
pagina 1 | maart 2015

HOE DOE JE DAT NOU?

OVER HET PENSIOENSTELSEL
JETTA KLIJNSMA

JAARGANG 16 ! MAART 2015 ! NUMMER 1

PIETER HILHORST
“IK WIL MENSEN VOORUIT HELPEN”

WIKKEN EN WEGEN: 
BROODFONDS OF AOV?



pagina 2 | maart 2015

INHOUD VOORWOORD

04 INTERVIEW | Staatssecretaris van SZW Jetta Klijnsma 
over de Nationale Pensioendialoog.

08 EENS MET… ONEENS MET… | Richard Weurding (VvV) 
en Paul Ulenbelt (SP) reageren op de stelling: ziekte is een 
ondernemersrisico.

10 INTERVIEW | Josette Dijkhuizen is niet verzekerd tegen 
arbeidsongeschiktheid. “Het is een weloverwogen keuze.”

12 WIKKEN EN WEGEN | Hoe kun je je als zelf-
standig ondernemer indekken tegen het risico van 
arbeidsongeschiktheid?

14 ACHTER DE SCHERMEN | De totstandkoming van 
de ZZP Pensioenregeling.

De positie van zelfstandig ondernemers is een geliefd onderwerp in de me-
dia, waarbij veel aandacht uitgaat naar pensioen en arbeidsongeschiktheid.
 
In politiek en polder hebben partijen behoefte stelling te nemen. Voor 
politieke partijen is het, zeker in campagnetijd, van belang de pers te halen 
met simpele en herkenbare boodschappen. Allerhande drieletter-instituten 
(AFM, DNB, CBS, CPB, SCP) haken aan met gesimplificeerde statistieken. Elk 
instituut geeft aan dat de populatie ‘zzp’ers’ te divers is om algemene uit-
spraken te doen – en doet vervolgens een gesimplificeerde uitspraak over 
de zzp’er. Klassieke drieletter-polderaars (VNO, FNV) geven hun reactie en de 
krantenkop is een feit. Je bent voor of tegen verplichte deelname aan een 
pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering – en voor het gemak ben 
je dan ook voor of tegen zzp’ers.
 
FNV Zelfstandigen probeert van simplistische stellingen een ‘complex’ debat 
te maken. Niet om dwars te liggen, maar om recht te doen aan de enorme 
diversiteit binnen de groep zelfstandigen; nuances te onderkennen; de 
échte vragen centraal te stellen en bovenal te komen tot oplossingen die in 
de praktijk recht doen aan de werkelijkheid van de zelfstandig ondernemer.
 
De zelfstandig ondernemer is bij pensioen en arbeidsongeschiktheid 
aangewezen op de private markt van financiële producten. Dit is een woud 
van aanbieders, moeilijk te vergelijken productvarianten en complexe 
producten. In het belang van onze achterban proberen wij de complexe 
werkelijkheid te versimpelen door het selecteren van hoogwaardige pro-
ducten, inzicht te geven in verschillen en keuzemogelijkheden en praten we 
intensief met marktpartijen over het toegankelijker en transparanter maken 
van het aanbod. Slagen wij erin de toegankelijkheid van financiële produc-
ten te verbeteren, dan vinden meer zelfstandigen (vrijwillig) hun weg in het 
aanbod en neemt druk op verplichtstelling af.
 
Gesimplificeerde stellingen nuanceren, te complexe zaken versimpelen, 
recht doen aan de complexiteit van de politieke discussie over ‘het col-
lectief’ en aan de behoefte aan transparantie voor ‘het individu’. Het is ons 
dagelijks werk waarbij onze leidraad is u als ondernemer in staat te stellen 
weloverwogen keuzen te kunnen maken uit een toegankelijk aanbod. 

Vanuit dat perspectief schetsen we in deze editie van Eigen Baas voors én 
tegens en geven we wel informatie maar geen advies. Het is úw besluit als 

ondernemer op welke wijze u gebruikmaakt van het 
aanbod aan financiële producten en het is onze geza-
menlijke verantwoordelijkheid te zorgen dat de juiste 
faciliteiten voldoende toegankelijk zijn.

Henk Wesselo
Directeur FNV Zelfstandigen
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INTERVIEW

JETTA 
KLIJNSMA

«Zoveel goede ideeën, maar 
vaak staan ze haaks op elkaar»
Is het pensioenstelsel nog wel van deze tijd? Bijna niemand werkt 
nog veertig jaar voor dezelfde baas. Sterker nog, steeds meer 
mensen hebben helemaal geen baas. Moeten zij zelf hun pensioen 
regelen of moet de staat dat voor hun doen? Staatssecretaris Jetta 
Klijnsma heeft dit dilemma gecrowdsourced DOOR ERWIN WITTEVEEN

FOTOGRAFIE HENK TUKKER
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INTERVIEW

«Het pensioenpotje van zzp’ers werd mee-
geteld bij de vermogenstoets. Dat was 
onrechtvaardig»

WAT IS DE NATIONALE PENSIOENDIALOOG?
“Het	   ministerie	   van	   Sociale	   Zaken	   en	  Werkgelegenheid	  
(SZW)	  heeft	  verspreid	  door	  het	  land	  negen	  dialoogbijeen-‐
komsten	  georganiseerd	  en	  een	  website	  geopend	  waarop	  
eenieder	  een	  reactie	  kon	  plaatsen.	  De	  bijeenkomsten	  zijn	  
bezocht	   door	   ruim	   vijfhonderd	  mensen	   en	   online	   kwa-‐
men	  zo’n	  negenhonderd	  reacties	  binnen.	  Alles	  is	  transpa-‐
rant.	  U	  kunt	  het	  allemaal	  nalezen	  op	  
www.denationalepensioendialoog.nl,	   onder	   het	   tabblad	  
‘Opvattingen’.”	  

U BENT UIT DE IVOREN TOREN GESTAPT! BEVALT DAT?
“Jazeker!	  De	  discussie	  was	  heel	  geanimeerd	  en	  daar	  ben	  
ik	  blij	  mee.	  Het	  pensioen	  is	  meer	  op	  de	  kaart	  gekomen	  en	  
het	  lijkt	  me	  een	  goede	  zaak	  dat	  dit	  breed	  leeft.	  Na	  dit	  in-‐
terview	  ga	   ik	  naar	  een	  mbo-‐school	  om	  daar	  een	  gastles	  
te	  geven	  over	  het	  pensioenstelsel.	  Maar	  ik	  ben	  al	  lang	  be-‐
stuurder	  en	  heb	  het	  eigenlijk	  altijd	  zo	  gedaan.	  Niet	  alleen	  
bij	   de	   geïnformeerde	  mens	   je	   licht	   opsteken,	  maar	   veel	  
breder	  luisteren.”	  

WAT WAS UW MOTIEF OM TE CROWDSOURCEN?
“Drie	  redenen.	  Peilen	  hoe	  de	  meningen	  zoal	  verdeeld	  zijn,	  
kijken	   of	   er	  wel	   draagvlak	   is	   voor	   beleidsinstrumenten	  
die	  je	  eventueel	  gaat	  ontwikkelen,	  maar	  toch	  ook	  om	  lu-‐
mineuze	  ideeën	  te	  horen.	  Mensen	  meenemen	  in	  het	  tra-‐
ject.	  Je	  moet	  niet	  altijd	  zelf	  het	  wiel	  willen	  uitvinden.”

WAT WAS HET MEEST LUMINEUZE IDEE?
“Verschillende!	  Maar	  het	  probleem	  is	  dat	  het	  ene	  ingeni-‐
euze	  idee	  vaak	  compleet	  haaks	  staat	  op	  een	  ander	  briljant	  

plan.	  En	  de	  ideeën	  zijn	  ook	  niet	  altijd	  even	  gestroomlijnd.	  
Maar	  dat	  is	  de	  taak	  van	  de	  bestuurder,	  om	  al	  die	  puzzel-‐
stukjes	  zorgvuldig	  aan	  elkaar	  te	  smeden.	  Daar	  ben	  ik	  nu	  
over	  aan	  het	  nadenken.”	  	  

WAT WAS DE RODE DRAAD VAN DE DIALOOG?
“Vijf	   thema’s	   zagen	   we	   steeds	   weer	   terugkomen.	  
Pensioenen	  zijn	  nu	  erg	  complex	  en	  niet	  bijster	   transpar-‐
ant.	  De	  arbeidsmarkt	  is	  heel	  anders	  dan	  in	  de	  20e	  eeuw;	  
het	   pensioenstelsel	   voorziet	   niet	   in	   zelfstandigen	   en	  
flexwerkers.	   Er	   is	   veel	   vraag	   naar	   individuele	   vrijheid.	  
Anderzijds	  is	  er	  ook	  een	  roep	  om	  solidariteit.	  En	  tot	  slot,	  
iedereen	  bepleitte	  verantwoordelijkheidsbesef.	  Maar	  door	  
wie?	  De	  overheid,	  de	  sociale	  partners,	  of	  de	  burger	  zelf?	  
Daarover	  lopen	  de	  meningen	  enorm	  uiteen.”	  
	  	  
