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Inhoud Voorwoord

Zelfstandigen zijn er in vele soorten en maten. jong en oud, arm en rijk, 
links en rechts georiënteerd, hoger en lager opgeleid: het zijn net mensen. 
ook in het type ondernemerschap bestaan forse verschillen, die mede 
worden ingegeven door de aard van het beroep.
Binnen al deze diversiteit bestaan er ook grote gemene delers. onderzoek 
toont aan dat een grote meerderheid tevreden is met de werksituatie en het 
liefst zelfstandig wil blijven. daarbij is geld geen doorslaggevende factor: de 
autonomie, identiteit en flexibiliteit zijn veel belangrijker in deze keuze.

de afgelopen periode signaleer ik in toenemende mate een ander gemeen-
schappelijk kenmerk: de zelfstandige heeft het helemaal gehad met de 
negatieve beeldvorming over het begrip ‘zzp’. Politiek en polder hebben 
‘de zzp’er’ tot kop van jut gemaakt in de – overigens broodnodige – discus-
sie over de toekomst van de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en de cao. 
hoewel het kabinet al weer twee jaar geleden een onderzoek startte naar 
de beleidsscenario’s is er nog geen enkel zicht op een gedeelde visie.

uit de groep zelfstandigen zien we meerdere initiatieven ontstaan die het 
geluid van de zelfstandige laten horen. dit zijn belangrijke initiatieven en 
wij werken dan ook graag samen met de initiatiefnemers om het geluid te 
versterken. het interview met Bart-jan oosting in dit nummer is daar een 
voorbeeld van.

gezien de diversiteit is het vanzelfsprekend dat ook bínnen de groep 
zelfstandigen verschillen van inzicht bestaan. Zie bijvoorbeeld de discussie 
tussen rosa garcia López en Pierre Spaninks. als echte vereniging zien wij 
het juist als onze rol om de verbinding tussen de verschillende inzichten te 
zoeken.

ten slotte zoeken wij steeds weer naar wegen om in de beeldvorming juist 
al die echte ‘eigen Bazen’ tot hun recht te laten komen. Vanuit dit perspec-
tief zijn wij partner van de Freelancer of the Year award, die op 2 april op de 
dag van de zzp’er zal worden uitgereikt. daarbij gaat het ons niet primair 
om de competitie. als jurylid ben ik juist steeds weer onder de indruk van 
de persoonlijke verhalen van álle genomineerden. al die zelfstandigen, jong 
en oud, arm en rijk, links en rechts, hoger en lager opgeleid, die gedreven 
worden door de ambitie om zich te ontwikkelen, waarde aan hun opdracht-
gevers te leveren en van hun zelfstandig ondernemerschap een duurzaam 
succes te maken.

Henk Wesselo
directeur FnV Zelfstandigen
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InterVIew

FREELANCER 
OF THE YEAR!

Tienduizend zelfstandig ondernemers strijden om de felbegeerde titel 
Freelancer Of The Year (FOTY). Hoe werken die FOTY Awards?  
Wie zit er in de jury? Wie doen er zoal mee en wat zijn hun motieven? 
Op de Dag van de zzp’er wordt de winnaar bekendgemaakt. door ERWiN 

WittEVEEN
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Op 2 april, tijdens de Dag van de zzp’er, wordt bekend ge-
maakt wie zich Freelancer Of The Year mag noemen. De 
hoofdprijs is een jaar lang gratis rijden in een hippe gloed-
nieuwe Mini Cooper. Vorig jaar werd die prijs uitgereikt door 
minister-president Mark Rutte. Maar zo’n FOTY Award win 
je niet zomaar, daar moet je wel wat voor doen. En je bent 
niet alleen. Circa tienduizend freelancers, zzp’ers en zelf-
standige interim professionals dingen mee naar de titel in 
een van de categorieën.

HOE wORD JE wINNAAR?
Werk je voor eigen rekening en risico en heb je geen perso-
neel in dienst? Dan mocht je meedoen, door je gratis aan te 
melden via je LinkedIn-account. In voorgaande jaren was het 
vervolgens zaak om veel stemmen te verzamelen. Niet hele-
maal eerlijk, want wie veel Facebookvrienden heeft, was dan 
in het voordeel. Vanaf dit jaar is de opzet gewijzigd en gaat het 
om het verzamelen van kwalitatieve stemmen. Deelnemers 
bewijzen hun kwaliteit door stemmen te verzamelen via hun 
netwerk van opdrachtgevers, leveranciers, partners, collega-
ondernemers en anderen. In die stem geven die relaties aan 
of ze nogmaals met je zouden willen samenwerken, of ze je 
zouden aanbevelen en wat ze precies van jouw belangrijkste 
vaardigheden vinden. Iedere stem heeft daardoor blijvende 
waarde. Het is een aanbeveling die kan helpen bij het ver-
werven van nieuwe opdrachten.
De jury controleert de uitgebrachte stemmen, op basis van 
steekproeven en big data-analyse. Want hoe betrouwbaar-
der zo’n stem, hoe meer profijt de zelfstandig ondernemer 
ervan heeft als referentie. Stemmen van opdrachtgevers tel-
len het zwaarst mee en hoe meer gegevens geverifieerd zijn, 
hoe zwaarder de stem wordt meegewogen in de score. De 
deelnemers met de hoogste gemiddelde scores, aangevuld 
met de snelste stijgers en de weekwinnaars, kwalificeerden 
zich voor de finale.
Honderd finalisten werden uitgenodigd voor een pitcheve-
nement in februari, alwaar zij eerst een workshop elevator 
pitch kregen voordat de pitchvideo’s werden gefilmd. Ook 
werden er profielfoto’s gemaakt van alle finalisten, voor in 
het ZZP Jaarboek. De jury bekeek alle pitchvideo’s en deelde 
punten uit op basis van zes criteria (persoonlijk verhaal, spe-
cialisme, businesscase, groeipotentie, professionele uitstra-
ling en slim ondernemen). 

Op de volgende pagina’s vertellen vier deelnemers wie zij 
zijn, wat zij doen en waarom zij hieraan meedoen.

een jury vol 
zwaargewichten
René Frijters is juryvoorzitter en misschien wel de succesvolste 

zzp’er van nederland. hij is oprichter/Ceo van de onlinebank Knab; 

voor en door zzp ‘ers.

Carlijn Bröring zit in de jury als regerend houder van de FotY 

award. Bröring is foodblogger met haar bedrijf Foodless.nl.

Christiaan Dols is directeur van mInI nederland, dat de hoofdprijs 

beschikbaar stelde.

Joris aperghis is Ceo van we Fashion, medesponsor van de  

FotY awards.

marcel molenaar is countrymanager van LinkedIn Benelux; 

logistieke partner voor de prijs.

Eduard schaepman is oprichter van tribes-Inspiring workplaces.

Henk Wesselo is zelfstandig ondernemer en interim-directeur van 

FnV Zelfstandigen, de uitgever van Eigen Baas. 

Gijs aanen is bij PostnL verantwoordelijk voor de externe inhuur 

van duizenden zzp-postbodes.

Natalie Bommeljé is directeur van evita Zorg, de 

thuiszorgorganisatie die bij voorkeur met zzp’ers werkt en hoge 

ogen gooide bij de opdrachtgever van het jaar-verkiezing.

lars van Beek is directeur van mekano Industrial, de 

toonaangevende intermediair voor technische zzp’ers. 

Jeroen en Robbie sakkers zijn met hun bedrijf Victor mundi de 

initiatiefnemers van de FotY-awards en van de dag van de zzp’er. 

een relevante jury dus, met louter zwaargewichten. 

maar desalniettemin is het oordeel van de jury niet zaligmakend. 

de gemiddelde score die de finalisten in de voorronden hebben 

behaald – door beoordelingen van hun eigen opdrachtgevers – telt 

voor 50% mee in de eindscore. de stem van de jury is goed voor de 

resterende 50% van het eindresultaat.

