adressen gaat? [Helpling] 

15. Wat waren de mogelijkheden tot overleg met of het stellen van werk gerelateerde 

vragen aan het platform? 

16. Was het voor u mogelijk om persoonlijk contact te hebben met iemand van het 

platform? 

17. Heeft u weleens contact gehad met een vertegenwoordiger van het platform? Zo ja, 

kunt u omschrijven hoe dit contact verliep?  

18. Had deze vertegenwoordiger ook de mogelijkheid om vragen of verzoeken te 

honoreren?  / Welke bevoegdheden had deze persoon? 

19. Zijn er zaken naar aanleiding waarvan u behoefte heeft om contact te hebben met 

het platform waar u nu geen mogelijkheid toe heeft? Kunt u specificeren voor wat 

voor soort zaken u behoefte heeft voor persoonlijk contact? 

 

Algemene voorwaarden [Helpling] 

20. Is er door het platform duidelijk gewezen op de algemene voorwaarden? 

21. Bent u zich bewust van het bestaan van en gebruik van algemene voorwaarden door 

het platform? Heeft u de algemene voorwaarden gelezen?  

22. Heeft u uw gedrag aangepast naar aanleiding van de algemene voorwaarden?  

23. Houdt u zich aan de algemene voorwaarden? Weet u wat de consequenties zijn van 

het schenden van de algemene voorwaarden? 

 

Overig 

24. Heeft u het gevoel dat u in de gaten gehouden wordt? 

25. Zijn er dingen die niet aan bod zijn gekomen in dit interview die u wel graag wilt 

bespreken? 
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26. Heeft u nog vragen voor ons? 
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Bijlage 3: INFORMED CONSENT FORMULIER 

 

Naam van het 

onderzoeksproject 

Onderzoek platformwerk 

Doel van het 

onderzoek 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door studenten van de Amsterdam 

Law Clinics van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met  

FNV. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit 

onderzoek. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen 

in de werking van platforms.  

Gang van zaken 

tijdens het 

onderzoek 

U neemt deel aan een interview waarin aan u vragen zullen worden 

gesteld over uw werk als platformwerker.  

U dient tenminste 18 jaar te zijn om deel te nemen aan dit 

onderzoek.  

Tijdens het interview zal, aan de hand van een themalijst, dieper 

worden ingegaan op het platformwerk. Van het interview zal een 

audio-opname worden gemaakt, zodat het gesprek later woord voor 

woord kan worden uitgewerkt.  

Dit zogenaamde transcript wordt vervolgens gebruikt in het verdere 

onderzoek. 

Potentiële risico's 

en ongemakken 

Er zijn geen fysieke, juridische of economische risico's verbonden 

aan uw deelname aan deze studie. Mogelijk zult u sommige vragen 

als (te) gevoelig of persoonlijk ervaren. U hoeft geen vragen te 

beantwoorden die u niet wilt beantwoorden. Uw deelname is 

vrijwillig en u kunt uw deelname op elk gewenst moment stoppen.  

Vertrouwelijkheid 

van gegevens 

Uw privacy is en blijft maximaal beschermd. Er wordt op geen 

enkele wijze vertrouwelijke informatie of persoonsgegevens van of 

over u naar buiten gebracht, waardoor iemand u zal kunnen 

herkennen. 

Voordat onze onderzoeksgegevens verder worden verwerkt en naar 

buiten gebracht worden, worden uw gegevens anoniem gemaakt. 

Dit betekent dat uw naam wordt vervangen door een getal dat 

verder geen betekenis heeft. Alleen de projectleider beschikt over 

een lijst waarmee uw nummer kan worden gekoppeld aan uw naam. 

 



 

76 

 

Vrijwilligheid Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt als 

deelnemer uw medewerking aan het onderzoek te allen tijde 

stoppen, of weigeren dat uw gegevens voor het onderzoek mogen 

worden gebruikt, zonder opgaaf van redenen.  

Tevens kunt u tot 5 werkdagen (bedenktijd) na het interview alsnog 

de toestemming intrekken die je hebt gegeven om gebruik te maken 

van uw gegevens.  

In deze gevallen zullen uw gegevens uit onze bestanden worden 

verwijderd en vernietigd. Het stopzetten van deelname heeft geen 

nadelige gevolgen. 

Toestemmings-

verklaring 

Ik ga akkoord met deelname aan het onderzoeksproject 

‘platformwerk’. Het doel van dit document is om de voorwaarden 

van mijn deelname aan het project vast te leggen. 

1. Ik kreeg voldoende informatie over dit onderzoeksproject. Het 

doel van mijn deelname als een geïnterviewde in dit project is voor 

mij helder uitgelegd en ik weet wat dit voor mij betekent. 

2. Mijn deelname als geïnterviewde in dit project is vrijwillig. Er is 

geen expliciete of impliciete dwang voor mij om aan dit onderzoek 

deel te nemen. 

3. Mijn deelname houdt in dat ik word geïnterviewd door 

onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam. Het interview zal 

ongeveer een half uur duren. Ik geef de onderzoekers toestemming 

om tijdens het interview een geluidsopname te maken en 

schriftelijke notities te nemen. Het is mij duidelijk dat, als ik toch 

bezwaar heb met een of meer punten zoals hierboven benoemd, ik 

op elk moment mijn deelname, zonder opgaaf van reden, kan 

stoppen.  

4. Ik heb van de onderzoeker de uitdrukkelijke garantie gekregen dat 

deze er zorg voor draagt dat ik niet ben te identificeren in door het 

onderzoek naar buiten gebrachte gegevens, rapporten of artikelen. 

Mijn privacy is gewaarborgd als deelnemer aan dit onderzoek. 

5. Ik heb de garantie gekregen dat dit onderzoeksproject is 

beoordeeld en goedgekeurd door de ethische commissie van de 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.  
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6. Ik heb dit formulier gelezen en begrepen. Al mijn vragen zijn naar 

mijn tevredenheid beantwoord en ik ben vrijwillig akkoord met 

deelname aan dit onderzoek. 

7. Ik heb een kopie ontvangen van dit toestemmingsformulier dat 

ook ondertekend is door de interviewer.  

 

Handtekening en 

datum 

Naam Deelnemer Naam Onderzoeker 

Handtekening  Handtekening 

Datum Datum 
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Bijlage 4: codering en transcripten 

 

Codering: 

- Onderzoeksvraag 1 

▪ Surveillance en coördinatie van werkprocessen (i) 

▪ collectie van data met oog op ‘dynamic pricing’ (ii) 

▪ de belofte van flexibel werk (iIi) 

▪ Informatieasymmetrie (iv). 

Eventueel: 

▪ Loon 

▪ Persoonlijke arbeid  

 

 

- Onderzoeksvraag 2 

▪ Persoonlijk contact  
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T1 (Transcript 1)  

Deliveroo - Man – interview in het Engels - duur interview: 37 min en 41 seconden 

1. Short introduction 

2. Interviewer: 

Could you maybe tell us a bit more about how you are assessed as a platformworker? 

How do you get feedback on your work as a platformworker? 

3. Interviewee: 

What do you mean with with feedback? 

4. Interviewer: 

When you work, are you reviewed? Do you get reviews when you deliver something 

from customers or from the platform? 

5. Interviewee: 

This is not the case with Deliveroo and this is also not the case with Thuisbezorgd. This 

is the case with uber. 

6. Interviewer: 

Okay, so you are not reviewed? 

7. Interviewee: 

Maybe I am, definetely, but there is no such kind of rating where I can go into my profile 

and see how the customers have reviewed me. For uber it is, for Deliveroo it is not. 

8. Interviewer: 

So if I understand correctly, there is also no consequence on how you are reviewed, for 

example for your wage. 

9. Interviewee: 

 I did not get this, sorry. 

10. Interviewer: 

So there are no consequences for your payment when you are reviewed? 

11. Interviewee: 

For Deliveroo it is actually a little bit strange, because we don’t know what’s going on. 

When the delivery happens, it just happens and we don’t know how well it went or 

were there any issues. We just have our free, our commission, and that’s it. A little bit 

otherwise it’s with Uber. Once I could nog reach the customer fysically and I left the 

food by the entrance doors and I also wrote to support that I cannot reach the 

customer. I also could not reach the customer. With uber, it is impossible to reach 

immediately. Afterwards they wrote me that of course I did something wrong in their 

opinion and I was cut partly from my fee. The fee was split in several parts and I was cut 
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in some part of it. However, I delivered the food to the customer, but for them it did not 

count.  

12. Interviewer: 

What do you think what this kind of assessment of Deliveroo-workers? 

13. Interviewee: 

For Deliveroo, we do not have any reviews, there is zero feedback systeem. It’s my work 

and I want to know how do I do it, and is everything fine.  

14. Interviewer: 

And this story you told us: so you could not reach the customer at first... Was that 

during your work at Deliveroo? Did I understand that well? 

15. Interviewee: 

No, this was at Uber. 

16. Interviewer:  

Okay, that is good to know. And it’s good to know that you do not receive any feedback 

at Deliveroo. We are also very interested: are you free to decide in which region you 

work, at what times you work and how much you work? Are you completely free? 

17. Interviewee: 

With Deliveroo it happens like this: just go to any other city in the Netherlands and you 

work. Except I have had cases in some cities, they have a limited amount of riders. 

There is just some statement that I am not alliable. That was 1,5 years ago in 

Maastricht, they did not let me in. But for all the other cities, bigger cities, I did not have 

any issues. That works like that. It also works like that with Uber. But Uber has a strange 

system of bonuses. It’s calculated automatically and it somehow counts the last city in 

which you have worked in, and switching the cities might change the situation that I go 

to a new city, and I don’t have my personal promotions for myself in another city. And 

that’s a little bit strange.  

18. Inetviewer: 

Yeah, okay, that’s very interesting. And for yourself: how do you decide where you’re 

working? Do you just work nearby home or are there some places you prefer to go to? 

What circumstances are relevant for the question where you work? 

19. Interviewee: 

You mean, into the city? 

20. Interviewer:  

Yeah, for example. 
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21. Interviewee: 

I enjoy Eindhoven, it is the best city to do it for Deliveroo. It is a relatively new city and 

relatively calm city where the restaurants are mostly located in the centre. It is pretty 

easy for logistics and that’s why here in Eindhoven I do this. It is very easy. 

22. Interviewer: 

Nice, good to hear. Do you have any information about the allocation of deliverees and 

the prices associated with them, do you have any information about that? Or would you 

like to have that information? 

23. Interviewee: 

When the order comes in with Deliveroo, they show everything: where I have to take it, 

from who I have to take it, where I have to drop it, and the fee. So there is full 

information. A long time, it was not the case with Uber. Uber shows it partly, now since 

one month they show it, but not that fully as Deliveroo shows it. But they also show the 

fee and they show approximately the street. But technically they don’t always show it 

on the map. And if I don’t know where the street is, I don’t know how the distance will 

be and so on. It’s somehow always tricky because Uber not always shows the distance 

correctly. But for instance, Uber – if I am not wrong – on Uber’s website it is possible to 

see what is the structure of the fee. How do they pay us. But that’s not the case with 

Deliveroo, Deliveroo says: it’s a business secret and we’re not gonna tell you that. So its 

very strange to see that distance from approximately the same point to another point 

might have huge difference in prices they pay to us. And they say: that’s our business 

how we calculate it, you don’t have to know it. 

24. Interviewer: 

And what is your opinion about that? 

25. Interviewee: 

That it is pretty strange, because if they call us, like, freelancers, then we have to know 

what we are going to be payed. I think it’s just have to be like this. I think they want to 

protect themselves because of manipulations. Because I also know that also some riders 

do manipulations: they switch off and go switch off from the system and then they wait 

until the system increaces the fees. I think it’s just some game between them and 

between us, how do we do it and that’s rather up to Deliveroo what are the alogrithms 

according this. Our the information is really limited. 

26. Interviewer: 

Yeah, okay, that’s really interesting. And I have learned about the weekly incentives, like 

the lunch peak, dinner peak or super peak. Is this familiar with you, is this still the case? 

27. Interviewee: 

Yes 
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28. Interviewer:  

Do you take in account these weekly incentives? Do you prefer to deliver during a lunch 

peak, dinner peak or super peak or do you not take these peaks into account at all? 

29. Interviewee:  

It’s again strange, I need to go back. Deliveroo, they don’t say what’s the structure of 

the fee. If they show us the fee boost of twenty percent, in reality, it means that they 

boost something of the structure of the fee. They don’t boost all the fee. And it means 

in my opinion they boost only the pick-up price and the drop-off price. It does not apply 

to kilometres and maybe some other forms they don’t tell to us. And I think one of the 

strong elements is how many riders are on the streets. And if riders are a lot and if there 

are not many orders, the fee itself is lower. And if even they say it is 20 percent of 

boost, in these peak times there are more riders usually. And I have had cases when the 

fee without boost is higher than with boost. Overall, I see I can earn more in peak times, 

and promotional times, but not really that amount they show us, that twenty percent 

for instance, or even fourty percent. Because there is something they don’t tell about 

this. 

30. Interviewer:  

So it’s not like you could create a strategy do work during these peaks and earn more 

money? You say it depends on several factors, do I understand you correct? 

31. Interviewee: 

Really, so several, we riders, we also don’t understand. That’s manipulative because if 

there are many riders, the fee usually is lower. And then they say it’s a boost, and in 

reality, that boost attracts more riders at some point. 

32. Interviewer: 

Yes, but if I understood you well, you can earn the same or even more money without 

the boost? So it depends... Logically, you would think that with the boost you would 

earn more money, but that’s not always the case, right? 

33. Interviewee:  

I would like to say I can earn more, but it’s not that trustworthy and it’s not always the 

case, because I have had more money per hour when I worked without boosts and also 

because they say twenty percent boost, but that’s not always the case. It’s not all the 

fee... It’s just some part of the fee. And there are several more factors. So overall: yes, 

but not for twenty precent, not for fourty percent, what they promise us. 

34. Interviewer: 

So, do you think it’s important to deliver during a peek? Or it doesn’t really matter for 

you personally? 



 

83 

 

35. Interviewee: 

So, you want to know whether it changes when I want to work? 

36. Interviewer: 

Yeah, basically. 

37. Interviewee: 

It changes of course, but if it’s just... If only Deliveroo make this boost there should be 

some other factors. For instance, it’s friday and it’s friday from 18 to 20 o’clock, then I 

know there can be a lot of work. Or if it’s rainy weather, then I also know it’s gonna be 

well for me because people order in such weahter. So mainly yes, but I work at my in 

come, so I really can... 

38. Interviewer: 

And do you have a stable income or does it differ per day, week, month when you look 

at your income from Deliveroo?   

39. Interviewee: 

It really depends. If everything is fine and real good amount of orders. I get more then I 

get from agency for instance. If there are a lot of orders and people give tips and blabla I 

can get even really impressive money. But to call this stable amount per hour, I 

wouldn’t say so it’s stable. For me it’s beter than I could get from agency. It’s difficult to 

explain, because sometimes it’s pretty good during peak times and sometimes not. And 

sometimes it’s pretty good during other times, and sometimes not. And sometimes 

there are these boosts and also a lot of orders and then that kind of money is really 

impressive, and sometimes not. If they check [onverstaanbaar] then yes, I can get more 

that I get from the agency from regular. But it’s difficult to say.  

40. Interviewer:: 

 I understand.  

41. Interviewee:  

To your knowledge, has there been an wage change per delivery, during your time 

working at Deliveroo? 

42. Interviewer:: 

It’s so funny. Several times thy cut the fees, then they increase it. No one knows what’s 

going on.  

43. Interviewee:  

There were cases where there was a lot of bad weather. A lot of orders. Then you 

understand Deliveroo lost money and they want to get it back.  Its some game between 

them and between us.  
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44. Interviewer:: 

Have you ever had your account temporarily taken over by someone else? 

45. Interviewee:  

No if I am sick I just don’t work 

46. Interviewer:: 

Can you just let someone else use your phone and do your deliveries with your name? 

47. Interviewee:  

I think no. When I get injured I can just write it and they close deliveries and that’s it. If I 

have not stopped yet I can do that. But I don’t know about Uber.  

48. Interviewer:: 

Have you ever experienced something as a result of which you wished to have contact 

with the platform? For example, has your account ever been 'on hold'?  Has your account 

ever been blocked? Or have you ever had problems with customers, for example?  

49. Interviewee:  

My account has never been blocked. The worst case was when I was attacked by a 

restaurant’s Staff and Deliveroo refused to mix. They told me I had to wait for 2 minutes, 

but then 10 minutes later I had a call for another delivery and I could not wait anymore 

so I just left. They disliked it that much that I was basically attacked. My bicycle was 

spoiled and the grabbed my phone and told me to wait till they finished the food. It was 

pretty difficult to Deliveroo. They Just told that they had made a conversation to the 

restaurant. We did not feel that they were interested in such cases. The worst case. I had 

known no conflicts with customers. Some problems with the dropping of the food. But 

then I always could write to the Deliveroo support and they just mark that there is some 

issue with the order and that’s it.  

50. Interviewer:: 

And when you had this contact with Deliveroo how did this go? Did you make a phone 

call, did you write an email?   

There is a chat. I write to the chat and it works. One funny case. In Eindhoven where I 

arrived in January. I write Deliveroo I could not work because of the riots and it is very 

dangerous in the city centre and they wrote me: yes its possible to work. Just wear your 

Deliveroo jacket.  

51. Interviewer:: 

Wow.. unbelievable.. and the contact functions.. is it only possible to contact them? 

52. Interviewer:: 

Not always. Sometimes they contact me.  Support. I can’t say they always understand 

they questions and they always know what they are talking about. 
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53. Interviewer:: 

Do you have the feeling that the support staff can help you? 

54. Interviewee:  

I remember the case where I could not drop off the food because the address was 

basically wrong. And I told them the number of the delivery and they told me that I did 

not have this kind of delivery. They sometimes are helpful but there are also these cases 

where they are very funny. I am freelancer. It’s my choice to pick up or decline. And they 

ask me why don’t you pick up that delivery? I don’t like the fee. If you reject so many less 

deliveries than the system will get you more deliveries in the future. So I am freelancer, 

but you are somehow punishing me for rejecting, no no no. They just tell you how the 

system works. 

55. Interviewer:: 

So you receive a phone call if you refuse too many phone calls? 

56. Interviewee:  

In two cases yes.  

57. Interviewer:: 

That was in a period when you decided to work less or when did you receive a phone call? 

58. Interviewee:  

At one time I received a phone call when I rejected 200 deliveries in one day. I did not like 

the fees. In one case I did not understand why they are calling and asking to pick up. They 

call you and see I see you reject a lot of deliveries. 

59. Interviewer:: 

So how does this exactly work: do you receive only when you are online on the app or do 

you receive orders all he time 

60. Interviewee:  

Only when I am online 

61. Interviewer:: 

I had one more question about the accident: the case where you got attacked by a 

restaurant. Was that a case where you got in touch with Deliveroo with someone on the 

phone or was it just the app? 

62. Each city has city representatives, except Eindhoven. We spook at a representative at 

Deliveroo. I contacted him that I had been attacked by Deliveroo. They don’t want to find 

themselves in such situation. In reality the representative does not have any authority. 
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His account was blocked after some time. I did not know why and then he decided to stay 

back at is position. Even though he has more contact options than regular riders.  

63. Interviewer:: 

I think we have a few final questions and then we will get to the end of this interview. Do 

you have the feeling that you are feeling watched? 

64. Interviewee:  

I don’t know when my deliveries went out, I don’t know. I don’t know anything. I think 

they watch all the situations. If some problems occur several times they probably pay 

attention. Since I reject a lot of orders; I know for many riders it’s the same. Probably they 

dislike also 200 deliveries and they receive a call. But we are just freelancers, it’s not my 

employer. Interactions are limited.  

65. Interviewer:: 

I understand completely. Thank you very much. Are there things that weren't covered in 

this interview that you'd like to discuss? Or do you have any questions for us? 

66. Interviewee:  

No thank you. 

67. Interviewer:: 

Many thanks for your contribution, bye!  
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T2 (Transcript 2)  

Deliveroo - Man – interview in het Nederlands - duur interview: 32 min en 8 seconden 

1. Korte kennismaking 

2. Geïnterviewde:  

Hoe word je beoordeeld voor je prestaties? Ik ben voor meerdere platformen aan het 

werken. Voor uber Eats, Deliveroo en Temper. Niet allemaal dezelfde werking. Uber en 

Deliveroo lijken erg op elkaar maar temper weer niet. 

3. Interviewer::  

In dit gesprek zullen we ons focussen op Deiveroo.  

4. Geïnterviewde: 

Wat vindt u van deze wijze van beoordeling?  

