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Inhoud Voorwoord

Veel zelfstandig ondernemers herinneren zich de start van hun onderne-
ming nog goed. de inschrijving bij de kvk is vaak de bekrachtiging van een 
boeiende ontdekkingsreis. Immers, het vertalen van dromen en ambities 
naar een concreet plan vereist dat je verdiept in de markt, in wet- en 
regelgeving en vooral ook in je eigen kwaliteiten. wat zorgt er voor dat ik 
duurzaam succesvol wordt als ondernemer en voor welke valkuilen moet ik 
actief waken?

een positie als ‘eigen baas’ geeft je de kans om zélf verantwoordelijkheid te 
nemen en zélf invulling te geven aan je onderneming. tegelijkertijd is het 
de kunst om gebruik te maken van de kennis en inzichten van anderen: een 
ander kan met frisse blik helpen om jouw plannen aan te scherpen.   

‘eigen baas’ betekent natuurlijk niet dat je alles zelf moet doen. de een is 
goed in het bedenken van een aansprekende naam en een herkenbaar 
logo, de ander in het maken van een informatieve en onderscheidende 
website en een derde in het opstellen van algemene voorwaarden. Soms 
vind je hulp in je directe omgeving, soms is het verstandig om actief profes-
sionele ondersteuning in te schakelen. Immers, een goede start bepaalt in 
grote mate het succes en werkplezier van de zelfstandig ondernemer.

FnV Zelfstandigen levert voor veel starters een bijdrage aan een goede en 
professionele start. daarom hebben we in deze editie van Eigen Baas de 
starter centraal gezet. Zo blikken roos, jan en Casper terug op hun eigen 
start als zelfstandige – drie leerzame en inspirerende en verhalen! 

naast de bijdrage aan individuele starters blijven wij ons sterk maken voor 
de maatschappelijke positie van zelfstandigen. dat blijkt steeds weer nodig; 
zo stelde het CPb onlangs in een mager rapport dat de keuze om zelfstan-
dige te worden vooral zou zijn toe te schrijven aan de fiscale faciliteiten. 
daarbij gaat het CPb voorbij aan al het onderzoek dat aantoont dat zelfstan-
digen juist om kwalitatieve redenen kiezen voor een bestaan als ‘eigen baas’.  
wij herkennen deze gedrevenheid in de verhalen van roos, jan en Casper, 
en in alle contacten die wij met onze leden hebben – en wij dragen deze 
gedrevenheid namens hen uit in de politiek en polder. graag ontmoet ik u 
tijdens een van de ZZP Café-bijeenkomsten die we dit najaar organiseren 
om hierover verder te praten!  

Henk Wesselo
directeur FnV Zelfstandigen
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InterVIew

ROOS
Van Vugt
Voor haar: een weiland vol koeien, je kunt ze bijna aanraken. Achter haar: 
het IJ, je kunt het water ruiken en horen. Boven: een ziek kind op bed, hij 
krijgt straks een kopje thee. Op tafel: een laptop vol met opdrachten van 
grote bedrijven. Roos van Vugt maakt een vliegende start met haar bedrijf 
Merkwerker. door eRWin WitteVeen
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«Waarom ben ik niet eerder 
    voor mezelf begonnen?»
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«Dwing jezelf ertoe om een 
beroepsmatig sociaal netwerk  
te scheppen»

TwINTIG JAAR IN LOONDIENST. 
wAAROM GOOIDE U HET ROER OM?
“Ik had het al zo vaak te horen gekregen: ‘Roos, waarom 
begin je niet voor jezelf?’ Maar ik was daar nooit mee be-
zig. Waarom zou ik? Ik had het toch goed!? Mooie baan, 
goed salaris, gelukkig gezin. Waarom dan veranderen en 
in iets onzekers stappen? Er schuilt ook een conventio-
neel meisje in mij. Ik had een trigger nodig om voor me-
zelf te beginnen. Die trigger kan iets positiefs zijn, bij-
voorbeeld het verwezenlijken van een droom. Maar die 
trigger kan ook iets negatiefs zijn. Bij mij was dat helaas 
het geval. Onze oudste zoon werd ziek. Mijn wereld stond 
op zijn kop. Een van ons moest meer thuis zijn. Korter 
werken was een optie. Maar ook als parttimer heb je je te 
schikken naar de agenda’s van collega’s. Een eigen bedrijf 
en vanuit huis werken op je eigen tijden werd de meest 
logische oplossing. 
Op een bierviltje maakte ik wat sommen. Eenmaal volge-
krabbeld zag dat viltje er rooskleurig uit. Oké, ik miste al-
lerlei potjes die een werknemer heeft. En ook de lease-
auto zou ik moeten inleveren. Maar onder de streep hield 
ik meer over. Daarvan kon ik mijn eigen potjes creëren en 
zelf een auto kopen. Let’s start!” 

