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Net als ik achter mijn bureau ga zitten om dit voorwoord te tikken, belt 
Mark aan. Mark heeft een klussenbedrijf en verricht regelmatig onderhoud 
aan ons huis. Bij de koffie vertelt Mark dat het goed gaat: hij zit tot eind van 
het jaar redelijk vol. Hij doet ook grotere projecten, samen met een vast net-
werk van zelfstandigen. Over de ontwikkelingen in Den Haag was hij kort: ‘Ik 
ben goed verzekerd en spaar voor mijn pensioen – voor mij maakt het dus 
allemaal niet zo veel uit wat ze daar bespreken’.

Ik word blij van dit gesprekje, en van de vele vergelijkbare gesprekken die 
ik met zelfstandigen voer. Het is een bevestiging dat de economie weer wat 
aantrekt, dat zelfstandigen vaak zeer bewust met hun persoonlijke sociale 
voorzieningen omgaan en, last but not least, dat er allerlei professionele sa-
menwerkingsvormen ontstaan. Deze samenwerking is veelal geënt op drie 
belangrijke principes: kwaliteit leveren aan de klant, een breder gezamenlijk 
netwerk aan(potentiële)  opdrachtgevers creëren en eigen verantwoorde-
lijkheid en regelruimte voor de zelfstandige behouden.

Tegelijkertijd vormt dit soort gesprekken een goede richtingaanwijzer voor 
de rol die wij als belangenbehartiger hebben: het stimuleren en onder-
steunen van ‘duurzaam succesvol ondernemen’ door al die zelfstandig 
werkenden. Immers, in de Haagse kringen van polder en politiek dreigt alle 
aandacht te worden opgeslokt door probleemsituaties en stelseldiscussies. 
Natuurlijk moet er aan die problemen iets worden gedaan, en natuurlijk 
moeten we nadenken over de toekomst – maar laten we daarbij steeds de 
enorme groep bewuste zelfstandigen als goed voorbeeld nemen.

Om in de wereld van polder en politiek onze invloed aan te kunnen wen-
den, werken ook wij zeer veel samen met andere organisaties. In de polder 
uiteraard met zzp-organisaties en met vakorganisaties, maar zeker ook  met 
werknemersorganisaties. In de politiek met Kamerfracties. In de lobby met 
belangenorganisaties en beroepsverenigingen. In de meningsvorming met 
de wetenschap. Door ons open op te stellen als samenwerkingspartner kun-
nen we een verbindende rol spelen – en in veel dossiers de belangen van de 
zelfstandige stevig inbrengen. 

De belangrijkste vorm van samenwerking zijn we zelf: wij zijn als vereniging 
het netwerk van vele duizenden zelfstandigen om gezamenlijk de belangen 
van de zelfstandige te behartigen, om voor beperkte kosten individueel 
en juridisch advies te kunnen organiseren en om als collectief korting te 

kunnen bedingen. Wij ambiëren  deze samenwerking – 
samen met u – nog verder te kunnen versterken.

Henk Wesselo
Directeur FNV Zelfstandigen
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INTERVIEW

RONALD VAN 
DEN HOFF

«Ga belachelijk veel delen!»
Mede dankzij duizenden zzp’ers is Ronald van den Hoff een succes-
vol internationaal ondernemer met 65 locaties in zeven landen. Hij 
gaf hen een gratis werkplek met free wifi en gratis koffie. Als dank 
maken zij spontaan reclame voor Seats2meet. Groeien door samen-
werking begint vaak met kennisdelen en weggeven. DOOR ERWIN WITTEVEEN
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«Economische waardecreatie gaat steeds 
meer ontstaan vanuit groepen 
verbonden mensen»

ONDERNEMER, SCHRIJVER, POLITICUS. 
WELK ETIKET PAST U HET BEST?
“Dan kies ik voor ondernemer. Een ondernemer op weg 
naar Society 3.0. Ik ben altijd een vrije geest geweest, 
ik ben geen corporate player. Ik kom uit de hospitality-
branche. Als salesmanager voor grote hotels verhuur-
de ik vergaderzalen. Al snel ging het ondernemersbloed 
stromen. Wat zíj kunnen kan ik beter, dacht ik. En voor 
minder geld! Heel veel werknemers denken zo over hun 
baas, maar alleen als je een ondernemer wordt, ga je 
het waarmaken. Als je blijft doen als gisteren verandert 
er niets. Mijn compagnon Mariëlle Sijgers en ik heb-
ben het waargemaakt. We zijn Seats2meet begonnen. 
Seats2meet gaat niet over stoelen, het gaat over de men-
sen die erop zitten. Wij faciliteren het maken van verbin-
dingen, het delen van kennis, het vergroten van netwer-
ken. Zelfstandig ondernemers kunnen kosteloos onze 
vestigingen gebruiken om daar te werken of met mensen 
af te spreken. Onze inkomsten verdienen we wel met de 
verhuur van vergaderzalen. De formule is aangeslagen, 
want we hebben al 65 locaties, ook in het buitenland.” 

U  LIJKT  WEL EEN CORPORATE PLAYER GEWORDEN!?
“Nee hoor, want we hebben geen organogram. En ook 
geen franchisers! Alle vestigingen worden gerund door 
zelfstandig ondernemers. We schrijven niets voor. Geen 
prijzen, geen assortiment. Er is maar één eis: dat je mi-
nimaal 20% van je stoelen aanbiedt in de vorm van vrije 
werkplekken. Dat is essentieel om bij te dragen aan het ge-
dachtegoed: verbindingen zoeken met lokale netwerken. 
Normaal betalen franchisers altijd een fee voor centrale 

sales- en marketingactiviteiten. Maar Seats2meet heeft 
helemaal geen centrale sales en marketing. Onze mar-
keting ontstaat organisch, door social capital dat we ver-
diend hebben.”
 
WAT IS SOCIETY 3.0?
“Dat is de nieuwe samenleving. Maar hoe die eruit gaat 
zien, is natuurlijk gissen. In ieder geval met een betere 
balans tussen monetair kapitaal en sociaal kapitaal. In 
de oude wereld is die balans compleet zoek geraakt. Die 
oude wereld is niet duurzaam, en met duurzaam bedoel 
ik dus meer dan alleen ‘groen’. Met Seats2meet hebben 
we bewezen dat een duurzame balans haalbaar is. Alles 
gratis werkt niet, maar ‘alles voor geld’ werkt ook niet. 
Kun je dat ook doortrekken naar de hele samenleving? 
Het schrijven van het boek Society 3.0 was voor mij een 
bewustwordingsproces. Het boek is verworden tot het af-
zetten tegen de gevestigde orde, maar ook tot het aanrei-
ken van oplossingen. Want er zijn veel misstanden in dit 
land, de meeste relatief onzichtbaar. Af en toe schaam ik 
me ervoor dat ik Nederlander ben. Maar ik hoed me er 
ook voor om een Don Quichot te worden.”