Deliveroo houdt dit vooral achter de schermen. We hebben van de week een vergadering 

gehad bij Deliveroo en daar waren ook een aantal parlementariërs bij en daar hebben we 

het gehad over hoe algoritmes werken. Ik weet vrij zeker dat als je lage ratings krijgt dat 

je van het platform wordt verwijderd. En ik kan niet zijn wie er uit wordt geselecteerd. Of 

de mensen met een hogere rating de orders krijgen blijft gissen. Ik heb geen inzage in wat 

er achter de schermen gebeurd. Bij Deliveroo kan ik geen beoordelingen zien. Ik hecht 

zelf niet zo veel waarde aan beoordelingen ik weet zelf hoe ik met mensen omga.  

5. Interviewer::  

Is er wel eens iets gebeurd waarvan je daarna dachInterviewer: heeft dit misschien 

consequenties of doet dit zich nooit voor?  

6. Geïnterviewde 

Ik heb wel eens een hele nare klant gehad bij Uber. Ik heb meegemaakt dat er een 

bestelling wordt gedaan en dat de deur voor je neus dicht wordt geslagen en dan hoor je 

gelach binnen. Dan meld je ook wel. Je krijgt dan een reactie van: ja we noteren het en 

dan wordt er verder niks mee gedaan. Je wordt niet als zodanig serieus genomen. Klant 

is koning. Je hebt niet echt iets te zeggen ofzo.  

7. Interviewer:: 

Als je dit wil aangeven kun je dan iemand bellen of via een chat?  

8. Geïnterviewde:  

Uber en Deliveroo hebben geen hulplijn. Je moet wel echt geduld hebben. Dit kan 

allemaal via hulpdesk. 

9. Interviewer:: 

Als je een chat stuurt krijg je dan een persoonlijk antwoord en heb je het idee dat die 

persoon jou ook kan helpen? 
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10. Geïnterviewde:  

Het is heel wisselend. Bij uber krijg je de helft van de keren een automatisch bericht. Dan 

word je vervolgens aangesproken meInterviewer: ‘Hee Laura125 wat vervelend dat ik dat 

hoor’. Dat is vrij gebruikelijk. Bij Deliveroo  zijn er wel mensen die gericht reageren, maar 

de vraag blijft of er ook daadwerkelijk iets mee wordt gedaan. Dat idee krijg ik niet altijd 

nee. Toen ik een vervelende ervaring had met een klant gaf ik aan dat die persoon op de 

lijst moest worden gezet zodat diegene geen bestelling meer zou kunnen plaatsen, maar 

daar werd niks mee gedaan. Er zijn meerdere incidenten. Dit is maar iets kleins. 

11. Interviewer:: 

Wat zou je nog meer op kunnen noemen? 

12. Geïnterviewde: 

Ik heb eerder een advocaat in de hand moeten nemen voor iets wat ik zelf helemaal niet 

had gedaan en ik kon er ook helemaal niemand over bellen. Het was omdat er heel veel 

gefraudeerd werd door iemand. Omdat ik in de buurt was van die persoon werd ik eruit 

geselecteerd en ik moest wegwezen. Uiteindelijk heeft een advocaat onder druk gezegd: 

kom eens met bewijs aan want meneer heeft niks gedaan en op een eerlijke manier 

gewerkt. Uiteindelijk hebben we via die advocaat een schadevergoeding gekregen. Hij wil 

zijn inkomstenverderf hebben en graag weer aan het werk. Dit was bij Uber. 

13. Interviewer::  

En als je kijkt naar Deliveroo: heb je ook contact met collega’s? 

14. Geïnterviewde: 

Dat is wisselend. Je krijgt een oproep op je telefoon of je een bestelling wil doen of niet en 

die kun je dan accepteren. Het is heel willekeurig van welk restaurant, tuurlijk het zijn de 

grotere ketens van wie je vaker bestellingen krijgt en dan kun je elkaar wel eens treffen 

en dan merk je wel dat het dezelfde problemen zijn waar mensen tegenaan lopen. het is 

niet zoals bij thuisbezorgd dat je de halve dag met elkaar gaat zitten. 

15. Interviewer:: 

Gebeurt het dat je prestaties vergelijkt onderling? 

16. Geïnterviewde: 

Nee onderlinge strijd is er niet echt omdat het pure willekeur is wanneer je iets krijgt. 

Hoeveel bestellingen krijgt heeft niets te maken met hoe goed je je werk doet want ik 

heb een tevredenheidrating van 98 procent en soms krijg ik maar 5 bestellingen. 

 
125 De naam Laura is niet vervangen nu de platformwerker in kwestie geen Laura heet. Het wordt gebruikt om aan te 

geven dat het contact tussen het platform en de platformwerker zeer onpersoonlijk is.  
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17. Interviewer:: 

Dat is een hele hoge rating! Weet je hoeveel bestellingen je krijgt, kun je dit inschatten of 

wisselt dit heel erg? 

18. Geïnterviewde: 

Wisselt heel erg. Je weet wel dat het in de weekenden altijd heel druk is. Mensen zijn in 

het weekend een beetje lui. Mensen hebben geen zin om in de keuken te staan. Met 

nieuwjaardag  hebben mensen vaak zin om een hamburger te eten, dan is het ontzettend 

druk. Ik ben wel kritisch: je ziet dat mensen heel sloom fietsen of nog even boodschappen 

gaan doen. dat doet ook afbreuk aan mijn werk. Je mag wel kritisch zijn op elkaars werk. 

Je kunt elkaar volgen en je ziet het op straat ook gebeuren.  

19. Geïnterviewde:  

Het is heel willekeurig. De ene keer heb je bijna helemaal niks en de andere keer heb je 

tussen de 100 en 125 euro. Dat gebeurt ook.  

20. Interviewer:: 

Heeft dit te maken met de Peaks? 

21. Geïnterviewde:  

Ja Uber en Deliveroo hebben dezelfde werking. Algoritmes vraag en aanbod. Het systeem 

wordt aangepast als er bijvoorbeeld heel veel bestellingen zijn en weinig aanbod. De 

boost wordt dan verhoogd. Voorbeeld; ik kwam aan bij Lelystad. Ik had voor het eerst bij 

Uber bezorgd. Per bestelling krijg je twee keer zo veel betaald, maar sinds ik hier ben 

begonnen is de boost verdwenen. Ik neem al de bestellingen aan, ik vervoer ze zo snel 

mogelijk en dat is best wel raar. Je doet je werk heel goed en dan verdwijnt je boost, want 

Uber denkt ‘het is niet meer nodig’.  Als het slecht weer is dan zet Uber er ook een dikke 

boost op omdat ze weten dat niemand zin heeft om te bezorgen. De macht ligt bij het 

platform.  

22. Interviewer:: 

Wij hebben begrepen dat je soms ook een boost krijgt van een bepaald percentage. Hoe 

werkt dit precies?  

23. Geïnterviewde:  

Een groot verschil tussen Deliveroo en Uber is dat Deliveroo een percentage betaalt voor 

dat jij naar het restaurant fietst. Uber betaalt daar niks voor. Dat is raar. Dat is moderne 

slavernij. Je bent tien minuten, een kwartier bezig. Je bent dan op een dag vaak 2 uur 

voor niks aan het werk geweest.  

24. Interviewer:: 

weet je altijd precies wat je kunt verwachten van een boost? 
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25. Geïnterviewde: 

Nou je kunt sowieso van tevoren zien wat eraan komt en wat je kunt verwachten en in 

welke steden ook. Bijvoorbeeld in Apeldoorn is vanavond tussen 17:00u en 20:00u. Dit 

weet je van te voren en dit klopt ook wel.  

26. Geïnterviewde:  

Heeft dit ook effect op wanneer je gaat bezorgen?  

27. Interviewer:: 

Ik ga nooit een dagje ergens anders heen, naar Amsterdam ofzo want daar krijg ik meer 

betaald. Ik ben daar niet beïnvloedbaar door, maar ik weet dat er heel veel bezorgers zijn 

die dat wel hebben. Die kijken alleen naar promoties. Als je bijvoorbeeld 3 of 4 

bestellingen hebt gedaan tussen 17:00u en 20:00u dan heb je gegarandeerd 15 euro per 

uur ofzo. Ik noem maar iets. Dan heb je gewoon je rittenprijs verdiend. Dat is bijvoorbeeld 

20 en dan krijg je nog 15 euro promotiegeld. Dat komt er dan bovenop.  

28. Interviewer:: 

Voel je je vrij om je eigen tempo te bepalen? 

29. Interviewer:: 

Dat vind ik een interessante vraag die je stelt. Ik heb ook uh. Ik heb het er net over gehad 

dat we die vergadering hebben gehad met de FNV. Wat is nou precies de ruggengraad 

van de bezorgers van Uber en Deliveroo, want het zijn vaak mensen die allebei voor de 

platforms werken. Dat zijn vaak mensen met een kleurtje uit India en Nigeria. Dat zijn de 

twee voornaamste beroepsbevolkingen die hier aan het bezorgen zijn. mensen die uit een 

corrupt land komen. Zij komen met een studentenvisum. Ze kunnen maar een aantal uren 

in loondienst. Ze krijgen geen studiefinanciering, dus dat is niet genoeg om van te leven. 

Wat blijft er dan over? Uber, Deliveroo en Temper. Dit hoor je niet. ook niet in de media. 

Deze mensen kunnen niet anders. Wat gebeurt er: er zijn meer bezorgers dan dat er 

bestellingen zijn dus die prijs is minimum. Mensen moeten echt 20/30 orders op een dag 

doen voordat zij een beetje de kost kunnen winnen en überhaupt nog kunnen studeren 

waarvoor ze zijn gekomen. Vaak komt dat er nog niet van. We weten allemaal hoe duur 

de huur in Amsterdam is. dat is heel schrijnend. Hier zit heel veel leed achter, dat weet ik. 

30. Interviewer:: 

Super goed dat je dit met ons wil delen. Dat is wel heftig. Des te beter dat er hopelijk nu 

meer aandacht voor komt.  

31. Geïnterviewde:  

Hoe vaak zie je een blanke bezorger in Nederland. Bijna nooit. Ik voel me vaak een 

buitenlander in mijn eigen land. Je had het er net over: spreek je vaak collega’s? Ik ben 
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geen racist ofzo, maar ik zal eerlijk zijn. Ik zou het ook wel eens een keer fijn vinden als ik 

gewoon Hollands kan praten tegen collega’s. Dat kan bijna nooit.  

32. Interviewer:: 

Dat kan ik me voorstellen. Je gaf eerder aan dat je boost wel eens minder werd, of gewoon 

verdween. Is er nou wel eens sprake geweest van een loonwijziging per levering? Wijzigt 

dit wel eens en heb je hier enig inzicht in? 

33. Geïnterviewde: 

Bij Deliveroo krijg je gewoon wat er staat, bij Uber is het anders. Ik kreeg vaak achteraf 

pas te horen hoeveel je betaald hebt gekregen. Hetzelfde principe; je weet hoeveel je 

betaald krijgt per rit. Dat staat vast. Bij Uber klopt het voor 95 procent. 

34. Interviewer:: 

Krijg je bij Deliveroo nog altijd ongeveer hetzelfde betaald als toen wanneer je er begon 

te werken?  

35. Geïnterviewde: 

Dat zou ik niet weten. Bij Deliveroo is het afhankelijk van hoe ver je woont. Volgens mij is 

dat allemaal wel een beetje hetzelfde gebleven.  

36. Interviewer:: 

Wij vroegen ons ook nog af: is het mogelijk om je account door iemand anders over te 

laten nemen? 

37. Geïnterviewde: 

Bij Deliveroo zou dat wel kunnen. Er wordt namelijk niet om een foto gevraagd om jezelf 

te verifiëren. Bij Uber moet je aan het begin een foto maken. Foto wordt beoordeeld door 

of een mens of de software. In denk door software want het gaat heel snel. Als dat 

overeenkomt dan kun je gewoon online. Ik heb dit nog nooit gedaan maar het zou bij 

Deliveroo wel kunnen. 

38. Interviewer:: 

Gebeurt dit in de praktijk? 

39. Geïnterviewde: 

Bij Uber was mijn account bijvoorbeeld een half jaar terug geblokkeerd. En dat was om 

de reden dat er te veel bestellingen waren waar dingen uit ontbraken. Ik moest zelf 

navraag over doen. na veel gedoe kwam ik hier achter. Toen vroeg ik: hoezo word ik 

daarvoor voor geblokkeerd? Het is uiteindelijk het restaurant die er verantwoordelijk 

voor is of alles er in zit. Het is wel grappig want ik heb uiteindelijk een nieuw simkaartje 

gekocht en ik heb gewoon een nieuw account aangemaakt bij uber. Hetzelfde 

burgerservice nummer, bankrekening. 
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40. Interviewer::  

Oké haha, dat is misschien handig om te weten voor de mensen die zomaar geblokkeerd 

worden. En als je account geblokkeerd wordt, wat kun je dan doen? Kan je dan wel 

persoonlijk in contact komen met het platform? 

41. Geïnterviewde: 

Nou dan kom ik op mijn volgende punt. Ik heb een melding gedaan bij het ministerie van 

werkgelegenheid. Ik word verantwoordelijk gehouden voor bestellingen die incompleet 

zijn. Uber en Deliveroo schrijven ons af als zelfstandigen. Nou goed de rechter heeft 

bepaald bij Deliveroo dat dit niet zo is. Er is natuurlijk geen zzp-er die zichzelf buiten spel 

zet. Dit heeft niks met zelfstandigheid te maken. Ministerie van werkgelegenheid heeft 

me doorgestuurd naar inspectie van… huppelepup. Ik ben er uiteindelijk niet meer 

achteraan gegaan want dat geeft mij te veel negatieve spanning. Maar dit bewijst maar 

weer dat Uber en Deliveroo in zo’n geweldige machtsvacuüm zitten dat er eigenlijk 

niemand is die hen op de vingers tikt behalve de rechtspraak. Dit heb ik ook gezegd tegen 

de persoon van het ministerie. Dat het best wel triest is dat er eigenlijk helemaal geen 

rechten zijn. rechter moet zeggen. Jullie hebben eigenlijk zoveel mocht dat het een soort 

van schijnzelfstandigheid is.  

42. Interviewer:: 

En kon je met jouw verhaal ook bij Uber terecht? 

43. Geïnterviewde: 

Uiteindelijk wel. Er is een schikking getroffen door een Amsterdamse advocaat. Dat had 

ze echt heel goed gedaan.  

44. Interviewer::  

En met wie kwam je toen in contact van Uber? 

45. Geïnterviewde: 

Met zo’n vrouw, nette vrouw. Zij heeft mij uiteindelijk zelf gebeld en heeft gezegd van 

sorry. Ik denk dat het ook wel was omdat ze geen gezichtsverlies wilde lijden, want het 

stond nog best wel erg in de kinderschoenen. Kijk voor mij is het niet heel belangrijk want 

ik ben een Nederlandse staatsburger, maar dan kom ik toch weer terug op die Nigerianen, 

want die kunnen dat niet. Kijk als die van een platform worden verwijderd, ja wat moeten 

ze dan doen. moeten ze dan drugs gaan dealen ofzo? Dan krijg je dat gedoe weer. 

46. Interviewer:: 

Ik zou graag nog even terug willen komen op wat je eerder aangaf, dat je het idee hebt 

dat uber of Deliveroo niet begaan zijn als jij met een probleem zit. Zijn er nog andere zaken 

waarover je wel eens persoonlijk contact over had willen hebben. 
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47. Geïnterviewde: 

Negen van de tien keer weet je het zelf en dan hoef je geen contact te hebben met 

mensen van uber of Deliveroo. Je ziet ze toch nooit dus daar is geen behoefte aan. Maar 

als er problemen zijn. kijk als bestellingen incompleet aankomen, dan is dat heel 

vervelend. Kijk en als de dan een helpdesk hebt. Die stuur je een berichtje. En dan krijg je 

9 van de 10 keer te horen van: sorry hier kunnen wij niks aan doen. Daar baal ik wel van. 

48. Interviewer:: 

 Ja dat begrijp ik goed. Oké ik denk dat we er een beetje doorheen zijn. Heel erg bedankt 

we hebben echt heel veel aan deze informatie dus dat is echt top. Heb je nog vragen voor 

ons? 

49. Geïnterviewde: 

Nee ik denk dat ik het belangrijkste wel heb gezegd ja. 

50. Interviewer:: 

Heel erg bedankt voor je tijd! 

51. Geïnterviewde: 

Succes! 
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T3 (Transcript 3)  

Deliveroo -vrouw – interview in het Nederlands - duur interview: 30 min en 54 seconden 

 

1. Interviewer::  

Waar we heel erg benieuwd naar zijn is of je bij Deliveroo enig inzicht hebt in hoe je 

beoordeeld wordt, bijvoorbeeld door de klanten. Zou je daar iets over kunnen 

vertellen? 

2. Geïnterviewde:   

Ik moet wel eerlijk zeggen: ik ben al anderhalf jaar geleden gestopt bij Deliveroo en het kon 

per paar weken veranderen hoe hun systeem toen was. Maar ik heb daar 2,5 jaar gewerkt 

vanaf januari 2018 en ik heb geen inzicht gekregen in hoe ik beoordeeld werd. Ik kon zelf 

wel na elke bestelling een beoordeling geven over het restaurant, hoe lang ik had moeten 

wachten of andere opmerkingen, maar wat daar mee gedaan werd: geen idee. En ik heb 

ook nooit ingezien of klanten mij beoordelen maar ik ga ervanuit dat ze zelf dat wel gedaan 

hebben. Ik heb wel eens keer gehad met een klant dat ze de verkeerde bestelling kregen of 

de bestelling veel te laat was en dat tegen mij zeiden, dan heb ik hun altijd aangegeven van 

geef maar een slechte beoordeling want dan krijg je een gratis bezorging de volgende keer.  

3. Interviewer:: 

 Oké, en was je er dan niet bang voor dat dat impact op jou zal hebben?  

4. Geïnterviewde: 

In het geval van een verkeerde bestelling: dat is niet mijn fout. Ik haal de bestelling op en 

weet niet wat erin zit. Dus nee.   

5. Interviewer::  

En heb je daar een mening over dat je daar zelf geen inzicht in hebt of ben je daar zelf niet 

mee bezig geweest?  

6.  Geïnterviewde: 

Ik ben daar nooit zo bewust mee bezig geweest om eerlijk te zijn, nee.  

7.  Interviewer::  

Nee, want als we het goed begrijpen heeft het ook geen consequenties als je een slechte 

beoordeling krijgt want daar merk je dan eigenlijk niet zo veel van?  

8.  Geïnterviewde:  

Nee  

9.  Interviewer:: 

En we zijn ook erg benieuwd: waar heb je vooral gewerkt in Nederland voor Deliveroo?  
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10. Geïnterviewde:  

Ik woonde in Arnhem en daar heb ik vooral ook gewerkt. Toentertijd werd je bij Deliveroo 

ingedeeld op basis van je prestaties. Als je goede statistieken bij hun had kon je de volledige 

week in Arnhem werken. We hadden een groepje van ongeveer 10 bezorgers in Arnhem 

die daar elke week aan het werk was. Maar bijvoorbeeld op het moment dat je een 

weekend weg wilde of met vakantie was geweest gingen je statistieken achteruit, want om 

die statistieken goed te houden moet je elk weekend werken, altijd tussen zes en acht, 

altijd op de drukste tijden, nooit op het laatste moment afzeggen en dat soort dingen. Je 

kunt dus niet in de weekenden werken als je op vakantie bent of een weekend weg dus op 

dat moment weet je: als je terugkomt krijg je niet dezelfde uren in je eigen woonplaats. Op 

dat soort momenten heb ik dan in andere steden gewerkt waar meer plekken vrij waren.  

11.  Interviewer::  

Oke, zou je dat wat meer kunnen toelichten? Want u geeft aan: je kunt dan niet meer op 

dezelfde plekken werken, hoe werkt dat in de app?  

12. Geïnterviewde:  

Nou je krijgt in de app – dat is wel een vorm van beoordeling denk ik dan – je bouwt 

statistieken op, dus je hebt veel uren gewerkt en dan kijkt die app laat ik maar zeggen hoe 

vaak heb je alle mogelijke keren tussen 18 en 20 gewerkt vrij za en zo in de afgelopen 

weken. Als je dat hebt gedaan dan worden jouw statistieken beter. Alleen de 10 mensen 

ofzo met de beste statistieken krijgen uren in Arnhem omdat dat op dat moment, eigenlijk 

al jaren, waren er voldoende chauffeurs of riders. Dus heel veel mensen wilden die uren 

hebben, maar je kwam er niet tussen als je niet goede statistieken had. Op het moment 

dat de alle andere bezorgers goed hun best bleven doen en goede statistieken hielden kon 

je zelf hele goede statistieken krijgen maar kwam je er eigenlijk niet tussen.   

13.  Interviewer:: 

Oké 

14.  Geïnterviewde:  

Dus voor nieuwe bezorgers was het heel lastig om aan de slag te komen.  

15. Interviewer::  

En waar ging je dan vervolgens werken?  