EEEN BIERVILTJE IS NOG GEEN BEDRIJF
“Nee, maar ik kreeg wel heel veel energie van dat viltje. 
Binnen een paar dagen had ik een passende bedrijfsnaam 
– Merkwerker – een logo en een URL. Ik weet wel dat het 
daar niet om draait, als dienstverlener ben je zélf het pro-
duct en niet je logo. Maar symbolisch had het een grote 
waarde voor mij. Het maakte mijn plannen tastbaar. Mijn 
toenmalige werkgever reageerde heel positief. We zou-
den een professionele band houden, ook al was ik dan 
niet meer in loondienst. De enige domper in die opstart-
tijd was toen ik me bij de Kamer van Koophandel meld-
de. Ik liep euforisch dat gebouw binnen. Hey, ik word on-
dernemer! Ik ga iets moois beginnen. Dit is een feestdag 
voor mij. Maar de KvK doet daar dus helemaal niets mee. 
Iemand gaf me een pak formulieren en een oerwoud aan 
regeltjes. ‘And that was it’. De truttigheid spatte er vanaf. 
Een gemiste kans vind ik. Waarom worden starters niet 
ontvangen met champagne, om te proosten op succesvol 
ondernemerschap?” 

wAT DOET MERKwERKER?
“Ik heb een uitgesproken visie over hoe bedrijven hun 
imago kunnen versterken met behulp van social media. 
De reputatie van een bedrijf is de optelsom van al hun 
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eigen medewerkers. Laat hen dan ook actief zijn op on-
der andere Twitter en LinkedIn. Dat ga ik niet voor hen 
doen, en de communicatieafdeling moet dat al helemaal 
niet voor hen doen. Ze moeten het zélf doen. Mijn werk is 
dat ik bedrijven help om dat proces in gang te zetten. Mijn 
opdrachten zijn afgebakend. Het is niet de bedoeling dat 
mijn klanten afhankelijk van me worden.” 

wAT VERRASTTE U DIE EERSTE ACHT MAANDEN?
“Dat er zoveel werk is. Het werk ligt op straat. Dat velen je 
willen helpen. Ze gunnen het je. Als ondernemer breng je 
ook frisse energie in het bedrijf van je klant. Opdrachtgevers 
gaan nu anders met mij om dan voorheen. Informeler. Zij 
zijn ook vaak ondernemer. Dat schept een band. Ik krijg als 
starter veel goede tips van hen. Ik ben ook verbaasd dat ik 
nu veel meer netto werktijd beschikbaar heb. Dat eindelo-
ze vergaderen en dat oeverloze mailen kostte vroeger wel 
erg veel tijd. En ik kan mijn eigen werktijden, klanten en 

projecten kiezen. Waarom ben ik niet veel eerder voor me-
zelf begonnen?” 
 
wAT LEERDE U?
“Als werknemer heb je heel veel hulptroepen. Computer 
stuk, dan bel je IT en het wordt gefixt. Nu moet ik naar de 
Apple Store. De kunst is om nu ook hulptroepen te organise-
ren. Doe niet alles alleen! Vooral niet de dingen waar je niet 
goed in bent. Collega’s zijn ook een warm bad. Ze inspireren 
je, ze houden je aan de gang, je kunt er stoom bij afblazen. 
Als zelfstandige moet je daar een alternatief voor vinden. 
Kom uit je hok! Dwing jezelf ertoe om een beroepsmatig 
sociaal netwerk te scheppen. Ik noem dat semivrienden. 
Je komt niet op elkaars verjaardag, maar je knuffelt elkaar 
wel.”    

Roos Van VUgt in Het KoRt Starter roos van Vugt (42) is geboren in deventer en studeerde hbo Communicatie in den haag. Sinds 1 ja-

nuari 2015 is zij zelfstandig ondernemer en opereert vanuit haar woning in durgerdam. haar cv is rijk gevuld met functies in arbeidsmarkt-

communicatie en consultancy, voor  Projactive, ben, t-mobile en monsterboard. Furore maakte zij bij deloitte als social-mediamanager. haar  

#deloittewish twitter-nieuwjaarsactie kreeg landelijke bekendheid. merken & social media, het was nog pionierswerk. als social mediastrateeg 

bij Social embassy adviseerde zij merken als rabobank, achmea en dove. dat doet zij nu nog steeds, maar dan als zelfstandig ondernemer.
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eenS met…                          door maRgot BoUWens  

Eens of oneens: eens
Wie: Paul Ulenbelt
Functie: Tweede Kamerlid voor de SP, sinds 2006 woordvoeder 
Sociale Zaken. 

“Van iedereen die voor eigen rekening en risico onderneemt, ben ik 
fan. Alleen moet dat geen oneerlijke concurrentie met vaste werk-
nemers tot gevolg hebben. Dus als je me vraagt of het goed is om in 
cao’s afspraken over zzp’ers op te nemen, dan zeg ik ‘ja’. Veel zzp’ers 
doen namelijk hetzelfde werk als mensen in loondienst tegen lagere 
kosten voor de werkgever. Ze houden hun tarief laag door bijvoor-
beeld geen arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten en geen 
pensioen op te bouwen. Dat is oneerlijke concurrentie op arbeids-
voorwaarden en daar ben ik geen voorstander van.

Cao’s zijn er om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorko-
men, dus is het een geschikt middel voor dit probleem. Dat zzp’ers 
zelf hun zaken willen regelen, en dus ook de vrijheid willen hebben 
zelf hun tarief te bepalen, is goed en wel. Maar het belang van zelf-
standigen gaat niet voor het belang van werknemers. We moeten 
streven naar een gelijk speelveld. In een cao kun je bijvoorbeeld af-
spraken maken over een minimumtarief.

