
Webinar Consignatie anno 2020
10 december om 16:00

Hoe kunnen organisaties op een goede manier omgaan met consignatie, én daarbij rekening 
houden met belasting en belastbaarheid van werknemers? Wat is de laatste stand van zaken 
vanuit de wetenschap? En hoe wordt hier in de dagelijkse praktijk mee omgegaan? Deze en 
andere interessante vragen over consignatie worden tijdens het webinar op 10 december 2020 
behandeld. 

Wat is consignatie? 
Consignatiedienst wordt ook wel aangeduid 
als pieperdienst, wachtdienst, storingsdienst 
of oproepdienst. Er is sprake van consignatie 
als aan de volgende drie voorwaarden is 
voldaan: 

• De werknemer is in opdracht van de 
werkgever beschikbaar voor oproepen 
buiten werktijd: in het weekend, tussen 
twee diensten in of tijdens de pauze.

• De werknemer gaat bij een oproep zo 
snel mogelijk aan het werk. Dit kan op de 
werkplek zijn, maar ook vanuit huis.

• De oproepen hebben betrekking op 
onvoorziene situaties.

Met consignatie moet terughoudend worden 
omgegaan. Het kan namelijk ingrijpende 
gevolgen hebben voor de gezondheid en het 
sociale leven van medewerkers, zo toont ook 
het proefschrift van Carla Ziebertz aan. Carla 
Ziebertz promoveert op 27 november 2020 
op haar proefschrift ‘Call me maybe’, waarin 
zij een up-to-date overzicht biedt over de 
wetenschappelijke kennis over de invloed van 
consignatiediensten op belasting en herstel 
van medewerkers.  

Tegelijkertijd kunnen we constateren dat 
consignatie in een aantal sectoren van de 
economie onontkoombaar lijkt te zijn om te 
voldoen aan de onvoorspelbaarheid in het 
vraagpatroon uit de markt. 

Déhora’s Webinar “Consignatie anno 2020”
Déhora slaat in dit webinar een brug tussen 
wetenschap en praktijk en komt daarbij met 
praktische tips en adviezen. Uitgangspunt is 
om te komen tot passende werktijden om te 
kunnen blijven voldoen aan de marktvraag en 
tegelijkertijd de belasting voor medewerkers 
te minimaliseren. Wij putten hierbij uit diverse 
verbetertrajecten die Déhora de afgelopen 
jaren succesvol heeft uitgevoerd op het gebied 
van consignatie.
 
Wanneer
Het webinar vindt plaats op 10 december 
2020.

Programma
16:00 Welkom en inleiding
16:05 Presentatie door Carla Ziebertz: 
Inzicht in de laatste wetenschappelijke 
inzichten over consignatie
16:35 Presentatie door Christine Baaijens 
en Kay Terluin: Inzicht in mogelijkheden, 
risico’s en tegenmaatregelen aan de hand van 
praktijkvoorbeelden
17:05 Discussie
17:30 Afsluiting

Inschrijven
U kunt zich inschrijven via onze webiste.
De kosten bedragen € 49,- exclusief BTW.



Locatie
Na inschrijving ontvangt u een link met de 
benodigde informatie.

Contact
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn of direct 
met uw eigen organisatie aan de slag willen? 
Bel voor een vrijblijvend gesprek met Déhora 
Consultancy Group, via het telefoonnummer 
020 404 40 42. U kunt vragen naar mevrouw 
Christine Baaijens of de heer Kay Terluin.
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A.J. Ernststraat 595-K
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1008 AB Amsterdam
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