FnV Zelfstandigen is businesspartner van de FotY en stelt een mooi 

prijzenpakket ter beschikking: exposure in Eigen Baas en toegang tot 

het FnV ZZP Platform, mede aangeboden door ondernemenPlus, 

voor de maandwinnaar. de uiteindelijke winnaar krijgt een gratis 

jaarlidmaatschap van FnV Zelfstandigen en toegang tot een 

uitgebreid ondernemersprofiel op het FnV ZZP Platform.



pagina 6 | maart 2016

InterVIew

SPELERSMAKELAAR
wie ben je?
“Leoni Blokhuis, 31 jaar, geboren en getogen in 
Oldenzaal. Van jongs af aan is voetbal mijn grote passie. 
Als fan van FC Twente en Oranje. EK’s, WK’s, ik zat overal 
op de tribune. Zelf mocht ik niet op meisjesvoetbal, dus 
dat werd hockey. Tijdens en na mijn CIOS-opleiding heb 
ik tien jaar voor een fitnessclub gewerkt. Van schoon-
maker tot instructrice tot clubmanager. Daarna werd 
ik accountmanager bij een vakbeurzenorganisatie. Na 
een tijdje dacht ik: wat doe ik hier? Mijn passie is toch 
sport!? Ik begon voor mezelf. Iedereen verklaarde mij 
voor gek: ‘Dan heb je geen zekerheid. Wat nou als het 
niet lukt?’”

wat doe je?
“Mijn bedrijf heet FlowSports. Het zakelijk begeleiden 
van topsporters. Maar meer dan alleen het zakelijke. Als 
topsporter moet je in een goede flow zitten. Omgaan met 
ups en downs. Dat is uiteindelijk belangrijker voor je 
sportcarrière dan de hoogste transfersom. 
Ik begon topsportbreed. Niet alleen voetballers, ook 
Olympische sporters, zoals judoka’s. Ik verdiende bij als 
freelancer in de sportschool, want na anderhalf jaar had 
ik nog nul inkomsten! Maar ik had wel zaadjes geplant. 
De eerste oogst was een mannelijke topamateurvoet-
baller die ik wist onder te brengen bij een profclub. Vlak 
daarna had ik de eerste transfer in het vrouwenvoet-
bal. Nu richt ik mij volledig op vrouwenvoetbal. Van circa 
tien speelsters van de nationale vrouwenselectie ben ik 
de zaakwaarnemer. Ze spelen onder andere bij Ajax, PSV, 
Arsenal, Bayern Munchen of Scandinavische vrouwen-
profclubs. Ik bezoek ze meerder malen per jaar en we 
bellen een paar keer per maand. Hoe gaat het met je? Zit 
je in de put? Dan haal ik je eruit!” 

waarom doe je mee aan de FOTY?
“Vorig jaar deed ik mee. Dat was leuk. Maar toen werd ik 
winnaar in mijn categorie en tweede overall. Daar gaat 
mijn sporthart van kloppen. Tweede is een mooie me-
daille, maar hij is van de verkeerde kleur. Een topsporter 
gaat voor goud!” 

wat betekent ondernemen voor jou?
“De vrijheid om mijn eigen ideeën en passie de vrije loop 
te laten. Ondernemen was niet mijn doel maar het mid-
del om dicht bij mezelf te staan. En bij mijn passie. Ik ben 
ambitieus. Ik wil de beste zaakwaarnemer van de we-
reld worden in het vrouwenvoetbal. De beste speelsters, 
het beste netwerk, de beste begeleiding. Ondernemen is 
topsport!”

wEBSITEBOUwER
wie ben je?
“Ik ben Charley van ’t Leven, 27 jaar en ik woon in 
Den Haag. Toen ik op het gymnasium zat wilde ik 
civiele techniek gaan studeren in Delft. Maar he-
laas kwam ik een tiende punt tekort voor natuur-
kunde. Ik besloot het nog een jaar te proberen en 
in dat jaar had ik veel tijd over. Terwijl ik nog op 
school zat schreef ik mij in bij de KvK en vond ik 
mijn eerste klanten als websitebouwer. Dat na-
tuurkunde werd weer niets, ik besloot Frans te 
gaan studeren. Woonde ook een tijd in Parijs. Ook 
daar kon ik daarnaast gewoon doorgaan met mijn 
bedrijfje. Toen ik afstudeerde in juli 2012 stond ik 
voor de keus: mijn bedrijf een kans geven of iets 
met mijn diploma Frans doen.” 

wat doe je?
“Ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn 
keus. Ik ontwerp en bouw websites. Ik heb mijn 
uurtarief stapsgewijs verhoogd. Als scholier 
vroeg ik 15 euro per uur, nu is dat 55 euro per 
uur. Het gekke is: als je je tarief verhoogt dan ne-
men je klanten je serieuzer. Dan moet je wel goed 
zijn, denken ze. Ik heb voldoende klanten. Meestal 
via via. Aan acquisitie doe ik bijna niet. Wel ben ik 
lid van een netwerkclub. Dat is gezellig en levert 
ook soms een klant op. Mijn administratie heb ik 
lekker uitbesteed aan een boekhouder.”

waarom doe je mee aan de FOTY?
“Het is leuk om met veel zzp’ers in contact te ko-
men. Kijken wat anderen doen en of je daar wat 
van kunt leren. Ook is het heel nuttig om als zelf-
standige reviews te hebben. Dat kan twijfels weg-
nemen bij nieuwe klanten. Mijn doel is om voor 
de derde keer in de Top-100 te eindigen.”

wat betekent ondernemen voor jou?
“Vrijheid! Ik werk thuis ook gedisciplineerd van 
negen tot vijf. Maar het hóéft niet! Als het 30 gra-
den is lig ik in acht minuten op het strand van 
Scheveningen.”



pagina 7 | maart 2016

InterVIew

INTERIMMANAGER 
MARKETING & SALES 

wie ben je?
“Ik ben Ben. Ben Smit. Geboren in 1962 in Denver 
Colorado. Op mijn veertiende emigreerden mijn ouders 
terug naar Tilburg. Ik sprak geen woord Nederlands. 
Maar de grootste cultuurshock was het weer. De 
eerste zomer was heerlijk koel, want in Amerika 
was toen net een hittegolf. Maar later kwamen de 
Elfstedentochtwinters. Brrr. Ik was gewend om in korte 
broek op mijn skateboard naar school te gaan.
In mijn werkzame leven heb ik twintig jaar gewerkt als 
marketing & salesmanager voor grote softwarebedrij-
ven. Ik voelde mij ondernemer in loondienst. Marketing 
is investeren en bouwen. Bij mijn werkgevers ging het 
steeds meer om kortetermijnresultaten. Ik ging niet 
meer fluitend naar mijn werk. Je omgeving merkt dat. In 
2009, in het midden van de crisis, ben ik daarom voor 
me zelf begonnen.” 
 
wat doe je?
“Ik ben Iosono. Dat is mijn bedrijfsnaam. Io sono is 
Italiaans voor ‘ik ben’. Maar de betekenis is dieper dan 
mijn voornaam. Ik ben creatief. Ik ben marketing & sales. 
Ik doe interimprojecten voor zakelijke dienstverleners. 
Het liefst voor klanten waar de commercieel directeur 
nog zelf de marketing doet. Dan kan ik lekker pionie-
ren. Ik zit altijd bij de klant op locatie. Dan kun je beter 
voelen wat er speelt. Voelen, overdragen en verbinden; 
dat is belangrijk in mijn werk. Bij één klant zit ik al ruim 
twee jaar twee dagen per week. Ik heb heel veel collega’s 
door het hele land.”

waarom doe je mee aan de FOTY?
“Als kleine zelfstandig ondernemer ken je wel de reviews 
en referenties van je eigen klanten, maar je weet niet zo 
goed waar je staat ten opzichte van je collega-aanbieders 
in de markt. Die rankings vind ik briljant. Het competi-
tieve is gaaf, natuurlijk wil ik zo hoog mogelijk eindigen. 
Maar het belangrijkste is dat je kwantitatieve feedback 
krijgt. Je kunt je meten met je concurrenten.”

wat betekent ondernemen voor jou?
“De vrijheid om zelf je klanten te kiezen en om het soort 
werk te kiezen dat je ligt. Ik wil plezier in mijn werk. Dat 
heb ik nu.”