Of je dat voor alle beroepsgroepen moet doen, hangt af van de cao en 
de functies die daarin staan. Als een werkgever een advocaat nodig 
heeft en die functie staat niet in zijn cao, en hij huurt een zzp’er in, 
dan zijn cao-afspraken in dat geval niet aan de orde. Het is een an-
der verhaal als de functie wel in de cao is opgenomen. Als de zzp’er 
dan aan het eind van de maand meer geld in handen houdt dan een 
werknemer, lijkt dat heel aantrekkelijk. Maar als die zzp’er zijn za-
ken niet regelt voor als hij langdurig ziek wordt of zijn oude dag, dan 
knaagt dat aan ons sociale zekerheidstelsel.

Afspraken in een cao over zelfstandigen is overigens niet nieuw. In 
de cao voor orkesten is bijvoorbeeld een minimumtarief afgespro-
ken en in de cao voor schilders staat dat zelfstandigen meedoen aan 
de pensioenregeling. Beide afspraken dragen eraan bij dat zzp’ers 
zich moeilijker of niet tegen tarieven die onder de kosten van een 
vaste werknemer liggen, kunnen aanbieden. Vergis je niet, het is 
ook in het belang van de zzp’er dat afspraken over minimumtarief, 
AOV, pensioen, maar ook over zaken als arbeidstijden, regels rond-
om arbeidsomstandigheden, et cetera, in cao’s worden vastgelegd. 
We willen tenslotte niet terug naar de 19e eeuw, het tijdperk van de 
rechteloze dagloners.”

 

HET IS GOED OM IN CAO’S AFSPRAKEN     OVER ZZP’ERS OP TE NEMEN
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oneenS met…

Eens of oneens: oneens
Wie: Anne Mulder
Functie: Tweede Kamerlid voor de VVD, sinds 2014 woordvoeder 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

“Absoluut oneens. Om te beginnen vind ik het al bijzonder dat er af-
spraken in cao’s worden gemaakt terwijl de partij waar het om gaat, 
de zzp’ers in dezen, niet eens aan tafel zit. Het geeft geen pas dat cao-
onderhandelaars een beetje betuttelend zitten te bepalen wat goed 
is voor zzp‘ers. En dat gebeurt dan ook nog over hun hoofden heen, 
dat is toch raar?

Ik krijg sterk de indruk dat de FNV probeert de inzet van alle flexibe-
le arbeidskrachten te bestrijden – en dan denk ik aan zzp’ers, maar 
bijvoorbeeld ook aan uitzendkrachten – door minimum tariefafspra-
ken te maken. En die tarieven zijn dan zo hoog dat zzp’ers lijnrecht 
uit de markt geprezen worden. De veronderstelling die daaraan ten 
grondslag ligt, is dat als er minder flexibele arbeidskrachten zijn er 
meer vaste banen ontstaan. Maar dat klopt niet, want die vaste banen 
worden niet aangeboden. Dat komt omdat het vaste contract veel te 
vast is. Het risico voor werkgevers bij ziekte of arbeidsongeschikt-
heid is veel te groot.

Meer vaste banen krijg je door het vaste contract minder vast te ma-
ken. Niet door zzp’ers te bestrijden. FNV doet het echter andersom 
en doet er zelfs nog een schepje bovenop, want die wil dat werkne-
mers langer en meer worden doorbetaald bij ziekte. Ofwel, ze maken 
de vaste contracten nog vaster. Overigens zou ik niet weten waarom 
je zzp’ers zou willen bestrijden, want ze schijnen gemiddeld veel ge-
lukkiger te zijn dan mensen die in vaste dienst werken. Mensen blij-
ken te gedijen bij de vrijheid en verantwoordelijkheid die horen bij 
het zelfstandig ondernemer zijn. 

Daarnaast is de aanname dat veel zzp’ers niet vrijwillig voor het zzp-
schap kiezen niet juist. Naar schatting is tussen de 2 en de 14% on-
vrijwillig zzp’er. Tussen de 2 en 14% is een vrij onbetrouwbare mar-
ge, we weten dus niet eens hoe klein deze groep precies is, maar er 
wordt over gesproken alsof de groep onvrijwillige zzp’ers exempla-
risch is voor alle zzp’ers. Dat klopt niet. Ze zijn er zeker, de zzp’ers 
die dat niet uit vrije wil zijn, maar wil je daar echt iets voor beteke-
nen, dan is de oplossing simpel: maak vaste contracten minder vast.”

 

HET IS GOED OM IN CAO’S AFSPRAKEN     OVER ZZP’ERS OP TE NEMEN
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JAN ROT

«HEERLIJK 
OM ALLES ZELF 
TE DOEN»

FotograFIe nfP PHotogRaPHy
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Jan Rot is al sinds 1978 muzikant en theaterartiest, 
maar sinds 2005 is hij ook zijn eigen producent en ma-
nager. Waarom eigenlijk? “Ik heb de Stichting Okapi/
Stichting Jan Rot opgericht, als eenmanszaak, met als 
doel: verrijking van het Nederlandse lied, vooral door 
middel van producties van de naamgever. En ik had 
iets te vaak aan een tafel gezeten waarbij een mana-
ger/agent uitlegde dat de boekingen terugliepen en 
het dal dieper was dan we dachten, of een platenbaas 
die zuchtte dat er geen animo was voor weer een nieu-
we cd omdat de vorige net was geflopt, ook al was die 
nog zo mooi.” 