HOE GAAT HET NU VERDER?
“In	  mei	   stuur	   ik	   een	  Hoofdlijnennotitie	   naar	   de	   Kamer.	  
Daarin	  staat	  een	  aantal	  varianten	  hoe	  het	  pensioenstelsel	  
zou	  kunnen	  veranderen.	  We	  hebben	  een	  hartstikke	  goed	  
pensioenstelsel.	  Door	  recente	  wetswijzigingen	  is	  het	  stel-‐
sel	  prima	  geborgd.	  Het	  is	  alleen	  te	  gecompliceerd.	  Als	  er	  
één	  ding	  is	  waarin	  ik	  in	  de	  discussie	  ben	  bevestigd,	  dan	  is	  
het	  de	  hartenkreet	  vanuit	  de	  samenleving	  om	  dingen	  zo	  
simpel	  mogelijk	  te	  maken.	  We	  moeten	  het	  wel	  vereenvou-‐
digen.	  En	  áls	  we	  het	  veranderen,	  dan	  moeten	  we	  ook	  de	  
tijd	  daarvoor	  durven	  nemen.”	  

ZELFSTANDIGEN WILLEN HET LIEFST KEUZEVRIJHEID
“Dat	  heb	  ik	  begrepen	  en	  we	  doen	  ons	  best,	  	  maar	  ik	  kan	  
niets	  beloven.	  Want	  vrijheid	  en	  solidariteit	  staan	  immers	  
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ten	  dele	  haaks	  op	  elkaar.	  Maar	  ik	  kan	  wel	  iets	  anders	  be-‐
loven.	  Tot	  nu	  toe	  hadden	  zelfstandigen	  die	  zelf	  netjes	  een	  
oudedagsvoorziening	  hadden	  geregeld	  een	  probleem	  als	  
ze	  failliet	  gingen	  en	  in	  de	  bijstand	  kwamen.	  Hun	  pensioen-‐
potje	  werd	  meegeteld	  bij	  de	  vermogenstoets.	  Dat	  was	  on-‐
rechtvaardig	  ten	  opzichte	  van	  werknemers	  in	  loondienst	  
die	  in	  de	  bijstand	  terechtkomen.	  Want	  hún	  pensioen	  is	  wél	  
veiliggesteld.	  Daarom	  zijn	  we	  nu	  al	  bezig	  met	  wetgeving	  
om	  dat	  recht	  te	  trekken.	  En	  het	  goede	  nieuws	  is:	  gemeenten	  
mogen	  nú	  al	  op	  die	  nieuwe	  wetgeving	  preluderen.”	  

HOE SOLIDAIR IS HET EIGENLIJK ALS JE PENSIOEN 
AFHANGT VAN DE RENTESTAND OP JE 65e?
“De	  rente	  is	  in	  Nederland	  nog	  nooit	  zo	  bizar	  laag	  geweest	  
als	  nu.	  0,5	  procent	  rente,	  daar	  werd	   in	  de	   	  de	  20e	  eeuw	  
geen	  rekening	  mee	  gehouden.	  Dat	  kon	  niemand	  voorzien.	  
Als	   je	  bij	   zo’n	   lage	  rente	  een	  annuïteit	  moet	   inkopen,	   is	  
dat	  heel	  beroerd.	  Ik	  erken	  dat,	  de	  Tweede	  Kamer	  erkent	  

dat,	  en	  ook	  op	  dit	  punt	  hebben	  we	  een	  wetgevingstraject	  
ingezet.”

EN ANDERS MOETEN WE MAAR EEN MOESTUIN NEMEN? 
“Dat	   moestuinvoorbeeld	   is	   destijds	   uit	   zijn	   verband	  
gerukt	  en	  uitvergroot	  en	  dat	  leverde	  heel	  wat	  vrolijke	  en	  
minder	  vrolijke	  verhalen	  op.	  Maar	  ach,	  dat	  hoort	  bij	  de	  
politiek.	  Het	  ligt	  al	  zo	  lang	  achter	  me.”

JETTA KLIJNSMA IN HET KORT  Jellejetta Klijnsma (58) werd geboren in Drenthe, studeerde in Groningen (sociaaleconomische geschiedenis) 
en verhuisde daarna naar Den Haag, waar zij uitgroeide tot partijcoryfee van de PvdA; tweede op de kandidatenlijst, achter Diederik Samsom. 
Zij begon haar politieke carrière als fractie-assistent van onder andere Marcel van Dam en André van der Louw. Van 1990 tot 2008 was zij ac-
tief in de Haagse gemeentepolitiek, achtereenvolgens als raadslid, wethouder en waarnemend burgemeester. Eind 2008 werd Klijnsma be-
noemd tot staatssecretaris SZW in Balkenende-IV, als vervanger van Aboutaleb, die burgemeester van Rotterdam werd. In 2012 wordt zij op-
nieuw staatsecretaris, in Rutte-II, op hetzelfde departement. Eerder dat jaar was zij werkzaam voor de FNV, als ‘kwartiermaker’ van de commissie 
Nieuwe Vakbeweging. Klijnsma is gehuwd en heeft geen kinderen.
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EENS MET…                          DOOR MARGOT BOUWENS  

Eens	  of	  oneens:	  eens
Wie:	  Richard	  Weurding
Functie:	  sinds	  2006	  algemeen	  directeur	  Verbond	  van	  Verzekeraars	  

“Ik	  ben	  het	  eens	  met	  deze	  stelling.	  Zzp’ers	  kiezen	  weloverwogen	  
voor	  het	  zelfstandig	  ondernemerschap	  en	  daar	  hoort	  de	  veelzeg-‐
gende	  term	  ‘eigen	  risicodrager’	  bij.	  Dat	  houdt	  in	  dit	  geval	  in	  dat	  het	  
goed	  kan	  gaan,	  maar	  dat	  je	  ook	  ziek	  kunt	  worden.	  In	  principe	  ligt	  
dat	  risico	  en	  hoe	  je	  daarmee	  omgaat,	  net	  als	  alle	  andere	  onderne-‐
mersrisico’s,	  geheel	  bij	  de	  ondernemer.	  Hij	  kan	  zich	  daarvoor	  ver-‐
zekeren,	  of	  niet.

Ik	  wil	  dit	  wel	  nuanceren.	  Langdurige	  arbeidsongeschiktheid	  is	  een	  
risico	  dat	  een	  ondernemer	  eigenlijk	  niet	  zelf	  kan	  dragen.	  Hoewel	  er	  
geen	  verzekeringsplicht	  bestaat	  in	  dit	  land,	  zou	  je	  je	  daarvoor	  wel	  
moeten	  verzekeren.	  Een	  arbeidsongeschiktheidsverzekering	  (AOV)	  
staat	  open	  voor	  alle	  ondernemers.	  Voor	  ondernemers	  die	  een	  ge-‐
zondheidsprobleem	  hebben,	  zijn	  er	  vangnetregelingen	  bij	  zowel	  
verzekeraars	  als	  het	  UWV.	  Die	  moet	  je	  echter	  wel	  afsluiten	  binnen	  
een	  bepaalde	  periode	  na	  de	  start	  van	  je	  bedrijf.	  Het	  is	  dus	  belang-‐
rijk	  hier	  op	  tijd	  een	  knoop	  over	  door	  te	  hakken.	  

Belangrijk	  is	  ook,	  en	  dat	  geldt	  voor	  alle	  ondernemers,	  dat	  je	  verder	  
kijkt	  dan	  je	  neus	  lang	  is.	  Oriënteer	  je	  op	  de	  lange	  termijn	  en	  niet	  al-‐
leen	  op	  de	  situatie	  als	  je	  nog	  jong	  en	  sterk	  bent.	  En	  kijk	  niet	  alleen	  
naar	  de	  prijs,	  maar	  ook	  naar	  de	  kwaliteit	  en	  de	  dekking:	  wat	  dek	  
je	  af	  en	  wat	  niet,	  wat	  is	  je	  risicoprofiel	  –	  van	  iemand	  in	  de	  bouw	  is	  
dat	  anders	  dan	  van	  een	  boekhouder	  –	  kun	  je	  een	  langere	  wachttijd	  
zelf	  opvangen,	  et	  cetera.	  Het	  hoeft	  niet,	  maar	  het	  is	  zeker	  aan	  te	  ra-‐
den	  naar	  een	  adviseur	  te	  gaan.	  Een	  autoverzekering	  kun	  je	  zelf	  af-‐
sluiten,	  maar	  een	  AOV	  is	  een	  impactvol	  product,	  het	  is	  complex,	  er	  
moeten	  veel	  afwegingen	  gemaakt	  worden,	  wat	  hulp	  daarbij	  inscha-‐
kelen	  is	  niet	  onverstandig.