HOE GAAT DE NIEUWE ARBEIDSMARKT ERUIT ZIEN?
“Economische waardecreatie gaat steeds meer ont-
staan vanuit groepen verbonden mensen. Tot voor kort 
was dat nog het exclusieve domein van bedrijven. Dat 
betekent een aardverschuiving op de arbeidsmarkt. 
De gevestigde bedrijven zijn steeds minder in staat om 
waarde te creëren, want zij zitten met een oude organi-
satiestructuur die overbodig is geworden. Zij hebben te 
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hoge kosten, hun systemen zijn te duur. Ze worden links 
en rechts ingehaald door samenwerkende zelfstandigen. 
In de oude wereld was het zo dat als je iets wilde, je geld 
nodig had. Dat geld moest je verdienen en daarvoor had 
je een baan nodig. In de nieuwe wereld heb je niet per se 
geld nodig. En zijn er ook steeds minder banen. Dus wie 
nu iets wil, maakt onderdeel uit van verschillende net-
werken en in ieder netwerk met een andere rol. Ik schat 
dat zo’n 70% van de beroepsbevolking zelfstandig onder-
nemer gaat worden, al dan niet gecombineerd met een 
baan in loondienst.”

HOE MAAK JE JEZELF ZAKELIJK RELEVANT?
“Door zoveel mogelijk verbindingen te maken. Dat wil 
niet zeggen dat je netwerkborrels moet aflopen. Dat ligt 
lang niet iedereen. Verbindingen maken kan ook ontzet-
tend goed vanachter je laptop, bijvoorbeeld op social me-
dia. En tip twee: ga belachelijk veel weggeven!  Dat wil 

natuurlijk niet zeggen dat je je zakelijke diensten gratis 
moet gaan weggeven. Zoek het in de periferie van je ta-
lent. Geef je kennis weg. Stel je bent zelfstandig journalist, 
dan zou je andere zelfstandigen kunnen helpen met hun 
teksten. Of je gaat reviews schrijven en daarmee verkrijg 
je dan autoriteit en zichtbaarheid.”

HOE ZIET DE TOEKOMST VAN SEATS2MEET ERUIT?
“Nóg meer verbindingen maken. Mensen matchen die el-
kaar nog niet kennen, maar wél relevant zijn voor elkaar. 
Maar ook onze dienstverlening breder en grootschali-
ger maken, door buiten het eigen netwerk verbindingen 
te maken. Bijvoorbeeld met vervoersbedrijven. Want die 
duizenden mensen die op onze locaties zitten, zijn toch 
met vervoer daar gekomen? Daar kun je iets mee.”

RONALD VAN DEN HOFF IN HET KORT   Ronald van den Hoff (62) studeerde aan de Hotelschool, werkte enige jaren voor Accorhotels en be-

gon toen voor zichzelf. Hij is medeoprichter van Seats2meet, een werkplekconcept met een unieke formule. Zijn ideeën voor de nieuwe eco-

nomie schreef hij op in een boek, getiteld Society 3.0, als e-book gratis te downloaden op www.society30.com.
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EENS MET…                          DOOR MARGOT BOUWENS  

Eens of oneens: eens
Wie: Erik Stam
Functie: professor Strategy, Organization and Entrepreneurship, 
Utrecht University School of Economics & Utrecht Center for 
Entrepreneurship

“Als je als zzp’er start, is dat risicovol. Neem je in Nederland als een-
pitter iemand in dienst, dan is dat dubbel riskant. Om te beginnen 
moet je iemand vinden waar je een goede klik mee hebt en die goed 
functioneert, want als dat niet zo is en je wilt weer van iemand af 
dan is dat moeilijk. Bovendien valt dan in een keer de helft van je 
onderneming weg. Dat geldt ook als je werknemer ziek wordt. In 
het slechtste geval moet je dan ook nog twee jaar loon doorbeta-
len. Maatschappelijk gezien is dat prettig, maar voor de kleine on-
dernemer is dat een onverantwoorde last. Daar kun je een verzeke-
ring voor afsluiten, maar feit blijft dat de eerste stappen naar groei 
in personeel risicovol zijn.

Een vraag die eigenlijk aan deze stelling vooraf gaat, is: hoeveel 
zzp’ers willen groeien? Uit onderzoek van EIM Panteia blijkt dat 
zzp’ers minder ambitie hebben om te groeien dan mkb’ers. Deels 
komt dat omdat veel zzp’ers voor het zelfstandig ondernemerschap 
kiezen bij (dreigende) werkloosheid. Maar deels zal het ook komen 
omdat mkb’ers de eerste cruciale stappen op weg naar groei al ge-
zet hebben.

Belangrijk als je wilt groeien, is dat je zoekt naar complementaire 
kennis en vaardigheden. En naar mensen die de focus en het com-
mitment delen om een businessidee groot te maken. Zeker innova-
tieve ondernemers met een radicaal idee kunnen niet anders dan 
gefocuste, gecommitteerde mensen in dienst nemen als ze hun be-
drijf in vijf of tien jaar groot willen maken. Dat zij vaak langer aarze-
len om op te schalen en personeel aan te nemen, schaadt op de lange 
termijn de Nederlandse economie. Voor incrementele (geleidelijke) 
innovaties is dat anders, dat kan prima met een flexibel netwerk.

Wil je niet te veel risico lopen, dan kun je eerst een tijdelijke sa-
menwerking aangaan. Bevalt de samenwerking dan kun je deze ver-
duurzamen in een netwerk, een coöperatie of als partners, iets wat 
gemakkelijk op te heffen is. Het voordeel daarvan is dat je op deze 
manier een bredere set van expertise en vaardigheden kunt aan-
boren en gemakkelijker kunt switchen dan wanneer je iemand in 
dienst neemt. Het nadeel is dat het commitment meestal minder 
groot is. Zzp’ers verdelen vaak hun aandacht over meerdere klan-
ten. Ze gaan niet voor één klant tot het naadje. Dat is begrijpelijk, 
maar staat groei in omzet en personeel wel in de weg.”