16. Geïnterviewde:  

Vaak bij nieuwere plekken, want je moet als je in andere steden gaat werken… Het is 

natuurlijk ook lastig om daar binnen te komen als je slechte statistieken hebt. Maar omdat 

Deliveroo op zoveel nieuwe plekken openden hadden ze op dat moment daar nog geen 

bezorgers zitten dus daar kon je dan heen. Bijvoorbeeld op Schiphol. Ik probeerde het 

liefste in de buurt te werken als daar mogelijkheid toe was want dan heb je natuurlijk 

minder reiskosten. Maar mijn vriend en ik deden allebei dit werk en vaak was het 
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belangrijker om je statistieken op te bouwen dan om er ook echt geld aan te verdienen. 

Want uiteindelijk verdien je het geld door in je eigen woonplaats te kunnen werken. Dus 

wij verdienden er vaak geld op om een treinkaartje te betalen en een ov-fiets te huren om 

op een andere plek te werken, maar dan gingen onze statistieken omlaag.   

17. Interviewer:: 

 Oke en dat geld kreeg je dan waarschijnlijk ook niet vergoed? Dan ben je dus niet helemaal 

vrij eigenlijk om te bepalen in welke regio je werkt. Ben je wel helemaal vrij om je tempo te 

bepalen of voel je soms druk om je tempo te verhogen?  

18. Geïnterviewde:  

Dat was op zich redelijk makkelijk, je moet altijd binnen 30 minuten bezorgen. Maar de 

gemiddelde bezorgafstand... Je hebt vaak binnen 6 of 7 minuten de bestelling wel bezorgd. 

Daar heb ik nooit zo veel druk van gevoeld, het was altijd makkelijk te halen.  

19. Interviewer::  

En heb je enig contact met collega’s? Vergelijk je ook prestaties of heb je het er wel eens 

over van ‘’joh als je op deze manier te werk gaat kun je het snelste bezorgen?  

20. Geïnterviewde:  

In Arnhem deden we dat wel omdat we dat groepje van die 10 vaste collega’s hadden die 

we dag in dag uit zagen. Wij hielpen elkaar ook als er een fiets kapot was of een 

telefoonbatterij leeg, zoiets. Daar stonden we soms ook samen te wachten, want je hebt 

niet de hele tijd bestellingen, soms sta je een halfuur te wachten of een kwartier ofzo en 

dan heb je het er wel eens over.  

21. Interviewer::  

En is het zo.. Dan sta je dus samen te wachten en dan komt er een bestelling en hoe wordt 

dan bepaald naar wie die dan gaat? Is het dan wie het snelste klikt?  

22. Geïnterviewde:  

Nee het wordt altijd aan een persoon tegelijk aangeboden. Theoretisch gezien zegt 

Deliveroo dan van: ja het is voor degene die het dichtstbij de locatie van het restaurant 

staat. Maar goed, je weet ook dat je als je met een groepje met vijf personen op dezelfde 

locatie staat is het raar dat die bestellingen altijd eerst naar die ene persoon gaan en niet 

gelijk verdeeld worden. Dus er zit ook wel een andere verdeling achter maar dat weten wij 

dan niet hoe dat was.  

23. Interviewer::  

Nee oke  

24.  Geïnterviewde: 

Ik wist wel bij ons thuis... Bijvoorbeeld: mijn vriend en ik, omdat we allebei werk voor 
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Deliveroo deden, mijn vriend kreeg systematisch meer bestellingen toegewezen dan ik 

terwijl we allebei in ons huis zaten. Dus…   

25.  Interviewer: 

Oh dat is bijzonder. Daar zouden dus ook die statistieken achter kunnen zitten, dat hij 

bijvoorbeeld net wat sneller fietst of…  

26. Geïnterviewde:  

Dat zou kunnen. Maar hij wees ook minder bestellingen af. Ik was wat meer picky: oh dat 

restaurant heeft een langere wachttijd of ik wacht liever op een betere bestelling, en hij 

niet.  En ik had het idee dat het daarmee te maken had, maar waar het echt mee te maken 

had weet ik niet.  

27. Interviewer: 

Nee, oke. Dat zou een verklaring kunnen zijn natuurlijk. En we hebben begrepen dat je bij 

Deliveroo ook incentives hebt, dus je hebt een lunchpeak, dinnerpeak en superpeak. Hou je 

daar rekening mee, met deze wekelijke incentives? Is het dan echt zo: ik wil het liefst tijdens 

die peak bezorgen? Of laat dat je eigenlijk onverschillig wanneer die peaks er zin?  

28. Geïnterviewde:  

Nou wij werkten eigenlijk echt fulltime voor Deliveroo en dat heb je min of meer een beetje 

nodig als je daar je inkomen uit haalt want je hebt gewoon bepaalde uren helemaal geen 

bestellingen, dat gebeurt, omdat er te veel bezorgers zijn in verhouding tot de hoeveelheid 

orders. En soms heb je peak tijden dat ze heel veel bezorgers hebben ingepland, maar dan 

hou je per bezorger niet zo veel over. Dus je moet je kansen een beetje spreiden door 

zoveel mogelijk online te zijn om veel bestellingen te hebben. Maar ik zorgde zeker wel 

tijdens de drukste uren dat ik dan wel beschikbaar was omdat je dan gewoon meer kan sop 

werk hebt.  

29. Interviewer: 

 Ja… Hoe werkt het precies? Krijg je af en toe dan een melding van je hebt nu 20% korting 

of je krijt 20% meer bedoel ik trouwens qua inkomen? Krijg je daar dan een melding van en 

klopt dat dan ook altijd?  

30. Geïnterviewde:   

Je kreeg meestal een mailtje van tevoren, van ‘’hé vanavond is er hier of hier extra 

verdienste’’ en dan was het vaak 1 euro per bestelling of 1 ,5 euro per bestelling. Dat klopte 

dan ook wel. En we hebben ook wel eens dat we naar andere plekken gingen als het ergens 

nieuw opende. Dan doen ze soms hele spectaculaire bonussen bovenop bestellingen. Dus 

wij hebben bijvoorbeeld wel eens gehad dat je dan een tientje per bestelling erbij op kreeg. 

Ja, dat scheelt natuurlijk. Maar aan de andere kant is dat ook wel een beetje chargeren 

want op die nieuwe plek kreeg je bijna geen bestellingen op die avonden omdat mensen 

nog niet weten dat Deliveroo er is, dus krijg je misschien twee bestellingen op een avond.  
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31.  Interviewer::  

Aha, dus daar moet je ook rekening mee houden. En je vertelde dat jullie dat allebei fulltime 

doen. Merk je dan heel erg dat het inkomen fluctueert? Omdat het dus afhankelijk is van 

dit soort peaks of hoeveel bestellingen er zijn? Of dat je op vakantie bent geweest?  

32. Geïnterviewde  

Sowieso altijd na vakantie, dan verdien je dus gewoon bijna niks de weken erna, omdat je 

statistieken gewoon te slechts zijn. Voor de rest hadden we wel een redelijk stabiel inkomen 

eruit. Ook omdat we altijd die vaste uren in onze eigen woonplaats kregen. Op een gegeven 

moment ken je een beetje hoeveel bestellingen je daar krijgt. En veel van onze collega’s 

hadden ook elektrische fietsen aangeschaft omdat ze wisten van: nou ja ik krijg altijd zo 

veel uren werk  per week dus dat haal ik eruit. En wij hebben ze gehuurd op een gegeven 

moment. Dus ja, we konden wel een beetje rekenen op een gegeven moment op een 

bepaald inkomen en bepaald aantal uren. Wij merkten dus ook op een gegeven moment 

dat dat in een keer dus kan wegvallen ook. Want net voor corona uitbraak, dat was in maart 

2020, toen veranderde Deliveroo opeens hun systeem. Dus in plaats van… toen lieten zie 

die statistieken helemaal los. Toen zeiden ze: free login, iedereen mag tegelijk inloggen. 

We stemmen het niet meer af met de hoeveelheid bezorgers met de hoeveelheid 

bestellingen. Dus wat zag je dan: ja op een gegeven moment… elke student in Arnhem met 

een mobieltje die zat ineens op Deliveroo. Je zag moeders met bakfietsen. Mensen die 

taxichauffeur waren die het even ernaast deden. Nou, het resultaat was toen: veel te veel 

bezorgers op veel te weinig bestellingen. Dus in een keer viel toen in een paar dagen tijd 

ons hele inkomen weg.  

33.  Interviewer::  

Jeetje… En betekent dat dan dat uiteindelijk die statistieken er helemaal niet meer toe 

deden?  

34.  Geïnterviewde:  

Nee, die werden toen ineen keer opgeheven.  

35. Interviewer::  

Dus in principe, dus als je nu een week of twee weken op vakantie gaat heeft dat dan 

helemaal geen impact meer op je bestellingen?  

36. Geïnterviewde:  

Nee, het resultaat is meer dat het lastiger wordt om er fulltime inkomen uit te halen. Het 

wordt meer een soort bijbaantje. Sommige mensen vinden het prima om twee bestellingen 

op een avond te doen als ze film zitten te kijken ofzo om een tientje te verdienen. Voor ons 

is het niet meer echt lonend. Je moet de hele avond beschikbaar zijn, maar je haalt er niet 

meer echt een uurloon uit.  
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37. Interviewer::  

Een heel andere vraag: je hebt dus die app op je telefoon, is het ook mogelijk om 

bijvoorbeeld iemand anders te laten inloggen op die app als je zelf een keer ziek bent ofzo? 

Bijvoorbeeld om je statistiek omhoog te houden, kan er dan iemand anders voor jou 

fietsen?  

38. Geïnterviewde: 

 Ja, dat kan, dat hebben we ook gedaan. Sowieso voor elkaar wel eens. Als mijn vriend een 

keer een avond vrij wilde ofzo. Ik heb op mijn fiets had ik twee van die telefoonhouders... 

En dan had ik mijn vriends’ mobieltje en mijn eigen mobieltje. Ik vond het zelf wel leuk ook, 

dan heb je iets meer uitdaging aan het werk als je dan twee bestellingen tegelijk kan doen. 

Zo hebben we het voor elkaar wel opgevangen. Maar ook wel eens bijvoorbeeld: een keer 

wilden we een weekend naar Engeland. Mijn vriend komt uit Zuid-Amerika en zijn zus 

kwam naar Engeland. En we wilden haar dus op gaan zoeken en toen hebben we twee 

collega’s gevraagd om op hun telefoon onder ons account in te loggen. Dan werkt het zo: 

dan hebben ze dus hun eigen telefoon en wij krijgen uitbetaald wat zij gewerkt hebben en 

wij maken dat dan weer aan hun over.   

39.  Interviewer::  

Dan moet je dus wel je collega’s goed vertrouwen, of ten minste; zij jullie, dat jullie dat dan 

ook doen.  

40. Geïnterviewde: 

 Ja  

41. Interviewer::  

Ja en je geeft natuurlijk ook je telefoon dan, of niet? Kan het wel op een andere telefoon 

ook?   

42. Geïnterviewde: 

Ja, zij kunnen dat op hun eigen telefoon doen als ze maar met jouw gegevens inloggen. 

Maar het is ook voor mij natuurlijk heel veel vertrouwen in hun want als zij niet op tijd 

inloggen en mijn statistieken gaan heel erg achteruit heb ik de weken erna geen werk.  

43. Interviewer:: 

 Oja dat is ook zo natuurlijk, ja. We waren ook heel erg benieuwd of je weleens iets hebt 

meegemaakt naar aanleiding waarvan je contact wilde hebben met het platform? 

Bijvoorbeeld: heeft je account wel eens on hold gestaan of geblokkeerd? Of wel eens iets 

meegemaakt met klanten bijvoorbeeld?  

44.  Geïnterviewde:  

Wat het meest voorkomt is dat een klant dan besteld en dat ze bijvoorbeeld niet thuis zijn 

op het moment van bezorgen. Dat vond ik altijd redelijk bizar. Omdat je dus gemiddeld met 

5/6 zit je te bezorgen, dus hoe kan je dat je vanaf het moment dat je bestelt er dan niet 
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meer bent. Maar het gebeurt dus bij studentenhuizen of mensen hebben geen deurbel of 

zoiets.  

45.  Interviewer::  

Mensen zijn misschien nog onderweg en bestellen dan alvast ofzo?  

46.  Geïnterviewde:  

Ja, gebeurt ook, mensen die in de trein zitten. Maar ze geven vaak niet een geldig 

telefoonnummer op. Want je kunt de klant dan bellen. Maar dan merk je vaak van… of je 

krijgt een voicemail of ze nemen niet op, dus dan zit je met die maaltijd. Dan kun je dus 

met Deliveroo contact opnemen – via de chat is dat dan – en dan vragen aan hun van goh 

wat kan ik doen, kunnen zij misschien nog iemand bellen? Daar hielpen ze dan vaak wel 

mee. Soms in drukke tijden reageerden ze dan helemaal niet want dan hadden ze gewoon 

geen medewerkers beschikbaar. Maar goed, ja… Zij bellen mij op het moment dat 

bijvoorbeeld een klant contact met hun opneemt van ‘’hé we hebben de bestelling niet 

gekregen’’ terwijl ik hem wel heb afgevinkt als bezorgd. Dat zie je in een studentenhuis ook 

nog wel eens. Dan heeft een andere student het aangenomen en staat die in de hal, weet 

die niet dat hij al daar staat… Dan neemt Deliveroo contact op, van ‘’hé, ben je daar wel 

langs geweest?’’. Maar zij kunnen mijn locatie volgen, dus zij kunnen zien dat ik bij dat 

gebouw ben geweest.   

47. Interviewer::  

Maar dan bellen ze dus wel? Maar als jij zelf contact wil opnemen gaat dat vaak via de chat?  

48.  Geïnterviewde:  

Ja, ik heb geen telefoonnummer van hen dus ik weet niet hoe ik hun kan benaderen. Het 

kan dus alleen via de chat. En als je dan geen antwoord krijgt dan moet je het zelf oplossen 

zal ik maar zeggen. Dus, dat is soms wel lastig.   

49.  Interviewer::  

Zelf opeten?  

50.  Geïnterviewde:  

Nee, meestal wordt het gewoon afgegeven bij het studentenhuis. Op een gegeven moment 

heb ik ook wel een beetje geleerd… Kijk als je met Deliveroo contact opnam en je bent bij 

een studentenhuis en je hebt een naam op de telefoon staan en je vraagt naar die persoon, 

en die student zegt ‘’oh die ken ik helemaal niet’’. Soms zijn het gasten in een 

studentenhuis, logees ofzo van een huisgenoot, dan kun je wel gaan wachten en contact 

opnemen met Deliveroo en vragen van goh wie is het dan geweest die besteld had enzo. 

Maar dan kan het zon kwartier duren en in die tijd heb je geen bestellingen, sta je buiten… 

Ik heb op een gegeven moment gewoon geleerd van, nou ja, zet het in de hal neer, als die 

persoon dan belt zeg ik van: het staat in de hal. En doorgaans leerde je ook wel een beetje 

aan om de telefoon niet op te nemen als het van Deliveroo was omdat het bijna altijd 



 

101 

 

betekende… Het was soms best wel oneerlijk want dan bellen ze jou op van: je moet terug 

naar het restaurant want die bestelling is niet goed aangekomen en we willen dat je 

opnieuw gaat bezorgen, maar dan kreeg je niet dubbel betaald. Of de klant klaagt dat het 

koud is en wil een nieuwe bestelling… Het kan van alles zijn, maar doorgaans betekent het 

nadeel voor de bezorger als ze je bellen. Ik had op een gegeven moment zoiets van: hallo, 

als ik op het adres geweest ben, ik ben op tijd bij het restaurant, ik ben op tijd de klant 

maar de klant is er zelf niet en klaagt vervolgens dat zijn maaltijd koud is, dan vind ik dat 

de klant nog een keer moet betalen voor een nieuwe bestelling of dat Deliveroo dan maar 

moet vergoeden. Maar ik vind niet dat dat uit mijn vergoeding moet komen. Dat hoorde ik 

ook wel van andere bezorgers hoor... Dat meestal… Deliveroo belt altijd met een anoniem 

nummer maar dat ze dan gewoon niet meer opnemen op een gegeven moment.  

51.  Interviewer::  

En dan hoorde je daar ook niks meer van? Kreeg je dan ook geen berichtje ofzo?  

52.  Geïnterviewde:  

Nee, daar hoor je op zich niks meer van. En heel vaak is het natuurlijk ook dat je in het 

verkeer zit op het moment dat ze bellen, dus je kunt ook vaak niet echt praten. Dus nee.  

53. Interviewer:: 

 Dus er zitten dan verder geen consequenties aan verbonden voor zover je weet dan?  

54.  Geïnterviewd:  

Nee, weet ik niet. Maar ik zag dat heel veel chauffeurs dat ook doen. Want op een gegeven 

moment weet je hoe het werkt. Ik heb wel eens een keer contact opgenomen omdat 

onterecht mijn statistieken waren gewijzigd. Dus ik was gewoon op tijd ingelogd maar op 

de een of andere manier had de app dan geregisterd dat ik te laat was ingelogd. En dan 

gingen mijn statistieken dus achteruit en daar had ik toen over gemaild. En dan krijg je pas 

een paar dagen later per mail antwoord, wat dus vervelend is, want dat beïnvloed al de 

uren die je krijgt voor de week daarop. Dus corrigeerden ze het vaak wel, maar dan was je 

al een aantal uu r van de volgende week aan werk kwijt. Dus dat schoot nie top. En soms 

corrigeeerden ze dat niet en zeiden ze ‘’ja, we kunnen niet nagaan dat dit gebeurd is’’ ofzo. 

Dus ja, dat is echt wel balen.  

55.  Interviewer::  

En op dat moment is dus… telefonisch contact heb je dus nooit gehad vanuit jezelf. Er zijn 

dus blijkbaar wel mensen met wie je telefonisch contact kunt hebben maar je kunt ze zelf 

niet benaderen? Heb ik dat goed begrepen?   

56. Geïnterviewde: 

 Ja  

57. Interviewer:: 

 En zijn er zaken waarbij het fijn zou zijn om persoonlijk contact te hebben? Zijn er nog 
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andere zaken waarbij je zoiets had van ik zou nu gewoon graag een mens aan de telefoon 

willen hebben die kan reageren op mijn vraag?   

58. Geïnterviewde: 

 Ja, wel eens regelmatig met dingen. Ik zit even te denken aan een voorbeeld… Je hebt wel 

eens regelmatig bij kleinere restaurantjes dat ze gewoon de hoeveelheid orders niet 

aankunnen. Dus ja, dan zit je daar als bezorger echt 20 minuten, soms een halfuur, te 

wachten. Dan zie je zo’n restaurant eigenaar wel heel hard werken, maar het schiet gewoon 

niet op. Je krijgt niet betaald eigenlijk he, voor de tijd dat je wacht krijg je niet betaald. Je 

krijgt per bestelling betaald, dus ja, dan hoe langer het duurt, hoe nadeliger het is. Dus dan 

had ik wel vaak wel zoiets van ik wil gewoon van de bestelling afgehaald worden want het 

schiet niet op. Later hebben ze wel een functie ingevoerd dat je dat ook zelfstandig kon 

doen dan. Dus als je te lang wacht bij een restaurant dat je dan jezelf van de order kan 

halen.  

59.  Interviewer::  

En dan kan iemand anders die dan weer oppikken en bezorgen?  

60.  Geïnterviewde:  

Ja, dat kan. Maar vaak zijn die restauranteigenaars natuurlijk daar niet blij mee. Want die 

hebben liever dat je daar op een bankje zit te wachten dan dat ze maar moeten afwachten… 

Je zag ook wel vaak dat dat mis ging hoor… Eigenlijk, op een gegeven moment weet een 

bezorger ook: dat restaurant duurt altijd kei lang, daar ga ik niet meer mee. Dus die 

weigeren dan die bestelling. Dan heeft zo’n restauranteigenaar eindelijk de bestelling klaar 

en dan is er niemand om het op te halen. Dat is eigenlijk ook wel inefficiënt.  

61. Interviewer:: 

Dus ja, je geeft eigenlijk al aan dus die wachttijd krijg je dus niet betaald. Krijg je wel betaald 

voor de reistijd naar het restaurant toe?  

62.  Geïnterviewde: 

 Nee, ook niet. Je krijgt gewoon een vast bedrag per bestelling. In principe zit dat daar dan 

bij in. Het is dus veel voordeliger om bij de kfc of bij de mac donald’s wat op te halen dan 

dat je een tijd land zit te wachten bij een handgemaakte maaltijd ergens.   

63.  Interviewer::  

Ja, het gaat natuurlijk een stuk sneller bij die ketens. Goh, ja nooit zo over nagedacht maar 

dat is inderdaad wel logisch dat je dan veel minder wachttijd hebt.  