KRAAMVERZORGSTER
wie ben je?
“Ik ben Debby Embregts uit Breda, 47 jaar, getrouwd en 
moeder van twee tieners. Tot mijn veertigste heb ik al-
tijd gewerkt als boekhouder, want daar was ik voor op-
geleid. Maar ik hou meer van mensen dan van cijfers, dus 
heb ik een switch gemaakt. Ik heb mij laten omscholen 
tot kraamverzorgster. Want de hele dag op kantoor, met 
steeds dezelfde mensen, wordt saai op den duur. Ik hou 
van veranderingen.
Na een interne opleiding van een jaar bij een groot 
kraamzorgbureau, leren en werken gecombineerd, kreeg 
ik een vaste aanstelling. Na een jaar heb ik echter van de 
ene op de andere dag ontslag genomen. Ik was het niet 
eens met de werkwijze van de grote bureaus. Het is on-
persoonlijk. Uurtjes maken. Standaardwerk afleveren. Ik 
wil zorg op maat leveren en begon daarom als zelfstan-
dig kraamverzorgster.”

wat doe je?
“Gezinnen waar een baby op komst is willen dolgraag 
van te voren weten wie bij hun komt kramen. Bij mij we-
ten ze dat. Ik maak plannen samen met het gezin. Wat 
voor zorg willen ze? En wat niet? Iedere kraamweek is 
weer anders. Ook bied ik met mijn bedrijf Kraamburo 
Baby’s & Zo gespecialiseerde diensten aan, zoals baby-
massage of Natuurlijke Kraamzorg. Ik ben enorm ge-
groeid in vijf jaar. Van één klant per maand tot soms 
wel tien per maand. Ik werk nu ook samen met andere 
zzp’ers.”

waarom doe je mee aan FOTY?
“Ik doe nu voor het derde jaar mee. Ik zoek de beves-
tiging voor de zelfstandige kraamzorg. Ik hoop dat ik 
dankzij mijn deelname op een positieve wijze het zelf-
standig werken in de kraamzorg mag presenteren en 
promoten. Zelf hoef ik niet zo nodig ‘in the picture’. 
Hoewel, als ik eerste zou worden ben ik nu wel zover dat 
ik dat aankan.” 

wat betekent ondernemen voor jou?
“Dat ik met meer liefde voor mijn vak mijn beroep kan 
uitoefenen. Dat ik zelf kan bepalen hoe ik de zorg lever 
en mijn werk indeel. Dat de kwaliteit voorop kan staan 
in plaats van de kwantiteit.”  
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eenS met…                          door maRGOt BOUWENs  

Eens of oneens: eens
Wie: Pierre Spaninks
Functie: ZZP-expert; onderzoek naar de flexibilisering van de ar-
beidsmarkt en speciaal zzp’ers, publicaties, presentaties en advies

“Zelfstandig ondernemen is welbewust werken voor eigen rekening 
en risico. In het hart daarvan ligt de marketingmix: de 4 P’s van pro-
duct, prijs, plaats en promotie. Als je minimumtarief zegt heb je het 
over de P van prijs. Dat is een zaak tussen ondernemer en markt. Zo 
lang een ondernemer zich aan de wet houdt heeft verder niemand 
daar wat mee te maken. Voor wat betreft de opbouw van die prijs: 
aan de ene kant hebben zzp’ers kosten die werknemers niet heb-
ben en die zullen ze in hun tarief moeten verwerken. Aan de an-
dere kant hebben zzp’ers kosten niet die werkgevers wel hebben. 
Denk aan bovenwettelijke vergoedingen, verlofregelingen, dure 
kantoren en bankzitters die doorbetaald moeten worden. Daardoor 
zal een zzp’er of een samenwerkingsverband van zzp’ers per sal-
do vaak tegen een lager tarief kunnen werken dan een bedrijf met 
werknemers. 

Als je ondernemende zzp’ers een minimumtarief oplegt ondermijn 
je hun concurrentievermogen. Iedere econoom kan je uitleggen hoe 
slecht dat is voor de economie. Want concurrentie houdt onderne-
mers scherp, dwingt tot innovaties en tot kostenbesparingen. Die 
maken het leven van de consument prettiger en leiden tot economi-
sche groei.

Los van dat economische principe: waarschijnlijk zal de Autoriteit 
Consument en Markt oordelen dat een minimumtarief in strijd is 
met het kartelverbod. De rechter zal dat bevestigen, tenzij je wilt 
argumenteren dat het hier niet om ondernemers gaat, maar om 
schijnzelfstandigen. Degenen over wie het gaat zullen daar niet blij 
van worden. Als de rechter die redenering accepteert, zal hun op-
drachtgever namelijk loonbelasting en premies moeten gaan inhou-
den over hun honorarium en zullen zij hun fiscale ondernemersfaci-
liteiten kwijtraken, om te beginnen hun zelfstandigenaftrek. 

Stel dat een minimumtarief wel mag, dan stuit je meteen op twee 
grote bezwaren in de uitvoering. Een: het is gemakkelijk te ontdui-
ken door in plaats van een bedrag per uur een vaste aanneemsom te 
hanteren of over te gaan op betaling per eenheid geleverd product 
of dienst. Twee: een minimumtarief wordt al gauw het maximumta-
rief. Je kunt praten als Brugman dat jij meer wilt hebben, maar je op-
drachtgever zal zeggen: ‘Voor jou tien anderen’.

En tot slot: voorstanders van deze stelling benadrukken graag dat 
een minimumtarief nodig is om zelfstandigen ‘aan de onderkant’ 
te beschermen. Dat is een vergissing die getuigt van weinig begrip 
voor ondernemerschap. Iemand die niet van het begin af aan leert 
om te gaan met de tucht van de markt, zal nooit een succesvolle on-
dernemer worden. Ik noem dat geen beschermen, ik noem dat klein 
houden.”

EEN MINIMUMTARIEF Is NIET     wENsELIJK VOOR EEN ZZP’ER
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EEN MINIMUMTARIEF Is NIET     wENsELIJK VOOR EEN ZZP’ER
Eens of oneens: oneens
Wie: Rosa García López
Functie: NVJ (Nederlandse Vereniging van Journalisten) secretaris 
van zelfstandige (foto)journalisten 

“Vooropgesteld: de NVJ staat voor ondernemerschap. Wie dat wil 
moet ondernemer kunnen zijn, en dat faciliteren we op verschillen-
de manieren. Ondernemers moeten zelf hun tarief bepalen en dat uit 
kunnen onderhandelen; dat hoort bij het ondernemerschap. Maar als 
opdrachtgevers ondernemers keer op keer de pas afsnijden en ze be-
knotten in hun ondernemerschap, dan moet worden ingegrepen.

Wat we in de (foto)journalistiek zien is dat uitgevers het werk van zelf-
standigen exploiteren en de opbrengst daarvan niet met hen delen. 
Dat exploiteren houdt in dat ze een artikel of een foto (vaak meerde-
re keren) doorplaatsen en doorverkopen, terwijl de (foto)journalist er 
maar één keer slecht voor betaald wordt. Ze verkopen het bijvoorbeeld 
door aan Blendle, een digitale kiosk waar ze artikelen uit kranten en 
tijdschriften per stuk verkopen. De opbrengst van die verkopen verde-
len Blendle en de uitgevers onderling. De (foto)journalist krijgt niets. 
Zelfstandige (foto)journalisten zijn ondernemers en moeten zelf hun 
hun artikelen of foto’s door kunnen verkopen, dan verdienen ze er nog 
iets aan. Maar hier snijden uitgevers hen de pas af. Het cynische is dat 
uitgevers publiceren over misstanden in de wereld, maar hun eigen 
freelancers uitbuiten. Want veel (foto)journalisten verdienen hierdoor 
minder dan het minimumloon. 