DIRECTEUR EN JONGSTE BEDIENDE
In zijn stichting doet Rot alles zelf. Hij bedenkt een 
nieuw programma met een bijbehorende cd, kiest, 
schrijft of vertaalt de liedjes, regelt de muzikanten, 
produceert het album en zorgt dat deze op iTunes 
komt en in de winkel verkrijgbaar is, al verkoopt hij 
het merendeel na concerten en via zijn website. “Maar 
ik benader ook de theaters, zorg voor boekingen, sluit 
de contracten af, ontwerp mijn eigen posters en fly-
ers, zorg dat die bij de drukker komen en verstuur 
ze vervolgens zelf. Ik maak mijn eigen clipjes die ik 
op YouTube zet, benader de media en houd contact 
met mijn publiek via mijn website, blog, Facebook en 
Twitter. Contracten onderteken ik met ‘Jan Rot, direc-
teur (tevens jongste bediende)’, want zo’n knipoog 
mag van mij.”

UITSTAPJE
Van gedachten als: ik wilde dat ik in loondienst was, 
altijd maar die druk en zorgen om opdrachten binnen 
te halen en voldoende omzet te draaien, heeft Rot to-
taal geen last. “Binnenkort draai ik een half jaar mee 
als muzikant/acteur in het theaterspektakel over 
Herman Brood. Dat is bij een theaterbureau, dus al-
les wordt geregeld en jij doet alleen op het podium je 
ding voor een vast maandsalaris. Een leuke uitstap, 
maar ook heerlijk om daarna alles weer zelf te doen. 
Mocht ik per ongeluk ineens alsnog een volksheld 
worden, dan geef ik vanwege drukte graag het hand-
werk uit handen, maar ik zal altijd het overzicht blij-
ven houden.”

EIGEN VERANTwOORDELIJKHEID
Het leuke van zelfstandig zijn is volgens Rot “dat ik 
het eens ben met alle beslissingen die worden geno-
men, anders nam ik ze niet. Ik doe wat ik belangrijk 
vind en als er iets misgaat weet ik aan wie het ligt. Je 
bent af van een boel rompslomp en remmende facto-
ren. Bovendien voel je beter je eigen verantwoorde-
lijkheid. We hebben maar één artiest – ikzelf – en die 
krijgt dan ook alle aandacht. Het lastige is dat jijzelf de 
enige bent die belang heeft bij jouw succes, er steekt 
dus niemand een extra poot uit, niemand geeft een 
duwtje of haalt de kastanjes voor je uit het vuur. Maar 
het besef: als ik zelf niets doe, gebeurt er ook niets, zit 
er goed ingebakken.”

EIGEN SLUITPOST
Een andere valkuil is dat niemand het tegen je zegt 
wanneer iets niet goed is, aldus Rot. “De spiegel en 
mijn vrouw voorkomen gelukkig een hoop.” Of dat je 
uit geloof in een project risico’s zou nemen die niet 
verantwoord zijn. “Hoewel de kunst voor de baat uit-
gaat – zonder managerstypes – en ik op mijn begro-
ting mijn eigen sluitpost ben, denk ik wel goed na. 
Maar een project dat maanden werk kost en niets op-
levert kan gewoon als iets anders dat compenseert.”

KEURIG
Financieel heeft Rot het keurig gedaan, zegt hij zelf. 
“Niet spectaculair, maar dat had ik ook niet verwacht. 
Veel geleerd en ook meer inzicht gekregen in mijn 
vakgebied. En al met al een stuk productiever dan in 
de afhankelijke jaren. En voor de goede orde: ik doe 
uiteraard mijn eigen boekhouding, van de snarenbon-
netjes tot de gereden kilometers, maar ik heb wel een 
accountant voor het laatste woord!”

Componist, zanger, tekstdichter, schrijver, vertaler van onder meer 
de tekst van de Matthäus Passion en de musical Jersey Boys in het 
Nederlands, ofwel duizendpoot en zelfstandig ondernemer Jan Rot 
(58). “Ik doe wat ik belangrijk vind.” door Ria HaRmelinK
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wIkken en wegen

Dit keer in de rubriek Wikken en wegen 
aandacht voor het nut, of de nutteloosheid, 
van algemene voorwaarden. door IRENE VAN HEST en 

MARCEL VAN DER ZANDE

wAT ZIJN ALGEMENE 
VOORwAARDEN?
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Algemene voorwaarden zijn onderdeel van de overeen-
komst die partijen sluiten. Vaak wordt bij algemene voor-
waarden gedacht aan ‘de kleine lettertjes’. Die kleine letter-
tjes worden niet altijd gelezen, maar de onderwerpen die 
daarin geregeld worden zijn juridisch van groot belang. 

wAARVOOR GELDEN ALGEMENE VOORwAARDEN?
Het gaat om onderwerpen die gelden voor méér (vaak álle) 
overeenkomsten die de zzp’er sluit, zoals: betaling, (be-
perking van) aansprakelijkheid, overmacht, reclameren, 
opschorting, ontbinding, garantie, verjaring, eigendoms-
voorbehoud, (tussentijdse) wijziging van de opdracht, (tus-
sentijdse) opzegging van de opdracht, meer-/minderwerk, 
oplevering, auteurs- en octrooirecht, geschillenregeling. 
De variabele elementen van elke afzonderlijke overeen-
komst, zoals de contractspartijen, de te verrichten diensten 
of de te leveren goederen, de prijs/het honorarium, de hoe-
veelheid, het gewicht, de kwaliteit, de uitvoeringsperiode, 
et cetera, moeten in een apart stuk (de offerte, de opdracht-
bevestiging of het contract) worden geregeld. 