 

GROEIEN DOE JE DOOR SAMENWERKEN!    NIET DOOR HET AANNEMEN VAN PERSONEEL
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ONEENS MET…

Eens of oneens: oneens
Wie: Henk Volberda
Functie: professor Strategic Management and Business Policy 
aan de Rotterdam School of Management, Erasmus Universiteit

“Groeien doe je inderdaad door samenwerken, maar daar moet 
het niet bij blijven. Het grootste probleem heb ik dan ook met het 
tweede deel van de stelling. Onlangs is een rapport verschenen 
van een onderzoek waaraan ik heb meegewerkt. Het betreft een 
internationaal onderzoek van het World Economic Forum (WEF) 
naar ondernemerschap en ondernemersklimaat: The Leveraging 
Entrepreneurial Ambition and Innovation Report 2014-2015. Uit 
dit onderzoek komt naar voren dat als we kijken naar het per-
centage van de beroepsbevolking, Nederland relatief gezien 
veel startende ondernemers heeft. We hebben nu zo’n 880.000 
zzp’ers en dat aantal zal groeien naar een miljoen. Dat is prima. 
Het probleem is alleen dat we weinig ambitieuze ondernemers 
hebben. Waarbij we onder ambitie verstaan: binnen vijf jaar 
twintig of meer personeelsleden.

In het WEF-onderzoek hebben we ook gekeken naar het aantal 
innovatieve ondernemers. Daar scoort Nederland ook niet goed 
op. ‘Small is beautiful’ voert in ons land de boventoon. Terwijl we 
veel meer moeten inzetten op ‘high growth entrepreneurs’ die 
snel groeien in omzet en personeel, en op ‘knowledge entrepre-
neurs’ die innovatieve producten en diensten in de markt zet-
ten. Want als je met een innovatief product of innovatieve dienst 
echt groot wilt worden, moet je investeren in eigen mensen om 
de markt aan te boren. Dat lukt je niet met samenwerken.

Bedrijven als TomTom, Booking.com en Coolblue zijn ook klein 
begonnen, maar zijn nu wel de groeimotoren van de Nederlandse 
economie. Daar hebben we er te weinig van. Die ambitie om te 
groeien in omzet en personeel zie je veel te weinig bij zzp’ers. 
Ze zijn te afwachtend, te weinig ondernemend. Ze doen veelal 
herhalend werk, hetzelfde trucje bij verschillende klanten en ze 
zijn tevreden als ze voldoende werk voor zichzelf binnenhalen. 
Eigenlijk zou ik willen dat al die getalenteerde zzp’ers meer groei 
realiseren. Dat ze die extra stap zetten, want we laten nu veel 
economische groei en werkgelegenheid liggen. Dat is een slech-
te ontwikkeling. 

Groei in werkgelegenheid is een belangrijke hefboom voor wel-
vaart. Ik zou daarom willen dat meer zzp’ers denken: ik heb iets 
unieks in huis en om mijn doelstelling te realiseren heb ik meer 
capaciteit, meer mensen nodig. De Nederlandse overheid zou dit 
soort ondernemerschap moeten stimuleren, bijvoorbeeld door 
‘high growth’ en innovatieve ondernemers een fiscale stimulans 
te geven. Generieke zzp’ers die geen groei genereren zijn minder 
aantrekkelijk voor de Nederlandse economie. Die verdienen naar 
mijn mening dan ook minder fiscale stimulans dan ondernemers 
die wel willen groeien.”

 

GROEIEN DOE JE DOOR SAMENWERKEN!    NIET DOOR HET AANNEMEN VAN PERSONEEL
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LINKS LATEN LIGGEN»

FOTOGRAFIE CHRISTIAAN KROUWELS
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WAT IS HET BELANG VAN DE SER VOOR ZZP’ERS?
“De SER is een adviesorgaan voor iedereen in de sa-
menleving. Wij adviseren over sociaaleconomische 
kwesties zoals belastingen, langer doorwerken, de 
achterblijvende arbeidsparticipatie van vrouwen en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Allemaal 
belangrijke vraagstukken, ook voor zzp’ers. Daarbij 
is er tegenwoordig een grote diversiteit aan arbeids-
relaties en is het onderscheid tussen werknemers en 
werkgevers diffuser geworden. Werknemers worden 
meer ondernemend en autonoom, en ondernemers 
zijn niet vanzelfsprekend ook werkgever. De verande-
rende arbeidsmarkt en de aard van de vraagstukken 
die we bij de SER behandelen, maken dat als je over de 
arbeidsmarkt praat je de zzp’er niet links kunt laten 
liggen. In 2010 is daarom besloten om in de Raad ze-
tels beschikbaar te stellen voor zzp’ers. Aan de werk-
geverskant worden zij nu vertegenwoordigd door de 
voorzitter van PZO-ZZP en aan de werknemerskant 
door Henk Wesselo, directeur van FNV Zelfstandigen.”

HOE WORDEN VRAAGSTUKKEN OPGEPAKT?
“We beschrijven eerst hoe een probleem of vraag-
stuk in elkaar zit. Mijn secretariaat is heel goed in het 
uitpluizen van cijfers, gegevens en ontwikkelingen. 
Vanuit de analyse kijken we wat nu écht het probleem 
is. Dat rationaliseren van het debat is belangrijk, zo 
kom je vaak al dichter bij de oplossing. En daar zijn 
wij voor, voor het vinden van breed gedragen oplos-
singen. We kijken naar waar de meningen uiteenlopen 
en waar de overeenstemming zit. En dan is er altijd 
meer overeenstemming dan mensen denken.”

WORDT DE ZZP’ER OOK GEANALYSEERD?
“Eind 2014 is de werkgroep ZZP in het leven geroepen 
om te kijken hoe het zzp-landschap in elkaar zit. Dit 
is een eigen initiatief van de SER, dus niet op verzoek, 
niet op basis van een adviesaanvraag van het kabinet. 
In die werkgroep zitten alle SER-partijen: een aan-
tal onafhankelijke deskundigen en de werkgevers- en 
werknemersorganisaties, dus ook de zzp-organisaties. 