NVJ wil zelfstandigen een onderhandelingspositie geven. We zijn tegen 
minimumtarieven, maar in dit soort gevallen wel voor een ijktarief af-
hankelijk van ervaring, specialisme en type werkzaamheden. Met de 
tarievencalculator die op onze website staat kun je een uurtarief be-
rekenen dat minimaal gelijk is aan het uurtarief van een (foto)journa-
list in vaste dienst die vergelijkbaar werk doet. De tarievencalculator 
zorgt voor een koppeling met de journalistieke-cao omdat het ijkloon 
daarop gebaseerd is. 

Wordt de calculator verankerd in de cao, dan kan het gevolg zijn dat 
minder zelfstandigen ingezet worden, maar wie ingezet wordt krijgt 
wel beter betaald. Dat gevolg is acceptabel, want daar heb je uitein-
delijk meer aan dan een heel bataljon dat er niet van kan leven. Ook 
maatschappelijk gezien is dat niet wenselijk. Bovendien komt uit een 
onderzoek dat we onder onze leden hebben gehouden dat van de ruim 
achthonderd respondenten (in loondienst en zelfstandigen), bijna 
90% voor verankering in de cao is. 

De NVJ is niet bang dat het gebruik van de tarievencalculator leidt tot 
minimumtarieven. Zelfstandigen met een goede onderhandelingsposi-
tie zoals oorlogscorrespondenten en andere specialisten, kunnen hun 
eigen tarieven blijven vragen. De NVJ probeert zelfstandigen zonder 
onderhandelingspositie te beschermen. Leden verlangen dat van ons. 
Nu! Daarom zetten we, als het moet, dit paardenmiddel in.”
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«PASSIE IS HET 
ALLERBELANGRIJKST»
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Marco Aarnink komt uit een heel gewoon gezin. “Mijn 
vader was vrachtwagenchauffeur en mijn moeder had 
een eigen naaiatelier. Zij werkten altijd hard voor hun 
geld en dan nog moesten de eindjes regelmatig aan 
elkaar worden geknoopt. Het kon altijd nét niet. Ik 
dacht: dit wil ik later niet.”
Het moest dus iets worden waar geld mee te verdie-
nen viel: piloot of ondernemer leek hem wel wat. 
“Piloot viel af, ik deed niet voldoende op school, dus 
kon niet doorstromen naar het vwo en dat had je no-
dig.” Bleef het ondernemerschap over. “Sommige 
vrienden van mijn ouders zijn ondernemer, ik zag dat 
je dan iets voor elkaar kunt krijgen, iets in beweging 
kunt zetten. Dat vond ik geweldig.”

OP DE MARKT STAAN
Tijdens zijn hbo-opleiding Small Business had 
Aarnink meerdere baantjes, waaronder op de markt 
staan. En daar begon het ondernemerschap. “Ik hielp 
de Gordijnenman. Hij vroeg of ik visitekaartjes voor 
hem wilde regelen voor een mooie prijs. Dat was een 
crime, het kostte 150 euro. Veel te veel geld vond ik 
dat. Dus ben ik op zoek gegaan naar een goedkopere 
drukker. Een kleine negenhonderd mailtjes later vond 
ik die drukker in Zuid-Duitsland. Daar kostte het 50 
euro. Maar dat duurde wel zes weken omdat hij meer-
dere kleine klanten moest hebben, dan konden de vi-
sitekaartjes gecombineerd gedrukt worden op grote 
drukvellen en de drukkosten door alle klanten wor-
den gedeeld. Ofwel, massa is kassa. Ik dacht: dat kan 
ik ook maar dan in zes dagen. Dus benaderde ik actief 
online potentiële klanten, flyerde en adverteerde in de 
Gouden Gids.”
Dit alles viel samen met zijn laatste jaar Small Business 
en dus maakte Aarnink er samen met een medestu-
dent een afstudeerproject van en startten ze een inter-
netdrukkerij met de naam Drukwerkdeal.nl. “Ik heb 
500 euro gepind, een kantoor gehuurd, tweedehands 
meubilair aangeschaft en daar gingen we.”

DE MAN VAN 24 MILJOEN
Het liep vanaf het begin als een tierelier. “We kon-
den drukwerk leveren tegen scherpe tarieven en dat 
sloeg aan.” Zo goed dat er al snel mensen aangenomen 

moesten worden. “Geweldig vond ik dat. Ik vind het 
fantastisch om aan het roer te staan van een onder-
neming met veel medewerkers. Het kan mij niet groot 
genoeg zijn. Het is zo leuk om met zijn allen iets van de 
grond te krijgen. Mijn kracht ligt in het enthousiasme-
ren, mensen meenemen in mijn verhaal.”
Na negen jaar leidde Aarnink een onderneming met 
uiteindelijk tweehonderd medewerkers. “Toen reali-
seerde ik me dat er enorm geïnvesteerd moest wor-
den in de eigen productie van Drukwerkdeal.nl als het 
over vijf jaar ook nog wil bestaan. Dat kan alleen met 
hulp.” En dus verkocht Aarnink het bedrijf en cashte 
hij 24 miljoen euro plus een mooie ‘earn-out’.

NOOIT MEER wERKEN
Met 24 miljoen op je bankrekening kun je kopen wat 
je wilt en hoef je nooit meer te werken. “Klopt. Ik heb 
een mooi huis gekocht en een Porsche. Die wilde ik al-
tijd al. Maar ik heb nog gewoon de vrienden die ik al-
tijd had en doe nog gewoon dezelfde dingen als altijd. 
Geld maakt je leven gemakkelijker maar je wordt er 
niet gelukkiger van. Sterker nog, toen ik wegging bij 
Drukwerkdeal.nl had ik ineens niets meer om voor te 
gaan. Weg passie. Dan moet je je energie ergens an-
ders uit zien te halen. Een jaar lang heb ik lezingen 
gegeven, andere ondernemers geholpen, geïnvesteerd 
in bedrijfjes. Maar dat kostte me energie, onlangs heb 
ik mijn agenda dan ook schoongeveegd. Het is tijd om 
weer te gaan ondernemen. Ik ben nu bezig met het uit-
werken van een aantal ideeën.”

TIPS
Aarnink heeft veel geleerd de afgelopen tien jaar. 
“Passie is het allerbelangrijkst om te kunnen slagen, 
of je nu zzp’er bent of een bedrijf aanstuurt. Wie altijd 
eerlijk is, zichzelf blijft, zijn afspraken nakomt en zich 
open en kwetsbaar opstelt – en dat is wat anders dan 
zwak zijn – krijgt respect en de gunfactor van de klant. 
Echt, je hoeft niet per se de goedkoopste te zijn, soms 
zelfs niet eens de beste, je moet de prettigste zijn om 
zaken mee te doen. Daar gaat het om.”

Piloot of ondernemer. Een van die twee zou het worden, dat wist 
Marco Aarnink (31) als kind al. Het werd zelfstandig ondernemer. 
“Het is geweldig om iets op poten te zetten en daar een succes van 
te maken.”  door Ria HaRmEliNK
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wIKKen en wegen

Dit keer in de rubriek Wikken en Wegen het belang 
van een goed contract en goede algemene voorwaarden. 

door IRENE VAN HEST en MARCEL VAN DER ZANDE

DUURZAAM SUCCESVOL 
ONDERNEMEN: 

wAT IS DAT?
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Op de juridische afdeling van FNV Zelfstandigen behande-
len vier procesjuristen en drie juridisch medewerkers dos-
siers van leden die juridische adviesvragen en juridische 
geschillen voorleggen. Onze ervaring leert hoe belangrijk 
het is dat een zzp’er werkt op basis van een goed schrifte-
lijk contract en goede algemene voorwaarden.
Daarom bieden we onze leden als basis de cursus ‘De kracht 
van een contract’. Waarin ligt die kracht? Welnu, een schrif-
telijk contract dwingt partijen vóór aanvang van de werk-
zaamheden na te denken over wat ze precies van elkaar 
kunnen en mogen verwachten. Het schept duidelijkheid 
over rechten en verplichtingen. Daardoor is het contract 
een belangrijk bewijsmiddel in geval van geschil. Daarnaast 
kun je als zzp’er in een contract of de bijbehorende alge-
mene voorwaarden je beroepsaansprakelijkheidsrisico re-
gelen c.q. beperken. 