Dat	  een	  AOV	  duur	  is,	  wil	  ik	  graag	  relativeren.	  De	  bedragen	  zijn	  goed	  
vergelijkbaar	  met	  wat	  een	  werkgever	  aan	  werknemersverzeke-‐
ringen	  betaalt.	  Ongeveer	  de	  helft	  van	  de	  zzp’ers	  heeft	  een	  AOV.	  Uit	  
onderzoek	  blijkt	  dat	  het	  voor	  de	  helft	  die	  geen	  verzekering	  heeft	  
vaak	  een	  bewuste	  keus	  is,	  bijvoorbeeld	  omdat	  ze	  een	  eigen	  onder-‐
neming	  naast	  een	  dienstverband	  hebben,	  veel	  zzp’ers	  minder	  dan	  
10.000	  euro	  per	  jaar	  verdienen	  of	  omdat	  ze	  niet	  afhankelijk	  zijn	  
van	  het	  eigen	  inkomen.	  Doe	  je	  risicovol	  werk	  en	  is	  je	  inkomen	  laag,	  
dan	  kan	  de	  afweging	  lastig	  zijn.	  Mijn	  advies	  is	  dan	  te	  kijken	  naar	  
een	  goede	  balans	  tussen	  prijs,	  kwaliteit	  en	  dekking.”	  

 
ZIEKTE IS EEN ONDERNEMERSRISICO,   DAT MOET DE ZZP’ER ZELF BETALEN
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ONEENS MET…

Eens	  of	  oneens:	  oneens
Wie:	  Paul	  Ulenbelt
Functie:	  Tweede	  Kamerlid	  voor	  de	  SP,	  woordvoeder	  Sociale	  Zaken	  
sinds	  2006.	  Tussen	  1999	  en	  2004	  initiatiefnemer	  en	  bestuurder	  Bureau	  
Beroepsziekten	  van	  de	  FNV.	  Van	  1991	  tot	  2000	  werkzaam	  bij	  FNV	  
Bondgenoten	  op	  het	  terrein	  van	  arbeidsomstandigheden	  en	  sociale	  
zekerheid.	  

“Stel	  je	  hebt	  twee	  dakdekkers,	  een	  is	  in	  loondienst	  en	  een	  werkt	  als	  zzp’er.	  
Voor	  de	  dakdekker	  in	  loondienst	  betaalt	  de	  werkgever	  WIA-‐premie	  en	  
bij	  ziekte	  betaalt	  hij	  het	  loon	  door.	  De	  zzp’er	  verzekert	  zich	  niet	  tegen	  ar-‐
beidsongeschiktheid,	  want	  dat	  is	  te	  duur.	  Dat	  niet-‐verzekeren	  heeft	  twee	  
gevolgen.	  Het	  eerste	  is	  dat	  als	  de	  zzp’er	  zonder	  arbeidsongeschiktheids-‐
verzekering	  (AOV)	  van	  het	  dak	  valt	  en	  blijvend	  arbeidsongeschikt	  raakt,	  
hij	  langdurig	  in	  de	  bijstand	  komt,	  wat	  ten	  laste	  komt	  van	  alle	  belastingbe-‐
talers.	  Dat	  is	  duur	  voor	  de	  belastingbetaler	  en	  jaren	  in	  de	  bijstand	  is	  ook	  
zeker	  geen	  lolletje.	  Veel	  zzp’ers	  onderschatten	  de	  kans	  op	  arbeidsonge-‐
schiktheid,	  terwijl	  een	  op	  de	  tien	  mensen	  die	  werken	  het	  risico	  loopt	  ar-‐
beidsongeschikt	  te	  worden.	  De	  kans	  op	  arbeidsongeschiktheid	  is	  daarmee	  
groter	  dan	  de	  kans	  dat	  je	  de	  Staatsloterij	  wint.

Het	  tweede	  gevolg	  is	  dat	  de	  werknemer	  duurder	  is	  dan	  de	  zzp’er	  die	  on-‐
der	  andere	  door	  zich	  niet	  te	  verzekeren,	  zijn	  tarief	  laag	  kan	  houden.	  
Daarbij	  hebben	  werknemers	  ook	  nog	  bepaalde	  rechten	  die	  zzp’ers	  niet	  
hebben.	  Dit	  maakt	  het	  voor	  werkgevers	  aantrekkelijker	  om	  een	  zzp’er	  in	  
te	  huren	  dan	  iemand	  in	  loondienst	  te	  nemen.	  Het	  uitgangspunt	  moet	  ei-‐
genlijk	  zijn:	  waar	  een	  werknemer	  en	  een	  zzp’er	  hetzelfde	  werk	  doen,	  
moeten	  ze	  gelijk	  behandeld	  worden.	  

Op	  korte	  termijn	  kan	  het	  probleem	  rondom	  een	  verplichte	  AOV	  op	  de	  vol-‐
gende	  manier	  opgelost	  worden:	  de	  zzp’er	  laat	  zijn	  BSN	  bij	  de	  opdracht-‐
gever	  achter	  en	  die	  betaalt	  op	  basis	  van	  de	  factuur	  (een	  deel	  van)	  de	  pre-‐
mie	  van	  de	  AOV.	  Voor	  de	  werkgever	  is	  dat	  vrij	  eenvoudig	  te	  doen.	  Je	  hoeft	  
alleen	  te	  controleren	  of	  hij	  het	  ook	  echt	  doet.	  De	  verzekering	  wordt	  on-‐
dergebracht	  bij	  het	  UWV	  wat	  de	  zzp’er	  gelijk	  een	  enorme	  rompslomp	  be-‐
spaart,	  want	  het	  kiezen	  van	  een	  AOV	  is	  een	  hele	  klus.	  

Zzp’ers	  die	  iets	  bijzonders	  kunnen,	  een	  unieke	  vaardigheid	  aanbieden,	  en	  
die	  dus	  een	  behoorlijke	  prijs	  kunnen	  vragen,	  vind	  ik	  een	  ander	  verhaal.	  
Die	  kunnen	  dit	  ondernemersrisico	  zelf	  wel	  dragen.	  Voor	  veel	  zzp’ers,	  ze-‐
ker	  in	  de	  bouw	  maar	  ook	  de	  mensen	  die	  voor	  TNT	  pakjes	  rondbrengen,	  
vrachtwagenchauffeurs	  et	  cetera,	  is	  het	  zelfstandig	  ondernemerschap	  
geen	  vrijwillige	  keuze,	  maar	  een	  noodgedwongen	  situatie.	  Zzp’ers	  in	  deze	  
en	  soortgelijke	  beroepen	  moet	  je	  eigenlijk	  als	  werknemers	  beschouwen	  
en	  onderbrengen	  in	  een	  verplichte	  collectieve	  regeling.”

 
ZIEKTE IS EEN ONDERNEMERSRISICO,   DAT MOET DE ZZP’ER ZELF BETALEN
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Josette	   Dijkhuizen	   is	   ondernemerschapsadviseur	   en	  
wetenschapper.	   “Zzp’ers	   hebben	   geen	   directe	   colle-‐
ga’s	  om	  zich	  heen	  waar	  ze	  mee	  kunnen	  sparren	  en	  van	  
gedachten	  kunnen	  wisselen.	  Maar	  hebben	  daar	  soms	  
wel	  behoefte	   aan.	  Daar	   sta	   ik	   ze	  dan	   in	  bij.”	  Als	  we-‐
tenschapper	  deed	  Dijkhuizen	  afgelopen	  vier	   jaar	  on-‐
derzoek	   naar	   het	   succes	   en	   geluk	   van	   ondernemers	  
in	  Nederland.	  “Die	  kennis	  en	  ook	  mijn	  gedachtegoed	  
geef	   ik	   graag	   terug	   aan	   de	   markt	   als	   ondernemer-‐
schapsadviseur	   en	   door	  middel	   van	   columns,	   blogs,	  
boeken,	  lezingen	  en	  gastcolleges	  over	  de	  hele	  wereld.”	  
Daarnaast	  runt	  Dijkhuizen	  ook	  nog	  een	  sociale	  onder-‐
neming.	  “Ik	  help	  vrouwen	  uit	  de	  opvang	  met	  het	  ver-‐
wezenlijken	  van	  hun	  droom	  om	  een	  eigen	  bedrijf	   te	  
beginnen.”

PASSIE
In	  2012	  werd	  ze	  door	  de	  minister	  van	  Buitenlandse	  
Zaken	  benoemd	  tot	  vrouwenvertegenwoordiger	  in	  de	  
Koninkrijksdelegatie	   naar	   de	   Algemene	   Vergadering	  
van	   de	   Verenigde	   Naties.	   “Daar	   heb	   ik	   namens	   de	  
Nederlandse	  vrouwen	  de	  regeringsleiders	  toegespro-‐
ken	  over	  meer	  ondernemerschap	  bij	  vrouwen	  wereld-‐
wijd.	  Dat	  was	  echt	  een	  fantastische	  ervaring.”	  
Alles	   wat	   met	   ondernemerschap	   te	   maken	   heeft	  
draagt	  Dijkhuizen	  een	  warm	  hart	  toe.	  “Dat	  is	  mijn	  pas-‐
sie,	   mensen	   motiveren,	   inspireren	   en	   adviseren	   om	  
meer	  uit	  hun	  ondernemerschap	  te	  halen	  of	  ze	  te	  hel-‐
pen	  een	  onderneming	  te	  starten.”