De SER noemt ze het Huis van de arbeidsdialoog. Het is de plek 
waar werkgevers en werknemers elkaar ontmoeten en proberen 
een oplossing te vinden voor sociaaleconomische vraagstukken. 
Onderwerpen die ook zelfstandig ondernemers raken, aldus SER-
voorzitter Mariëtte Hamer. DOOR MARGOT BOUWENS

MARIËTTE HAMER IN HET KORT  Mariëtte Hamer (1958) is sinds september vorig jaar voorzitter van de Sociaal- Economische 

Raad (SER). Ze is geboren in Amsterdam. Na het afronden van de hbo-opleiding ‘Nederlands en omgangkunde’ begint ze in 1982 als 

lerares Nederlands en sociale vaardigheden. In 1988 studeert ze af aan de Universiteit van Amsterdam in de studierichting Algemene 

Taalwetenschap. Vanaf 1998 is Hamer actief in de Tweede Kamerfractie van de PvdA. Daar houdt ze zich bezig met sociale zaken en 

is ze woordvoerder voor onderwijs. Ze loopt uiteindelijk zestien jaar rond in de politiek en is in die periode twee jaar fractievoorzitter, 

van 2008 tot 2010. Door de jaren heen bekleedt ze verschillende nevenfuncties, zo is ze nu voorzitter van de raad van advies van de 

Nationale Jeugdraad en wordt ze eind juni vicevoorzitter van de Stichting Lezen en Schrijven. Mariëtte Hamer woont in Maassluis en 

heeft een dochter.
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Gezamenlijk nemen ze een aantal sectoren onder de 
loep, zoals de bouw- en de cultuursector. Binnenkort 
kijken ze ook nog naar de zorg- en de IT-sector. Dan 
heb je vier hele spannende sectoren. Een vraag die op 
tafel ligt is bijvoorbeeld: wat is een schijnconstructie 
en wat is een gewenste zzp-constructie? Wat we on-
der andere leren is dat je eigenlijk bijna niet over dé 
zzp’er kunt spreken. Alleen al in de bouw zie je vier 
of vijf categorieën zzp’ers. De politiek maakt soms on-
derscheid tussen de hoger opgeleide zzp’er voor wie 
het een bewuste keus is, en de lager opgeleide zzp’er 
die er gedwongen in terecht is gekomen. Zo simpel is 
het volgens mij niet. Het reikt van mensen die nooit 
meer in loondienst willen, tot mensen die vast en zelf-
standig willen combineren, tot mensen die het liefst 
wel in loondienst werken. Die diversiteit en een hele-
boel andere typische zzp-vraagstukken, zoals de hoe-
veelheid zelfstandigen die niet verzekerd is tegen ar-
beidsongeschiktheid en het onder druk staan van het 
draagvlak voor de sociale zekerheid, proberen we te 
ontrafelen om van daaruit verder te komen.”

WAT GEBEURT ER MET DE ADVIEZEN?
“Er wordt veel met de adviezen van de SER gedaan 
weet ik uit de tijd dat ikzelf in de Kamer zat. Dat wil 
niet zeggen dat ze altijd een-op-een worden overge-
nomen. Er komt echter altijd een kabinetsreactie en 
daarin zie je vaak dat het advies in grote lijnen gevolgd 
wordt. Dat is ook wel logisch, want als een advies hier 
klaar is, is er overeenstemming tussen werkgevers en 
werknemers over dat onderwerp. Dat is voor de poli-
tiek een bijna niet te negeren overeenstemming.”

KNUPPEL IN HET HOENDERHOK
Over het interview met FNV-voorzitter Ton Heerts dat de dag 

voor het interview met Mariëtte Hamer in het Financieele 

Dagblad stond en het nodige stof deed opwaaien, zegt ze: “Het 

lijkt alsof hij heeft gezegd: schaf de zelfstandigenaftrek maar af. 

Maar als je goed leest, zegt hij: je moet er niet ongeclausuleerd 

mee doorgaan. Voor de fijnproever misschien, maar dat is wel 

een verschil. Je zegt eigenlijk: het speelveld moet niet vervuild 

worden door belastingmaatregelen. En tegelijkertijd speelt het 

verschil tussen werknemers die premies betalen voor werkne-

mersverzekeringen en zzp’ers die daar niet aan mee doen. Dat 

heeft hij volgens mij willen zeggen; laten we nu oppassen dat 

we ons sociaal stelsel niet te grabbel gooien. Daarbij is onder 

andere het voorstel van AWVN relevant. Die werkgeverskoepel 

heeft vorig jaar een voorstel gedaan om voor alle werkenden 

één sociaal stelsel te maken. Sommigen waarderen dat voorstel 

als positief. Zij zeggen: ‘Dit lost een probleem op voor alle 

groepen op de arbeidsmarkt’. Anderen lezen het anders. Zij 

stellen dat als je één sociaal stelsel voor iedereen maakt – onder 

de voorwaarde dat de totaalpot hetzelfde blijft – iedereen iets 

minder krijgt. En eigenlijk zeggen ze daar dan weer een beetje 

hetzelfde: dat ze een gelijk speelveld willen als het gaat om 

arbeidsvoorwaarden en dat de kwaliteit van arbeid voorop moet 

staan. Ton Heerts lijkt misschien de knuppel in het hoenderhok 

te gooien, maar het zorgt er wel voor dat de discussie ineens 

versneld verder kan gaan.”

«HET RATIONALISEREN 
VAN HET DEBAT IS 

BELANGRIJK, ZO KOM JE 
VAAK AL DICHTER BIJ DE 

OPLOSSING»



TOTO
FRIMA

DOOR RIA HARMELINK
FOTOGRAFIE NFP PHOTOGRAPHY

“Er verandert veel in de zorg. Mensen blijven steeds lan-
ger zelfstandig wonen en hebben daardoor meer be-
hoefte aan thuiszorg. Die zorg bied ik. Ik werk als zzp’er 
voor ‘gewone’ ouderen, maar ook veel voor demente-
renden en mensen die wat minder in deze maatschap-
pij zijn opgenomen. Zeg maar de individuele, schrijnen-
de gevallen waar niet zoveel voor is. De zorg voor deze 
mensen is veel complexer, dus daar heb ik meer te bie-
den. Ik ben zelf altijd mijn eigen weg gegaan, het eigen-
zinnige, lastige van mijn cliënten herken ik in mezelf. Ik 
heb het gevoel dat ik deze mensen begrijp.
In 1997 heb ik de beroepsopleiding mbo sociaal dienst-
verlener afgerond. Tijdens die opleiding liep ik stage bij 
ouderenprojecten. Een vaste baan vinden lukte niet, ik 
kwam in een banenpool terecht die mensen naar een 
vaste baan begeleidt. Maar ik vond het allemaal zo 
betuttelend dat ik er na de opleiding uit ben gestapt. 
Daarna was ik acht jaar in vaste dienst bij een gezin om-
dat dat financiële zekerheid en rust gaf. Daarnaast heb 
ik altijd via uitzendbureaus in de thuiszorg gewerkt, het 