wAT, wAAR, wANNEER, HOE, HOE LANG?
Een goed contract beschrijft de kern van de zakelijke af-
spraken tussen partijen: wat wordt precies geleverd/ver-
richt, tegen welke prijs, onder welke voorwaarden, waar, 
wanneer, hoe, hoe lang? Goede algemene voorwaarden 
bevatten bepalingen die, los van de individuele opdracht, 
voor alle overeenkomsten van de zzp’er van belang zijn, bij-
voorbeeld een beperking van de aansprakelijkheid in ge-
val van beroepsfouten, overmacht, reclameren, opzegging, 
opschorting, ontbinding, garantie, verjaring, eigendoms-
voorbehoud, wijziging, meer-/minderwerk, oplevering, au-
teurs- en octrooirecht, geschillenregeling. 
Schriftelijke vastlegging van een zakelijke overeenkomst 
lijkt heel logisch, maar ontbreekt veelvuldig in de dossiers 
die wij in behandeling krijgen. In de praktijk contracteren 
veel zzp’ers op basis van (eenzijdige) offertes en/of (een-
zijdige) opdrachtbevestigingen (vaak betreft dat e-mailcor-
respondentie) of zijn er alleen mondelinge afspraken ge-
maakt met de opdrachtgever. De toegevoegde waarde van 
een door beide partijen ondertekend contract ziet men, af-
gezet tegen de gedachte aan (extra) administratieve romp-
slomp, tijdverlies en een mogelijk afschrikwekkend effect 
op de opdrachtgever, niet in. Die handelwijze is op zich best 
begrijpelijk, maar zorgt vaak voor problemen in geval van 
geschil tussen partijen. 

BEwIJS LEVEREN
Als een lid zich bij ons meldt omdat hij niet betaald krijgt 
of een opdrachtgever hem beticht van wanprestatie, blijkt 
regelmatig dat helemaal niet duidelijk is wat de zzp’er nu 
precies voor die opdrachtgever zou doen en voor welke 

werkzaamheden hij zou worden betaald. Als dat niet 
duidelijk is, dan is het afdwingen van betaling of het 
verweren tegen een aansprakelijkstelling primair een 
kwestie van het leveren van bewijs over gemaakte af-
spraken. Dat bewijs kan dan echter niet worden ont-
leend aan één schriftelijk contract waarin alle relevan-
te afspraken van partijen zijn vastgelegd, maar moet op 
basis van bijvoorbeeld correspondentie van vóór en tij-
dens de opdracht (zoals de offerte en de opdrachtbeves-
tiging) of verklaringen van mogelijke getuigen worden 
verzameld. Ook dan geldt onverkort: wie de bewijslast 
draagt, loopt het bewijsrisico.

RISICO VAN GEEN BETALING EN AANSPRAKELIJKHEID
Als je de afspraken waarop je je beroept niet kunt be-
wijzen, loop je het risico dat je geen betaling kunt ver-
krijgen (‘je hebt gewoon niet gedaan wat we hadden af-
gesproken’, of: ‘er is helemaal geen meerwerk verricht’, 
of: ‘die onkosten zijn al verdisconteerd in het honora-
rium’). En als je onverhoopt aansprakelijk bent wegens 
een beroepsfout, zul je niet snel kunnen bewijzen dat je 
mondeling hebt afgesproken met je opdrachtgever dat 
je aansprakelijkheid voor schade beperkt is tot bijvoor-
beeld maximaal twee keer de afgesproken vergoeding 
voor de uitvoering van de opdracht, of tot maximaal het 
bedrag dat je beroepsaansprakelijkheidsverzekering in 
dit geval uitkeert. Dan wordt je schadeplichtigheid uit-
sluitend bepaald op grond van de wet, en dat leidt vaak 
tot veel hogere schadevergoedingen. Dat kan zelfs lei-
den tot het faillissement van de zzp’er, want ook kleine 
fouten kunnen grote schade tot gevolg hebben.       

wET DBA
Vanaf 1 mei 2016 is er nog een belangrijke reden om te 
werken op basis van een schriftelijk contract, want dan 
treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 
in werking. De VAR-verklaring verdwijnt, modelcon-
tracten komen daarvoor in de plaats. Daarmee krijgt het 
schriftelijke contract ook een fiscale betekenis. Werken 
op basis van zo’n modelcontract wordt niet verplicht, 
maar houd er rekening mee dat opdrachtgevers dat wel 
zullen verlangen vanaf die datum. Reden temeer voor de 
zzp’er om zijn eigen contract en algemene voorwaarden 
op te stellen of die nog een keer goed onder de loep te 
nemen.
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«Ik wil mensen 
wakker schudden»
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Een half jaar geleden besluit Oosting zijn administra-
tie eens grondig onder handen te nemen. “Ik had er 
een zooitje van gemaakt en wilde niet langer bang zijn 
om die enveloppen te openen die op de mat vielen. Ik 
had van de Belastingdienst vernomen dat er verande-
ringen aan zouden komen, zoals het afschaffen van de 
VAR, maar ik wist niet wat ik precies moest doen. Ik 
verdiepte me in de materie en begon op de site van de 
Belastingdienst. Hier trof ik echter zo veel juridische 
informatie aan dat ik er niet doorheen kwam en stop-
te met lezen. Ik vervolgde mijn zoektocht bij andere 
partijen, maar ook aan de hand van deze informatie 
kon ik mij geen goed beeld vormen wat de wet DBA 
voor míjn situatie zou gaan betekenen.”

STARTPUNT
Tijdens zijn online zoektocht stuitte Oosting op de co-
lumn ‘De afschaffing van de VAR is een clusterfuck’ 
van Botte Jellema. Hij herkende veel in de beschreven 
situatie. “Ik werd er boos van: als dit allemaal gebeur-
de, waarom was er dan zo weinig commotie over het 
afschaffen van de VAR?!” Die boosheid werd het start-
punt voor zijn actie. “Mijn eerste vraag was: wat ge-
beurt er als ik een demonstratie zou organiseren? Ik 
opperde dat idee in mijn netwerk en veel mensen ga-
ven aan interesse te hebben, maar er kwamen geen 
grote aantallen mensen op de been. Ik kreeg ook veel 
commentaar, zoals: ‘Heb je je er echt wel goed in ver-
diept?’ Dat maakte dat ik begon te twijfelen of ik wel 
goed bezig was en geen onzin uitkraamde.”

IN DISCUSSIE
Oosting bleef in discussie om antwoord te krijgen op 
wat de veranderingen nu concreet voor zijn situatie 
betekenden. “Het ging mij niet enkel om het schreeu-
wen, het ging mij om het krijgen van antwoorden. Wie 
kon mij in gewoon Nederlands uitleggen wat de nieu-
we situatie inhield? In al die discussies kreeg ik enke-
le antwoorden, in begrijpelijke taal. Waarom kon deze 
simpele, duidelijke uitleg niet gewoon op de site van 
de Belastingdienst komen? Ik was vast niet de enige 
met deze vragen en ik was ook vast niet de enige die 
niet door de juridische teksten heen kon komen.”

PETITIE
Een van de adviezen die Oosting kreeg, was: start een 
online petitie. Hij draaide snel een petitie in elkaar en 
zodra deze online ging, ging het snel. Binnen twee da-
gen ondertekenden 17.500 mensen de petitie. Oosting 
leefde rondom de petitie heen. “1000 nieuwe handte-
keningen per uur… dan voel je de kracht van social 
media wel! 
Het doel van de petitie was niet de nieuwe wet van ta-
fel te vegen; ik wist dat dat niet meer kon en inmiddels 
zag ik ook wel de voordelen. Wat ik wél wilde berei-
ken, en nog steeds, is het verbeteren van de informa-
tievoorziening rondom de veranderingen en het ver-
eenvoudigen van de modelcontracten.” 