ZIEK 
En	  toen	  werd	  Dijkhuizen	  vorig	  jaar	  ziek.	  “Ik	  had	  een	  
knobbel	  op	  mijn	  schildklier.	  Uiteindelijk	  bleek	  dat	  niet	  
ernstig	  te	  zijn	  en	  was	  ik	  maar	  kort	  uit	  de	  running,	  maar	  
dat	  wist	   ik	  op	  dat	  moment	  niet.	  Het	  was	  wel	  schrik-‐
ken,	  je	  realiseert	  je	  ineens:	  ik	  kan	  ook	  ziek	  worden.”
Het	   werk	   lag	   van	   het	   een	   op	   andere	   moment	   stil.	  
“Gelukkig	  was	  het	  in	  de	  zomerperiode,	  dan	  is	  het	  al-‐
tijd	   rustig.	   Ik	   kon	  het	   in	  de	  herfst	   gemakkelijk	  weer	  
oppakken.	   Ik	   kon	   mijn	   mail	   gewoon	   beantwoorden	  
en	  al	  vrij	  snel	  melden	  dat	  ik	  herstellende	  was	  en	  alle	  
gemaakte	  afspraken	  konden	  gewoon	  door	  gaan.	  Mijn	  
werk	  is	  redelijk	  uniek:	  het	  is	  een	  combinatie	  van	  een	  

aantal	   onderdelen.	   Voor	  mij	   geen	   tien	   anderen,	   dus	  
dat	   voelt	   fijn	   en	   geeft	   rust.	   Ik	  heb	   tien	   jaar	   geïnves-‐
teerd	   in	  mijn	  bedrijf	  en	  dat	  betaalt	  zich	  op	  zo’n	  mo-‐
ment	  dan	  terug.”

SPAARDER
Verzekerd	   tegen	   arbeidsongeschiktheid	   is	   ze	   niet.	  
Waarom	   eigenlijk	   niet?	   “Dat	   is	   een	   bewuste	   keuze.	  
Ik	  heb	  er	  veel	  over	  nagedacht,	  de	  risico’s	  afgewogen	  
en	   ik	  ben	   tot	  de	  conclusie	  gekomen	  dat	  dit	  voor	  mij	  
niets	  toevoegt.	  Ik	  ben	  een	  spaarder,	  dus	  financieel	  heb	  
ik	  een	  buffer	  zodat	  ik	  het	  een	  tijdje	  kan	  uitzingen.	  En	  
ik	  spaar	  ook	  het	  geld	  dat	  ik	  anders	  aan	  een	  verzeke-‐
ring	  kwijt	  ben.	  Als	  ik	  fysiek	  ziek	  wordt,	  kan	  ik	  het	  een	  
tijd	  opvangen	  omdat	  ik	  voornamelijk	  met	  mijn	  hoofd	  
werk.	  En	  als	  daar	  wat	  mee	  gebeurt,	  houdt	  het	  sowie-‐
so	  op.	  Mocht	  ik	  echt	  langdurig	  ziek	  worden,	  dan	  moet	  
ik	  keuzen	  maken.	  Misschien	  moet	  ik	  dan	  wel	  mijn	  huis	  
verkopen,	  maar	  dat	  is	  dan	  zo.	  Ik	  ben	  me	  bewust	  van	  
mijn	   kwetsbaarheid,	  maar	   ben	   ook	   een	   rasoptimist:	  
mijn	  glas	   is	  altijd	  halfvol.	  Daarnaast	  heb	  ik	  een	  goed	  
sociaal	  vangnet	  om	  me	  heen.	  Mijn	  familie	  staat	  altijd	  
voor	  me	  klaar.”

DICHTTIMMEREN 
Is	   dat	   niet	   een	   tikkeltje	   naïef	   gedacht	   allemaal?	  
“Misschien	  wel,	  maar	   ik	   heb	   het	   echt	   afgewogen.	   In	  
Nederland	  zitten	  we	  zo	  in	  elkaar	  dat	  we	  alles	  wat	  we	  
hebben	   niet	   meer	   willen	   afstaan,	   dat	   timmeren	   we	  
allemaal	  dicht.	  Dat	  heb	  ik	  niet	  zo,	  ondernemen	  is	  nu	  
eenmaal	   risico	   lopen.	   Me	   niet	   verzekeren	   tegen	   ar-‐
beidsongeschiktheid	   is	  voor	  mij	  een	  gecalculeerd	  ri-‐
sico.	  Ondanks	  dat	   ik	  vorig	   jaar	  een	   tijdje	  uit	  de	  run-‐
ning	  ben	  geweest,	  ben	  ik	  daar	  niet	  anders	  over	  gaan	  
denken.	  Let	  wel,	  ik	  propageer	  niet	  dat	  iedereen	  daar	  
zo	  mee	  om	  moet	  gaan.	  Iedereen	  moet	  kijken	  naar	  zijn	  
eigen	  situatie	  en	  afwegen	  wat	  voor	  hem	  of	  haar	  per-‐
soonlijk	  het	  best	  is.	  Je	  moet	  je	  goed	  laten	  voorlichten,	  
dat	  heb	  ik	  ook	  gedaan,	  en	  de	  keuze	  die	  je	  maakt,	  moet	  
je	  bewust	  maken.	  Je	  moet	  het	  niet	  ‘laten	  waaien’	  want	  
dan	  kom	  je	  voor	  verrassingen	  te	  staan	  als	  je	  ziek	  bent.”

Je wel of niet verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid? Josette 
Dijkhuizen (45) koos er welbewust voor om dat niet te doen. “Een 
keuze waar ik nog steeds achter sta, ondanks dat ik vorig jaar een 
tijdje uit de running ben geweest.” DOOR RIA HARMELINK
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Dit keer in Wikken en wegen de vraag: op welke 
wijze kan ik mij als zelfstandige indekken tegen 
het risico van arbeidsongeschiktheid en welke 
factoren moet ik meewegen bij de beslissing hierin? 

DOOR IRENE VAN HEST EN MARCEL VAN DER ZANDE

Een	  zelfstandige	  die	  niets	  heeft	  ondernomen	  tegen	  het	  
risico	  van	  arbeidsongeschiktheid	  moet	  in	  een	  voorko-‐
mend	  geval	  zijn	  eigen	  vermogen	  aanspreken	  om	  het	  
inkomensverlies	  te	  dekken.	  Als	  dat	  vermogen	  niet	  toe-‐
reikend	  is	  of	  ontbreekt,	  zal	  hij	  zijn	  aangewezen	  op	  een	  
bijstandsuitkering.

MOGELIJKHEDEN 
Globaal	  gesteld	  kan	  de	  zelfstandige	  kiezen	  uit	  vier	  mo-‐
gelijkheden	   (de	  mogelijkheid	   van	   niets	   doen	   buiten	  
beschouwing	  gelaten)	  namelijk:	  

De	   laatste	   twee	   mogelijkheden	   bespreken	   we	   kort,	  
we	  richten	  ons	  in	  dit	  artikel	  vooral	  op	  de	  eerste	  twee	  
opties.	  

UWV –Voor	  wat	  betreft	  de	  vrijwillige	  verzekering	  bij	  
het	  UWV	  geldt	  dat	  die	  openstaat	  voor	  startende	  on-‐
dernemers	  die	  uit	   een	   loondienstverband	  komen	  en	  
zich	   binnen	   dertien	   weken	   hiervoor	   hebben	   aange-‐
meld.	  De	  premie	  van	  deze	  verzekering	  is	  relatief	  hoog.	  
Ondernemers	   die	   om	   gezondheidsredenen	   worden	  
uitgesloten	   van	   een	   ‘gewone’	   AOV,	  worden	   door	   het	  
UWV	  wel	  geaccepteerd.	  

Pensioenregeling ! De	   ZZP	   Pensioenregeling	   bestaat	  
sinds	   1	   januari	   2015.	   Het	   is	  mogelijk	   om	   het	   opge-‐
bouwde	   pensioenvermogen	   aan	   te	   spreken	   in	   geval	  
van	   langdurige	   arbeidsongeschiktheid.	   Het	   doel	   van	  
de	   ZZP	   pensioenregeling	   wordt	   hiermee	   wel	   in	   be-‐
paalde	  mate	  voorbij	  gestreefd,	  want	  het	  risico	  bestaat	  
dat	  de	  voorziening	  voor	  de	  oude	  dag	  op	  de	  pensioen-‐
datum	  niet	  toereikend	  is	  of	  –	   in	  het	  ergste	  geval	  –	   is	  
opgesoupeerd.	  