64.  Geïnterviewde: 

 Ja, wat ook wel heel frustrerend was: Ik heb een keer in Amsterdam gewerkt, dat was 

Valentijnsdag en natuurlijk een hele drukke avond, maar dat het daar ook wel gebeurde 

dat je bij een restaurant staat te wachten en dat zij jou van de order afhalen. Dat ze gewoon 



 

103 

 

compleet de bestellingen niet meer aankunnen, dan heb je daar een halfuur gezeten en 

opeens haalt het restaurant de order eruit… Ja, dan krijg je niet betaald voor die tijd.   

65.  Interviewer::  

Oh, dus het restaurant kan dat ook doen? Die kan ook zeggen ‘’cancel it’’?  

66. Geïnterviewde: 

 Ja  

67. Interviewer::  

Maar dat is dan ook naar de klant toe? Dan zegt het restaurant gewoon ‘’je hebt besteld 

maar het gaat niet lukken’’?  

68.  Geïnterviewde: 

 Ja, en dan geven ze het geld terug denk ik.    

69. Interviewer::  

Waar we ook benieuwd naar zijn… Je gaf zelf al aan dat het niet altijd transparant is welke 

mechanismen bepalen dat je minder bestellingen hebt dan bijvoorbeeld jouw partner. Had 

je toen je bij Deliveroo werkte dat je eigenlijk door de app in de gaten gehouden wordt?  

70. Geïnterviewde: 

 Dat is lastig te beoordelen, ik had natuurlijk wel het gevoel dat ik in de gaten werd 

gehouden omdat die app je locatie altijd weet, waar je zit enzo. Soms krijg je ook wel eens 

een telefoontje van een medewerker van Deliveroo, van ‘’he kun je het adres niet vinden?’’. 

Ze hebben wel in de gaten waar je bent of als je zit te zoeken of dat soort dingen. Soms is 

het ook behulpzaam. Dus ja, in die zin wel. Buiten dat ik de app aan had staan… Ik weet 

natuurlijk wel dat die app op mijn telefoon staat en dat ze mijn locatie kuknnen volgen, 

maar anders dan dat had ik niet per se dat gevoel.  

71. Interviewer::  

Zijn er nog dingen die niet aan bod zijn gekomen in dit interview die je nog met ons zou 

willen bespreken?  

72. Geïnterviewde:  

Ik zit even te denken… Ja, misschien dat als je het dan hebt over platformwerk, dat is 

natuurlijk bij meerdere bedrijven. We hebben ook voor Uber Eats gewerkt, wel tijdelijk 

hoor. Dat zag je ook meerdere koeriers doen, dus dat ze voor meerdere bezorgdiensten 

tegelijk werken en allemaal verschillende telefoons bij zich hebben. Ik denk ook wel, dat 

weten jullie waarschijnlijk wel, maar de meerderheid van de bezorgers zijn allemaal 

studenten van buiten de Europese Unie. Er is een soort regel: ze mogen niet in loondienst 

werken, dat heeft met hun visum te maken. Voor hun is dat de enige manier om een beetje 

geld te verdienen. Deliveroo en andere bedrijven maken daar soort van ook wel misbruik 

van natuurlijk. Die mensen zullen niet snel naar de FNV stappen, want het is de enige 
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manier voor hun om geld te verdienen. Maar dat zie je dus vooral, en zeker in de grotere 

steden, dat het bijna allemaal arbeidsmigranten zijn of buitenlandse studenten die geen 

Nederlands spreken en anders misschien weinig kans op werk hebben. Ja, ik zit nog even… 

Mijn vriend, dat is waarom wij ermee begonnen zijn, die sprak dus geen Nederlands. Dat 

was voor hem laat ik maar zeggen een handige manier om geld te verdienen. En hij heeft 

het een paar jaar dus gedaan en we werkten daarnaast ook nog bij een ander lokaal bezorg 

bedrijfje dat in Arnhem bij kledingwinkels, boekenwinkels en parfumerieën bezorgt. Dus 

bij H&M, Douglas en dat soort dingen. Daar werkten we ook als zelfstandig ondernemers. 

Op een gegeven moment heeft mijn vriend terwijl hij voor hun aan het werk was, is hij met 

zijn elektrische fiets gevallen op de weg. Het leek in eerste instantie niet zo erg, maar hij is 

op zijn schouder gevallen en hij heeft daar uiteindelijk aan geopereerd moeten worden. En 

hij heeft dus nu de situatie waarin hij eigenlijk al een jaar niet heeft kunnen werken, omdat 

je met bezorgwerk… Dat is vrij zwaar lichamelijk werk. Je hebt een zak op je schouder. Hij 

kan wel zijn arm bewegen, maar echt met zo’n rugzak op, dat lukt hem niet. Dus ja, 

misschien is dat ook nog goed om mee te nemen: je ziet heel veel chauffeurs of bezorgers 

die dan wel gewond raken bijvoorbeeld in het verkeer of dat hun fiets beschadigd raakt of 

dat ze door rood fietsen en een bijna-aanrijding hebben, dat is natuurlijk ook wel echt een 

nadeel dat je dan echt zonder werk zit een tijd en zonder inkomen.  

73. Interviewer::  

En hebben jullie dat ook toen aangekaart bij Deliveroo toen?  

74. Geïnterviewde: 

 Nou, nee niet bij Deliveroo omdat hij niet voor Deliveroo aan het werk was toen het 

gebeurde. Het was voor het andere bedrijfje, we hebben hun toen wel laten weten van: hij 

kan niet werken, hij is gevallen. Zij vonden dat toen wel vervelend enzo, maarja, daar 

kunnen ze ook niks aan doen. Dus nee, verder eigenlijk niet.  

75. Interviewer::  

Maar hij kon daardoor natuurlijk ook niet bij Deliveroo aan de slag. Maar het was dus niet 

onder de tijd dat hij daarvoor bestellingen aan het afleveren was…  

76.  Geïnterviewde:  

Nee, dat klopt, dat houdt dan gewoon op. Want je kunt gewoon niet echt lichamelijk werk 

doen op dat moment.  

77. Interviewer::  

Goh, wat vervelend zeg.  

78.  Geïnterviewde: 

 Nee, zo’n moment, daar denk je vaak niet aan, als je ermee begint denk je: ach, op de fiets, 

en dat valt allemaal wel mee. Maar ik heb door de tijd heen echt wel verschillende keren 

gezien dat of mensen bijvoorbeeld in de sneeuw of in de herfst ofzo met gladheid met 
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bladeren… dat ze uitglijden, dan zijn ze vaak een paar weken uit de running ofzo. Maar 

goed, dan heb je toch geen inkomsten dan.  

79. Interviewer::  

Nee, je kan met de fiets echt lelijke brokken krijgen. Goed dat je dat nog aankaart. Heb jij 

nog een vraag Erykah? Nee ik denk dat we alles gesteld hebben. Ik denk dat we alles 

doorgenomen hebben, super fijn.  Heb je nog vragen voor ons?  

80.  Geïnterviewde: 

Wanneer komt jullie onderzoek… wanneer hebben jullie resultaten?  

81. Interviewer:: 

 Ik denk februari. Ja, begin februari. Heel erg bedankt, super fijn dat je vanuit Amerika nog 

even met ons in contact kon komen en een fijne dag nog!   
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T4 (Transcript 4)  

Uber – Man – interview in het Nederlands – duur interview: 49 min en 58 seconden  
 

1. Interviewer:  
De eerste vraag gaat over de beoordeling van de werker en we willen vragen: hoe wordt 
u beoordeeld voor uw prestaties?  

2. Geïnterviewde:  
U bedoelt door de?  

3. Interviewer:  

Ja door Uber eigenlijk, door de klanten. Hoe gaat het in z’n werk eigenlijk?  

4. Geïnterviewde:  
Hoe het in z’n werk gaat. Klanten kunnen ons na elke rit een beoordeling geven van 1 tot 
5 sterren, met 5 sterren natuurlijk het beste en 1 ster is dan het slechtste. En daarnaast 
kunnen ze dan ook een reactie achterlaten van wat zij heel goed vonden of heel slecht 
vonden aan de rit. Dat is hoe zij ons dan beoordelen. Zij hebben dan de mogelijkheid om 
deze beoordeling dan ook te veranderen binnen een aantal dagen, dus mocht iemand 
toch merken van, hee ik heb toch bijvoorbeeld direct na de rit een vijf sterren beoordeling 
gegeven, maar ik vond het toch twee sterren, dan kunnen ze dat nog veranderen.  

5. Interviewer:  
Oké, en wat vindt u van deze wijze van beoordeling?  

6. Geïnterviewde:  
Nou ik vind het eerlijk gezegd niet zo eerlijk. Wij bieden een dienst aan hè en iemand 
stapt dan in een taxi en ik breng hem van A naar B en dan is er merk ik zelf bij de klanten 
heel veel het gevoel dat ze dan eigenaar zijn van de taxi, laat ik het zo zeggen. Dus ze 
eisen heel veel. Het zijn meestal, voornamelijk ritten binnen Amsterdam, die zijn dan heel 
kort. Dan heb je een rit van bijvoorbeeld 5 of 6 minuten.  

7. Interviewer:  
Ja  

8. Geïnterviewde:  
Waar Uber dan zes euro voor rekent, dat is het minimum. En waar wij als chauffeurs 4,18 
euro van krijgen. En als ik dan daarop beoordeeld wordt door bijvoorbeeld een 1 ster 
door iets wat niet mijn schuld is, bijvoorbeeld drukte, dan vind ik dat echt niet zo eerlijk. 
Ik vind het hele systeem sowieso niet eerlijk.  

9. Interviewer:  
Terwijl u er zelf natuurlijk ook maar weinig geld voor ontvangt en de gevolgen van zo’n 
beoordeling natuurlijk best wel aanwezig kunnen zijn.  

10. Geïnterviewde:  
Precies, de gevolgen kunnen heftig zijn. Als iemand meerdere 1 ster ritten krijgt. Kijk 
iemand wordt beoordeeld, ik weet niet of dat al bij jullie bekend is, maar het gaat om 500 
meest recente ritten en daar dan het gemiddelde van. Dus stel je haalt altijd vijfjes en op 
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een gegeven moment krijg je twee keer een 1, dan zakt je gemiddelde best wel hard. 
Want het is dan twee keer een 1 en 400 nog wat keer een vijf en daar dan het gemiddelde 
van, dan zak je een aantal procent punt door elke 1 ster die je krijgt of elke 2 ster. 
Zodoende is het dan, naar mijn mening vind ik het sowieso geen eerlijk systeem, en wat 
ik ook niet zo goed vind is dat de klanten, dus de passagiers die instappen, hebben dan 
de mogelijkheid om hun beoordeling te wijzigen. Dus stel, iemand was bijvoorbeeld niet 
helemaal bij bewustzijn. Iemand was bijvoorbeeld een beetje dronken in de auto en 
meestal stappen ze uit en geven ze een 5 ster, maar meestal zien ze dat het bijvoorbeeld 
druk is en ze hebben iets meer betaald dan wat de oorspronkelijke ritprijs was. Dan ga ik 
er altijd van uit dat ze daarna een 1 ster geven. Dus dan veranderen ze die 5 ster naar een 
1 ster.  

11. Interviewer:  
En dat gebeurt echt vaak?  

12. Geïnterviewde:  
Dat gebeurt best wel vaak. En het probleem bij Uber is dat ook al vragen wij, kan ik weten 
welke rit het was waar ik een 1 ster heb ontvangen. Want dan kan ik dus mijn best doen 
om volgende keer te voorkomen dat ik een 1 ster krijg. Want aan de ene kant wil Uber 
dat je dan altijd een hoge waardering hebt, dus altijd 4 of 5 sterren. Maar aan de andere 
kant geven ze nooit door welke klant of welke specifieke rit, zelfs niet welke dag het was 
dat je 1 ster hebt ontvangen. Maar je voelt het wel een beetje aan. Ik heb dat in ieder 
geval vroeger, voorheen voor corona, werkte ik altijd in de avonden en in de weekenden 
en dan wist ik altijd dat ik heel veel 1 sterren zou krijgen.  

13. Interviewer:  
Dus u ziet dan eigenlijk alleen het gemiddelde van de waarderingen?  

14. Geïnterviewde:  
Ja het is het gemiddelde, maar als je dan een snelle rekensom maakt en je kijkt naar het 
gemiddelde van 500 ritjes waarbij de meeste een 5 zijn en drie of vier een 1, dan kan je 
zomaar zakken naar een 4.9 of een 4.8 nog wat.  

15. Interviewer:  
Dus u heeft ook het idee dat het vaak onterecht is die beoordelingen?  

16. Geïnterviewde:  
Zeker weten. Ik weet zeker dat het heel vaak onterecht is, want de meeste klanten, laat 
ik vooropstellen, die zijn gewoon normaal. Dus die geven gewoon echt een waardering 
of een beoordeling gebaseerd op de rit. Maar ik heb heel vaak gehad dat ik bijvoorbeeld 
een klant moest oppikken en die moest dan naar het station en die had dan een trein om 
zoveel uur en als ik dan niet op tijd ben, dan weet ik op de manier waarop zij bijvoorbeeld, 
dat is een voorbeeld dat ik zelf heb meegemaakt, wist ik al aan de manier waarop zij die 
deur dicht smeet dat het een 1 ster ging worden, terwijl het niet mijn schuld is dat ze te 
laat is. Ze is gewoon te laat vertrokken van huis. Ze heeft de trein gemist, daar kan ik heel 
weinig aan doen. Dus dat zijn voorbeelden die elke chauffeur wel meemaakt.   

17. Interviewer:  
En u sprak ook over dat ze dan een opmerking bij hun beoordeling zouden kunnen zetten. 
Kunt u die dan wel zien als een klant dat doet?  
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18. Geïnterviewde:  
Die kunnen we wel zien, alleen als ik nu bijvoorbeeld scroll door mijn Uber account dan 
zie ik alleen maar de positieve reacties. Het enige wat iemand met een negatieve, dus 
iemand met een negatieve, of laten we zeggen een 1 of een 2 ster beoordeling, daar geeft 
Uber alleen maar aan van bijvoorbeeld door schoonheid van auto. Dus de auto was niet 
schoon of de manier waarop je reed. Dat is wat klanten kunnen kiezen als ze minder dan 
5 sterren geven. Alleen iemand die minder dan 5 vijf sterren geeft, daar ga ik vanuit dat 
die zomaar iets aantikt. Het is nooit bijvoorbeeld, het is niet altijd waar wat ze aantikken, 
bijvoorbeeld dat het door een niet schone auto is. Ik hou mijn auto altijd schoon en laatste 
1 ster die ik heb gehad was er aangegeven dat de passagier heeft aangegeven dat de auto 
niet schoon was. Dat kan niet, ik heb gewoon een portable, zeg maar zo’n kleine 
stofzuiger en een kruimeldief in de auto liggen en tussen elke rit maak ik de auto schoon.  

19. Interviewer:  
Ja, het is wel heel apart dat ze daar dan een klacht over hebben.  

20. Geïnterviewde:  
Ja dat is wel zo, maar over het algemeen is, laten we zeggen 60-70% van de klant geeft 
gewoon een 5 ster. Het ligt echt ook aan de klant. Kijk de meeste klanten heb je gewoon 
een goede klik mee en dan ga je een beetje babbelen en krijg je meestal die 5 ster. Een 
enkeling weet je ook meestal zodra die instapt of op het moment dat ie uitstapt weet je 
al dat het een slechte rit is. Ik vind over het algemeen gesproken het beoordelingssysteem 
van Uber vind ik gewoon heel slecht. Als het verder geen gevolgen zou hebben voor de 
chauffeur dan is het op zich geen probleem. Want dan heb je wel een eerlijk systeem, 
maar het heeft wel gevolgen. Op het moment dat je gaat zakken naar 4.7 nog wat, uit 
mijn hoofd, dan krijg je een waarschuwing. Als je het niet omhoog trekt, dan kan je 
afgesloten worden voor een bepaalde periode van een aantal weken tot een maand.   

21. Interviewer:  
Er is dus een bepaalde lijn eigenlijk en als u daaronder zakt, dan krijgt u in eerste instantie 
een waarschuwing van Uber?  

22. Geïnterviewde:  
Precies.  

23. Interviewer:  
En als u daar dan blijft, kunnen er nog ergere gevolgen zijn?  

24. Geïnterviewde:  
Ja de eerste stap is een waarschuwing en trek je het niet omhoog dan word je voor een 
bepaalde periode geblokkeerd. Dus dan kan je niet inloggen op Uber en moet je een 
bepaalde periode wachten. En ik heb dat gelukkig nog nooit gehad, want mijn rating is 
altijd boven de 4.9 of 4.91. Het laagste dat ik had was 4.9, maar ik ken genoeg chauffeurs 
die buiten hun schuld om toch wel op de 4.8 zaten. Dan is je enige, want de meeste 
chauffeurs doen dit gewoon fulltime tussen Uber en Bolt, en dan valt het grootste 
gedeelte van je inkomsten weg als je een paar weken wordt geblokkeerd.   

25. Interviewer:  
En deze beoordelingen zeg maar, het is best belangrijk om een goede beoordeling te 
halen, in hoeverre heeft het invloed op de uitoefening van uw werk?  
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26. Geïnterviewde:  
Laat ik zeggen dat het heel stressvol is. Voorheen deed het mij niks in principe. Maar toen 
ik zag dat er een periode was, dit was allemaal voor corona, dat ik een beetje aan het 
zakken was tot 4.91 en 4.92 en ik hoorde van collega’s dat ze een tijdje waren 
geblokkeerd, het stresst je toch een beetje. Want voor mij is Uber een fulltime baan, het 
is niet dat ik het tijdelijk of naast iets anders doe, het is gewoon een fulltime baan. Dus 
als je denkt van hee, op een gegeven moment als het blijft zakken, mag je helemaal niet 
meer werken, terwijl het wel je voornaamste inkomen is. Dan is het wel best stressvol.   

27. Interviewer:  
Dat geeft echt een grote druk?  

28. Geïnterviewde:  

Ja best wel, het zorgt er nu voor dat als ik merk dat bijvoorbeeld iemand moet ophalen, 
want Uber geeft je nu ook ritten voor 15 minuten afstand, als ik die persoon ga ophalen 
en ik ben in Amsterdam en ik moet 15 minuten rijden naar Haarlem, dan weet ik meestal 
dat dit voor de klant een slechte rit is. Ook al is het niet mijn schuld dat ik helemaal vanuit 
Amsterdam kom, maar een reactie die hij dan afgeeft in de app van Uber, gaat dan niet 
zozeer om mij maar omdat de chauffeur hem te laat heeft opgehaald. Wat ik dan doe is, 
ik bel ze op van hee het duurt 15 minuten en 9 van de 10 keer annuleert de klant de rit 
en dan hoef ik niet die 15 minuten te rijden voor niks. En als ik merk dat ik iemand moet 
ophalen en hij begint al te bellen en te appen, van je moet snel komen dit dat, en soms 
heb je dan een onderbuikgevoel dat het een slechte rit gaat worden met een slechte 
rating en in uitzonderlijke gevallen annuleer ik dan de rit en ga ik gewoon niet rijden. Ook 
al heb ik die klant al gezien.  

29. Interviewer:  
En zitten er geen gevolgen aan het annuleren van een rit?  

30. Geïnterviewde:  
Daar zitten ook wel gevolgen aan. Het is kijk, Uber zij doen echt hun best voor de 
passagiers. Dat kan ik snappen, de klant is koning. Maar voor de chauffeurs hebben ze 
verder geen, kijk een passagier kan altijd annuleren binnen twee minuten. Al doe je het 
100 keer. Daar zitten verder geen kosten aan. Bij ons heb je een annuleringspercentage , 
dus stel je rijdt laten we zeggen 50 ritten per week. En je hebt er vijf geannuleerd dan zit 
je op 10%. En dat is al best hoog 10% annuleringspercentage is al best hoog. Dus zij 
rekenen drie dingen. Je hebt dus het annuleringspercentage, dat is aantal ritten die je 
hebt geaccepteerd en die je niet gaat rijden. En dan heb je de acceptatiegraad, dat zijn 
de aantal ritten die je krijgt op het moment dat je ergens rijdt en er komt een rit dan gaat 
je scherm flikkeren zeg maar en dan kan je de rit accepteren. Doe je dat niet dan zit je in 
de tweede, dan heb je dus de acceptatiegraad die dan, stel je hebt 300 aanvragen 
gekregen en je hebt er maar 150 geaccepteerd dan zit je op 50%. En dan ten derde heb 
je de beoordeling met sterren van 1 tot 5. En de sterren dat is dus het strengst. Daar kan 
je van de app afgesloten worden. De annulering en acceptatiegraad kunnen ervoor 
zorgen dat je bepaalde dingen niet kan. Ik rijd bijvoorbeeld in een Tesla en ik kan Uber 
Black gaan rijden, dat is iets duurdere versie van Uber. Als ik een hoge 
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annuleringspercentage heb en een lage acceptatiegraad dan kan ik dat voor een bepaalde 
periode niet doen tot ik alles heb opgetrokken naar boven.  