wAT IS HET NUT VAN ALGEMENE VOORwAARDEN?
Door gebruik te maken van algemene voorwaarden kun 
je veel belangrijke onderwerpen opnemen in de overeen-
komst zonder dat je over al die onderwerpen moet onder-
handelen met de beoogde contractspartij. Die onderhande-
ling kan zich dan beperken tot de kern van de opdracht, en 
dat is wel zo praktisch.  

HOE wORDEN ALGEMENE VOORwAARDEN ONDERDEEL 
VAN DE OVEREENKOMST?
Algemene voorwaarden worden onderdeel van de overeen-
komst tussen partijen als partijen in de onderhandelings-
fase de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden 
hebben afgesproken. Op dit punt bevat de wet een specia-
le regeling, die bepaalt dat een wederpartij ook dan aan al-
gemene voorwaarden is gebonden als bij het sluiten van de 
overeenkomst de gebruiker van de algemene voorwaarden 
begreep of moest begrijpen dat die wederpartij de inhoud 
van die algemene voorwaarden niet kende.
De enkele vermelding op een offerte dat op de (nog tot 
stand te brengen) overeenkomst algemene voorwaarden 
van toepassing zijn, is op zich dus voldoende voor de toe-
passelijkheid daarvan (mits die offerte wordt geaccep-
teerd). Maar pas op, indien de gebruiker aan de wederpar-
tij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van die 
algemene voorwaarden kennis te nemen vóór of bij het slui-
ten van de overeenkomst, dan is een beding in algemene 
voorwaarden vernietigbaar. Deze redelijke mogelijkheid is 
zeker geboden als die voorwaarden vóór of bij het sluiten 
van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand zijn ge-
steld, of ze vóór of bij het sluiten van de overeenkomst aan 
de wederpartij elektronisch ter beschikking zijn gesteld op 
een zodanige wijze dat ze door de wederpartij kunnen wor-
den opgeslagen (als PDF) en als zodanig ook kunnen wor-
den geraadpleegd.

wAT ALS BEIDE PARTIJEN VERwIJZEN NAAR HUN 
EIGEN ALGEMENE VOORwAARDEN?   
Een overeenkomst komt tot stand komt door aanbod en 
aanvaarding. Bij het sluiten van een overeenkomst heeft 
dus één partij de rol van aanbieder en de andere par-
tij de rol van acceptant. Tijdens de onderhandelingen 
kunnen die rollen wisselen, bijvoorbeeld wanneer een 
aanbod wordt afgewezen en een tegenvoorstel wordt 
gedaan. Verwijzen aanbod en aanvaarding naar ver-
schillende algemene voorwaarden, dan komt de over-
eenkomst volgens de wet tot stand op de voorwaarden 
van het aanbod, tenzij bij de aanvaarding de toepasse-
lijkheid van die voorwaarden uitdrukkelijk van de hand 
werd gewezen. Zo’n afwijzing moet dus direct, schrifte-
lijk of elektronisch plaatsvinden.
In de praktijk komen wij vaak algemene voorwaarden 
tegen waarin een clausule is opgenomen over de afwij-
zing van de algemene voorwaarden van de beoogde con-
tractspartij. Dit heeft juridisch geen effect, omdat het 
niet wordt aangemerkt als een uitdrukkelijke afwijzing. 

ONREDELIJK BEZwARENDE BEDINGEN
Soms kan een bepaling in algemene voorwaarden onre-
delijk nadelig zijn voor de wederpartij. Ook dan kan de 
rechter zo’n beding vernietigen. De wet kent daarvoor 
een uitgebreide regeling. Het voert te ver om deze hier 
nader toe te lichten. Belangrijk is dat u weet hebt van 
die mogelijkheid en dat, zolang als een wederpartij zich 
niet op vernietiging beroept, het beding gewoon deel 
uitmaakt van de overeenkomst. Tussen partijen kan na-
tuurlijk verschil van mening bestaan of die vernietiging 
terecht wordt ingeroepen. Dan moet de rechter daar-
over oordelen.  

CONCLUSIE
Algemene voorwaarden zijn in het dagelijkse handels- 
en rechtsverkeer van groot belang, ook voor zzp’ers. Dat 
belang wordt vaak helaas pas ingezien wanneer er spra-
ke is van een geschil tussen de contractspartijen. Dan 
komen de kleine lettertjes onder een vergrootglas te lig-
gen en rijzen regelmatig geschillen over toepasselijk-
heid van die voorwaarden of over vernietiging van be-
palingen in die voorwaarden. FNV Zelfstandigen heeft 
voor haar leden een aantal modelvoorwaarden ontwik-
keld die direct kunnen worden gebruikt of aangepast op 
grond van specifieke wensen of eisen van het lid. Onze 
juridische afdeling is u daarbij graag van dienst. 
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aChter de SChermen