AOV"KEUZES
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TWEE UITERSTEN?
Resten	  nog	   twee	  –	   in	   theorie	   –	  uitersten:	  de	  arbeids-‐
ongeschiktheidsverzekering	   en	   het	   broodfonds.	   Twee	  
uitersten	  omdat	  het	  broodfonds	   is	  gebaseerd	  op	  soli-‐
dariteit	   en	   vertrouwen,	   terwijl	   de	   arbeidsongeschikt-‐
heidsverzekering	   veel	  meer	   is	   gebaseerd	   op	   controle	  
en	  uitsluiting.	  

Het broodfonds – Een	   broodfonds	   is	   een	   vereniging	  
(met	   beperkte	   rechtsbevoegdheid)	   van	   twintig	   tot	  
vijftig	  leden,	  met	  als	  doel	  het	  verzorgen	  van	  schenkin-‐
gen	  aan	  leden	  in	  geval	  van	  ziekte/arbeidsongeschikt-‐
heid.	   De	   vereniging	  werkt	   als	   een	   schenkkring.	  Wie	  
ziek	  is	  krijgt	  van	  alle	  leden	  gedurende	  maximaal	  twee	  
jaar	  een	  bedrag	  geschonken.	  Dat	  bedrag	  is	  bedoeld	  om	  
te	  voorzien	  in	  het	  eerste	  levensonderhoud;	  een	  basis-‐
voorziening	   dus.	   Alle	   leden	   van	   de	   vereniging	   heb-‐
ben	   een	   eigen	   broodfondsrekening	   bij	   een	   bepaalde	  
bank,	  waarop	  ze	  maandelijks	  hun	  eigen	  inleg	  storten.	  
De	  hoogte	  van	  die	  inleg	  is	  afhankelijk	  van	  de	  gewenste	  
uitkering	  in	  geval	  van	  ziekte.	  Er	  is	  sprake	  van	  een	  (be-‐
perkte)	  keuze	  uit	  een	  aantal	  vaste	  maandbedragen	  en	  
het	  hoogste	  uitkeringsbedrag	  ligt	  rond	  de	  €	  2500,-‐	  per	  
maand.	  De	  hele	  uitvoering	  vindt	  plaats	  binnen	  het	  ver-‐
band	  van	  de	  vereniging.	  	  	  	  	  	  	  

AOV – Bij	  een	  arbeidsongeschiktheidsverzekering	  sluit	  
de	   zzp’er	   een	  overeenkomst	  met	   een	  verzekeraar.	  Hij	  
kan	   daarbij	   kiezen	   uit	   verschillende	   dekkingsgraden	  
en	  daaraan	  gekoppelde	  premies.	  Er	  is	  sprake	  van	  maat-‐
werk,	  afgestemd	  op	  de	  individuele	  wensen	  en	  mogelijk-‐
heden	  van	  de	  verzekerde.	  
Verzekeraars	   hanteren	   een	   vergaande	   (medische)	   in-‐
formatieplicht	  bij	  aanvraag	  van	  de	  verzekering	  en	  een	  
medewerkingsplicht	   aan	   herstel/re-‐integratie	   bij	   ar-‐
beidsongeschiktheid.	  Bij	   ‘overtreding’	   van	  deze	  plich-‐
ten	  volgen	  meestal	  zware	  sancties.	  

CONCLUSIE
Of	  u	  een	  voorziening	  voor	  arbeidsongeschiktheid	  no-‐
dig	   hebt	   en,	   zo	   ja,	   welke	   voorziening	   het	   best	   bij	   u	  
past,	   ligt	   aan	  uw	  persoonlijke	   situatie,	   uw	   financiële	  
mogelijkheden,	   uw	   risico	   op	   arbeidsongeschiktheid	  
en	  in	  het	  geval	  van	  het	  broodfonds,	  de	  (on)mogelijk-‐
heden	  binnen	  uw	  branche.	   Een	   combinatie	   van	  AOV	  
en	  broodfonds	  is	  ook	  mogelijk.	  U	  kunt	  als	  zelfstandi-‐
ge	  bijvoorbeeld	  een	  AOV	  afsluiten	  met	  een	  eigen	  risico	  
van	  twee	  jaar.	  Dit	  kan	  behoorlijk	  schelen	  in	  de	  premie.	  
Voor	   deze	   periode	   van	   twee	   jaar	   zou	   u	   zich	   kunnen	  
aansluiten	  bij	  een	  broodfonds.
Kortom,	  er	  is	  veel	  mogelijk.	  Vraag	  zo	  nodig	  advies	  aan	  
een	  deskundige.

AFWEGINGEN
DE BELANGRIJKSTE AFWEGINGEN BIJ DE KEUZE VOOR EEN 
BROODFONDS OF EEN AOV OP EEN RIJ:

Broodfonds

fiscaal aftrekbaar.

voorwaarde is dat de deelnemer op het moment van instappen in staat is 
om arbeid te verrichten en inkomen te genereren.

onbelast. 

AOV

 
bedrag/percentage (er geldt dus geen absoluut maximum). De uitkering 
is belast.  

fiscaal aftrekbaar. 

(bijvoorbeeld een lange eigen-risicotermijn).

gedurende looptijd verzekering.

zijn mogelijk.



pagina 14 | maart 2015

ACHTER DE SCHERMEN

Op	  18	  maart	  2013	  schrijft	  staatssecretaris	  Klijnsma	  aan	  
de	  Kamer	  dat	  zelfstandigen	  zelf	  verantwoordelijk	  zijn	  
voor	  hun	  pensioen,	  maar	  dat	  er	  volgens	  haar	  te	  weinig	  
pensioen	  wordt	   opgebouwd.	   In	   dezelfde	   brief	   noemt	  
de	  staatssecretaris	  de	  mogelijkheid	  van	  een	  –	  vrijwil-‐
lige	  –	  collectieve	  pensioenregeling	  voor	  zelfstandigen.	  
De	   overheid	   en	   zelfstandigenorganisaties	   starten	   een	  
werkgroep	  om	  een	  –	  vrijwillige	  –	   collectieve	   regeling	  
binnen	  de	  derde	  pijler	  in	  het	  leven	  te	  roepen.

KRITISCH
FNV	   Zelfstandigen	   reageert	   kritisch	   op	   de	   brief	   van	  
Klijnsma;	  het	  gaat	  ons	  niet	  ver	  genoeg.	  Het	  is	  een	  mooi	  
gebaar,	  maar	  we	  hadden	  liever	  gezien	  dat	  de	  staatsse-‐
cretaris	  zich	  zou	  committeren	  aan	  de	  borging	  van	  een	  

goede	  pensioenvoorziening	  voor	   zzp’ers	   in	  de	   twee-‐
de	  pijler	  (zie	  www.fnvzzp.nl	  voor	  onze	  standpunten).	  
Een	  vrijwillig	  pensioen	  in	  de	  tweede	  pijler	  zit	  er	  ech-‐
ter	  niet	  in.	  FNV	  Zelfstandigen	  gaat	  actief	  aan	  de	  slag	  in	  
de	  werkgroep.
Samen	   met	   PZO-‐ZZP,	   Stichting	   ZZP	   Nederland	   en	  
Zelfstandigen	  Bouw	  overleggen	  we	  	  met	  de	  ministeries	  
van	  Financiën	  en	  Sociale	  Zaken	  en	  Werkgelegenheid.	  
Ook	   laten	  we	  ons	   regelmatig	   informeren	  en	   inspire-‐
ren	  door	  pensioendeskundigen	  en	  gaan	  we	  op	  de	  kof-‐
fie	   bij	   de	   Stichting	   van	   de	  Arbeid	   en	   andere	   organi-‐
saties.	  Naast	  overleg	  over	  de	  inhoud	  van	  de	  regeling,	  
zoeken	  we	   naar	   een	   partij	   die	   uitvoering	   kan	   geven	  
aan	  onze	  wensen	  in	  een	  passend	  (pensioen)product.	  
Uiteindelijk	  is	  de	  keuze	  gevallen	  op	  APG	  en	  Loyalis.

ZZP PENSIOENREGELING

later	  zelfstandig	  
Nu	  zelfstandig,	  

De ZZP Pensioenregeling is een feit. Het zal u niet zijn ontgaan dat 
met ingang van 1 januari van dit jaar zelfstandigen kunnen meedoen 
met deze regeling. Zo’n regeling is niet van de ene op de andere dag 
gerealiseerd. Achter de schermen is er veel werk verzet. We nemen u 
graag mee in het ontstaan van de regeling. DOOR JOSIEN VAN BREDA
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ACHTER DE SCHERMEN

Leg zzp’ers niet iets op wat 
ze beperkt in de manier waarop 
ze hun financiën willen regelen

LAGE KOSTEN
Over	  de	  uitgangspunten	  zijn	  de	  werkgroep	  en	  de	  mi-‐
nisteries	  het	  snel	  eens:	  het	  moet	  een	  regeling	  voor	  en	  
door	  zelfstandigen	  worden	  met	  lage	  en	  transparante	  
kosten.	  Belangrijke	  uitgangspunten	  zijn	  verder:	  de	  re-‐
geling	  moet	  vrijwillig	  zijn	  en	  het	  opgebouwde	  pensi-‐
oen	  hoeft	  niet	  te	  worden	  aangesproken	  bij	  bijstand	  of	  
faillissement.
Dit	  laatste	  blijkt	  een	  lastig	  punt.	  Het	  ministerie	  wil	  de	  
antimisbruikbepalingen	   zo	   streng	  maken	   dat	   het	   in	  
feite	  onmogelijk	  zou	  worden	  om	  jaarlijks	  wisselende	  
bedragen	   in	   te	   leggen.	   Uiteindelijk	   zijn	  we	   tot	   over-‐
eenstemming	  gekomen.	  