31. Interviewer:  
Oke, dus dat kan ervoor zorgen dat u in een bepaalde categorie niet kan werken?  

32. Geïnterviewde:  
Nee precies.  

33. Interviewer:  
Oke duidelijk. En heeft u ook inzicht in, als u dan een rit aangeboden krijgt, want u had 
het erover dat u dan eerst 15 minuten moet rijden. Weet u dat dan van tevoren als u de 
rit aanneemt.  

34. Geïnterviewde:  
Ja op het moment dat je een ritaanvraag krijgt, dan gaat je scherm knipperen en dan kan 
je de rating van de passagier zien. Meestal is dat gewoon 5 sterren. En dan kan je zien 
waar je hem moet ophalen. Je krijgt geen exact adres te zien, maar meestal kan je de 
straatnaam op de kaart zien en hoelang het duurt voordat je daar bent. Op het moment 
dat je hem accepteert zie je pas de andere gegevens. Dat is dan de naam die je kan zien 
en het exacte adres. Op het moment dat de passagier instapt, kan je pas zien waar hij 
heen gaat. Dus stel ik krijg een ritaanvraag vanuit Haarlem en hij wil naar Amsterdam dan 
kan ik niet zien waar iemand heen gaat.   

35. Interviewer:  
Dus je kan ook niet zien wat jouw potentiële inkomsten zijn voor de rit?  

36. Geïnterviewde:  
Nee en ik heb dat laatst gehad, ik was in Amsterdam en ik moest naar Haarlem en 
uiteindelijk heb ik een rit gemaakt voor onder de drie minuten en heb ik daar 4,18 euro 
voor gekregen. Terwijl ik helemaal vanuit Amsterdam naar Haarlem ben gegaan. En kijk, 
accepteer ik die rit niet dan verhoogt ie dus het percentage van de ritten die ik niet heb 
geaccepteerd. Dus het is gewoon een beetje een psychisch spel dat Uber speelt en ze 
willen er gewoon voor zorgen dat chauffeurs blijven rijden.   

37. Interviewer:  
En je gaf aan dat een klant twee dagen de beoordeling mag aanpassen. Mag jij dat ook?  

38. Geïnterviewde:  
Nee, stel je voor ik rijd een rit en een klant die stapt uit, dan kan ik niks meer met de app 
doen totdat ik de klant een beoordeling heb gegeven. Ik kan niet bijvoorbeeld de 
volgende rit al rijden voordat ik de klant een beoordeling heb gegeven. Ik kan ook niet al 
uitstappen om te kijken of de klant iets in de auto heeft stuk gemaakt of bijvoorbeeld iets 
heeft achtergelaten. Ik had laatst bijvoorbeeld in Amsterdam een klant die ik had 
opgepikt bij een coffeeshop en die had van alles en nog wat achtergelaten in de auto en 
dat kan ik dus niet weten, omdat ik al een tweede rit had. Ik kan alleen de tweede rit gaan 
rijden als ik de eerste rit al beoordeeld heb. Dat is ook een soort psychisch spel. Hij staat 
al op 5 sterren en alles wat je dan moet doen is klikken. Dus dat is waarom de meeste 
chauffeurs gewoon 5 sterren geven.   

39. Interviewer:  
En kan de passagier jouw beoordeling zien, voordat hij een beoordeling geeft?  
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40. Geïnterviewde:  
Uber geeft aan van niet en het is ook zo dat de meeste passagiers niet weten dat ze ook 
beoordeeld worden. Het is voor hen niet zo makkelijk om te weten waar ze die 
beoordeling kunnen vinden. Ze moeten een aantal stappen volgen in de app om te zien 
wat hun beoordeling dan is. Dus meestal is het zo dat een passagier een beoordeling niet 
kan zien totdat hij jou beoordeeld heeft. En dat is het standaardantwoord dat je krijgt als 
je navraag gaat doen bij Uber. Maar aan de andere kant kan dan passagier wel binnen 
twee dagen de beoordeling wijzigen. Dus iemand die wel weet waar hij de beoordelingen 
kan vinden, kan dan zien van hee ik heb een slechte rating ontvangen, laat ik hem ook 
een slechte rating geven.   

41. Interviewer:  
Dus er is veel meer macht bij de passagier?  

42. Geïnterviewde:  
43. Ja en dat zorgt er ook voor dat de meeste chauffeurs zeggen van ik geef je gewoon 5 

sterren. Ik deed dat ook in het begin, maar nu beoordeel ik echt specifiek op hoe iemand 
echt is. Dus op een net persoon en niet te veel, zoals toeristen die zoveel willen en die 
zitten dan ook overal aan, die krijgen gewoon standaard een 1. Iemand die overgeeft in 
de auto krijgt van mij ook een 1. Iemand die bijvoorbeeld een stille rit wil, een zakenman, 
ga ik geen 1 geven omdat hij stil wil zijn, die krijgt gewoon een 5. Het is echt beoordelen 
op het verloop van de rit. En dat probeer ik zo eerlijk mogelijk te doen.   

44. Interviewer:  
Oke, en dan hadden we nog wat vragen over arbeidstijden en plaats. Hoe vrij bent u om 
te bepalen in welke regio u werkt? We hebben het er al een beetje over gehad natuurlijk, 
maar ook over tijdstippen, hoe vrij voelt u zich daarin?  

45. Geïnterviewde:  
Het is in principe, de Uber app is heel simpel. Dat is ook het voordeel ervan het is heel 
flexibel. Op het moment dat ik wil rijden, waar ik ook ben, ik zet de Uber app aan in 
Amsterdam en op Scheveningen zijn de meeste ritten te vinden, dus daar zullen ook de 
meeste chauffeurs rijden. Op het moment dat je klaar bent of je wil pauze nemen dan zet 
je de app gewoon uit. Er zijn geen gevolgen van het aantal uren dat je online gaat per dag 
of per week. In dat opzicht is het heel flexibel. Je kan de app aanzetten wanneer je wil en 
je kan in elke stad rijden die je wil. In Nederland is het voornamelijk de Randstad en grote 
steden waar je een rit kan krijgen. Nu in coronatijden is het vaak zo dat je ook ritten buiten 
Amsterdam krijgt. Dus ik had laatst ook een rit in Weesp, terwijl ik in het centrum was, 
dus dat is iets van 18 minuten rijden. En je weet nooit waar die persoon heen gaat, dat is 
wel het nadeel ervan.  

46. Interviewer:  
Ja, dus in dat opzicht wordt u wel gestuurd dan uit de regio waar u zou willen werken, 
omdat daar de meeste opdrachten zijn?  

47. Geïnterviewde:   
Precies ja.  

48. Interviewer:  
En heeft u dan ook bepaalde tijdstippen die uw voorkeur hebben?  
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49. Geïnterviewde:  
Mijn voorkeur is, maar dat is omdat ik het al een paar jaar heb gedaan en weet wat de 
fijne passagiers zijn, ik werk gewoon normale werktijden. De ene dag start ik om tien uur 
of elf uur in de ochtend en dan ben ik rond meestal net voor de spits terug. En als het een 
beetje een drukke dag is dan begin ik rond 12 in de middag en werk ik tot een uur of acht. 
Dus het is avonden en nachten en weekenden doe ik niet meer. Ik heb ooit eens gehad 
dat iemand heeft overgeven in de auto en dan sta je gewoon drie dagen stil tot de auto 
helemaal is schoongemaakt. De geur moet eruit worden gehaald. Uber geeft dan aan van 
wij hebben eerst de bon nodig van wat je hebt gedaan en dan gaan we dus doorsturen 
aan de klant. Als de klant aangeeft dat het niet is gebeurd dan staat de klant sterker in 
zijn schoenen dan ik. Ik kan niet bewijzen wie er heeft overgegeven en dat heb ik laatst 
eind november gehad. Dat was een dag dat alles nog om acht uur dicht ging en er stapt 
een dame in die kwam van een feestje. Ze werd misselijk en stapte uit en er kwam niks. 
We reden op de snelweg en toen kwam het wel en ik kon niet stoppen want het was een 
autoweg, dus ze heeft in de auto overgegeven. Dan moet Uber dus eerst de bon hebben, 
dat kunnen ze 150 uit mijn hoofd claimen bij de klant. Als eentje zegt dat ze het niet heeft 
gedaan, is er voor mij niks om te bewijzen dat zij het niet was. Ik heb het toen laten 
schoonmaken en heb het verder niet ingediend bij Uber want Uber geeft ook aan dat je 
het moet indienen binnen 24 uur. Dat zijn beperkingen, want hoe kan ik binnen 24 uur 
een bedrijf hebben gevonden dat mijn auto heeft schoongemaakt en een factuur heeft 
afgegeven.   

50. Interviewer:  
En u moet dan via Uber de klant bereiken? Dat kan u niet zelf?  

51. Geïnterviewde:  
Nee we hebben geen nummer van de klant. Ga je appen dan doe je dat via de Uber app 
en ga je bellen dan doe je dat meestal via een 088 nummer van Uber en dat is voor elke 
klant anders. Je kan dus nooit direct contact hebben met de klant. Aan de andere kant, 
mocht een klant iets vergeten zijn in de auto, dan kan hij jou wel opbellen ook nog met 
dat 088 nummer. En dan kan hij iets aangeven.   

52. Interviewer:  
Gaat het dan niet via Uber?  

53. Geïnterviewde:  
Nee dan is het nog steeds via Uber. Het is een soort van doorschakeling. Dus als zij zeggen 
ik ben bij deze chauffeur iets vergeten en dan bellen zij een 088 nummer in de Uber app 
en die schakelt door naar mijn nummer zonder dat ze die zien. Dus dat is hoe zij contact 
kunnen maken. Verder kan je op het moment dat je de rit uitzet geen mogelijkheid meer 
om contact te maken met de klant.   

54. Interviewer:  
En heeft u inzicht in de toewijzing van de ritten en de prijzen die hieraan verbonden zijn?  

55. Geïnterviewde:  
Niet op voorhand nee. Ik kan van tevoren niet zien hoeveel ik krijg voor een bepaalde rit. 
Op het moment dat de rit is afgelopen kan ik precies zien hoeveel de klant heeft betaald 
en hoeveel commissie er naar Uber gaat en hoeveel jij overhoudt van de rit.  
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56. Interviewer:  
U kunt niet gedetailleerder het zien?  

57. Geïnterviewde:  
Hoe bedoelt u?  

58. Interviewer:  
Dat je ziet bijvoorbeeld, voor zo’n bepaalde afstand krijg ik dit.  

59. Geïnterviewde:  
Jawel dat is wat je ziet. Je ziet een soort klein rekensommetje onder elkaar. Voor 
wachttijd en rittijd etc. Wat Uber nu heeft gedaan is dat ze voor de meeste klanten een 
vaste prijs hebben. Voordat de rit wordt besteld dan krijgt ie een prijs via de app. Een 
klant zal nooit een groter verschil van tien of twintig cent van dat bedrag betalen. Ook al 
sta je echt in de file dan nog betaalt de klant niet het werkelijke bedrag dat je eigenlijk 
moet krijgen. En dat heeft voor en nadelen. Voorheen had je altijd slechte beoordelingen, 
als ik weet dat de Overtoom stilstaat en ik rijd om dan was dat voornamelijk met toeristen 
dat ze dan dachten dat je de toeristenroute aan het nemen was en dat je dan meer wil 
verdienen. Dan weet je al dat je een 1 ster krijgt. Het voordeel nu is dat je dat niet hebt 
en ik kan gewoon mijn route pakken. Het nadeel is stel je staat vast dan krijg je dus 
misschien iets van 40 of 50 cent extra en niet waar je echt recht op hebt via normale 
taxiprijzen.  

60. Interviewer:  
Oke, dan hebben we nog een aantal vragen over het loon ook. Heeft u een stabiel 
inkomen of verschilt dit inkomen per dag, per week, per maand?  

61. Geïnterviewde:  
Het verschilt heel erg. Je kan nooit van tevoren weten hoe de week eruit zit, dat is wel 
een ding. Aan de andere kant is het zo dat je zelf probeert per. Ik heb zelf een doel per 
dag of per week dat ik dan moet halen om mijn kosten te kunnen betalen. Maar je weet 
nooit van tevoren hoe een week eruit ziet. Want nu bijvoorbeeld, deze week is het erg 
rustig omdat alles om 5 uur dicht gaat. Het is altijd gissen en kijken tussen de tijden die je 
wil rijden. Soms rijd je een uurtje langer omdat je dan nog niet je doel hebt gehaald. Soms 
heb ik mijn doel heel snel gehaald en dan denk ik van ik rijd nog wat langer want dan kan 
ik morgen minder rijden dus het verschilt heel erg. Je weet nooit van tevoren wat je gaat 
verdienen. De ene week is het een X-bedrag en de andere week is het bijvoorbeeld de 
helft. Dus dat is wel het nadeel maarja, het hoort er gewoon bij als zzp’er dat je gewoon 
geen vast inkomen hebt.   

62. Interviewer:  
Ja want voelt u zichzelf dan ook echt zzp’er?  

63. Geïnterviewde:  
Ik voel mezelf niet echt zzp’er nee. Ik voel me meer, ik heb toch niet de vrijheid die je 
normaal hebt als zzp’er he, waar je kan kiezen welke opdrachtgevers je wil en waar je dan 
van tevoren weet wat je gaat rekenen he, voor een bepaalde opdracht, dat kunnen wij 
niet. Aan de andere kant, waar ik me wel zzp’er voel is de flexibiliteit die ik heb. Dus de 
app aanzetten en uitzetten wanneer ik wil, geen gedoe met vakantiedagen en al die 
andere dingen. En natuurlijk de dingen die je wel mist zijn de dingen als verzekeringen. 
Uber heeft bijvoorbeeld die rechtszaak verloren en moesten dus met terugwerkende 
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kracht vanaf de uitspraak van de rechter het een en ander moeten rechtzetten, maar dat 
hebben ze tot de dag van vandaag niet gedaan. Dus we zijn nog steeds geen 
medewerkers, we hebben geen recht op verzekeringen via uber, dus er is niks veranderd. 
In dat opzicht ben ik als ik puur kijk naar uber geen zzp’er.   

64. Interviewer  
Wat is voor u de reden om toch bij Uber te blijven rijden?  

65. Geïnterviewde:  
Het is iets wat ik nu sinds een paar jaar heb gedaan, dus ik kan niet zomaar iets anders 
vinden. Het is voor mij sowieso, want ik kom van een toeristische opleiding. Ik heb bij 
HBO InHolland een toeristische opleiding gevolgd en afgerond, en daar heb ik ook een 
lange tijd in een reisbureau gewerkt. Maar het is op dit moment voor mij geen 
mogelijkheid om te zeggen van weet je wat, Uber, ik stop er mee en dan ga ik iets anders 
zoeken. Omdat ik dus zzp’er ben is terugvallen in de bijstand dus niet zo makkelijk als er 
wordt gezegd. Er wordt wel gezegd dat het heel makkelijk is maar dat is het niet want ik 
heb het ooit wel eens geprobeerd dus daarom ben ik door blijven rijden en op het 
moment dat ik genoeg spaargeld heb kan ik er dus een paar maanden tussenuit totdat ik 
een nieuwe baan vind.   

66. Interviewer:  
Oke dan hadden we nog een vraag over de persoonlijke arbeid want kunt u zich laten 
vervangen door iemand?  

67. Geïnterviewde:  
Voor Uber? Nee. Nee dat kan niet.   

68. Interviewer:  
Dat is helemaal persoonlijk?  

69. Geïnterviewde  
Dat is helemaal afgesloten want kijk op het moment dat ik, dat gebeurt om de zoveel 
dagen, dan gaat de app niet aan omdat je dan een foto moet maken van jezelf en die 
moet dan of gecontroleerd worden door een medewerker van Uber of door een 
automatisch systeem die dan controleert of ik het ben. Dus ik kan niet zeggen van hey 
kan jij vandaag voor mij rijden. Het account is persoonlijk gekoppeld aan jou. Soms moet 
dit 2x per dag, soms 1x in een paar dagen. Dan geeft de app aan van ik kan niet online 
gaan maak eerst een foto. En dat is gewoon een foto van je gezicht, dan kan je kiezen 
voor AI die beoordeelt of het jouw gezicht is dat duurt ongeveer 10 seconden. Of je kan 
het laten beoordelen door een Uber medewerker, ik heb dat zelf nog nooit gedaan maar 
ik heb gehoord dat dat een paar uurtjes duurt voordat een Uber medewerker heeft 
gekeken of die foto die genomen is of dat dezelfde persoon is.   

70. Interviewer:  
Dan hebben we nog een aantal vragen om het interview mee af te ronden. Het gaat over 
persoonlijk contact, en dan tussen u en het platform, en dan is de eerste vraag: heeft u 
wel eens iets meegemaakt naar aanleiding waarvan u graag contact had gehad met Uber 
of met een medewerker van Uber?  

71. Geïnterviewde:   
Ja, heel vaak.   
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72. Interviewer:  
En is dat ook mogelijk?  

73. Geïnterviewde:  
Voorheen kon je gewoon, voor Corona, naar kantoor gaan. Ze hebben een kantoor vlakbij 
Amstelstation en dan kon je daar gewoon je verhaal kwijt. Nu kan dat dus niet zonder 
afspraak en de afspraken die ze hebben zijn meestal een paar weken verder en dat zijn 
vaak geen gunstige tijden voor ons als chauffeurs. Je kan via de app een soort van een 
case aanmaken, dat geeft dus aan wat er mis is. Het probleem van dat is dat er vooraf 
ingevulde problemen zijn. Dus je krijgt de keuze van bijvoorbeeld ik heb een probleem 
met de app of ik heb een probleem met de betaling en heel veel dingen die wij meemaken 
daar kun je dus geen, daar is geen veelgestelde vragen item waar je dus een nieuwe case 
aan kunt maken. Dat is wel iets dat ik mis. En voorheen had je dan, ook voor corona, een 
chatfunctie. Daar kon je dan live chatten met een medewerker. Daar kon je dan ook je 
verhaal kwijt. Maar het is zo dat Uber op dit moment, wat ik merk he, met alle problemen 
die ik heb gehad met klanten bijvoorbeeld, dat ze meer werken met 
standaardantwoorden. Dus het is altijd: bedankt dat je rijdt voor Uber, we waarderen je 
samenwerking heel erg, we zien dat je een probleem hebt gehad en dan is het altijd een 
standaardantwoord voor wat je hebt meegemaakt. Dus bijvoorbeeld iemand heeft 
overgegeven dan is het een standaardantwoord van regel dit en dit en dit binnen 24 uur. 
Als de klant dan aangeeft van het is niet gebeurd dan wordt het moeilijk om het bij hem 
te claimen. Heb je een probleem met die sterrenbeoordeling, waarvan ik weet ik heb 
onterecht een 1 gehad, er is geen menselijke input. Het is gewoon allemaal standaard 
kopieer en plakwerk wat je dan meemaakt. Sinds Corona is er dus een hoop gestopt. De 
chatfunctie met een medewerker is helemaal gestopt net zoals langsgaan op kantoor, dat 
kan alleen nog via afspraak. Het is niet meer zo behulpzaam als voorheen. Kijk in het begin 
was Uber, ze waren best wel klein in Nederland. Ze wilden gaan groeien, het was een 
nieuw bedrijf, ze deden hun best om iedereen tevreden te stellen. Maar wat zij nu doen, 
zij weten dat ze zo machtig zijn en dat chauffeurs er willen blijven rijden, en als chauffeur 
word je niet meer gewaardeerd. Je wordt als passagier heel erg gewaardeerd he, nou als 
chauffeur is dat niet zo. Ik kom bijvoorbeeld in de Uber app met voor en achternaam aan. 
Dat wil ik niet, maar dat gaan ze niet veranderen. Ook met foto, wil ik ook niet, maar dat 
gaan ze ook niet veranderen. En zo zijn er tal van privégegevens die ik liever niet wil maar 
die ze toch doen. Hier in Nederland doen ze er niks mee maar in Amerika bijvoorbeeld 
kan je in plaats van je eigen naam gewoon een Nickname doen. Kan je zeggen van weet 
ik veel ik heet ABC en daar doen ze verder niet moeilijk over. Hier in Nederland zijn ze 
daarin heel streng, je hebt zoveel gegevens die je deelt in de app die de klant gewoon 
ziet, en dat kan je niet laten afschermen voor Uber. Zo is het contact van Uber met ons 
ook heel slecht. Ik zit in een telegram groep met misschien wel duizend chauffeurs van 
Uber en ik zie dezelfde klachten die ik heb daar lopen zij ook mee. Bijvoorbeeld slecht 
contact en dat je meestal niet wordt geholpen. Het is voor Uber gewoon zo dat ze willen 
dat je zoveel mogelijk blijft rijden.   