bloed kruipt nu eenmaal waar het niet gaan kan. Sinds 
2007 ben ik zzp’er en heb ik via bemiddelingsbureaus 
gewerkt, ondertussen bouwde ik privé ook een cliën-
tenkring op. Ik woon en werk in Amsterdam, mijn cliën-
ten zitten op fietsafstand. 
Ik vind mijzelf een echte zzp’er, maar helaas vindt de 
Belastingdienst dat niet. Als je via bemiddelingsbureaus 
werkt, word je niet gezien als zzp’er en dus heb ik nu een 
probleem met de Belastingdienst over de afgelopen ja-
ren. Ik ben lid geworden van FNV Zelfstandigen omdat 
zij mij hiermee helpen. Er loopt nog steeds een proce-
dure en dat kan nog wel even gaan duren. Maar ik heb 
vertrouwen in de ondersteuning van FNV Zelfstandigen.
Ik blijf in ieder geval in de zorg werken tot mijn pen-
sioen. Op termijn misschien wat minder in de directe 
zorgverlening en wat meer in het aansturen van ande-
ren, maar dit is de wereld waarin ik me thuisvoel.” 
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NIEUW LID

In 1995 maakte Toto 

Frima (61) de stap naar de 

zorg. Gaandeweg kwam 

ze erachter dat haar hart 

ligt bij de dementerende 

oudere die zo lang mogelijk 

zelfstandig wil blijven 

wonen en dus zorg nodig 

heeft. “Daar ben ik het meest 

nodig en kan ik al mijn 

ervaring en betrokkenheid 

goed inzetten.” 

www.totofrimathuiszorg.nl
toto@totofrima.com
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WIKKEN EN WEGEN

Sommige zelfstandigen hebben de behoefte structureel 
samen te werken, anderen willen alleen incidenteel 
samenwerken. Ditmaal in Wikken en Wegen de vraag: 
hoe kan ik een zakelijke samenwerking met andere 
ondernemers vormgeven?  DOOR IRENE VAN HEST EN MARCEL VAN DER ZANDE

SAMEN-
WERKEN



pagina 15 | juni 2015

WIKKEN EN WEGEN

Een samenwerking moet voor alle samenwerkende part-
ners toegevoegde waarde hebben. Synergie door samen-
werking dus. Een samenwerking is pas krachtig als partners 
elkaar vertrouwen, aanvoelen en aanvullen. Door kennis 
en kunde samen te voegen, hoop je een aantrekkelijke(re) 
contractspartner te zijn voor anderen, waardoor je (meer) 
winst kunt behalen.
Bij een structurele samenwerking is de keuze voor een 
rechtsvorm noodzakelijk om onder één gezamenlijke naam 
en als één contractspartij deel te kunnen nemen aan het 
handelsverkeer. Bij een incidentele samenwerking kun-
nen de partners onder eigen naam en zelfstandig blijven 
optrekken. 

STRUCTUREEL SAMENWERKEN
Er zijn verschillende rechtsvormen mogelijk:   
•  Een kapitaalvennootschap: de besloten vennootschap 

en de naamloze vennootschap
•  Een personenvennootschap: de maatschap, vennoot-

schap onder firma en commanditaire vennootschap
•  De vereniging, de stichting en de coöperatie

Kapitaalvennootschap – Het belangrijkste onderscheid 
tussen de personenvennootschap en de kapitaalvennoot-
schap is de rechtspersoonlijkheid. De kapitaalvennoot-
schap bezit rechtspersoonlijkheid, de personenvennootschap 
niet. Rechtspersoonlijkheid houdt in dat een onderneming 
of organisatie zelfstandig schulden en bezittingen heeft en 
zelfstandig deelneemt aan het handelsverkeer. De aanspra-
kelijkheid van de eigenaren/aandeelhouders gaat in begin-
sel niet verder dan de nominale waarde van hun aandelen. 
Er is dus bescherming van privévermogen van de eigenaar/-
aandeelhouder. De rechtspersonen worden opgericht via 
een akte bij de notaris. 

Personenvennootschap – De personenvennootschap wordt 
gevormd op basis van een overeenkomst tussen de deelne-
mers. Het privékapitaal van de deelnemers is in beginsel 
niet beschermd, want de deelnemers blijven privé aanspra-
kelijk voor schulden van de personenvennootschap. 

Vereniging, stichting, coöperatie – De vereniging, de stich-
ting en de coöperatie bezitten alle rechtspersoonlijkheid. 
De vereniging en stichting kúnnen een onderneming drij-
ven, bij de coöperatie is per definitie sprake van een onder-
neming. Oprichting geschiedt via een akte bij de notaris en 
er is in beginsel bescherming van het privévermogen van de 
leden (overigens, een stichting heeft  géén leden). De ver-
eniging en stichting hebben geen winstoogmerk en er vindt 
geen winstuitkering plaats. De coöperatie is een bijzondere 
vorm van een vereniging. Bij de coöperatie vindt wel winst-
uitkering plaats. De coöperatie sluit overeenkomsten voor 
en met haar leden. 

SAMEN-

INCIDENTEEL SAMENWERKEN
De keuze voor een eenmalige samenwerking wordt 
vaak ingegeven door de wens om grotere opdrachten 
aan te kunnen nemen, maar heeft niet tot doel om onder 
één gezamenlijke naam en als één contractspartij voor 
lange(re) tijd naar buiten te treden. In dat geval kan 
worden volstaan met een keuze uit twee basisvormen: 
onderaanneming en gelijkwaardige samenwerking.

Onderaanneming – In de deze vorm ben je opdracht-
nemer van de klant en gelijktijdig opdrachtgever van je 
beoogde partner (= onderaannemer). Bij deze variant is 
het belangrijk goede afspraken te maken. Wat gebeurt 
er bijvoorbeeld als de klant niet betaalt? Moet de zelf-
standige als opdrachtgever dan wel betalen aan zijn op-
drachtnemer? Wat als de klant een klacht heeft over de 
opdrachtnemer van de zelfstandige? Wie is waarvoor 
aansprakelijk? Voor de onderaannemer geldt dat deze 
geen overeenkomst heeft met de klant. Mag de onder-
aannemer in een later stadium wel rechtstreeks voor 
de klant gaan werken? Deze en andere zaken dienen bij 
voorkeur vooraf te worden geregeld en schriftelijk te 
worden vastgelegd. 