NIET ACHTEROVERLEUNEN
Kunnen	   we	   achteroverleunen	   nu	   het	   ZZP	   Pensioen	  
een	  feit	  is?	  Nee,	  beslist	  niet.	  In	  de	  SER	  wordt	  de	  laatste	  
hand	  gelegd	  aan	  een	  advies	  over	  de	  toekomst	  van	  ons	  
pensioenstelsel,	   het	   ministerie	   heeft	   een	   Nationale	  
Pensioendialoog	  gehouden	  en	  uit	  allerlei	  meer	  en	  min-‐
der	  onverwachte	  hoeken	  komen	  opinies	  over	  zzp’ers	  
en	  hun	  pensioen.	  Vaak	  is	  de	  strekking	  dat	  zzp’ers	  ver-‐
plicht	  pensioen	  op	  zouden	  moeten	  bouwen.	  Wij	   zijn	  
van	  mening	  dat	  pensioen	  vrijwillig	  moet	  blijven.	  Laat	  
zzp’ers	   zelf	   beslissen	   hoe	   zij	   hun	   oudedagsvoorzie-‐
ning	  willen	  regelen.	  

Kijk	  voor	  meer	  informatie	  over	  de	  ZZP	  Pensioenregeling	  
op	   www.zzppensioen.nl.	   Via	   de	   pensioencalculator	  
kunt	  u	  zelf	  snel	  en	  eenvoudig	  berekenen	  hoe	  uw	  pen-‐
sioen	  eruit	  kan	  zien.

Josien	  van	  Breda	  is	  
senior	   beleidsadviseur	   bij	  
FNV	  Zelfstandigen.
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PARTNERS IN ONDERNEMEN

Iedereen	  kan	  ziek	  worden.	  Maar	  als	  zzp’er	  valt	  u	  bij	  

ziekte	  niet	  binnen	  de	  inkomensbescherming	  van	  de	  

Ziektewet.	  Wilt	  u	  inkomensverlies	  door	  ziekte	  voor-

komen,	  dan	  zult	  u	  een	  arbeidsongeschiktheidsverze-

kering	  moeten	  afsluiten.	  

IS HET ECHT NODIG?
Wettelijk	   verplicht	   is	   het	   niet	   om	   je	   te	   verzekeren	   tegen	  
arbeidsongeschiktheid.	  Maar	  meestal	   is	  het	  wel	  verstan-‐
dig.	  Het	  gemis	  aan	   inkomen	  door	  arbeidsongeschiktheid	  
is	  namelijk	  niet	  te	  voorspellen.	  Heeft	  u	  zo’n	  grote	  financi-‐
ele	  buffer	  dat	  u	  lange	  tijd	  kunt	  overbruggen	  zonder	  inko-‐
men,	  dan	  is	  zo’n	  verzekering	  minder	  hard	  nodig.	  Maar	  he-‐
laas	  geldt	  dat	  slechts	  voor	  weinig	  mensen.	  

HOE GROOT IS HET RISICO?
‘Ja	  maar’,	  zeggen	  veel	  zzp’ers,	   ‘als	   ik	  ziek	  word,	  val	   ik	  ge-‐
woon	  terug	  op	  het	  inkomen	  van	  mijn	  partner’.	  Dat	  is	  maar	  
zelden	  haalbaar	  of	  wenselijk.	  Gemiddeld	  echter	  krijgt	  elke	  
Nederlander	  eens	  in	  de	  acht	  jaar	  met	  langdurige	  ziekte	  te	  
maken.	  Bij	  zzp’ers	  in	  de	  bouw	  is	  het	  risico	  groter,	  maar	  ook	  
als	   consultant	   kun	   je	   een	   burn-‐out	   krijgen,	   waardoor	   je	  
maandenlang	  uit	  de	  running	  bent.	  En	  net	  zo	  lang	  zonder	  
inkomen	  zit.	  

HOE WERKT EEN AOV?
De	   dekking	   van	   een	   arbeidsongeschiktheidsverzekering,	  
dus	  ook	  de	  premie,	  bepaalt	  u	  zelf.	  Kunt	  u	  door	  ziekte	  niet	  
werken,	  dan	  krijgt	  u	  een	  uitkering	  van	  de	  verzekeraar.	  De	  
ingangsdatum	  en	  de	  hoogte	  ervan	  heeft	  u	  zelf	  vastgelegd.	  
Wat	  de	  uitkering	  verder	  bepaalt,	   is	  de	  mate	  waarin	  u	  ar-‐
beidsongeschikt	   bent.	  Dit	   kan	   per	   geval	   verschillen.	  Met	  
een	   hernia	   of	   burn-‐out	   kunnen	   weinigen	   doorwerken.	  
Maar	  bijvoorbeeld	  met	  een	  gebroken	  been	  kan	  de	  een	  nog	  
wel	  schrijfwerk	  doen,	  terwijl	  de	  ander	  geen	  klanten	  meer	  
kan	  bezoeken,	  om	  over	  werken	   in	  de	  bouw	  nog	  maar	   te	  
zwijgen.	  

SNEL GENEZEN, BETER NOG: VOORKOMEN
Een	   uitkering	   bij	   ziekte	   is	   een	   geruststellende	   gedachte,	  
maar	  als	  zzp’er	  wilt	  u	  zo	  snel	  mogelijk	   	  weer	  op	  de	  been	  
zijn.	  De	   verzekeraar	   kan	  u	  daarbij	   begeleiden.	  Denk	   aan	  
bemiddeling	   bij	   wachtlijsten	   in	   de	   zorg.	   Of	   –	  mocht	   dat	  
nodig	  zijn	  –	  het	   inschakelen	  van	  een	  arbeidsdeskundige,	  
psycholoog	  of	  houdingexpert.	  Nog	  beter	   is	  het	  om	  ziekte	  
te	  voorkomen	  door	  gezond	  en	  verstandig	  te	  werken.	  Ook	  
daarbij	  kan	  de	  verzekeraar	  u	  ondersteunen.	  

VOORDEEL
Voor	   FNV	   Zelfstandigen	   heeft	   Achmea	   een	   speciale	   ar-‐
beidsongeschiktheidsverzekering	   voor	   zzp’ers	   ontwik-‐
keld,	  kortweg	  ZZP	  AOV.	  Leden	  krijgen	  10%	  korting	  op	  de	  
premie.	  Achmea	  biedt	  deze	  verzekeringen	  aan	  via	  Centraal	  
Beheer	   en	   Zilveren	   Kruis.	   Kijk	   voor	  meer	   informatie	   op	  
www.fnvzzp.nl/zzp-‐voordeel.

Via FNV Zelfstandigen krijgt u bij Centraal Beheer en Zilveren Kruis

situatie.

FNV Zelfstandigen werkt samen met diverse partijen om 
haar leden kwalitatief goede aanbiedingen te kunnen doen. 
Op het gebied van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen 
werken we samen met Achmea en Movir. 

ZIEK ZIJN ALS ZZP’ER: 
RISICO EN REMEDIE
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TIPS & TRICKS | KIKI VERBEEK

Waarom iedereen luistert als je over 
seks praat & 10 andere manieren om jezelf 
krachtig te profileren van Kiki Verbeek, 
uitgeverij Thema, 2014). 

HOE JE BLOGGEND DE 
OMZET VERDUBBELT
Klantenwervend	  bloggen	  is	  dé	  ideale	  vorm	  van	  acquisitie	  

voor	  zzp’ers.	  Je	  staat	  versteld	  van	  het	  resultaat:	  een	  groot	  

publiek,	  meer	  klanten,	  meer	  omzet.	  7	  goede	  redenen	  om	  

te	  bloggen	  op	  een	  rij.

1. JE BENT ZICHTBAAR ALS EXPERT
Een	  expert	  is	  iemand	  die	  niet	  alleen	  veel	  doet	  in	  een	  specifiek	  
vakgebied,	  maar	  daarover	  ook	  van	  alles	  te	  zeggen	  heeft.	  Zeg	  
niet	  dat	  je	  goed	  bent,	  maar	  laat	  zien	  dat	  je	  goed	  bent.	  ‘Show	  
not	  tell’.