74. Interviewer:  
Oke en heeft u in die periode voor Corona wel eens contact gehad met een 
vertegenwoordiger van het platform?  
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75. Geïnterviewde:  
Ja zeker. Ja  

76. Interviewer:  
En hoe verliep dat?  

77. Geïnterviewde:  
Dat verliep altijd goed. Voor Corona was ik altijd tevreden. Dan was er dus die chatfunctie 
en dan ga je de chat in met een probleem en 9/10 keer werd het opgelost. Om een 
voorbeeld te noemen he. Ik kom ergens aan, de klant is er niet, ik annuleer omdat de 
klant er niet is of ik had laatst dus, ik rijd met een Tesla en wil liever geen huisdieren in 
mijn auto. Dan kon ik voorheen zeggen van de klant heeft een huisdier dus ik kan hem 
niet gaan rijden, krijg je als je er bent de annuleringskosten van 4 euro 18, nu is het geval 
dat je het meestal dan niet krijgt. Als dit nu gebeurt krijg ik meestal niks. Als ik tegen die 
klant zeg van sorry ik kan u niet meenemen, als die klant niet annuleert krijg ik geen geld. 
De voorrijkosten worden dan niet vergoed. Voorheen kon je dan een chatbericht sturen 
en werd het vrijwel altijd rechtgetrokken, maar volgens mij was het toen iets van een 
potje wat ze hadden en of ze hebben het nu niet of ze willen nu strenger optreden. En 
dat is ook wel 1 van de dingen waaraan je ziet dat je als chauffeur niet echt gewaardeerd 
wordt.   

78. Interviewer:  
Oke en u zou ook niet een telefoonnummer kunnen bellen, dat staat nergens?  

79. Geïnterviewde  
Euhm nee dat is er nergens haha, helaas.   

80. Interviewer:  
Dan hebben we eigenlijk alleen nog de afsluitende vraag of er nog dingen aan bod moeten 
komen die wij nog niet benoemd hebben.   

81. Geïnterviewde:  
Euhm, ja er zijn een aantal dingen. Bijvoorbeeld sinds de uitspraak van de rechtbank over 
Uber hebben ze wel een aantal dingen veranderd. Ze hebben een quest toegevoegd. 
Iedere zondagavond kan je voor de daaropvolgende week kiezen voor een quest van 30 
of van 50 ritten. Kies je voor 30 ritten dan , al de ritten die je maakt na 30 ritten daar 
rekent Uber in plaats van 25% commissie 17% commissie over. Dan hou je daar dus als 
chauffeur meer van over. Kies je die van 50 ritten, dan gaat de commissie van 25% naar 
10%. Aan de ene kant, op die manier zorgen ze ervoor dat chauffeurs blijven rijden en ze 
maken sowieso geen verlies want ook met 10% harken ze voldoende commissie binnen. 
Stel ik kies voor 50 ritten, dan pak ik alleen maar over 2 ritten die commissievermindering. 
Hetzelfde geldt voor 30 ritten, alles boven de 30 ritten betaal ik een lagere commissie 
over maar over de eerste 30 betaal ik 25%. Aan de ene kant het helpt wel als je weet dat 
het een drukke week gaat worden want je weet dat als het een drukke week gaat worden 
dan pak je alles boven de 50 ritten met 10% commissie.   

82. Interviewer:  
Maar triggert dat u ook zegmaar om dan meer te gaan rijden?  

83. Geïnterviewde:  
Zeker weten, dat zorgt er ook voor dat je meer wilt blijven rijden want je wil er dan toch 
voor zorgen dat je voor het weekend die 50 ritten hebt afgerond, dat je dan in het 
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weekend dus die minder commissie betaalt op alle ritten die je dan maakt. Op het 
moment dat je kiest geeft Uber wel in blokletters aan dat het niet de bedoeling is dat je 
langer en vaker gaat rijden. Zij beschermen zichzelf wel, maar aan de andere kant, zij 
willen dat je langer blijft rijden. Het is dus weer zo een spelletje dat ze spelen met 
iedereen.   

84. Interviewer:  
Nou dankuwel, dan stel ik voor om af te gaan ronden. Hartstikke bedankt voor uw tijd.   

85. Geïnterviewde:  
Veel succes nog!  
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T5 (transcript 5) 

Helpling -vrouw – interview in het Nederlands - duur interview:  

1. Interviewer: 

De eerste vraag gaat over de beoordeling van de werker. Hoe werden prestaties 

beoordeeld?  

2. Geïnterviewde: 

Alleen als de klant wilde een beoordeling doen. Meestal wilden ze dat niet doen, dan 

hadden ze er geen zin in. Dat was een groot probleem op zichzelf. Je moet eigenlijk drie 

positieve beoordelingen hebben als je begint met Helpling en zo niet dan heb je een 

probleem. Maar goed het is gelukt, uiteindelijk wilden ze iets op schrift zetten. Maar is 

goed.  

3. Interviewer: 

Wat vindt u van deze manier van beoordelen door de klant. 

4. Geïnterviewde: 

Het is een beetje willekeurig he. Ligt eraan welke klant je hebt, wat je moet doen. Je weet 

niet als je gaat naar een opdracht wat je moet doen. Dat is het grootste probleem. Het is 

een verrassing altijd. En ik heb werkelijk alles meegemaakt. Ja, spaghetti op het plafond, 

maden in de stofzuiger. Alles is mogelijk. 

5. Interviewer: 

En dan kunt u ook gelijk een lage beoordeling krijgen als u dat niet zou doen? 

6. Geïnterviewde: 

Probleem met Helpling is, als je de opdracht aanneemt en je weigert dan kom je 

achteraan weer. Je krijgt een slechte beoordeling. Het maakt niet uit of je goed bent of 

niet goed bent het is niet een goede beoordeling. 

7. Interviewer: 

Dus u krijgt automatisch een slechte beoordeling? 

8. Geïnterviewde: 

Ja automatisch een slechte beoordeling. Ik heb wel aangegeven bij deze mensen, het 

waren drie jongens trouwens, die waren studenten voorbij maar ze dachten dat ze nog 

steeds studenten waren. Dus ja, ik kwam binnen en ze hadden 60 paar schoenen in de 

gang waar je overheen moet huppelen om in de… (hier viel je even weg) Ik heb Helpling 

gesproken maar je hebt niks aan hun. Absoluut niks.  

9. Interviewer: 

Die jongens zouden niet alsnog kunnen beoordelen? 
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10. Geïnterviewde: 

Nou zij vonden mij geweldig en wilden mij niet kwijt, maar ik wilde hen kwijt. Dat is de 

andere kant van de medaille. Ik heb ook een vrouw dat weigert om schoonmaakspullen 

te kopen, ze vond dat niet nodig. Ik had helemaal schoongemaakt, ik ben daar eigenlijk 

een paar maanden geweest en op een gegeven moment kwam ze aan met twee oude 

tandenborstels en ze zei: nou ga maar even de douche schoonmaken met deze twee 

tandenborstels. Zo werkt het. Ik zeg dat wil ik niet en dan belt ze gelijk Helpling op en zegt 

ze mevrouw heeft werk geweigerd. Zo werkt dat.  

11. Interviewer: 

En wat gebeurt er dan? 

12. Geïnterviewde: 

Ik heb geen opdracht meer en ja zo werkt het. Dan heb ik geen inkomen op dat moment 

en je moet hopen dat je goed praat met Helpling en dat je een opdracht krijgt. Anders 

word je lager gezet weer en je komt moeilijk aan opdrachten. Zo werkt het. 

13. Interviewer: 

Dan heeft u dus ook wel het idee dat een beoordeling soms onterecht is? 

14. Geïnterviewde: 

Ja, maar je hebt er niks over te vertellen. Eigenlijk heb je geen weerwoord en dat is het 

probleem. Je hebt een paar studenten eigenlijk en die gaan jou beoordelen. Ze zijn alleen 

geïnteresseerd in hun klant. Zo werkt het. Het zal ze een worst wezen. Het is geen 

duurzame samenwerking bij Helpling. Ze willen het liefst dat je zeven dagen per week 

werkt, graag, elke dag en zo lang mogelijk. 

15. Interviewer: 

Ja dat levert hen natuurlijk het meeste geld op. 

16. Geïnterviewde: 

Ja het is wel geld. Je moet nagaan eenmalige opdracht gaat 32% eraf. En voor een 

langdurig contract 27% dat is heel veel hoor. Voor eigenlijk niks. Je hebt er niks aan. Je 

moet op hun regels volgen. En de regels worden elke keer veranderd per zoveel maanden. 

En nadat een rechtszaak is gevoerd, veranderen ze weer. En als je niet meegaat met het, 

dan heb je niks. Dan kan je stoppen met Helpling. Je moet er akkoord mee gaan of je moet 

wegwezen. 

17. Interviewer: 

En u beschreef net dat wanneer u een slechte beoordeling krijgt, u weer achteraan in de 

rij komt. Wat bedoelde u daarmee? 
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18. Geïnterviewde: 

Dat je minder opdrachten krijgt. 

19. Interviewer: 

Ook al heeft u veel goede beoordelingen dan komt u alsnog achteraan in de rij? 

20. Geïnterviewde: 

Nou toen ik begon was het heel belangrijk om beoordelingen te krijgen. Dat vonden ze 

heel belangrijk. Ze wilden dat jij zoveel mogelijk ging werken om zogenaamd geweldige 

beoordelingen te krijgen zodat je meer geld kan vragen. Ze hebben liever dat je zeven 

dagen per week werkt. En ze publiceren het ook. Van werk zeven dagen per week, serieus. 

Zo lang mogelijk om toch een goede beoordeling te krijgen. Zo werkt het. Dat wordt 

constant gepubliceerd: dus die is de persoon van de maand, die heeft zo geweldig 

gepresteerd, die heeft zo geweldig gewerkt.  

21. Interviewer: 

Dat krijg je ook te horen? 

22. Geïnterviewde: 

Ja, zo werkt dat. 

23. Interviewer: 

Heeft u niet het gevoel dat u daardoor harder gaat werken? 

24. Geïnterviewde: 

Nee ik niet. Ik had het vrij snel in de gaten. Na twee weken al. Dit wordt het niet. Ik had 

geld nodig, zeker toen ik terugkwam naar Nederland. Recessie was een groot probleem, 

er was heel weinig werk. Ik heb gewerkt bij de post uiteindelijk. Krijg ik een processie. Mijn 

man was overleden dus dat was mijn inkomen. En dan moet je hard werken. Zo was ik 

verzekerd, zo moet je het zien. Dus als ik ziek werd dan had ik tenminste wat. Bij Helpling 

had je niks, totaal niks. Dus het was duidelijk je kon alleen geld geven. Ze willen dat je vog 

aanvraagt en dat je alles zelf betaalt. Dat vertellen ze je niet in het begin. Je hebt een 

interview met hun of je geschikt bent als schoonmaker. Of je iets wist van vloeren. Dat 

was geen wetenschap. Maar je had ook klanten bijvoorbeeld: ik had een klant die had een 

mooie parketvloer. Prachtig ding. Ze wilde dat ik die met een mop ging schoonmaken. Ik 

zeg ik doe het niet. En ze is kwaad. Ik zeg als ik dat doe dan gaat de vloer helemaal kapot 

en wie moet daar uiteindelijk voor gaan opdraaien? Ik. Als de vloer kapot gaat. Omdat je 

bent nergens voor bent verzekerd door Helpling. Ja na 400 uur ofzo. Maar dat geloof ik 

ook niet. Ik heb gehoord van anderen dat het niet zo was. Maar dat is een groot probleem 

ook. Je bent zelf aansprakelijk voor alles. Voor als er iets kapot gaat of wat dan ook.  
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25. Interviewer: 

Maar uiteindelijk als je weigert zorgt het er natuurlijk voor dat je een lage beoordeling 

krijgt? 

26. Geïnterviewde: 

Ja, daar komt het op neer.  

27. Interviewer: 

Dus je zit eigenlijk gewoon klem? 

28. Geïnterviewde: 

Je zit heel klem. En de mensen zijn bang om iets te zeggen vanwege dat feit. En ze gaan 

gewoon door. En ik kom in rare situaties hoor. Ik heb een klant gehad die niet helemaal 

in orde was geestelijk. En daar voelde ik me echt niet veilig hoor. En ik heb een gesprek 

met hem gehad en ik ben weggelopen. Ja ik vond het te ver gaan. Kijk als jij wordt 

beoordeeld, maar je klant wordt niet beoordeeld.  

29. Interviewer: 

Dat is soms bij andere platforms wel het geval? 

30. Geïnterviewde: 

Dat weet ik niet. Ik denk het ook niet. 

31. Interviewer: 

 Bij Airbnb word je ook beoordeeld. 

32. Geïnterviewde: 

Dat is een heel ander platform. En de schoonmaak platforms, je hebt er allerlei variaties 

op. Maar je hebt ook dat mensen betalen per maand, soort van abonnement geld. In 

wezen dat is een verkapte beloning zeg maar. Het is precies hetzelfde systeem in wezen. 

Beetje anders soms in wie vrijheid heeft. Helpling is heel controlerend constant. In het 

begin was het zo dan krijg je allerlei informatie over hoe je moet schoonmaken en als je 

het niet leest dan kon je niet op je account komen. Zo werkt het. Dus je kon eigenlijk niet 

opdrachten krijgen omdat je eerst de video’s moet bekijken. 

33. Interviewer: 

Dus deze moet je dan eerst helemaal afspelen? En dan kunt u er weer in?  \ 

34. Geïnterviewde: 

Ja. 
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35. Interviewer: 

Waren dat alleen instructievideo’s of ook andere? 

36. Geïnterviewde: 

Ging in wezen alleen over schoonmaak. Alleen schoonmaak voorbeelden en dat is een 

beetje saai. Als je bezig bent met een half uur video’s te kijken, je moet eerlijk wezen.  

37. Interviewer: 

Want daar krijg je ook niet voor betaald dan? 

38. Geïnterviewde: 

Nee, maar je bent wel verplicht om het zogenaamd te bekijken.  

39. Interviewer: 

Dat is wel heel vreemd eigenlijk.  

40. Geïnterviewde: 

Ja dat is heel vreemd. Net als je niet op tijd je betalingen doorgeeft als je bij iemand hebt 

gewerkt dan wordt je account geblokkeerd. Je kan er gewoon niet inkomen. Je kan niet 

verder. Hoe controlerend zijn ze? Het is iets verbeterd van wat ik heb gehoord, maar… 

41. Interviewer: 

Want hoe lang bent u nu weg bij Helpling? 

42. Geïnterviewde: 

Ik ben in 2017 begonnen bij Helpling en in 2018 ben ik begonnen met het FNV met de 

rechtszaak tegen hun. Ik wist zeker op een gegeven moment dat ik ermee moest stoppen. 

Ik had een ziekte waardoor ik niet achter het stuur kon voor twee maanden. Letterlijk mag 

ik dat niet. Dat was een probleem. Ik woon in een dorp dus er ging een bus een keer in het 

uur. Dus je hebt een auto nodig. En dat was ook een probleem bij Helpling. Als jij wil 

werken in een gebied waar je in woont meestal gaat het algoritme op postcode denk ik 

en dan krijg je een opdracht in je omgeving. En het probleem was vaak dat je in de 

binnenstad moet betalen voor parking. Groot probleem natuurlijk. De mensen weigeren 

te betalen voor jouw parkeerkosten. Goedkope tarief deed het ook niet. Dat was ook een 

probleem want voor de tijd die je hebt moet je ook nog 27% afdragen en je moet je kosten 

voor parkeren betalen. Wat houd je uiteindelijk over? 

43. Interviewer: 

En nog benzine betalen? 

44. Geïnterviewde: 

Ja dat komt er nog bij ook, maar ja. Je begrijpt dat je niet veel overhoudt op een gegeven 

moment. En dat was ook een groot probleem.  
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45. Interviewer: 

Dan is het natuurlijk een nadeel dat u in een dorp woont, want ik denk niet dat daar veel 

opdrachten kwamen?  

46. Geïnterviewde: 

Nee dan moet je richting binnenstad van Utrecht. Dat is het grootste probleem. Op een 

gegeven moment zeg ik, ik wil alleen nog richting Leidsche Rijn. En toen ben ik daar gaan 

werken voor een aantal klanten. Ik had er nog een paar in Utrecht maar daar zat parking 

bij gelukkig. Maar de rest ja. Ik had ongeveer acht of negen klanten.  

47. Interviewer: 

Wist u dan van tevoren als u met een klant ging afspreken of er parkeerkosten zouden 

zijn? Of wist u dat pas nadat u hem had aanvaard?  

48. Geïnterviewde: 

Pas als je hem had aanvaard. 

49. Interviewer: 

Dus eigenlijk was het een verrassing hoeveel kosten er nog bij kwamen? 

50. Geïnterviewde: 

Ja, nou mijn man kon op basis van de postcodes kan hij zien welke plaats het was. En dan 

kon hij kijken of je parkeergeld moest betalen. Zo deed ik dat, maar veel mensen weten 

dat niet. En je aanvaardde het en je moet achteraf zeggen dat je het niet kan aanvaarden 

en dat vinden ze niet leuk. En dus krijg je weer een probleem.  

51. Interviewer: 

Een slechte beoordeling? 

52. Geïnterviewde: 

Niet een slechte beoordeling. Je hoort niet, maar je krijgt laat een opdracht.  

53. Interviewer: 

Hoe zit het met de tijden waarop u werkte? Kon je daar afspraken over maken? 

Bijvoorbeeld als u om twee uur ‘s middags wilde werken, kon u daar dan afspraken over 

maken met klanten? 

54. Geïnterviewde: 

Ja je hebt een algoritme, dus je kon aangeven tussen 8 en 12 ben ik beschikbaar. Of van 

twee tot vier ben ik beschikbaar. Op basis van dat krijg je je opdrachten. Dus je kon het 

wel aangeven, maar je wordt constant gepusht om de grenzen te verleggen. 
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55. Interviewer: 

Op wat voor manier? 

56. Geïnterviewde: 

Zoveel mogelijk berichten meInterviewer: “zou je niet meer willen werken.” Dat soort 

dingen. Pushen pushen pushen. Ik had daar geen behoefte aan want ik begon om 6 uur ‘s 

ochtends voor de post. Je moet ook reëel zijn in wat je deed natuurlijk en hoeveel dagen 

je in de week kon werken. Maar het probleem is ook dat de klant op het laatste moment 

soms afzegt. Daar krijg je niet zoveel voor. Dus je zou voor 4,5 uur werken en dan zeggen 

ze op het laatste moment af en dan krijg je nog maar een tientje.  

57. Interviewer: 

Wat is dan het laatste moment? Kan dat echt nog vlak van tevoren? Of een dag van 

tevoren 

58. Geïnterviewde: 

24 uur van tevoren. Dan krijg je een tientje als je geluk hebt, want de 27% gaat er ook nog 

af. Als jij afzegt, nou dan is het niet best. Dan moet je een hele goede reden hebben want 

in mijn tijd moest je anders betalen. Je moet Helpling betalen omdat jij hebt afgezegd.  

59. Interviewer: 

Omdat zij dan inkomsten mislopen? 

60. Geïnterviewde: 

Ja denk het wel. Het is iets van 8 euro. Dat wordt afgetrokken. Als je niet kwam opdagen 

is het een tientje en als je 24 uur van tevoren afzegt was het 8 euro. Maar het probleem 

was als je afzegt bij sommige dan zeggen ze: we willen jou niet meer. Dus je mag ook niet 

ziek worden of op vakantie. Ja zij mogen op vakantie. Dan word je niet doorbetaald he. 

Dan stopt het. Maar als jij op vakantie wil gaan, moet je blij zijn als je de klanten nog hebt 

bij terugkomst. Dat is ook een probleem. 

61. Interviewer: 

Totaal niet flexibel dus? 

62. Geïnterviewde: 

Het was zo erg. Dit is later iets veranderd. Bijvoorbeeld de klant wilde je op dinsdag 

hebben voor een of andere reden zegt hij af of belt hij op met de vraag of je woensdag 

kan komen. Ik zeg nou dat kan wel. Dan moet je niet Helpling inlichten omdat die moeten 

boete gaan betalen. Dus de mensen zelf. Omdat die dan 24 uur van tevoren hadden 

afgezegd. Ze zijn nu iets meer flexibel dacht ik. Ik vertelde het Helpling gewoon niet en ik 

ging gewoon rustig op die woensdag en dan boekte ik het later door. Dan krijg je de leuke 

briefjes met herinneringen om toch je factuur door te sturen. En je moet het op tijd 
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doorsturen. En als het nog een keer gebeurt dan wordt je rekening geblokkeerd. Ja zo 

gaat het. 