PANEL
“Toen ik hoogleraar Arbeidsrecht aan de UvA Evert 
Verhulp zag bij Nieuwsuur, heb ik hem benaderd en 
gevraagd of hij mee wilde werken aan een panel dat 
suggesties deed voor het vereenvoudigen van de mo-
delcontracten. Hij stond hiervoor open. Daarna ben 
ik gaan rondbellen om meer mensen in het panel te 
krijgen. Zo kwam ik ook uit bij FNV Zelfstandigen. 
Directeur Henk Wesselo was direct enthousiast en 
heeft mij ook in contact gebracht met Jeroen Lammers 
van VNO-NCW. Ik vind het geweldig om te merken hoe 
ik al deze kennis en ervaring om tafel kan krijgen met 
slechts een paar telefoontjes en mailtjes.” Het panel 
komt binnenkort bijeen. 

DRASTISCH VEREENVOUDIGEN
Wat hoopt Oosting te bereiken? “Ik hoop in overleg 
met dit panel een voorstel te kunnen doen om de mo-
delcontracten drastisch te vereenvoudigen. Als voor-
beeld: nu moet je eerst door twee pagina’s zware juri-
dische tekst heen voor je bij het contractdeel uitkomt, 
maar zou dit niet gewoon andersom kunnen?
Ik wil mensen wakker schudden. Dit gaat sowieso ge-
beuren, het gaat ook veel mensen in mijn omgeving 
aan. Verdiep je erin. Weet hoe jij moet omgaan met de 
nieuwe wet. Ik snapte het niet, ben gaan zoeken, gaan 
vragen en doorvragen. Ik gun iedereen de antwoor-
den die ik heb gekregen.”

Bart-Jan Oosting (35) is sinds 2009 zelfstandig ondernemer. Hij 
werkt als geluidstechnicus, lichttechnicus, dj, fotografeert, acteert 
en drumt. “Ik pak alles aan wat ik denk te kunnen. Dat is mijn 
uitdaging. Ik heb al deze activiteiten nodig om tot een leefbaar 
inkomen te komen.” DOOR ELISE BERK

«Ik wil mensen 
wakker schudden»
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De groei van het  aantal zelfstandigen leidt tot toe-
nemende concurrentie. Trends en ontwikkelingen 
volgen elkaar in hoog tempo op, het huidige eco-
nomische klimaat stelt steeds hoge(re) eisen. Hoe 
ga je daarmee om? 
Visie, toekomstplannen en ambities worden door 
de dagelijkse beslommeringen naar de achter-
grond verdrongen. Je wilt alles wel aanpakken 
maar komt er onvoldoende aan toe. 
Jij bent zelf altijd de spil waar alles om draait en 
er bestaat een sterke wisselwerking tussen jouw 
persoonlijkheid en handelen en de effecten hier-
van op je bedrijfsactiviteiten en het uiteindelijke 
resultaat. Zou het niet fijn zijn om een klankbord 
te hebben, antwoord op je vragen en professionele 
ondersteuning te krijgen wanneer dit nodig is?
Vaak kom je hier zelf niet aan toe of wacht je te 
lang om ondersteuning te zoeken. Daarom intro-
duceert FNV Zelfstandigen het FNV Zelfstandigen 
Platform. In samenwerking met OndernemenPlus 
bieden wij je toegang tot een online platform waar 

je 24/7 terecht kunt met vragen bij je eigen ‘ad-
hoc managementteam’. Persoonlijk contact staat 
hierbij wat ons betreft altijd centraal en jij zelf 
hebt de regie. 

wAT IS HET FNV ZZP-PLATFORM? 
Een beveiligde en persoonlijke online werkom-
geving waar je vele zaken aantreft. Om te begin-
nen krijg je altijd een ervaren ondernemer als per-
soonlijke ondernemerscoach. Deze vervult voor 
jou een gidsrol. Verder tref je er interessant onder-
nemersnieuws, inhoudelijke themablogs, diverse 
thema quickscans, meerdere coachings- 
instrumenten gericht op jou persoonlijk, je be-
drijfsactiviteiten en het bedrijfsresultaat. Waar no-
dig kunnen vakspecialisten in jouw platform aan-
wezig zijn als hun vakkennis is vereist. Alles bij 
elkaar vormt dit jouw persoonlijke team. 
Ook de BissBuzz is voor je beschikbaar. De 
BissBuzz is een collegiale community van onder-
nemers voor ondernemers. Je kunt 24/7 al je on-
dernemersvragen stellen en wij garanderen ant-
woord. De BissBuzz is een webbased-applicatie 
voor je smartphone, tablet, lap- of desktop. 

LEDENVOORDEEL
Als lid van FNV Zelfstandigen kun je tot 
eind 2016 gratis gebruikmaken van het FNV 
Zelfstandigenplatform. Wil je weten waar je als 
zelfstandige staat en waar je verbeterpunten lig-
gen, maak dan de quickscan die je wordt aange-
boden. Je coach ontvangt eveneens een exemplaar 
en kan met je meekijken naar de uitkomsten en de 
betekenis daarvan toelichten. Dit kan je veel in-
zicht opleveren en de privacy is gewaarborgd.

FNV ZElFstaNDiGEN 
PlatFORm
Als zelfstandige sta je er vaak alleen voor. Je bent vrijwel altijd op 
jezelf aangewezen bij het nemen van alle beslissingen. Het ‘hier 
en nu’ overheerst je doen en laten. De tijd voor het noodzakelijke 
sparren, spiegelen en klankborden ontbreekt vaak. Het zou pret-
tig zijn om als je er behoefte aan hebt, een collega ondernemer, 
coach of specialist te kunnen raadplegen.

ontwIKKeLen 
ondernemerSChaP
ondernemenPlus is in 2009 voortgekomen uit 

een jarenlange samenwerking van een aantal 

zelfstandige ondernemerscoaches en is een landelijke 

netwerkorganisatie van ondernemerscoaches en 

specialisten, die allen tot doel hebben zelfstandig 

ondernemers te activeren en te ondersteunen om het 

beste uit zichzelf en uit hun bedrijfsactiviteiten te halen. 

de ondernemerscoaches van ondernemenPlus zijn 

gespecialiseerd in het ontwikkelen en versterken van 

persoonlijk ondernemerschap. Voor specialistische vragen 

worden experts ingeschakeld. 
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uIt de VerenIgIng tIPS & trICKS | joChum jarIgSma

INKOMEN VERwERVEN 
Als ondernemer ontkom je er niet aan om klanten te ver-
werven. Soms komen ze via via naar je toe, maar vaak 
moet je er zelf achteraan. Geen enkele ondernemer wordt 
geboren met alle vaardigheden die nodig zijn om een be-
drijf succesvol te leiden. 7 stappen om een beter inkomen 
te verwerven.

1. ZORG DAT JE EEN GOEDE PROPOSITIE HEBT
Een goede propositie of goed aanbod lost een probleem van 
een ander op of maakt het leven van een ander(e ondernemer) 
prettiger. Dus een pain oplossen of een gain voor de klant. 
Welke probleem lost u op voor de klant?

2. VIND EEN MARKT MET BUDGET
Er zijn 800.000 zzp’ers die een boekhoudpakket kunnen ge-
bruiken á 10-40 euro per maand. Niet alle zzp’ers kunnen 
of willen hun beperkte budget inzetten voor zo’n pakket. 
Sommigen doen het gratis in Excel. Zoek dus uit wie daadwer-
kelijk budget wil spenderen aan uw diensten. 

3. LEG CONTACT MET POTENTIELE KLANTEN
Doe dat echt. Ga netwerken, bellen, mailen of doe iets an-
ders waarbij u in contact komt met mogelijke opdrachtgevers. 
Thuiszitten en uw website updaten levert geen klanten op. SEO 
(zoekmachineoptimalisatie), SEA (zoekmachineadvertenties) 
of netwerken wel. Wat gaat u vandaag doen?