Gelijkwaardige samenwerking – Bij een gelijkwaar-
dige samenwerking draagt de zelfstandige de beoog-
de partner aan bij de klant en sluit de klant met beide 
partners afzonderlijke overeenkomsten. In deze situa-
tie moet de klant zélf de samenwerking regisseren en 
dat wordt vaak onwenselijk geacht. De klant kan echter 
ook één overeenkomst met meerdere zelfstandigen slui-
ten, die dan dus samen verantwoordelijk worden voor 
de hele klus. In deze constructie is het van belang dat de 
zelfstandigen/partners onderling een samenwerkings-
overeenkomst sluiten waarin zij bijvoorbeeld afspra-
ken maken over de verdeling van de omzet/winst en de 
kosten. 

TOT SLOT
Het is bij het aangaan van een samenwerking van be-
lang van te voren goed na te denken over het doel van 
de samenwerking, de behoeften van de partners en de 
wensen van de klant. Ook is het van belang goede en 
duidelijke afspraken te maken over het einde van de sa-
menwerking, bijvoorbeeld of daarvoor opzegging nodig 
is.
Wil je als partners onder één gezamenlijke naam en als 
één contractspartij deelnemen aan het handelsverkeer, 
dan heb je de keuze uit een aantal rechtsvormen. Hoe be-
paal je welke vorm voor jou het best is? Dat is afhanke-
lijk van veel factoren. Vraag bij de keuze voor een rechts-
vorm dan ook altijd advies aan een ondernemingsjurist, 
een fiscalist, een financieel expert en/of een notaris.
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ACHTER DE SCHERMEN

Samenwerken is echter niet meer zo simpel. De wereld 
is complexer geworden en minder voorspelbaar. Dat 
heeft alles te maken met de toegenomen transparan-
tie. Informatie vliegt in en uit organisaties. Het zijn niet 
langer de instituties die de puzzels oplossen: ieder in-
dividu denkt mee! Het samenwerkingsvermogen moet 
dus groter – en slimmer. Met wie heb je duurzame alli-
anties? Met wie voor je – flexibel en creatief – gelegen-
heidscombinaties? Samenwerking in een wereld die 
heel snel gaat en die niet in traditionele machtsblokken 
is te vatten, betekent dat je gericht moet kiezen – en je 
open op moet stellen.

DOELGERICHT SAMENWERKEN
Vanuit onze open houding werken we op vele manie-
ren samen met relevante partijen. Voor veel werken-
den staat het vak centraal; daarom werken we in toe-
nemende mate samen met beroepsorganisaties (van 
logopedisten tot tolken EN vertalers). Soms blijft het 

bij de focus op een specifiek doel, soms blijkt de relatie 
zich te bestendigen.
Tevens werken we samen rondom een bepaald the-
ma. Voorbeelden? Met Vereniging Eigen Huis kijken we 
naar hypotheekverstrekking aan zzp’ers, met de ver-
eniging van intermediairs (BOVIB) werken we structu-
reel aan de positie van de bemiddelde zzp’er, met werk-
geversvereniging AWVN deden we een project rondom 
‘goed opdrachtgeverschap’ en met het Verbond van 
Verzekeraars overleggen we over arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen. Naast deze doelgerichte samen-
werkingsverbanden hebben we een sterk netwerk in 
de wetenschap – continu.  

DE ZELFSTANDIGE CENTRAAL
De grotere zzp-organisaties hebben verschillende ach-
tergronden. Maar hoe verschillend we ook zijn, een 
sterke positie voor de zzp’er is een helder gemeen-
schappelijk doel. Vanuit deze doelstellingen hebben we 

SAMENWERKEN 
Samen sta je sterker, dat is ons allemaal van jongs af aan 
ingeprent. Dat het ook echt zo is, heb ik ervaren bij FNV 
Zelfstandigen: juist door effectieve samenwerking boeken wij 
onze resultaten. DOOR JOSIEN VAN BREDA

VOOR GEVORDERDEN



pagina 17 | juni 2015

ACHTER DE SCHERMEN

gezamenlijk belangrijke resultaten geboekt. We heb-
ben samen gezorgd voor betere wetgeving ten aanzien 
van pensioen en ook samen een regeling gecreëerd. We 
hebben samen kale bezuinigingen op de zelfstandigen-
aftrek voorkomen en samen het wetsvoorstel BGL suc-
cesvol getorpedeerd. Daarbij is het geven en nemen: als 
we elkaar alleen als concurrenten zouden zien, hadden 
we deze resultaten niet behaald.

SAMEN MET FNV
Heel bewust kiezen wij, als autonome vereniging van 
zzp’ers, voor aansluiting bij de FNV. Soms lijkt deze 
aansluiting tegen ons te werken – tegelijkertijd geeft dit 
ons een unieke positie in de polder. Anders dan ande-
ren, zijn en blijven wij een echte vereniging met leden 
en verenigingsdemocratie; dit borgt dat onze leden het 
daadwerkelijk voor het zeggen hebben. Kamerleden en 
ambtenaren waarderen dit: ons standpunt is het stand-
punt van onze leden!

Vorig jaar heeft onze Ledenraad besloten aangesloten 
te blijven bij de FNV – en binnen de FNV een veel actie-
vere rol te vervullen om de positie van zelfstandigen te 
behartigen. Naast onze eigen sterke positie in politiek 
en polder, inclusief de SER, werken we daardoor ook 
steeds meer samen met KIEM (creatieve sector), NVJ 
(journalisten) en MOOI (uiterlijke verzorging). Zoals 
onze directeur Henk Wesselo het vaak zegt: ‘Door deze 
samenwerking worden we de sleepboot van de tanker 
FNV’.  Immers, een actieve en bewuste rol van de FNV in 
de belangenbehartiging van zelfstandigen kan van gro-
te invloed zijn in de polder. 
Hoewel iedereen in de basis hetzelfde wil, namelijk een 
fatsoenlijke beloning en goede werkomstandigheden, 
geeft de rol van sleepboot natuurlijk soms ook span-
ning op de trossen. Dat is niet erg: de recente discussie 
in de media over de zelfstandigenaftrek is een bewijs 
van een toegenomen belang van zelfstandigen binnen 
de FNV.  Als we de markt van zelfstandigen zien als 
bloementuin en de problemen met schijnzelfstandigen 
als onkruid, is de klassieke FNV-bestuurder bereid de 
gifspuit te pakken; juist door onze actieve positie en sa-
menwerking binnen de FNV kunnen we mensen ervan 
overtuigen dat zorgvuldig wieden een betere oplossing 
is – en dat het overwegende belang is om de bloemen 
te laten bloeien!