63. Interviewer: 

Dus het gaat echt heel snel? En die druk is dus ook heel hoog om gelijk die factuur te 

innen? 

64. Geïnterviewde: 

Heel heel duidelijk. Dat was een ding dat zeker was. 

65. Interviewer: 

Hebben ze ooit een reden gegeven voor het blokkeren van de rekening? Als u dan een dag 

later bent gaan werken? 

66. Geïnterviewde: 

Dat heeft geen reden nee. Je moet dan bellen en zeggen dat je het niet begrijpt. Dan gaan 

ze kijken voor je en zeggen ze dat het fout is gegaan.  

67. Interviewer: 

En dan deblokkeren ze hem weer? 

68. Geïnterviewde: 

Ja. 

69. Interviewer: 

En duurt dat dan lang voordat ze dat regelen? 

70. Geïnterviewde: 

Het is vrij vlot. Je hebt binnen een uur geregeld. Ze laten je even een uurtje. Het is zo 

kinderachtig en doorzichtig. En contact met andere mensen van Helpling krijg je niet. Dat 

is niet toegestaan. Je krijgt niet de mogelijkheid.  

71. Interviewer: 

Heeft u wel eens geprobeerd om contact te krijgen met iemand van hogerop?  

72. Geïnterviewde: 

Ik ken de baas van Helpling. Ik heb hem ontmoet bij een rechtszaak. Hij wist niet wie ik 

was. Het was heel interessant.  

73. Interviewer: 

Dus u heeft alleen contact gehad met de helpdesk? 
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74. Geïnterviewde: 

Ja. Het zijn allemaal jonge mensen. Die krijgen alleen maar klachten de hele dag. Dat is 

een probleem ook. 

75. Interviewer: 

Hoe vond u het contact met de mensen van de helpdesk? 

76. Geïnterviewde: 

Niet altijd geweldig. Nee. Die hebben ook de opdracht gekregen om bepaalde dingen af 

te wimpelen. Als je klachten ergens over hebt of je hebt niet genoeg spullen of wat dan 

ook.  

77. Interviewer: 

Dan helpen ze u niet? 

78. Geïnterviewde: 

Nee dan zeggen ze u moet het online doen. Alles moet je online doen en dan kunnen ze 

meekijken. En dan willen ze graag de check tussen jou en de klant hebben. Ze willen dan 

meekijken. Dus ik zei ook nou dan kijken jullie mee. Ja. Zo werkt het.  

79. Interviewer: 

Had u wel eens met iemand anders willen spreken van Helpling? 

80. Geïnterviewde: 

Nee. Dat had geen enkele zin want je weet hoe het werkt. Ik ben begonnen met Helpling 

en om wat ik zei mijn inkomens te vergroten. Het is heel moeilijk op de arbeidsmarkt. Ik 

ben niet de jongste meer en ik kwam naar Nederland. Dat is heel moeilijk om opnieuw te 

beginnen. Ik heb borstkanker gehad en twee protheses dus dan moet je terugkomen. Ik 

kon wel bij de post werken maar dat is niet een fulltime job. Je moet ergens mee beginnen 

en ik dacht dan heb ik iets op mijn cv en dan vanuit daar verder. En dat heb ik ook gedaan.  

81. Interviewer: 

Dus niet meer bij Helpling? 

82. Geïnterviewde: 

Nee doe mij een lol. De mensen die daar werken kennen de wetten absoluut niet. Maar 

zijn zoveel andere mogelijkheden. Ik ben daar begonnen omdat ik dacht dat het wit werk 

was. Nou volgens mij is het een zeer grijs gebied. Het is eigenlijk zwart werk. Want je 

bouwt niks op en je bent nergens voor verzekerd. En zolang je gezond bent kan het. Je 

moet wel belasting betalen. Je moet aangifte doen. Heleboel doen dat niet. Misschien 

verdienen ze onder een bepaald bedrag dat kan natuurlijk ook of ze doen het niet.  
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83. Interviewer: 

Want hoe zat het met uw loon. Had u wel een stabiel inkomen toen? 

84. Geïnterviewde: 

Ja omdat je het plant van tevoren. Je krijgt in wezen een hele planning voor drie maanden. 

Dus je hebt zes opdrachten en sommige duren 2,5, sommige 3,5 en sommige 4,5. Dat is 

jouw keuze. 

85. Interviewer: 

U had niet het gevoel dat u bijvoorbeeld niet snel genoeg was met opdrachten aannemen 

waardoor u geen opdrachten meer kon krijgen? 

86. Geïnterviewde: 

Als je opdrachten weigert, krijg je niks meer toegestuurd. Dan moet je gaan bellen om te 

vragen of ze je weer opdrachten willen doorsturen.  

87. Interviewer: 

En dan doen ze dat wel?  

88. Geïnterviewde: 

Dan doen ze dat na een dag. Je weet nooit wat je tegenkomt. Je weet eigenlijk niet waar 

je terechtkomt.  

89. Interviewer: 

Terwijl je gewoon wel naar iemands huis gaat natuurlijk? 

90. Geïnterviewde: 

Je gaat naar iemands huis en net als ik zei, soms is het goed en soms niet. Soms kom je 

daar en dan heb je die opdracht geaccepteerd, een keer heb ik dat gedaan. En toen waren 

er al twee mensen daar. Ook van Helpling. Dus ik zeg ik ben speciaal hier gekomen. Nee 

hoor. Dus ik bel Helpling, oh ja dat klopt wel, dus ik zeg ik ben helemaal die kant opgegaan. 

Het heeft tijd en moeite gekost, nou ja jammer dan. 

91. Interviewer: 

En u heeft niks gekregen? 

92. Geïnterviewde: 

Nee. 

93. Interviewer: 

Hebben ze afgezegd dan? 
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94. Geïnterviewde: 

Ja. En de eenmalige opdracht. Ja je krijgt er ietsje meer voor. Maar ze nemen 42% van 

jouw loon in beslag. En meeste zijn zwaar. Je hebt van die klusjes, dan hebben ze niet 

schoongemaakt 6 maanden. De schimmel is overal. 

95. Interviewer: 

Vroeg u het minimumtarief? 

96. Geïnterviewde: 

Nee, toen ik begon was het tarief 14,90 euro. Dat was het. Je had geen zeggenschap. Nu 

mag je hoger zitten zogenaamd voor je beoordelingen, maar laat ons eerlijk wezen. De 

hele regeling aan huis: je mag tot twintig euro gaan. Dat vergeten ze er even bij te 

vertellen. Daar zit een maximum aan want anders ben je in loondienst. Het is een 

uitzendbureau. Dat is wat het is. Je wordt uitgezonden en alleen daar heb je rechten, maar 

hier niks.  

97. Interviewer: 

Was die 14,90 euro inclusief wat Helpling kreeg of kwam er nog 30% bovenop voor 

Helpling? 

98. Geïnterviewde: 

Gaat bedrag af voor Helpling van die 14,90. Maar ze verdienen meer aan de andere kant. 

Die betalen een volle pond. Ze verdienen aan twee kanten geld. 

99. Interviewer:  

Heeft u wel eens door iemand laten vervanging?  

100. Geïnterviewde: 

Nee je laat je niet vervangen. Dan kom je niet meer terug in het huishouden. Als iemand 

ziek is geworden dan krijg je geen vervangende hulp. Ik word ook nooit aangeboden om 

iets te vervangen.  

101. Interviewer:  

U heeft ook nooit aan Helpling gevraagd of ze een vervanger konden regelen Bijvoorbeeld 

bij ziekte?  

102. Geïnterviewde: 

Nee, toendertijd niet. Toen was echt dat de opdrachtgever daar om moest vragen. Omdat 

ik ziek was had ik iemand nodig. Ik kwam in een huishouden met drie kinderen en die 

mensen zijn niet op komen dagen. Dat gebeurde wel. En toen kreeg ik de griep. Ik kon echt 

niet werken. En toen zei ik dat en de opdracht was weg. Je mag niet ziek worden en niet 

op vakantie gaan. Echt niet. Nee.   
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103. Interviewer: 

Dus de werkdruk is echt heel hoog? 

104. Geïnterviewde: 
Ja. Als je goede klanten hebt kon je wel een beetje sjoemelen. Ik had hele goede klanten. 
Er zijn ook aardige mensen. Gelukkig maar. Heel aardig. En ze wilden me graag houden. 
Toen ik ziek werd vond ze dat niet leuk. Ik zeg ik kan niet meer in de auto reizen, dus dat 
gaat over. Zo werkt het. Maar goed, nee vervangen nee. Niemand zorgt voor jou. Ze zijn 
alleen geïnteresseerd in geld. Sommige mensen konden goed schoonmaken en sommigen 
niet. En de beoordelingen ja, als je heel slecht was merkte je het wel, maar wat is een 3 
ster wat is 4 ster wat is een 5 ster. Het stelt geen reet voor. Uiteindelijk gaat het om of de 
mensen waarvoor je werkt een beoordeling wil doen. Dat willen ze absoluut niet, ze 
hebben daar geen belangen bij. Bij hoge beoordelingen waren ze bang dat ik meer kon 
vragen. Ja, zo werkt het.  

105. Interviewer: 
Ze konden je dus wel dwarsbomen expres? 

106. Geïnterviewde: 
Nou ik denk niet dwarsbomen, maar sommigen hadden slechte bedoelingen. En anderen 
vonden het niet noodzakelijk. Die hebben geen zin in de hele poespas eromheen om een 
rating te geven. Ze vonden het niet nodig. En de makkelijkste manier om te stoppen met 
een contract is zeggen die man of vrouw deugt niet. Ja zo werkt het. Dat gebeurt ook. Dat 
heb ik meegemaakt, ik zou een contract hebben met een oudere man. En die deugt niet 
dat kon je merken aan alles. Ik heb zijn hele huis schoongemaakt en eenmalig is duurder 
dan langduriger. En dan zegt hij na de eerste keer om drie uur ‘s ochtends dat hij het niet 
leuk vond. Dus poef. Dat was het. En hij is van het contract af. Dan moet je wat. Je kan 
hoog en laag springen, het heeft niet zoveel zin.  

107. Interviewer: 

Toen u begon bij Helpling, is er toen duidelijk gewezen door Helpling op de algemene 

voorwaarden? 

108. Geïnterviewde: 

Algemene voorwaarden veranderen elke keer. Dat je tien euro moest betalen als je niet 

kwam opdagen dat was niet de eerste keer, maar pas later. Dan veranderen ze de 

voorwaarden. 

109. Interviewer: 

Wordt er dan op gewezen als ze wijzigen? 
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110. Geïnterviewde: 

Ze zeggen dat ze nieuwe voorwaarden hebben en dan moet je tekenen. En als je dat niet 

doet dan weet je zelf wel, je komt niet aan bod. In het begin was het niet echt duidelijk, Je 

moet VOG, foto en kopie van paspoort. Ze willen alles van je weten. Je denkt het is een 

werkgever, daar komt het op neer. Je hebt een intakegesprek, dus je gaat ervan uit dat je 

niet voor een platform werkt. Ik wist zeker niet van de regeling aan huis. Nee je hoeft geen 

belasting te betalen. Ik denk naja zal wel. Maar die mag je niet vergeten over je inkomen 

en de meeste mensen vergeten dat natuurlijk. Maar goed dat was problematisch. Mijn 

dochter werkt voor de belasting, dus ze zei je moet belasting betalen. En dat gaat er ook 

af, dus wat houd je nog over.  

111. Interviewer: 

En dat moet je dan wel zelf regelen en de rest wordt toevallig geregeld door Helpling? 

112. Geïnterviewde: 

Ja.  

113. Interviewer: 

Was u zich bewust van algemene voorwaarden? 

114. Geïnterviewde: 

Nee, je leest hem echt niet. Ja wil je even tekenen dat je wil werken voor ons. Dan moet je 

drie goede beoordelingen hebben en dan kon je opdrachten krijgen. Zo ging dat een 

beetje. Het is nu wel veranderd. Nu niet zoveel online. Je moet eigenlijk gaan bellen om 

uit te vinden hoe het werkt, want ze laten niets los. Daar kom je pas later achter wat je 

nodig hebt. Ze beloven goede schoonmaakhulp aan huis. En het is een 

vertrouwenskwestie want ik krijg de sleutel van het huis ook vaak. Niet altijd, merendeel 

wel. Ze zeggen hier heb je de sleutel. Ik kan gaan wanneer ik wil. Als ze op vakantie zijn 

kan ik ook gewoon gaan schoonmaken. Het is een vertrouwenskwestie, want je weet niet 

wie je in huis laat en de VOG stelt geen reet voor. De hoge eisen zijn al gesteld door wat 

zij vragen. Dat is ook een schijnveiligheid. Net zoals ik zei ik heb een VOG maar de mensen 

waarvoor je werkt hebben geen VOG.  

115. Interviewer: 

Je weet niet bij wie je binnenkomt? 

116. Nee je weet het echt niet.  

117. Interviewer: 

Heeft u zelf nog dingen die u wilt vertellen? 
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118. Geïnterviewde: 

Helpling verandert elke keer na de rechtszaak. Nu hebben ze vakantiegeld inbegrepen in 

de prijs die je vraagt. Mag dat? Ja weet ik ook niet. In mijn tijd was het niet. Je kreeg geen 

vakantiegeld. Dus dat zijn van die leuke dingetjes die komen erbij. Waar is het 

vakantiegeld? Dat verandert elke keer. Ik zal niet zeggen dat het slecht is. Maar het is niet 

best voor de Nederlandse economie. Als je niet eraan bijdraagt en je hebt alleen AOW 

later. Er zijn bepaalde voorzieningen hier en daar hebben ze jaren over gedaan om dat te 

krijgen. En dan krijg je zoiets typisch Amerikaans. Nee ik denk niet dat het een goed ding 

is. Mensen met lage inkomens zijn uiteindelijk uitgebuit. Elke politicus heeft een 

schoonmaker in huis, niet in loondienst. Dat klopt niet. Het is heel triest. 

119. Interviewer:: 

Heel erg bedankt! 
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T6 (transcript 6) 

Helpling - man – interview in het Nederlands - duur interview:  

1. Geïnterviewde:  

Maar daar houdt het ook wel bij op eigenlijk, het platform zelf doet niks  

2. Interviewer:  

En wat vindt u van die beoordeling dus, door euhm, ja klanten dan?  

3. Geïnterviewde:  

Ja, wat vind ik daarvan, dat vind ik een lastige altijd eh, hetzelfde als je een restaurant 

gaat beoordelen of kijkt naar zoover altijd dat soort beoordeling sites, mensen die 

klachten hebben die beoordelen wel. Maar dat is eigenlijk een negatieve input die anders 

is dan de werkelijkheid soms want mensen die positief over je zijn die beoordelen je niet 

altijd. Ja tenzij je er heel erg op pusht van ja ik wil een goede beoordeling dit en dat en 

dat wordt ook wel gevraagd vanuit helpling.   

4. Interviewer:  

Ja precies en ja zitten er ook consequenties aan die beoordelingen dan?  

5. Geïnterviewde:  

Ja daar zaten wel wat consequenties aan. Ja bindt me er niet helemaal aan vast want het 

is ondertussen alweer 2 jaar geleden haha, euh ik zit er niet helemaal scherp meer in 

maar er zitten wel consequenties aan slechte beoordelingen ja. En ook klachten die je 

kreeg, dus als een klant echt helpling belde van “euh ja ik heb een klacht”, kon je gewoon 

tijdelijk op non-actief gesteld worden. En non-actief betekent gewoon tijdelijk geen 

toegang tot je account, althans, niet meer, je kon je niet meer laten inboeken, en dat 

betekende ook gewoon geen inkomsten. Maar dat gebeurde eigenlijk meer als een klant 

een klacht indiende weet je. Op het moment dat euhm ze gewoon een negatieve 

beoordeling hebben wij eigenlijk ook niet getest wat er gebeurde.   

6. Interviewer:  

En ging dat dan gelijk bij 1 klacht, of?  

7. Geïnterviewde:  

Nee op het moment dat een klant belde van hey, ik heb een klacht over die schoonmaker, 

euhm, dan werd je meteen even tijdelijk op non-actief gesteld en dan moest je met 

helpling bellen van wat is er aan de hand, maarja, als jij niet belde dan bleef je dus op 

non-actief staan.   

8. Interviewer:  

Ja dat eh, maakt het wel lastig inderdaad.   
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9. Geïnterviewde:  

Ja, zeker als je de doelgroep ook ziet he. Kijk we hebben het bij helpling natuurlijk over 

schoonmakers, dat zijn niet de meest ehhhh, kijk wij zijn natuurlijk allemaal universitair 

geschoold maar dat geldt niet voor de meeste schoonmakers natuurlijk.  

10. Interviewer:  

En had u als medewerker van helpling ook contact met andere eh medewerkers?  

11. Geïnterviewde:  

Nee, totaal niet.  

12. Interviewer:  

Daar werd niet in gestuurd, of?  

13. Geïnterviewde:  

Nee, ook totaal niet. Je had met helpling contact af en toe telefonisch, al liep dat ook niet 

heel soepel. Wat dat betreft heb ik een soort dagboek bijgehouden, die kan ik jullie 

toesturen als jullie die nog niet hebben?  

14. Interviewer:  

Volgens mij hebben wij die niet gehad.   

15. Interviewer: 

Nee die hebben wij nog niet, dat kan ons wel heel goed helpen.  

16. Geïnterviewde:  

Oke, want dat is vooral in het begin hoe dat ging euh, is dat wel goed om te lezen. Dan 

heb je een beetje echt een inkijk want dat is echt toen elke dag geschreven, dat doet het 

wat beter dan mijn geheugen meestal haha. Euhm, dan zal ik jullie die even toesturen. 

Maarja nee dus contact met anderen dat had je totaal niet, dat was echt euhm, je leeft 

alleen op het platform eigenlijk. Je merkt echt dat helpling daar gebruik van maakt want 

je was ook concurrent van elkaar he. Dat was het meer juist.   

17. Interviewer: 

Dus ook geen appgroepjes, of?  

18. Geïnterviewde:  

Nee, niet dat bij mij weten. Ja naja bijvoorbeeld bij uber of deliveroo kan ik me dat nog 

voorstellen, maar bij helpling ging je naar een klant toe en ja daar ging een ander niet 

naar toe, want dat is jouw klant natuurlijk. Ja, zo ging dat.   
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19. Interviewer: 

Ja, dan had je echt meer een vaste klant.   

20. Geïnterviewde:  

Ja, precies ja.   

21. Interviewer: 

Nog 1 vraag hierover, je zei dat bij die beoordeling van de prestaties door de klant, dat 

het platform daar wel een beetje op stuurde, maar wat bedoel je daar precies mee.   

22. Geïnterviewde:  

Nou niet een beetje, maar wel een beetje boel zelfs. Nee je werd als klant en als 

medewerker echt beschoten met mails en euhm op de site ook pop-ups van joh, zorg 

voor een beoordeling, zorg dat de klant een goede beoordeling over jou geeft. De klant 

kreeg ook echt 100 mails zovan joh er is weer schoongemaakt bij je, hoe vond je de 

schoonmaak gaan. En dat elke keer na elke schoonmaak, in die zin werd er echt wel op 

gepusht.   

23. Interviewer:  

Denk je dat dat een negatieve invloed kan hebben op de beoordeling zelf?  

24. Geïnterviewde:  

Ik denk niet dat het daar invloed op heeft, ik word dan misschien chagrijnig op het bedrijf 

op een gegeven moment maar niet op de ervaring zelf natuurlijk.   

25. Interviewer: 

Maar het legt misschien wel veel meer druk op de werker  

26. Geïnterviewde:  

Ja ik denk dat als je er als medewerker zelf aan mee gaat werken wel ja, maar goed wij 

hebben het allemaal getest he dus even voor jullie ik heb nooit echt schoongemaakt hoor. 

En iedere klant was een collega van mij om het op die manier te doen. Dus nee wij 

irriteerden ons er ook op een gegeven moment aan want wij kregen ook al die spam 

natuurlijk. Maarja als schoonmakers als je daar niet op pusht dan gebeurt er niks.   

27. Interviewer:  

Bepaalt helpling ook op welke tijden jij bij een, bij een klant moet langskomen of is dat 

echt puur tussen de klant en ehm de platformwerker zelf.   

28. Geïnterviewde:  

Dit is een beetje een combinatie van beiden. In principe geeft de klant aan wanneer ze 
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schoongemaakt willen hebben en dan kan jij als schoonmaker erop reageren. En dat gaat 

allemaal via het platform  

29. Interviewer:  

Maar als de klant bijvoorbeeld zegt van ja ik wil dat jij tussen 00:00 – 03:00 schoon komt 

maken en jij vindt dat prima dan zou dat in principe kunnen?   

30. Geïnterviewde:  

Ja dat zou kunnen ja, heb ik niet voorbij zien komen maar daarin had je je eigen agenda 

bij helpling ook he, een soort rooster van nu moet je bij ehm persoon a schoonmaken en 

dan bij persoon b.   

