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Wat is een Vendor Management Systeem niet?



Wat is een VMS dan wel?
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Maar ook dit…
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Hoe helpt een VMS bij de invoering 

van de Wet DBA?



Inzicht

Sluitende 
administratie

Maatregelen 
bij non-

conformiteit

De basis in een VMS

Compliance



• Inzicht

• Gegevens, opdrachthistorie/ketens

• Sluitende administratievoering

• Overeenkomsten

• Audit trail / forensic evidence

• Afwijkend onboarding proces specifiek voor zzp’ers

• Indien gewenst: automatisch maatregelen treffen bij non-conformiteit

door opleggen restricties

Wat “levert” het VMS

Compliance



Digitaal
Dossier

Organisatie 
(policies)

Bemiddelaar Leverancier Ingeleende Opdracht

Wet- en 
regelgeving

Automatisch zo veel mogelijk risico afdekken

Compliance via het digitaal dossier



Compliance met behulp van het

Nétive Vendor Management Systeem 



Bewijs vermoeden zelfstandige uitoefening van beroep of bedrijf

Inzicht in ZZP profiel en dossier



Via één scherm toegang tot alle historie

Inzicht in ZZP profiel en dossier



Het systeem helpt je risico’s in te schatten

Inzicht in ZZP profiel en dossier



Dossieroverzicht met eventuele opgelegde maatregelen

Inzicht in ZZP profiel en dossier



Zelf goedgekeurde (model)overeenkomsten invoeren als sjabloon

Inzicht in ZZP profiel en dossier



Eenvoudig documenten toevoegen aan het dossier

Inzicht in ZZP profiel en dossier



• Systeem kan specifiek voor ZZP’ers een afwijkend onboarding proces ondersteunen

• Bijvoorbeeld geen visitekaartjes, telefoon of auto van de zaak

• Bewijslast goede trouw door overeenkomst regelmatig op feitelijkheid te toetsen

• Systeem kan automatisch een overeenkomst periodiek goedkeuring laten doorlopen om de 

overeengekomen regels te laten (her)bevestigen. 

• Elke goedkeuring wordt vastgelegd in de audit trail. Hierdoor bewijslast dat betrokken partijen effort hebben 

gestoken in het (her)bevestigen en feitelijk naleven van de overeenkomst

Inzage onboarding / instructies en overeenkomst

Indekken voor risico
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Samengevat: het VMS is de bodem

“Boom” van compliance
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Echt makkelijk
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Dank voor uw aandacht!
Bezoek onze website op http://www.netive.nl
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