4. ONDERZOEK BEHOEFTEN EN KOOPMOTIEVEN
Bent u in gesprek, vraag dan: ‘Waar loopt u tegenaan? Waar ligt 
u ’s nachts wakker van?’ Of: ‘Waar wordt u blij van?’

5. DOE VERVOLGENS EEN AANBOD…
…dat aansluit bij de behoefte van de ander. ‘U vertelde mij dat 
u… zoekt. Mijn aanbod behelst… en daarom sluit dit perfect 
aan op uw vraag. Bent u het daar mee eens?’

6. NEEM KOOPwEERSTANDEN wEG
‘Op dit moment hebt u andere prioriteiten zegt u? Wat kan ik 
doen om uw andere prioriteiten op te lossen?’ Of: ‘Wanneer 
wordt mijn oplossing voor u urgent(er)?’ Indien het bezwaar 
‘te duur’ is, onderzoek dan met welk alternatief de klant uw 
aanbod vergelijkt.

7. SLUIT DE DEAL
De meesten zzp’ers doen het niet; vragen om de opdracht. 
Zeg: ‘Volgens mij zijn we er uit, klopt dat? Wilt u zaken met me 
doen?’ Of een andere vergelijkbare vraag. 

(uit: De nieuwe weg, jochum jarigsma, uitgeverij Big 

Business Publishers, 2015).

  

Jochum Jarigsma  | een veelgevraagd salestrainer, 

verbonden aan vier universiteiten voor 

ondernemerschapsonderwijs en auteur van De nieuwe 

weg, in 7 stappen naar meer omzet. 

DE KRACHTEN 
BUNDELEN VAN 
ZZP’ERS

De afgelopen periode hebben we veel zelfstandigen 
ontmoet tijdens onze ZZP CAFÉ’s. Mensen die al lid 
zijn vinden het erg leuk om zich zo onderdeel van onze 
en ook hun vereniging te voelen. De ontmoeting, het 
netwerken en het persoonlijk contact worden erg op 
prijs gesteld. Onze leden ervaren concreet meerwaar-
de van hun lidmaatschap omdat zij ook na de infor-
matieve bijeenkomst gebruik kunnen maken van de 
workshops of individuele adviezen van de juristen. 
Sommige mensen bieden aan om actief te worden of 
nodigen ons uit om in hun persoonlijke netwerk aan te 
schuiven en iets te vertellen over actuele ontwikkelin-
gen. Daar geven we graag zo veel mogelijk gehoor aan. 

Omdat we ruim tienduizend leden vertegenwoordi-
gen zijn we een serieuze gesprekspartner en beha-
len we goede resultaten voor de zelfstandig onderne-
mers. We sluiten onze ogen niet voor misstanden en 
schijnzelfstandigheid; daarom werken we goed samen 
met de vakbond en beroepsorganisaties. Veel starten-
de zelfstandigen maken gebruik van onze tips en ad-
viezen over het opstellen van een contract of algeme-
ne voorwaarden. Ook succesvolle ondernemers doen 
regelmatig een beroep op ons omdat rekeningen niet 
worden betaald of vanwege een ander geschil. FNV 
Zelfstandigen bundelt de krachten van de zelfstandig 
ondernemers om tot collectieve oplossingen te komen. 
Soms zijn die oplossingen heel praktisch en zakelijk, 
andere keren beïnvloeden we politiek beleid.

Het merendeel van onze leden heeft bewust en positief 
gekozen voor het ondernemerschap. Zij redden zich 
prima en hechten aan de vrijheid. Wanneer juist deze 
mensen al meer dan tien jaar lid zijn, doet dat goed. Zo 
vertelde iemand tijdens een ZZP CAFÉ: ‘Ik ga ervan uit 
dat ik zelf ervaren genoeg ben, maar mijn opdrachtge-
vers zijn dat niet altijd. Ik heb heel graag een goede ju-
ridische dienst achter mij staan. Bovendien vind ik het 
fantastisch dat ik in een team van duizenden zelfstan-
digen zit. Ik voel mij echt vertegenwoordigd door deze 
club als er in de politiek of media weer van alles over 
ons, over mij, wordt geroepen. Ik ben bovenal onder-
nemer dus ik vind dat lid zijn van FNV Zelfstandigen 
een heel betaalbare en verstandige  investering is in 
mijzelf maar ik voel ook betrokkenheid bij collega-zelf-
standigen die tegenwind hebben.”

Kijk, daar doen we het voor!

Ingrid Rep
Verenigingsmanager
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ZZP aCaDEmy
De ZZP Academy van FNV Zelfstandigen levert maat-
werk workshops, trainingen en bijeenkomsten die uw 
kennis en ondernemersvaardigheden blijvend verster-
ken en u up-to-date houden. 
Een groot deel van de aangeboden cursussen is ontwik-
keld door de gespecialiseerde juristen van de vereniging 
en sluiten aan bij de veel gestelde vragen van zzp’ers. 
Deze cursussen zijn gratis voor leden. Niet-leden betalen 
75 euro, maar krijgen dit bedrag terug als ze binnen drie 
maanden na het volgen van de cursus lid worden! Een 
greep uit ons aanbod:

• START MET EEN CONTRACT
Alles over de opzet van een goed contract en welke af-
spraken met opdrachtgevers nodig zijn om tot een 
vruchtbare samenwerking te komen. Dat begint met de 
offerte en eindigt met een betaalde rekening van een te-
vreden klant. Zowel voor starters als voor meer ervaren 
zzp’ers! De cursus wordt aangeboden op 8 april 2016, 
24 juni 2016 en 14 oktober 2016

• DEBITEURENBEHEER
Het beheer van uw debiteurenportefeuille, het benade-
ren van uw debiteuren op adequate en efficiënte wijze 
en advies over hoe u het proces van ingebrekestelling tot 
het uit handen geven kunt inrichten. Dat is wat deze cur-
sus u biedt. De cursus is op 13 mei 2016 en 11 novem-
ber 2016.

• AOV 
Tijdens de workshop krijgt u antwoord op de vraag wat 
de mogelijkheden zijn om voorzieningen te treffen te-
gen arbeidsongeschiktheid. Aan de hand van praktijk-
voorbeelden gaan we in op de belangrijkste polisvoor-
waarden en de verschillende verzekeringsproducten die 
verzekeraars aanbieden. Schrijf u in voor 22 april en 9 
september!

Kijk voor het volledige overzicht op 
fnvzzp.nl/zzp-academy en schrijf direct in! 

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 belan-
gen van de zelfstandig ondernemer in Nederland. In de 
politiek en polder zijn wij een gewaardeerd en geres-
pecteerd gesprekspartner en dat levert succes op! De 
komende maanden staat de politieke agenda vol zzp-ge-
relateerde onderwerpen: van pensioen tot arbeidsonge-
schiktheid en van zelfstandigenaftrek tot de VAR – het 
zijn allemaal onderwerpen die de situatie van onderne-
mers 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 di-
rect van onze juridische dienstverlening en van de 
ledenvoordelen.
Kijk op www.vrijbaan.nu. 
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VRAAG: wAT KAN IK dOEN ALs 
MIJN ARBEIdsONGEsCHIKT-
HEIdsUITKERING wORdT 
INGETROKKEN?
ANTwOORd: De uitkering van een lid van FNV 
Zelfstandigen werd ingetrokken. Er was alleen me-
disch onderzoek verricht. De arbeidsdeskundige be-
oordeling deed de arts ook.
Daartegen diende een jurist van FNV Zelfstandigen 
bezwaar in. En met succes!
De Ombudsman financiële dienstverlening vond het 
medisch onderzoek onder de maat. De arts mocht 
ook niet op de stoel van de arbeidsdeskundige gaan 
zitten.
Dat leidde tot een heronderzoek door een andere arts 
en een arbeidsdeskundige. De Geschillencommissie 
van Kifid oordeelde dat het medisch oordeel afdoen-
de was maar dat de arbeidsdeskundige niet over-
tuigde. Belanghebbende kreeg alsnog met terugwer-
kende kracht van twee jaar een volledige uitkering, 
inclusief wettelijke rente.