Een van de belangrijkste kabinetsdoelstellingen is de aanpak 
van schijnconstructies. Het afschaffen van de VAR blijkt een 
noodzakelijke stap om dit effectief te kunnen bestrijden. FNV 
Zelfstandigen maakt zich achter de schermen hard voor een goede, 
werkbare oplossing. door JOSIEN VAN BREDA

VAN VAR NAAR 
MODELOVEREENKOMSTEN?
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aChter de SChermen

Eerst een stukje historie. De VAR geeft malafide op-
drachtgevers ongelimiteerde vrijwaring. Bij een VAR 
WUO kan de Belastingdienst alleen handhaven bij de 
zelfstandige, die als schijnzelfstandige werkt. Daarmee 
wordt de zzp’er dubbel gepakt: eerst door de malafi-
de opdrachtgever en vervolgens door de fiscus. Het af-
schaffen van de VAR bleek een noodzakelijke stap om 
schijnconstructies effectief te kunnen bestrijden.
Als oplossingsrichting stelde het kabinet eerst een web-
module voor. Een nog uitgebreidere generieke vragen-
lijst dan de huidige VAR, die de zzp’er en opdrachtgever 
voor bijna elke opdracht opnieuw zou moeten invul-
len. Aan de hand van de antwoorden zou worden beke-
ken of de opdrachtgever wel of geen loonheffing hoef-
de af te dragen. De naam was Wetsvoorstel Beschikking 
Geen Loonheffing (Wet BGL).

SECTORALE BENADERING
FNV Zelfstandigen gelooft niet in generieke oplossin-
gen voor specifieke problemen en heeft daarom samen 
met anderen gepleit voor een sectorale benadering. 
In november 2014 hebben we ministeries en politiek 
hiervan op de hoogte gebracht tijdens bijeenkomsten 
en persoonlijke gesprekken.
Wat is er sindsdien achter de schermen gebeurd? Het 
ministerie heeft ons en alle andere belangrijke stake-
holders uitgenodigd. Na voorzichtig aftasten en idee-
en delen, leek er voldoende draagvlak voor de sectora-
le aanpak en modelovereenkomsten. Daarna heeft de 
staatssecretaris iets gedaan wat bijna nooit gebeurt: de 
Wet BGL werd ingetrokken. Mede dankzij de effectieve 
lobby van FNV Zelfstandigen is dit gelukt. 
Er kwam een nieuwe wet: de Wet Deregulering 
Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Deze wet 
komt op hoofdlijnen overeen met het plan dat FNV 
Zelfstandigen c.s. in november 2014 als alternatief had-
den ingediend. De Tweede Kamer heeft de Wet DBA 
goedgekeurd en nu is het wetsvoorstel sinds septem-
ber 2014 in behandeling bij de Eerste Kamer. Naar ver-
wachting besluit de Eerste Kamer eind oktober over 
het wetsvoorstel.

MODELOVEREENKOMSTEN
Op 1 januari 2016 zou de VAR worden afgeschaft. In 
plaats daarvan moeten er sectorale afspraken worden 

gemaakt, vaak door middel van een modelovereen-
komst. De tijd tot 1 januari 2016 is nog vrij kort en er is 
nog veel onduidelijk. We zitten dus beslist niet stil. Met 
meerdere leden en hun beroepsorganisaties zijn we be-
zig om modelovereenkomsten te maken.
De Belastingdienst heeft een klankbordgroep inge-
steld en FNV Zelfstandigen is een van de leden. Via de 
klankbordgroep hopen wij de juiste informatie te krij-
gen over het toetsingskader van de  modelovereenkom-
sten. Helaas is dit niet gemakkelijk. De Belastingdienst 
is gewend individuele overeenkomsten te toetsen, 
maar voor een overeenkomst voor branche, sector of 
beroepsgroep, moet je minder gedetailleerd kunnen 
toetsen.
Een ander probleem is dat veel mensen werken op het 
snijvlak van ondernemer en werknemer. Met de VAR 
doet dit grijze gebied niet ter zake, want de opdrachtge-
ver was gevrijwaard en de Belastingdienst controleer-
de nauwelijks. Nu wordt het opeens wel relevant: als 
de manier van werken trekjes krijgt van een arbeids-
overeenkomst, zal de modelovereenkomst niet worden 
goedgekeurd. 

CONSTRUCTIEF
Naast deelname in de klankbordgroep praten we met 
veel verschillende partijen: van ministeries en andere 
zzp-organisaties tot de bemiddelingsbranche en niet te 
vergeten met de andere FNV-organisaties. 
In het formele en informele overleg is FNV Zelfstandigen 
een constructieve en betrouwbare partner. Dat bete-
kent dat we niet zomaar naar de media stappen als we 
nog in gesprek zijn. Hierdoor genieten we veel vertrou-
wen bij belangrijke stakeholders. Wat wij inbrengen 
wordt serieus genomen. Hierdoor kunnen we de belan-

gen van onze leden nog beter 
behartigen. 

Josien van Breda is senior 

beleidsadviseur bij FnV 

Zelfstandigen.
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PartnerS In ondernemen

FnV Zelfstandigen werkt samen met diverse partijen om haar 

leden kwalitatief goede aanbiedingen te kunnen doen.  

