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UITNODIGING JUBILEUMCONFERENTIE 
STICHTING PAYCHECHED IN TRANSPORT

 28 JUNI 2022
 
 

Wij nodigen jou uit om samen met ons, onze gastsprekers en de vele belanghebbenden te praten over
de rol die het keurmerk PayChecked in Transport speelt en moet gaan spelen in de transitie van

ketenaansprakelijkheid naar proactieve ketenverantwoordelijkheid en MVO.
 
 

Zes jaar Keurmerk PayChecked in Transport
Goed werkgeverschap in het wegvervoer: een kwestie van gezamenlijke ketenverantwoordelijkheid. 

In 2016 richtten evofenedex en Transport & Logistiek Nederland (TLN) de Stichting PayChecked in

Transport op, met als doel een gezamenlijk antwoord te bieden op de Wet Aanpak Schijnconstructies

(WAS).
 

Opdrachtgevers en opdrachtnemers in de transportsector tonen met het keurmerk aan dat zij correcte

betaling van de (inmiddels 167.000) werknemers die vallen onder de cao voor het

Beroepsgoederenvervoer over de weg (de ‘TLN-cao’) hoog in het vaandel hebben staan. Zij verkleinen

zo het risico op ketenaansprakelijkheid. Inmiddels heeft PayChecked in Transport bijna 750

geregistreerde keurmerkhouders en in dit tempo zal naar verwachting in de loop van volgend jaar de

1000ste keurmerkhouder worden ingeschreven. 
 
 

Dit is pas het begin!
In een aantal sectoren zoals de pakketsectoren, het grootwinkelbedrijf, bulkchemie of het speciaal

vervoer, hebben opdrachtgevers het keurmerk als voorwaarde bij aanbesteding gesteld. We willen met

jou bespreken hoe we dit voor andere sectoren ook kunnen realiseren. En nog duidelijker maken dat

goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap twee kanten zijn van dezelfde medaille: die van

keten-verantwoordelijkheid.
 

Met jullie hulp willen we het bereik van PayChecked in Transport keurmerk verbreden, van een keurmerk

dat zich sec concentreert op de ketenaansprakelijkheid voor het loon via zelfregulatie, tot een merk

dat staat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in het beroepsgoederenvervoer over de weg.

Met oog voor zaken als transparantie in de keten, inkoopbeleid, eerlijk werk en aandacht voor arbeid

bij (internationale) aanbestedingen. 
 
 

Het PayChecked in Transport bestuur en haar oprichters evofenedex en TLN. 
 



PROGRAMMA

15.00 uur         Inloop en welkom

15.30 uur         Opening door Brigitte van der Burg, voorzitter                                   
                         Stichting PayChecked in Transport en introductie        
                       van de dagvoorzitter van de conferentie, 
                       Sophie van  Hoytema, TV presentator en performer.

15.35 uur         De WAS en het PayChecked keurmerk
                       Introductie door Patrick Tom, Directeur Bureau Cicero       
                       (inspectie-instelling PayChecked) 

15.45 uur         PayChecked, wat houdt het in voor de ondernemers       
                         en wat heeft het hen gebracht?
                       Deskundigen en het aanwezige publiek zullen discussiëren over de     
                       bereikte resultaten, knelpunten en uitdagingen.

16.15 uur           Kansen en uitdagingen voor HRM in het beroepsgoederenvervoer
                          Walther Ploos van Amstel, verbonden aan de Hogeschool van             
                          Amsterdam en docent aan diverse universiteiten, laat zijn licht    
                        schijnen over trends en ontwikkelingen in de logistieke sector en de 
                        gevolgen daarvan voor werkgevers en werknemers in het    
                        beroepsgoederenvervoer over de weg.

17.00 uur          PayChecked – Hoe nu verder? 
                        Paneldiscussie met verladers, transporteurs en ambassadeurs van           
                        het keurmerk over de door PayChecked te nemen stappen op weg      
                        naar een geïntegreerde ketenbenadering van goed werkgeverschap.

17.30 uur          Afsluiting programma, gevolgd door netwerkborrel.

 
 
 

Ontmoet vakgenoten, kom netwerken op 28 juni!
Wij kijken uit naar je komst. Vergeet je niet aan te melden via deze link

https://lejeune131.typeform.com/to/fyDEZBNB