2. JE BENT IN CONTACT MET JE NETWERK
Bloggen	  is	  iets	  van	  je	  laten	  horen.	  Niet	  zomaar	  iets:	  je	  deelt	  in-‐
houd.	  Zo	  blijf	  je	  op	  een	  natuurlijke	  en	  niet-‐opdringerige	  ma-‐
nier	  aanwezig	  in	  het	  hoofd	  van	  de	  mensen	  in	  je	  netwerk.

3. JE BENT VAN WAARDE VOOR JE NETWERK
Jij	  hebt	  kennis	  en	  ervaring	  waarmee	  je	  een	  ander	  kunt	  helpen.	  
Die	  kennis	  en	  ervaring	  ga	  je	  weggeven.	  Je	  kunt	  nooit	  te	  veel	  
weggeven.	  

4. JE BOUWT AAN EEN ARCHIEF VAN EIGEN ARTIKELEN
Wie	  schrijft	  die	  blijft.	  Bouwen	  aan	  een	  archief	  van	  eigen	  ar-‐
tikelen	  over	  je	  vak	  is	  bouwen	  aan	  jezelf	  als	  professional.	  Dat	  
voelt	  niet	  alleen	  betrokken,	  dat	  ziet	  er	  ook	  betrokken	  uit.	  
Aantrekkelijk	  dus.

5. JE BOUWT EXPERTSTATUS OP
Door	  je	  kennis,	  ervaring	  en	  inzicht	  met	  anderen	  te	  delen,	  voeg	  
je	  waarde	  toe	  aan	  je	  netwerk.	  Anderen	  worden	  daar	  beter	  
van,	  en	  jij	  ook.	  Blog	  voor	  blog	  bouw	  je	  expertstatus	  op.

6. JE VERDIEPT JEZELF ALS PROFESSIONAL
Schrijvend	  verdiep	  je	  je	  denken	  over	  je	  vak.	  Schrijven	  zet	  je	  
ertoe	  aan	  een	  kwestie	  te	  doorgronden.	  Zo	  stoot	  je	  door	  naar	  
een	  andere	  laag	  in	  jezelf	  als	  professional.

7. KLANTEN KOMEN VANZELF NAAR JE TOE
Bloggen	  geeft	  je	  een	  natuurlijke	  aantrekkingskracht.	  Je	  bent	  
jezelf,	  je	  doet	  wat	  je	  het	  liefste	  doet	  en	  je	  schrijft	  daar	  af	  en	  
toe	  iets	  over	  wat	  je	  met	  anderen	  deelt.	  Dit	  is	  zo	  aangenaam	  
en	  overtuigend	  in	  zijn	  eenvoud	  dat	  klanten	  vanzelf	  naar	  jou	  
toekomen	  met	  hun	  vraag	  in	  plaats	  van	  dat	  jij	  achter	  hen	  aan	  
hoeft	  te	  lopen.

Kiki	  Verbeek	  |	  GLASHELDERVERHAAL	  brengt	  zelfstandige	  
professionals	  in	  korte	  tijd	  tot	  concrete,	  direct	  bruikbare,	  glas-‐
heldere	  profielteksten	  van	  hoge	  kwaliteit.	  www.glashelderver-‐
haal.nl	  

Sinds	  1	  februari	  2015	  biedt	  arbeidsongeschiktheids-

verzekeraar	  Movir	  de	  Soepel&Zeker	  AOV.	  Deze	  com-

pleet	  nieuw	  ontwikkelde	  AOV	  is	  op	  maat	  gemaakt	  

voor	  alle	  zelfstandig	  ondernemers.	  Leden	  van	  FNV	  

Zelfstandigen	  profiteren	  extra.	  

Het	  nieuwe	  product	  combineert	  volgens	  Movir	  de	  drie	  be-‐
langrijkste	  behoeften	  van	  de	  ondernemer	  als	  het	  gaat	  om	  
verzekeren,	   namelijk	   flexibiliteit,	   vrijheid	   en	   zekerheid.	  
Movir-‐directeur	  Louis	  van	  Drunen:	  “‘We	  hebben	  goed	  ge-‐
keken	  naar	  de	  wensen	  en	  eisen	  van	  deze	  ondernemers	  en	  
op	  basis	  daarvan	  een	  volledig	  nieuwe	  AOV	  ontwikkeld.”‘
De	  Soepel&Zeker	  AOV	  heeft	  een	  unieke	  samenstelling,	  na-‐
melijk	  een	  dekking	  met	  een	  maximale	  uitkeringsduur	  van	  
drie	   jaar	   én	   een	   langlopende	   dekking	  met	   een	  maxima-‐
le	  uitkeringsduur	  tot	  de	  gekozen	  eindleeftijd.	  Beide	  kun-‐
nen	   zowel	   gecombineerd	   als	   los	   van	   elkaar	  worden	   ge-‐
sloten.	  Daarbij	   is	  de	  verzekering	  dagelijks	  opzegbaar	   en	  
aanpasbaar.	  

VRIJHEID EN ZEKERHEID
De	   ondernemer	   heeft	   grip	   op	   de	   te	   bepalen	   premie.	   De	  
premie	  is	  op	  maat	  door	  acht	  premiegroepen	  in	  plaats	  van	  
de	  in	  de	  branche	  gebruikelijke	  vier	  en	  kan	  dagelijks	  wor-‐
den	  aangepast	  aan	  de	  actuele	  situatie	  van	  de	  ondernemer.	  
De	  Soepel&Zeker	  AOV	  is	  een	  sommenverzekering	  en	  kent	  
het	   beroepscriterium.	   Movir	   biedt	   bovendien	   een	   aan-‐
vangskorting	  van	  drie	  jaar:	  het	  eerste	  jaar	  30%,	  het	  twee-‐
de	  jaar	  15%	  en	  het	  derde	  jaar	  7,5%	  korting.
Van	  Drunen:	   “Onze	  persoonlijke	  dienstverlening	  waarop	  
we	  al	  jaren	  zeer	  hoog	  scoren	  bij	  medisch	  en	  zakelijk	  pro-‐
fessionals,	  is	  nu	  beschikbaar	  voor	  alle	  ondernemers.	  Door	  
de	   samenwerking	  met	   FNV	   Zelfstandigen	   ontvangen	   le-‐
den	   nog	   eens	   5%	   premiekorting	   bovenop	   de	   hierboven	  
genoemde	  aanvangskorting.”	  
Movir	   heeft	   een	   premieberekeningstool	   gebouwd	   op	  
www.movir.nl.	   Om	   alle	   mogelijkheden	   en	   opties	   opti-‐
maal	   te	  benutten	  verwijzen	  wij	  door	  naar	  een	  financieel	  
adviseur.

SOEPEL&ZEKER AOV 
VAN MOVIR

Louis van Drunen (Movir), Josien van Breda (FNV Zelfstandigen)
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LEDENVOORDELEN FNV ZELFSTANDIGEN

LEDENVOORDEEL

FNV	  Zelfstandigen	  biedt	  verschillende	  ledenvoordelen	  
aan	  op	  het	  gebied	  van	  verzekeringen	  en	  via	  een	  
Inkoopcollectief	  ook	  op	  ondernemerszaken.	  De	  
vereniging	  neemt	  een	  onafhankelijke	  positie	  in:	  bij	  
gemaakte	  afspraken	  met	  grote	  en	  kleine	  partijen	  speelt	  
niet	  alleen	  prijs	  een	  rol:	  ook	  kwaliteit	  en	  duurzaamheid	  
zijn	  belangrijke	  criteria.	  

Een	  overzicht	  van	  de	  ledenvoordelen	  
staat	  op	  de	  website.	  

LID WORDEN
FNV	  Zelfstandigen	  behartigt	  al	  vijftien	  jaar	  de	  belangen	  
van	  de	  zelfstandig	  ondernemer	  in	  Nederland.	  In	  
de	  politiek	  en	  polder	  zijn	  wij	  een	  gewaardeerd	  en	  
gerespecteerd	  gesprekspartner	  en	  dat	  levert	  succes	  
op!	  De	  komende	  maanden	  staat	  de	  politieke	  agenda	  
vol	  zzp-‐gerelateerde	  onderwerpen:	  van	  pensioen	  tot	  
arbeidsongeschiktheid	  en	  van	  zelfstandigenaftrek	  tot	  de	  
VAR	  –	  het	  zijn	  allemaal	  onderwerpen	  die	  de	  situatie	  van	  
ondernemers	  enorm	  kunnen	  veranderen.

Bent	  u	  zzp’er	  en	  wilt	  u	  ook	  dat	  uw	  stem	  gehoord	  wordt?	  
Word	  dan	  vandaag	  nog	  lid!	  Voor	  slechts	  €	  17,75	  per	  
maand	  profiteert	  u	  naast	  de	  belangenbehartiging	  
direct	  van	  onze	  juridische	  dienstverlening	  en	  van	  de	  
ledenvoordelen.
Kijk	  op	  www.vrijbaan.nu.	  