 
Dit najaar organiseert FNV Zelfstandigen drie bijeenkomsten in het land om in gesprek 

te gaan met zzp’ers. Henk Wesselo, directeur van FNV Zelfstandigen, zal informatie geven 
over actuele ontwikkelingen en de invloed daarvan op u als zelfstandige en gaat daarna 

met u in gesprek over de inzet en koers van de vereniging. 

Meld u nu aan voor een van de bijeenkomsten:  
• 17 november 2015 iGluu Eindhoven

• 24 november 2015 Acec Gebouw Apeldoorn
• 1 december 2015 De Machinist Rotterdam

De ontvangst is om 19.00 uur, het inhoudelijke programma start om 19.30 uur. Vanaf 21.00 
uur is er volop gelegenheid te netwerken tijdens de netwerkborrel.

De bijeenkomst is gratis voor leden van FNV Zelfstandigen. Voor niet-leden zijn enkele 
plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerde niet-leden komen na aanmelding op een wachtlijst. 

De kosten zijn € 10 per persoon.  Wordt u lid na deze avond, dan krijgt u dit weer terug.
Aanmelden kan via communicatie@fnvzzp.nl. Vermeld daarbij de locatie van uw keuze, uw 

naw-gegevens en uw lidmaatschapsnummer. 

Meer informatie vindt u op www.fnvzzp.nl. 

ZZP CAFé MET 
FNV ZELFSTANDIGEN
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tIPS & trICkS | tIjS Van den boomen

EEN BEDRIJF STARTEN? 
Per jaar starten 120.000 mensen een bedrijf. Inmiddels 
zijn er ruim 810.000 zzp’ers. Onderzoek toont aan dat er 
nog 2 miljoen jongeren én ouderen zijn met plannen om 
óók ondernemer te worden. 

Wat is er mooier dan een eigen bedrijf hebben? Uw eigen dag-
indeling bepalen, uw eigen inkomen verdienen en van uw hob-
by uw beroep maken. Het geeft een fijn gevoel eigen klanten te 
zoeken en het is een feest als er weer een vaste klant bijkomt.
De startende ondernemer is ongeduldig en wil het liefst van-
daag aan de slag. Dat kan maar er zijn voorbereidingen nodig. 
Want u wilt immers succesvol zijn en er moet geld verdiend 
worden. 6 tips om goed van start te gaan.

1. PARTTIME OF FULLTIME?
Bepaal of u direct als fulltime ondernemer wilt starten of dat 
het mogelijk is om uw vaste baan nog in deeltijd te handhaven.

2. ONDERNEMINGSPLAN
Werk een ondernemingsplan uit met een goede financiële on-
derbouwing. Zo’n plan vormt het ‘spoorboekje’ voor uw bedrijf 
en is misschien nodig bij het aanvragen van een krediet.

3. VOLG DE CONCURRENTIE
Volg uw eigen ideeën maar vergeet niet de concurrentie ook te 
volgen. Bedenk dat de concurrent ook u observeert!

4. ADMINISTRATIE OOK BELANGRIJK!
Uw deskundigheid en ervaring is van belang maar zorg ook 
iets te weten te komen over balansen, omzet en administratie, 
óók als u de boekhouding uitbesteedt!

5. RISICO’S SPREIDEN!
Zorg ervoor weinig risico’s te lopen: sluit geen onnodige kre-
dieten af, houd de debiteuren kort (die moeten op tijd betalen) 
en zorg voor een breed klantenbestand (niet afhankelijk zijn 
van enkele klanten).

6. NETwERK OPBOUwEN
Probeer zo snel mogelijk een netwerk op te bouwen van po-
tentiële klanten. 

(uit: Leidraad Startende Ondernemer; 

voor een snelle en succesvolle start, robert jan blom, 

uitgeverij aspekt, 2014).

  

Robert Jan Blom | publiceerde tachtig boeken over 

bedrijfseconomie en deed onderzoeken naar werkwijzen en succeskansen 

van het startend ondernemerschap. Leidraad Startende Ondernemer 

(inmiddels 50.000 exemplaren verkocht) vormt zowel een cursus in 

zakformaat als een handig naslagwerk. robert jan blom geeft geregeld 

lezingen voor startende ondernemers.

BEN OF 
KEN 
JIJ EEN 
STARTER? 

kom naar de stand van FnV 
Zelfstandigen op de Startersdagen van 
de kamer van koophandel.
op 7 november 2015 staan wij klaar 
in amsterdam, arnhem, eindhoven, 
groningen, rotterdam, utrecht en 
Zwolle om je te adviseren over starten 
als zzp’er en vertellen we je graag wat wij 
voor jou kunnen betekenen. 
Speciaal voor (oriënterende) starters 
hebben wij een speciale beursaanbie-
ding. Lid worden levert dan nóg meer 
concreet voordeel op. 

KOM LANGS 
EN HAAL JE 
VOUCHER OP! 

deze beursaanbieding wordt 

mede mogelijk gemaakt door:
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FnV ZeLFStandIgen

VeRenigingsmanageR 
ingRid ReP

Sinds 1 juli jl. is Ingrid Rep verenigingsmanager bij 
FNV Zelfstandigen. Zij stelt zich graag aan u voor. 
Ingrid: “Als verenigingsmanager zorg ik voor een 
goede interne organisatie zodat de dienstverle-
ning richting onze leden optimaal verloopt en de 
vereniging een bloeiende organisatie is en blijft. 
FNV Zelfstandigen heeft actieve, ondernemende 
leden met leuke ideeën die dat graag samen met 
andere leden uit willen voeren. Dat past bij mij: ik 
ben zelf ook een ondernemend type, zelfstandig 
ondernemer geweest op gebied van coaching en 
interim management en heb veel ervaring als ma-
nager bij verenigingen.”
Ingrid Rep, irep@fnvzzp.nl, @IeMaRep 

ZZP aCademy
FNV Zelfstandigen staat voor duurzaam succes-
vol ondernemen. Daarom biedt FNV Zelfstandigen 
haar leden diverse cursussen aan. 