31. Interviewer: 

En kon je dan ook helemaal bepalen in welke regio?  

32. Geïnterviewde:  

Nee helpling laat m wel staan, in eerste instantie was de werkplaats gewoon de 

woonplaats van de werknemer. Dus in mijn geval almere. Ik zag en kon alleen maar 

klanten zien in almere en andersom. Dus ik kon niet zomaar naar amsterdam of naar 

rotterdam ofzo.   

33. Interviewer:oke  

34. Geïnterviewde: dat was de gedachte van helpling ook, een schoonmaker in de buurt.   

35. Interviewer: 

En ehm, het tempo in het werk, dus hoe vrij was je om te bepalen hoe vaak je ging werken 

of ehm?  

36. Geïnterviewde:  

Ja volgens mij kon je jezelf gewoon helemaal volplannen  

37. Interviewer: 

Dus u kon eigenlijk gewoon fulltime ehm?   

38. Geïnterviewde:  

Ja, er zijn mensen die eigenlijk gewoon fulltime schoonmaken ja.   

39. Interviewer: 

Oke, en was er een soort druk ehm vanuit helpling om dat werktempo bijvoorbeeld te 

verhogen?  

40. Geïnterviewde:  

Ja, ehm, het was natuurlijk dat de klant bepaalde hoe lang je een schoonmaker wilde 
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hebben he en die bepaalde dus ook dan wat er moet gebeuren. Ja was het werktempo 

hoog, ja daar kan ik niet echt over oordelen omdat ik nooit echt schoongemaakt heb, 

ehm, ja maar ga er maar wel van uit dat in 2/3 uur een heel huis eh, schoongemaakt kon 

worden ja. \  

41. Interviewer: 

Ja en kreeg je dan soms een bericht vanuit helpling van bijvoorbeeld “Oh euhm meer 

klanten wachten op je hulp” of dat soort pushberichten waardoor je nog meer ging 

werken?  

42. Geïnterviewde:  

Nee in dat opzicht niet. Wel kreeg je inderdaad mails van er zijn weer nieuwe klanten of 

iets dergelijks als je even offline was geweest, dat werd wel gedaan.   

43. Interviewer: 

Maar dat is niet echt een hele hoge druk ofzo?  

44. Geïnterviewde:  

Nee, in principe niet. Je was daar vrij in.   

45. Interviewer:  

Heb je binnen helpling een stabiel inkomen?  

46. Geïnterviewde:  

Dat is dus heel erg wisselend omdat klanten bepaalden wanneer ze een schoonmaker 

nodig hadden. En je had 2 systemen, je kon eenmalige schoonmaak en wekelijkse 

schoonmaak en dan had je vaste afspraken en dan kon je dus gewoon voor 3 maanden 

vastleggen. Kijk en dan had je enigszins stabiel inkomen, tussen aanhalingstekens, want 

klanten konden dat ook een dag van tevoren annuleren. Euhm onder het mom van dat 

het geld dan bij de schoonmaker kwam maar daar was wel veel gedoe over. Dat hebben 

we ook getest, om te kijken op het moment dat een klant annuleert, echt binnen 24 uur 

van tevoren, in de algemene voorwaarden stond daar een regeling over, dan zou dat geld 

naar de schoonmaker moeten maar dat ging niet zo automatisch, daar was echt flink 

gedoe over, en daar heb ik echt flink achteraan moeten bellen voordat ik m’n geld kreeg 

als het ware. Ja kijk en dat zegt ook wel wat als je als klant zegt van joh ik wil elke week 

of elke 2 weken wil ik iemand die komt schoonmaken voor de komende 3 of 6 maanden. 

Dat kon allemaal en dat was voor helpling ook de goedkoopste manier natuurlijk, alleen 

kon die klant het ook heel makkelijk annuleren. Dus ja denk je stabiel inkomen te hebben, 

ja op papier in beginsel wel maar daarna dat kan dus heel variëren omdat mensen konden 

afzeggen.   
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47. Interviewer: 

En als ze het geld niet hadden overgemaakt vanuit de klant, dan kwam het dus ook niet 

bij de schoonmaker?  

48. Geïnterviewde:  

Nee, dat was een heel gedoe ja. De klant had zoiets van ja. Als de klant dus ook op tijd 

annuleerde kreeg ik dus ook geen inkomsten. Dat spreekt wel redelijk voor zich, aan de 

andere kant leg je het risico daarmee wel volledig bij de werknemer neer. En op het 

moment dat die klant binnen 24 uur annuleerde was er, dan moet de klant wel betalen, 

maar als de klant dat niet deed dan was er veel gedoe om het geld wel te krijgen. Dus ja 

daardoor lag het risico volledig bij jou als werknemer.   

49. Interviewer:  

En komt dat omdat helpling dan een beetje laks was in het innen van het geld of zeiden 

ze van nou dat is jouw verantwoordelijkheid als schoonmaker  

50. Geïnterviewde:  

Ja ze zeiden in principe van ja de klant heeft niet betaald dus waarom moeten we jou 

betalen? Je bent geen werknemer, althans dat was hun stelling altijd geweest. Alleen daar 

heeft het gerechtshof iets anders over geoordeeld gelukkig. Nee dat was toentertijd 

natuurlijk hun stelling, van ja je bent geen werknemer van ons dus het is je eigenlijk 

verantwoordelijkheid. Terwijl eigenlijk ja…  

51. Interviewer: 

Kwam je dan wel makkelijk in contact met helpling met zo’n vraag.   

52. Geïnterviewde:  

Ja je kwam opzich redelijk makkelijk in contact gewoon telefonisch, dat werkt opzich wel 

goed, alleen…. De 1 zij wel wat anders dan de ander. Het was echt gewoon een 

telefooncentrale, echt zo’n klantenservice ja.   

53. Interviewer: 

En als je dan met iemand anders wilde spreken, heb je dat geprobeerd? 

54. Geïnterviewde:  

Nee, ja meestal kwamen we er eigenlijk wel uit of werd ik teruggebeld en moesten ze het 

even uitzoeken en dat soort dingen  

55. Interviewer: 

Oke  

56. Interviewer:  

Eigenlijk meer een soort echt callcenter idee in plaats van een werkgever.   



 

138 

 

57. Geïnterviewde:  

Ja, dat idee probeerden ze inderdaad heel erg te creëren ja. Maar, vergis je niet want die 

medewerkers daar hadden wel zo’n toon waarvan je duidelijk leiding proefde. Want ik 

heb m ook wel eens geannuleerd 24 uur van tevoren, kijken wat er gebeurt en ja met die 

klacht inderdaad. Dan kreeg je wel echt een toon te horen van hee je bent fout bezig, en 

haal het niet in je hoofd om dit nog een keer te doen. En met ziekte was dat toen ook, ik 

heb me ook een keer ziekgemeld. Dus ja, toen heb ik maar tegen die klant gezegd van ja 

leuk, maar je moet gewoon 6 weken doorbetalen zoals in de wet staat. Nou dat had ik 

beter niet kunnen doen volgens helpling, dat had ik echt niet mogen doen, dat was echt, 

naja, ze dreigden m’n account zelfs als ik dat nog een keer zou doen te verwijderen.   

58. Interviewer: 

Ja? Werd je dan gebeld of kreeg je dan een mail of?  

59. Geïnterviewde:  

Ja ik had een klant geappt van joh ik heb me ziekgemeld je moet me doorbetalen. Dus die 

klant die had zoiets van huh ik weet van niks, ik ga naar, ik bel helpling wel even om dit 

uit te zoeken. En ja toen ben ik inderdaad door helpling gebeld van dat had ik echt niet in 

m’n hoofd moeten halen en te belachelijk voor woorden dat ik dat deed.   

60. Interviewer:  

Maar dat is toch bizar want wat hadden ze van helpling dan wel in gedachten? Euhm ja, 

wat je dan had moeten doen? Je hebt er in principe gewoon recht op, je hebt er gewoon 

recht op.   

61. Geïnterviewde:  

Je hebt die regeling thuiswerkers he, je hebt in principe recht op 6 weken 

loondoorbetaling. Het huishouden moet euhm schoonmaker dus 6 weken doorbetalen 

als de werknemer ziek is. Daar schermen ze ook heel erg mee met helpling, maar op het 

moment dat je daar als werknemer ja je rechten wilde halen was dat inderdaad een heel 

gedoe, en daar waren ze echt niet blij mee want ja dan kreeg je natuurlijk een negatieve 

review van die klant.   

62. Interviewer:  

Maar was het dan nog wel mogelijk om nog tegengas te geven in een gesprek? Of was 

het dan echt luisteren, accepteren en de hoorn erop hangen?   

63. Geïnterviewde:  

Dat was wel hun idee ja. Kijk je moet je dan inhouden he want ik ben ook gewoon een 

arbeidsrechtjurist haha, euhm dan moet je je echt inhouden natuurlijk en wel echt het 

spel meespelen, maar dat was wel het idee van hun ja. Dat je eigenlijk gewoon je mond 
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dicht moet houden. En ik denk dat de gemiddelde schoonmaker ook echt wel dacht van 

ik heb iets fout gedaan, dat was ook wel de gedachte.   

64. Interviewer:  

Dus ze maken eigenlijk een beetje misbruik van de kennis, euhm , en euhm de macht die 

ze hebben?   

65. Geïnterviewde:  

Ja dat, op dat gebied zeker ja. Naja ik denk eerder andersom eigenlijk, dat ze misbruik 

maken van de kennis die mensen niet hebben.   

66. Interviewer:  

Jaa precies  

67. Geïnterviewde:  

Ze, kijk, de gemiddelde schoonmaker heeft die kennis niet die wij hebben. Die zijn soms 

de taal niet eens goed machtig, ook Nederlanders die de taal niet goed machtig zijn. Dus 

ja, die accepteren het dan en denken van ja helpling zal het wel weten dan als 

professionele partij.   

68. Interviewer:  

Ja en dan zit je zonder geld  

69. Geïnterviewde:  

Ja dan zit je zonder geld en ja, als je er echt afhankelijk van bent, en dat zijn sommigen 

wel, dan heb je gewoon een probleem.   

70. Interviewer:  

Is het mogelijk om werk door te geven of moet je echt persoonlijk de arbeid verrichten?  

71. Geïnterviewde:  

Ja je was in principe wel verplicht persoonlijk de arbeid te verrichten. Euhm, want, klanten 

kozen jou als schoonmaker uit en dan moet je niet persoon b sturen. En dat was ook 

eigenlijk niet te doen he. Stel ik, in theorie, zou een soort onderaanneming doen dat jij 

een soort paar schoonmakers onder je hebt die je dan stuurt naar die, dat is financieel 

niet te doen.   

72. Interviewer:  

Daar was het loon te laag voor of?  

73. Geïnterviewde:  

Daar was het loon echt te laag voor ja. Euhm, ze schermden wel dat loon relatief hoog 
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was voor schoonmakers, dat weet ik persoonlijk niet, maar euhm daar ging ook een 

provisie af van helpling natuurlijk, waar ze toen ook op de vingers zijn getikt door de 

kantonrechter dat dat niet mocht. Euhm, dus ja de klant betaalde relatief veel en de 

schoonmaker hield daar relatief weinig van over, als je ook daar bedenkt dat je daar nog 

je ziekteverzekering en alles van moest betalen. En je moest echt zelf komen ja, dat werd 

wel geacht.   

74. Interviewer: 

Ja, ja, dus dat heb je niet geprobeerd?  

75. Geïnterviewde:  

Niet dat ik weet nee. Ja dat is ook een beetje bijzonder want als jij je afzegt als je ziek 

bent dan zou je als helpling verwachten dat je ook iemand anders kan sturen, een andere 

schoonmaker in de buurt.   

76. Interviewer: 

Ja, en dat je bijvoorbeeld zelf, oohnee je kan natuurlijk niet zelf je betaling regelen want 

dat doet helpling natuurlijk voor je   

77. Geïnterviewde:  

Ja daar zat het probleem in ja. Ja zelf kon je niks regelen, dus dat kwam er weer op neer 

dat je dan geen inkomsten kreeg. En misschien een boze klant had he, dat kon natuurlijk 

ook.   

78. Interviewer:  

Want u kon ehm, corrigeer me als ik het verkeerd zeg hoor, maar je kon bij helpling toch 

zelf je loon bepalen in principe, althans dat zeggen ze dan toch, dat je zelf als 

schoonmaker je loon vast mocht stellen?  

79. Geïnterviewde:  

Ja, je mocht zelf je loon vaststellen, maar goed, weet dat je daarin wel concurreert weer 

met andere schoonmakers. Kijk uiteindelijk kijken klanten toch naar de prijs, en als dat 

dan te hoog was, dan werd je gewoon niet geselecteerd door klanten. Want het was zo, 

een klant deed een oproep, meerdere schoonmakers konden erop reageren en uit die 

lijst met schoonmakers kon die klant kiezen. En ja een klant kijkt natuurlijk naar prijzen. 

En als jij 2/3 euro per uur erboven zit, daar komt nog 20/30% van helpling bovenop, ja 

dan is het al 5 euro per uur duurder. Ja dan een schoonmaker van 3 uur, dan ben je 

gewoon 20 euro duurder dan een andere schoonmaker. Dus ja je kan jezelf op 40 euro 

zetten, maar ik denk niet dat veel mensen je dan zullen kiezen.   
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80. Interviewer:  

Maar je zei net ook dat eh helpling op de vingers was getikt voor die provisie die ze 

vroegen.  

81. Geïnterviewde:  

Ja  

82. Interviewer:  

Maar doen ze dat dan nu nog steeds of?  

83. Geïnterviewde:  

Ja ze hebben hem omgekeerd. Eerst was het een all-in tarief en dan moest je als 

schoonmaker moest je die provisie betalen, en nu hebben ze hem bij de klant neergelegd. 

Dus het idee blijft hetzelfde maar puur technisch gezien hebben ze zich gehouden aan de 

uitspraak van de kantonrechter.     

84. Interviewer: 

Kon je als helpling medewerker ook zien wat anderen vroegen?  

85. Geïnterviewde:  

Ja  

86. Interviewer: 

En zag je dan vaak gewoon het minimumtarief of zaten mensen er ook wel boven  

87. Geïnterviewde:  

Mensen zaten er wel eens een euro boven maar euhm ik weet in de regio Almere was het 

zaten ze toentertijd op 14/15 euro en dat was nog inclusief provisie dus dat moest er toen 

nog af dus dan houd je ongeveer 10/11 euro over.   

88. Interviewer: 

We hebben het er al even over gehad, dat je ook wel eens contact hebt opgenomen met 

helpling over het afzeggen van een afspraak en dat je dan on hold konden worden gezet, 

euhm, dat was toch ook een keer gebeurd als ik het goed heb begrepen, dat hebben jullie 

een keer gehad?  

89. Geïnterviewde:  

euhm, dat zou, nee ik weet niet of de on hold ook om die reden is gebeurd.   

90. Interviewer: 

Om een andere reden?  
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91. Geïnterviewde: vanwege een klacht toen, van een klant. Dan word je eerst on-hold gezet, 

zodat je contact op kan nemen met helpling en eventueel kan bespreken met ze. Euhm, 

ja als je je last second afmeldt dan wordt dit al gezien als een klacht natuurlijk, als de klant 

het ook meldt dan.   

92. Interviewer:  

Moet er een bepaalde zwaarte aan die klacht hangen?  

93. Geïnterviewde:  

Een klacht is een klacht, daar zijn ze heel strak en simpel in. Je wordt direct on-hold gezet, 

waarna je zelf contact op moet nemen met helpling. Dat is natuurlijk wel een vreemd 

principe, want als je gewoon met een baas werkt en je krijgt een klacht, naja het kan 

gebeuren, dan lijkt het me logisch als de baas je eerst belt en zegt van goh wat is er 

gebeurd. Kijk en dan kun je altijd nog zeggen als sanctie on-hold, non-actief of dat soort 

dingen maar nee zonder wederhoor word je meteen op non-actief gesteld. Bestaande 

afspraken bleven wel staan, maar nieuwe afspraken kreeg je natuurlijk niet. En zeker als 

je beginnend bent, dan moet je je netwerk opbouwen, ja dan is dat heel lastig.   

94. Interviewer:  

Heel ingrijpend in verhouding tot de fout of de overtreding die je begaat.   

95. Geïnterviewde:  

Naja zeker arbeidsrechtelijk, non-actiefstelling wanneer doe je dat? Allereerst is een non-

actiefstelling met behoud van loon, daar is de wet en jurisprudentie heel duidelijk in. Non-

actiefstelling is in alle momenten met behoud van loon. Ja hier kan je dan over 

discussieren is er behoud van loon maar je hebt in ieder geval niet de mogelijkheid om 

nieuw loon te genereren. Kijk en dat vind ik wel een hele zware sanctie. Bij de eerste de 

beste klacht al, kijk heb je er 10 en dat je het dan een keer doet dan snap ik het, maar 

weet je ik weet niet of jullie een bijbaan hebben maar je zal ooit wel eens een klacht 

gehad hebben, tenminste ik heb er wel een paar gehad in m’n leven. Ja, ga je het gesprek 

aan en 9/10 keer zit er ook wel een stukje bij de klant, het probleem.   

96. Interviewer:  

Het is vaak wel een stukje emotie natuurlijk  

97. Geïnterviewde:  

Bij een klant vaak wel ja, en vaak ook gewoon een chemie die niet klikt tussen mij en de 

klant, dat kan ook wel eens gebeuren. Ik heb mensen vaak genoeg aan de lijn waarvan ik 

denk dit moet ik maar snel af gaan kappen anders heb ik weer een klacht te pakken.   
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98. Interviewer: 

Jaa precies. En je hebt dan al verteld dat je dan een helpdesk krijgt als je contact op wil 

nemen, kijken zij dan wel echt naar het geval?   

99. Geïnterviewde:  

Ja kijk toen was het wel wederhoor, en dan wordt het account ook wel weer 

gedeblokkeerd.  

100. Interviewer: 

Ja oke, en had je nog ergens iets van, er is nog een mogelijkheid om echt met een 

vertegenwoordiger van het platform contact te hebben of?  

101. Geïnterviewde:  

Nee. Nee dat was die helpdesk medewerker eigenlijk, die deden zich ook echt voor als 

een soort P&O afdeling. Zo kon je dat een beetje zien. Bij de ene ging dat wat vriendelijker 

dan bij de ander, dat viel me wel op.   

102. Interviewer:  

Het laatste onderwerp, de algemene voorwaarden. Is er door het platform, ja helpling 

werkt natuurlijk met algemene voorwaarden waar naar ons idee ook best wel heftige 

dingen in staan, euhm, is er door het platform duidelijk gewezen op deze algemene 

voorwaarden en word je echt gepusht om deze tot je te nemen?   

103. Geïnterviewde:  

Nee totaal niet haha, ja er staat wel een standaard bericht wat je bij elk bedrijf ziet van ja 

lees onze algemene voorwaarden daar staat alles in, ja, nou, ik weet niet of jullie ze altijd 

lezen maar…  

104. Interviewer:  

Nee nooit, daarom juist, nu er zulke ingrijpende dingen instaan, als je dat in je algemene 

voorwaarden zet, wie leest dat nou  

105. Geïnterviewde:  

Ja, nee, naja met 4/5 juristen hebben we er naar gekeken, en advocaten, en zelfs wij 

hadden er soms moeite mee met wat zeggen ze nou eigenlijk. Dat is al punt 1, begrijpend 

nederlands is wel belangrijk. En inderdaad, wat ze zeggen in de algemene voorwaarden 

en wat de gevolgen zijn is best, ehm, heftig, maar ik denk dat niemand, de gemiddelde 

schoonmaker of het gemiddelde huishouden, er echt niet naar kijkt. Ehm, en als ze er al 

naar kijken dat ze niet begrijpen wat de gevolgen zijn.   
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106. Interviewer:  

De vervolgvraag zou zijn of je ze gelezen hebt, maar in jouw geval zal je ze aardig 

uitgepluisd hebben.  

107. Geïnterviewde:  

We hebben ze aardig uitgepluisd ja. Maar laten we wel wezen, je klikt op ja en je gaat 

verder.   

108. Interviewer:  

Dat is natuurlijk wel het grote probleem van algemene voorwaarden, je kan niet zeggen 

van nee laat maar zitten ik doe het wel zonder. Je moet ze natuurlijk accepteren voordat 

je aan het werk kan.   

109. Geïnterviewde:  

Ja, ja gewoon standaard zoals het bij heel veel bestellingen gaat, je gaat ermee akkoord 

met de algemene voorwaarden van de overeenkomst, zo werkt het bij helpling ook. En 

dan leggen ze het wel heel leuk uit in filmpjes en alles van wat het betekent maar goed 

haha, daar hebben we discussie over gehad natuurlijk, over wat wel en niet mag.   

 
(***) 

 