ZZP ACADEMY
De juristen van FNV Zelfstandigen 
ontwikkelen en geven cursussen gericht op 
specifieke zzp-onderwerpen. De cursussen 
worden regelmatig gegeven bij FNV 
Zelfstandigen in huis. 

KRACHT VAN EEN CONTRACT
Wie	  afspraken	  op	  de	  juiste	  wijze	  vastlegt	  op	  papier	  
kan	  veel	  juridische	  ellende	  voorkomen.	  In	  deze	  cursus	  
van	  een	  dagdeel	  leert	  u	  een	  contract	  opstellen	  en	  hoe	  
u	  met	  uw	  opdrachtgever	  moet	  omgaan	  met	  algemene	  
overeenkomsten.	  
Eerstvolgende	  cursus:	  29	  mei	  2015

SAMENWERKEN, 1+1=3 
Tijdens	  de	  cursus	  ‘Samenwerken’	  wordt	  aandacht	  
besteed	  aan	  het	  samenwerken	  met	  opdrachtgevers	  
en	  andere	  partijen	  waarmee	  u	  als	  zzp’er	  in	  aanraking	  
komt.	  Wie	  samenwerkt	  bereikt	  immers	  meer!	  In	  één	  
dagdeel	  leggen	  juristen	  van	  FNV	  Zelfstandigen	  u	  alles	  
uit	  over	  de	  verschillende	  vormen	  en	  de	  do’s	  en	  dont’s	  
van	  samenwerking.
Eerstvolgende	  cursus:	  20	  april	  2015

Kijk	  voor	  meer	  informatie	  en	  
aanmelden	  op	  www.fnvzzp.nl.	  

DUURZAAM SUCCESVOL ONDERNEMEN
	  
FNV	  Zelfstandigen	  is	  een	  autonome	  vereniging	  van	  
louter	  zelfstandig	  ondernemers.	  Onze	  leden	  zijn	  actief	  
in	  uiteenlopende	  sectoren:	  van	  zakelijk	  dienstverlening	  
tot	  zorg	  en	  van	  onderwijs	  tot	  klassieke	  ambachten.	  
Door	  de	  aansluiting	  bij	  de	  FNV	  hebben	  wij	  een	  
krachtige	  positie	  in	  de	  polder.	  FNV	  Zelfstandigen	  
werkt	  constructief	  samen	  met	  andere	  zzp-‐organisaties	  
om	  de	  positie	  van	  zelfstandig	  ondernemers	  te	  
versterken.	  Naast	  collectieve	  belangenbehartiging	  
biedt	  FNV	  Zelfstandigen	  gespecialiseerd	  juridisch	  
advies,	  ondersteunen	  wij	  professionals	  in	  hun	  
ondernemerschap	  en	  bieden	  we	  als	  inkoopcollectief	  
significant	  ledenvoordeel.

LEDENRAADVERKIEZINGEN 2015
	  
De	  21	  leden	  van	  de	  Ledenraad	  van	  FNV	  Zelfstandigen	  
vertegenwoordigen	  de	  brede	  achterban	  die	  de	  vereniging	  
kent.	  De	  Ledenraadleden	  worden	  iedere	  vier	  jaar	  gekozen.	  
In	  het	  voorjaar	  van	  2015	  vinden	  er	  Ledenraadverkiezingen	  
plaats.	  Leden	  zijn	  inmiddels	  geïnformeerd	  over	  de	  
procedure.
	  
Bent	  u	  lid	  en	  heeft	  u	  deze	  informatie	  onverhoopt	  gemist?	  
Stuur	  dan	  een	  e-‐mail	  naar	  verkiezingen@fnvzzp.nl	  of	  kijk	  op	  
www.fnvzzp.nl/ledenraadverkiezingen.

NIEUWSBRIEF | Wilt	  u	  op	  de	  hoogte	  blijven	  van	  
actualiteiten?	  Schrijf	  u	  dan	  in	  op	  de	  nieuwsbrief	  op	  
www.fnvzzp.nl.
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Eigen-krachtcoördinator, 
het Goede Gierenfonds, 
lezingen geven, debatten 
leiden, essays en boeken 
schrijven. Zaken waar de 
maatschappelijk betrokken 
politicoloog Pieter Hilhorst 
(48) zich als zzp’er mee 
bezighoudt sinds hij in 
2014 uit de politiek stapte. 
“Ik wil mensen vooruit 
helpen.”

pieterhilhorst@gmail.com
www.goedegieren.nl

PIETER
HILHORST

DOOR RIA HARMELINK
FOTOGRAFIE NFP PHOTOGRAPHY

“Als journalist schreef ik veel over maatschappelij-
ke zaken die anders kunnen. Maar dan sta je toch een 
beetje aan de zijlijn. Toen ik in 2012 de kans kreeg om 
in Amsterdam Lodewijk Asscher op te volgen als wet-
houder met de portefeuille financiën, onderwijs en 
jeugdzorg, heb ik dat gedaan. Ik vond het een fantas-
tische baan, je kunt voor een grote groep mensen echt 
wat doen. In die periode hebben we het aantal zwakke 
scholen verminderd en de schooluitval fors naar bene-
den gekregen. Daardoor hebben honderden jongeren 
meer een diploma gehaald. Ik wil mensen graag voor-
uithelpen, daar haal ik voldoening uit. Toen de PvdA in 
2014 bij de verkiezingen veel zetels verloor, ben ik op-
gestapt. Ik was lijsttrekker en ik vind dat je dan je ver-
antwoordelijkheid moet nemen.
Ik ben nu weer zzp’er. Samen met anderen heb ik het 
Goede Gierenfonds opgericht, een alternatieve aanpak 
om mensen met schulden te helpen. Schulden kosten 
de maatschappij 11 miljard euro per jaar, dat kan veel 
minder worden als je het anders aanpakt. Je moet kij-
ken naar alle maatschappelijke kosten en baten. Als een 
gezin uit huis wordt gezet, kost dat de samenleving een 

veelvoud van de oorspronkelijke huurschuld. Wij willen 
mensen een eigen plan laten maken met alle stakehol-
ders. Dat zorgt voor intrinsieke motivatie. Net zoals het 
tussentijds belonen als het goed gaat.
Daarnaast schrijf ik boeken. Samen met Jos van der 
Lans heb ik Sociaal doe-het-zelven en Nabij is beter ge-
schreven. En ik ben eigen-krachtcoördinator. Als eigen-
krachtcoördinator stimuleer je mensen om met behulp 
van hun netwerk tegenslagen te overwinnen. Daarvoor 
mobiliseren ze familie, vrienden en buren om samen 
een plan te maken.
Omdat er steeds meer zzp’ers zijn, is het belangrijk je te 
organiseren. Alleen dan kun je zaken, bijvoorbeeld de 
VAR en het pensioen, beter regelen. Daarom ben ik lid 
geworden van FNV Zelfstandigen. Het zou mooi zijn als 
FNV Zelfstandigen niet alleen zzp’ers vertegenwoordigt 
maar ook een andere, actievere manier van solidari-
teit bevordert tussen zzp’ers onderling. Een mooi voor-
beeld daarvan is een broodfonds, waarbij zzp’ers elkaar 
de maand doorhelpen als een lid door ziekte geen in-
komen heeft.”

NIEUW LID
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VRAAG & ANTWOORD

FNV	  Zelfstandigen	  biedt	  op	  haar	  website	  voorbeelddocumenten	  aan	  van	  algemene	  voorwaar-‐den	  in	  diverse	  sectoren.	  Ook	  bie-‐den	  wij	  cursussen	  aan.	  Als	  lid	  kunt	  u	  uw	  contract	  en	  algemene	  voorwaarden	  laten	  beoordelen	  door	  onze	  juridische	  afdeling	  als	  u	  onze	  voorbeelddocumenten	  hebt	  gebruikt.

Ik ben geen zelfstandig 
ondernemer, 

maar ik wil wel de 
belangenbehartiging 

van FNV Zelfstandigen 
ondersteunen: hoe kan ik 

dat doen?

Wat zijn de verschillen 

tussen het ZZP 

Pensioen en een 

werkgeverspensioen?

FNV	  Zelfstandigen	  kent	  naast	  het	  
lidmaatschap	  voor	  zzp’ers	  ook	  een	  
ambassadeurschap.	  Door	  ambas-‐
sadeur	  te	  worden,	  steunt	  u	  ons	  
in	  onze	  lobby	  zonder	  gebruik	  te	  
kunnen	  maken	  van	  onze	  leden-‐
diensten.	  Wel	  krijgt	  u	  onze	  digita-‐
le	  nieuwsbrieven	  en	  het	  magazine	  
Eigen	  Baas	  kosteloos	  toegezonden.	  
Kijk	  op	  de	  website	  of	  neem	  contact	  
op	  met	  onze	  Ledenservice	  lid@fn-‐
vzzp.nl	  om	  u	  aan	  te	  melden.

Hoe zorg ik ervoor dat ik de juiste informatie in mijn algemene voorwaarden heb 
staan? 
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