Het belang van de zzp’er is om ondersteund te worden 
in een duurzaam succesvol bestaan als zelfstandige – 

en onze keuze tot samenwer-
king met wie dan ook zal altijd 
dit doel blijven dienen! 

Josien van Breda is senior 

beleidsadviseur bij FNV 

Zelfstandigen.

SUCCESVOLLE 
SAMENWERKINGSPARTNERS

Denis Maessen, voorzitter Platform Zelfstandige 
Ondernemers, PZO-ZZP: “PZO-ZZP werkt graag samen met 

FNV Zelfstandigen en andere organisaties van zzp’ers. Want 

als je gezamenlijk opkomt voor de belangen van zelfstandig 

ondernemers in Nederland en Europa, word je beter gehoord door 

politici en beleidsmakers. Je spreekt immers namens een grotere 

groep belanghebbenden. Met een eenduidige, heldere boodschap 

heb je meer overtuigingskracht. Zo hebben we het wetsvoorstel 

BGL (Beschikking geen loofheffingen) van tafel kunnen krijgen 

en daarvoor goede alternatieven aangedragen. Oók dankzij VNO-

NCW en MKB-Nederland, waarmee PZO-ZZP nauw samenwerkt op 

ondernemersthema’s.” 

Charles Verhoef, voorzitter Zelfstandigen Bouw: “De 

succesfactoren is denk ik het vertrouwen in elkaars kwaliteiten 

en expertise. Dat leidt tot een bundeling van krachten teneinde 

gezamenlijke doelstellingen te bereiken op het gebied van 

collectieve belangenbehartiging. Het meest recente resultaat 

daarvan is de modelovereenkomsten als opvolging van de VAR. 

Ook op het gebied van het ZZP Pensioen heeft de bundeling van 

elkaars expertise en contacten tot een goed resultaat geleid.”

Johan Marrink, directeur ZZP Nederland: “We verschillen wel 

eens van mening over de details, maar in de basis zijn we het wel 

eens. De belangrijkste succesfactor is dat we een gezamenlijk 

standpunt innemen. Dan staan we samen sterk richting overheid 

en dan hebben we ook dingen bereikt, zoals bijvoorbeeld de 

zelfstandigenaftrek behouden. Lastig puntje is soms: wie gaat 

dan met de eer strijken? Want we hebben allemaal hetzelfde doel, 

maar we zijn ook een beetje concurrent van elkaar.”

Wat zijn de succesfactoren 
in de samenwerking met 
FNV Zelfstandigen?



pagina 18 | juni 2015

PARTNERS IN ONDERNEMEN

Een van de partners van FNV Zelfstandigen is 
BizBundel, het grootste online inkoopplatform voor 
ondernemers. Door samen met andere ondernemers 
in te kopen, krijgt u als ondernemer betere voor-
waarden en een lagere prijs.

BizBundel is een onafhankelijke organisatie en heeft geen 
banden met aanbieders. Als inkoopcollectief onderhan-
delt zij voor u voor een scherpe prijs voor bijvoorbeeld 
mobiele telefonie en kantoorartikelen en houdt hierbij 
ook de voorwaarden en condities in de gaten.   

ERVARING
BizBundel is er voor ondernemers. Oprichters Emiel van 
Triest en Wieger Vos hebben samen meer dan twintig jaar 
ervaring opgedaan bij een grote telecomaanbieder. Daar 
viel het hen op dat kleine ondernemers vaak tussen de wal 
en het schip vallen. Maar ook dat grote aanbieders veel 
moeite hebben kleine ondernemers te bereiken. Dat leid-
de tot BizBundel. 

TRANSPARANT
De werkwijze is open en transparant. BizBundel biedt on-
dernemers tijdwinst door het uitzoeken en administratief 
‘gedoe’ uit handen te nemen: hierdoor houdt u meer tijd 
over voor wat u het liefst doet: ondernemen!

TIPS & TRICKS | TIJS VAN DEN BOOMEN

SPEEL MET JE TARIEF
Oké, je hebt voor jezelf een basistarief vastgesteld. Zit je 
daar dan aan vast? Nee: je bent ondernemer dus je mag 
zelf bepalen welke prijs je hanteert. Negen factoren die je 
kunt laten meewegen bij het opslagpercentage dat je in re-
kening brengt, of de korting die je verleent.

1. AARD VAN DE OPDRACHT
Het tarief stijgt met het belang en de complexiteit van de klus. 

2. SPOEDEISENDHEID
Als de opdracht nacht- of weekendwerk vereist, is een toeslag 
van 50% redelijk.

3. LENGTE VAN DE OPDRACHT
Kortlopende opdrachten waarvoor veel concentratie en in-
leving nodig is, vergen een hogere uurprijs dan langlopende 
klussen. 

4. SOORT WERK
Splits je werkzaamheden uit: adviesuren zijn duurder dan ad-
ministratieve uren en creatieve uren duurder dan reisuren. 

5. GEBRUIK VAN EIGEN APPARATUUR
Als je zelf dure apparatuur mee moet brengen, kun je dat laten 
doorwerken in je tarief.

6. SOORT OPDRACHTGEVER
Grote organisaties hebben meestal minder moeite met de 
hoogte van het honorarium dan kleine. Ze  hechten vooral be-
lang aan de kwaliteit, uitvoering en continuïteit.

7. STATUS VAN DE OPDRACHTGEVER
Het prestige van een opdracht drukt de prijs, je kunt er later 
immers mee pronken. Het omgekeerde geldt ook: weinig pres-
tige? Verhoog je prijs.

8. REGIO
Uit onderzoek blijkt dat het uurtarief in Amsterdam 7 euro bo-
ven het Nederlands gemiddelde ligt. Hoe verder naar de rand 
van het land, hoe lager de tarieven.