• Kracht van een contract
Speciaal voor ondernemers die net zijn gestart, 
maar ook voor hen die altijd al wilden weten hoe 
je met een goed contract en algemene voorwaar-
den beter kunt samenwerken en misstanden leert 
te voorkomen. Overeenkomsten maken is namelijk 
écht vakwerk. FNV Zelfstandigen biedt de cursus 
enkele keren per jaar aan. Kijk op de website voor 
de precieze data in 2015 en 2016. 

• SamenwerKen: 1+1=3
Deze cursus geeft een duidelijk beeld van de voor- 
en nadelen van samenwerken en de verschillende 
vormen waarbinnen kan worden samengewerkt. 
De cursus geeft naast de nodige juridische hand-
vatten, ook praktische tips. FNV Zelfstandigen 
biedt de cursus enkele keren per jaar aan. Kijk op 
de website voor de precieze data in 2015 en 2016.

ondeRnemeRsReis Via de
 staRteRsaPP

De startersapp  van FNV Zelfstandigen biedt u als 
startende ondernemer een reis langs verschillen-
de knooppunten om u klaar te stomen voor het 
ondernemerschap. Wilt u starten als ondernemer? 
Maak de reis en download de startersapp (alleen 
beschikbaar via iOS)! 

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.   

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. 



CASPER
wOORTMAN

DOOR rIa harmeLInk
FOtOgRAFIE nFP PhotograPhy

“als financieel controller draag ik bij aan het verbeteren 
van systemen, werkwijzen, procedures en rapportages 
op financieel gebied. als dat lukt, dan geeft dat enorm 
veel voldoening. Ik was op school altijd al meer van de 
cijfers, dus dit vak past echt bij mij. 
Sinds afgelopen juli ben ik zelfstandig. Spannend uiter-
aard, want de zekerheid van iedere maand hetzelfde in-
komen en weten dat je over een jaar ook nog werk hebt, 
valt weg. dat hield me in het verleden tegen om de stap 
naar zelfstandig ondernemer te maken, maar ik merk 
dat ik daar nu best wel relaxed onder ben. Ik was er ge-
woon aan toe. In loondienst vond ik het na een tijdje al-
tijd saai worden, miste ik uitdaging en afwisseling.  
op dit moment heb ik een opdracht bij een non-prof-
itorganisatie die in ieder geval tot het eind van het jaar 
duurt en waarschijnlijk verlengd wordt tot volgend 
voorjaar. Via mond-tot-mondreclame ben ik hier te-
rechtgekomen. het is zo leuk om te merken dat je echt 
wat bijdraagt aan het beter functioneren van een orga-
nisatie. Ik ga hier iedere keer met plezier naar toe.

een andere opdracht erbij doen kan niet qua tijd, maar 
ik kijk al wel rond voor straks, leg contacten, breid mijn 
netwerk uit en schakel dit ook al in. dat laatste vond ik 
vroeger lastig, maar dat heb ik achter mij gelaten. Ik heb 
inmiddels vertrouwen in mijn eigen kunnen en weet 
wat mijn sterke kanten zijn. mijn toegevoegde waarde 
is dat ik de rapportagetool atlas XL in combinatie met 
aX 2012 beheers vanuit een controllersperspectief, dat 
geeft me een voorsprong. In mijn vrije tijd verdiep ik 
me in onderwerpen waar ik profijt van heb binnen deze 
tool. Zo vergroot ik mijn marktwaarde nog meer. 
het fijne van zelfstandig zijn is dat ik niemand meer bo-
ven me heb, dat ik zelf alle beslissingen neem. en de 
vrijheid van je eigen tijd indelen is ook een pre. uit so-
lidariteit ben ik lid van FnV Zelfstandigen. maar ook 
omdat zij mijn belangen als zzp’er het best kunnen 
vertegenwoordigen.” 
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nIeuw LId

tot voor kort was Casper 

woortman (36) altijd 

in loondienst. maar 

nu hij geproefd heeft 

van het zelfstandig 

ondernemerschap wil hij 

niet meer terug. Zijn eerste 

opdracht als financieel 

controller is inmiddels een 

feit. “Ik heb er ontzettend 

veel plezier in.”
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StaPPenPLan

STAP 2 – KEN uw MARKT

STAP 3 – MAAK EEN 
ONDERNEMERSPLAN

STAP 4 – REGEL uw bEDRIJF

STAP 5 – GA VAN START!

STAPPENPLAN

STAP 1 – KIJK NAAR uZELF

Kan ik het?

wil ik het echt?

Schrijf u in bij de KvK
word lid van FNV Zelfstandigen

Klanten
Opdrachtgevers

Concurrenten

Meer weten? Surf naar 
www.fnvzelfstandigen.nl
stappenplan voor starters.