9. PERSOONLIJKE AFWEGINGEN
Commerciële opdrachten moeten meer geld opbrengen dan 
klussen die je hart hebben.

(Uit: Handboek Zelfstandigen 2015, 

Tijs van den Boomen, uitgeverij Nieuwezijds, 2015).

Tijs van den Boomen | studeerde bedrijfskunde aan de 
Technische Universiteit Eindhoven en begeleidde als zelf-
standig adviseur startende en gevestigde ondernemers. Hij 
werkt ruim twintig jaar als journalist voor onder andere NRC 
Handelsblad, De Groene Amsterdammer en Het Parool.

FNV Zelfstandigen werkt samen met diverse partijen om haar 

leden kwalitatief goede aanbiedingen te kunnen doen.  

Het team van BizBundel.

INKOOPCOLLECTIEF: 
SAMEN STA JIJ STERK!
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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 
www.fnvzzp.nl.

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. 

CURSUS: 1+1=3 

SAMENWERKEN

De cursus ‘1+1=3, de kracht van samenwerken’ is 
door FNV Zelfstandigen ontwikkeld om zzp’ers alle 
handvatten te bieden die nodig zijn voor het aangaan 
van een succesvolle samenwerking. De cursus voldoet 
aan een vraag die breed leeft onder de leden: op de 
eerste bijeenkomst waren deelnemers uit alle sectoren 
die FNV Zelfstandigen vertegenwoordigt aanwezig. De 
deelnemers waren enthousiast over de aangeboden tips 
en adviezen, zo bleek uit de reacties na afloop. 

Denkt u ook aan een samenwerking? Eenmalig of 
langdurig en wilt u goed geadviseerd te werk gaan? De 
volgende cursus is op 9 oktober aanstaande.
FNV Zelfstandigen biedt meer trainingen en cursussen 
die speciaal zijn ontwikkeld voor zzp’ers. 

Kijk op de website onder ZZP Academy. 

VERENIGINGSNIEUWS
 
FNV Zelfstandigen is een vereniging van en voor zzp’ers. 
Het hoogste orgaan van de vereniging is de Ledenraad. 
De 21 leden van de Ledenraad vormen een afspiegeling 
van de sectoren die FNV Zelfstandigen representeert. 
Iedere vier jaar vinden er Ledenraadverkiezingen 
plaats. Afgelopen voorjaar vonden er verkiezingen 
plaats. De nieuwe leden zijn gekozen en afgelopen 10 
juni aangetreden. Benieuwd naar de nieuwe Ledenraad? 
Kijk op www.fnvzzp.nl onder FNV Zelfstandigen. 

NIEUWSBRIEF | Wilt u op de hoogte blijven van 
actualiteiten? Schrijf u dan in op de nieuwsbrief op 
www.fnvzzp.nl.

TWITTER – LINKEDIN – FACEBOOK
Op de hoogte blijven van actualiteiten en in gesprek 
komen met de vereniging of mede-zzp’ers? Volg FNV 
Zelfstandigen dan op Twitter, LinkedIn en Facebook.   

FNV ZELFSTANDIGEN ONLINE

Wilt u weten wat FNV Zelfstandigen voor u als 
ondernemer doet op het gebied van collectieve 
belangenbehartiging? Of wat een lidmaatschap u oplevert 
aan overige ledenvoordelen? Hebt u te maken met een 
lastige juridische kwestie? Of zoekt u een handig startpunt 
om meer te weten te komen over zzp-gerelateerde 
onderwerpen? De website van FNV Zelfstandigen biedt 
al deze informatie. Binnenkort nóg informatiever en 
overzichtelijker! 
Kijk op www.fnvzzp.nl. 
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OVER SAMENWERKEN

Samenwerken – 
het lijkt wel een relatie 

Lees de rubriek Wikken en 
Wegen in dit nummer over 
samenwerken. Of neem 
contact op met de juridische 

medewerkers van FNV 
Zelfstandigen bij vragen. Bel op 

werkdagen tussen 9.30 en 14.00 
uur naar 088-0997020 of stuur een 
e-mail met uw vraag naar juridisch@
fnvzzp.nl.

Kom niet voor verrassingen te staan en laat 
u adviseren. Ook over hoe en 

wanneer FNV Zelfstandigen u 
eventueel mogelijke juridisch 
kan bijstaan.  Speciaal 

voor zzp’ers ontwikkelde 
FNV Zelfstandigen de cursus 

Samenwerken, ‘1+1=3’. Kijk bij ZZP 
Academy op de site van FNV Zelfstandigen. 

 

Het aangaan van een samenwer-
king op zakelijk vlak heeft veel 
overeenkomsten met het aangaan 
van een persoonlijke, romanti-
sche, relatie. Een goede voorbe-
reiding draagt bij aan een gezon-
de en succesvolle samenwerking. 

HET HOF MAKEN
In de eerste fase van een mogelij-
ke samenwerking tasten partijen 
elkaar af. Vragen die worden ge-
steld zijn: wat is het doel van de 
samenwerking? Wat wil ik berei-
ken met de samenwerking? Maar 
ook: wat wil de ander bereiken 
met de samenwerking? Een be-
langrijke vraag is: welke toege-
voegde waarde hebben wij voor 
elkaar? Nadat er voor alle betrok-
kenen voldoende duidelijkheid 
is over het doel, de toegevoegde 
waarde en iedereen overtuigd is 
van de kwaliteiten van de andere 
partij, volgt… 

HET HUWELIJK OF…
Net als er in de huidige samenle-
ving meer bestaat dan een stan-
daardhuwelijk, zo zijn er op 
het gebied van samenwerking 
ook meerdere vormen moge-
lijk, zoals: maatschap (latrelatie), 
vof(gemeenschap van goederen), 
bv (huwelijkse voorwaarden), nv, 
vereniging, stichting. Lees u goed 
in en kies de vorm die het best 
past.

UIT ELKAAR
De samenwerking kan eindigen 
om verschillende redenen. Zo 
kan de noodzaak van samenwer-
ken vervallen of slaat een van de 
partijen een eigen, andere weg 
in. Het is belangrijk al voor het 
aangaan van de samenwerking 
na te denken hoe een eventue-
le scheiding geregeld moet wor-
den. Hoe worden producten of 
diensten van de samenwerking 
verdeeld? Wie houdt de klanten? 
Hoe worden overige mogelijke 
bezittingen verdeeld of financieel 
gecompenseerd?
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