VRAAG: Is VERZwIJGEN FATAAL?
ANTwOORd: Hoewel het verzwijgen van zaken 
bij de aanvraag van een verzekering meestal fataal is, 
loopt het soms goed af. Een verzekeraar moet na ont-
dekking van verzwijging niet vergeten om een aantal 
formaliteiten in acht te nemen.
Een verzekerde had verzuimd aan te geven ooit in 
Zwitserland behandeld te zijn. In Nederland was de 
behandelmethode niet beschikbaar. Later kwam ver-
zekeraar daar achter.
Na onderzoek trok de verzekeraar de uitkering in en 
vorderde hij uitkering terug. FNV Zelfstandigen ging 
met succes in bezwaar. De verzekeraar erkende dat 
verzuimd was de verzekerde te wijzen op de mogelij-
ke gevolgen van het onderzoek en dat het onderzoek 
te lang had geduurd. De uitkering werd hervat en de 
terugvordering werd ingetrokken.

VRAAG: KAN IK MIJN EIGEN MO-
dELOVEREENKOMsT OF dIE VAN 
MIJN OPdRACHTGEVER LATEN 
TOETsEN?
ANTwOORd: Als lid is een van uw voordelen 
dat u ons om advies kunt vragen over (raam)contrac-
ten en algemene voorwaarden, dus ook over mode-
lovereenkomsten. Door dit advies staat u sterker in 
bijvoorbeeld de onderhandelingen met een (poten-
tiële) opdrachtgever. Wij zijn op dit moment nog in 
overleg met de Belastingdienst en wachten de uit-
komst van dit overleg af, om onze leden zo goed mo-
gelijk van dienst te kunnen zijn.

 
VRAAG: HEEFT HET ZIN OM EEN 
EENMANs-BV OP TE RICHTEN MET 
HET dOEL GEEN GOEdGEKEUR-
dE MOdELOVEREENKOMsTEN TE 
HOEVEN GEBRUIKEN?
ANTwOORd: Of u nu als dga vanuit uw eigen 
bv werkt of vanuit uw eenmanszaak, dat maakt niet 
zo veel uit. In beide gevallen kan de Belastingdienst 
de arbeidsrelatie van u met uw opdrachtgever toet-
sen. Ook bij een dga geldt dat vrijwaring voor de op-
drachtgever aan de orde blijft als gebruik wordt ge-
maakt van een goedgekeurde modelovereenkomst en 
feitelijk ook conform die modelovereenkomst wordt 
gewerkt.
Het oprichten van een eigen bv betekent dus niet dat 
een opdrachtgever, die vrijwaring wil voor betaling 
van de loonheffing, de modelovereenkomsten kan 
omzeilen. Bovendien valt u met een bv onder het ven-
nootschapsrecht en hebt u geen recht op zelfstandi-
genaftrek. Pas bij een omzet van ongeveer een ton 
of meer is een bv fiscaal aantrekkelijk. Win daarom 
goed advies in voordat u een bv opricht. 

VRAAG: Is HET wERKEN OP BAsIs 
VAN EEN MOdELOVEREENKOMsT 
VANAF 1 MEI 2016 VERPLICHT?
ANTwOORd: Nee dit is, net zoals het aanvra-
gen van een VAR-verklaring, niet verplicht. U mag dus 
gewoon op basis van een eigen schriftelijke of mon-
delinge overeenkomst werken. Wel kan het zo zijn 
dat uw opdrachtgever dat van u vraagt, net zoals er 
nu vaak om een VAR-verklaring wordt gevraagd.
Kijk voor meer veel gestelde vragen over de 
VAR/wet DBA op: fnvzzp.nl/juridisch-advies/
veel-gestelde-vragen-vardba. 
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“ondernemen zit in mijn bloed. op mijn tiende handel-
de ik al in aandelen op de beurs. mijn vader had mij daar 
wegwijs in gemaakt en ik vond het meteen geweldig. 
Ik heb ze verkocht toen ik mijn eigen bedrijf begon, op 
dat moment had ik het geld nodig en er ook de tijd niet 
meer voor.
tijdens een casus om een bedrijf – een webshop – op te 
zetten in het tweede jaar van mijn studie kwam ik erach-
ter dat het moeilijk was om de financiële haalbaarheid 
vooraf inzichtelijk te krijgen zónder bakken met geld uit 
te geven aan ineffectief advies. Ik dacht: daar moeten 
meer mensen last van hebben. na een rondje peilen bij 
ondernemers in mijn netwerk bleek dat ook zo te zijn. 
dus ben ik gaan uitvogelen hoe dat anders kan.
met hulp van mensen om mij heen heb ik een online 
tool ontwikkeld. na het invullen van de vragenlijst weet 
de startende ondernemer meteen of zijn plan realis-
tisch is of dat er nog wat aangepast moet worden. hij 
hoeft dus geen uren tijd en veel geld te besteden aan 
een inefficiënte adviseur.

Zo ben ik naast mijn studie mijn bestaan als zelfstan-
dig ondernemer begonnen. met BeginZeker bied ik niet 
alleen deze tool aan, ik doe ook de boekhouding voor 
(startende) ondernemers. toen ik voldoende potentie 
zag ben ik gestopt met mijn bijbaan om me op de on-
derneming te storten. nu ik afgestudeerd ben ga ik het 
bedrijf verder uitbouwen. Potentiële ondernemers kun-
nen inmiddels ook laagdrempelig een betaalbaar on-
dernemingsplan maken bij BeginZeker. daarvoor vul-
len ze een online vragenlijst in, direct daarna ‘rolt’ het 
ondernemingsplan eruit.
Lid worden van FnV Zelfstandigen stond niet automa-
tisch op mijn to-dolijstje. maar ik heb tijdens mijn sta-
ge en afstuderen bij FnV Zelfstandigen de organisatie 
van binnenuit leren kennen en ontdekt dat het lidmaat-
schap veel meerwaarde biedt. Zij bieden juridische on-
dersteuning, vertegenwoordigen politiek de zzp’ers, 
lobbyen en trekken het land in met bijeenkomsten waar 
je andere zzp’ers kunt ontmoeten, ervaringen kunt de-
len en je netwerk kunt vergroten.” 

tijdens zijn hbo-studie 

commerciële economie 

startte mikel olierook 

(23) zijn eigen bedrijf 

BeginZeker, dat startende 

ondernemers inzicht 

geeft in de financiële 

haalbaarheid als zij 

een bedrijf willen 

beginnen. “Ik kan niets 

leukers bedenken dan 

ondernemen.”
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Misschien wel mede dankzij de VAR is het aantal zelf-
standig ondernemers de afgelopen vijftien jaar enorm ge-
groeid. Neem bijvoorbeeld de cultuursector. Uit de arbeids-
marktanalyse van de SER (http://www.ser.nl/nl/actueel/
nieuws/2010-2019/2016/20160122-verkenning-ar-
beidsmarkt-cultuursector.aspx) blijkt dat het aantal zelf-
standigen niet alleen veel sneller is gegroeid dan in andere 
sectoren, maar ook dat beroepen die voorheen in loon-
dienst werden uitgevoerd nu door zelfstandigen worden 
uitgevoerd. Dit komt onder andere door de bezuinigingen 
door de overheid, economische crises, projectsubsidie in 
plaats van langetermijnsubsidies, maar ook door de VAR. 

IN SLAAP GESUST
De VAR was bedoeld om werknemers van zelfstandig on-
dernemers te onderscheiden, maar het onderscheidend 
vermogen van de VAR is minimaal. Iedereen die de vragen-
lijst op een bepaalde manier beantwoordt, kan een VAR-
wuo krijgen. Dit wordt nog versterkt door het gebrek aan 
handhaving. De wereld van de zzp’ers is misschien wel een 
beetje in slaap gesust: mensen ontlenen een bepaalde sta-
tus aan de VAR-wuo, maar als je heel kritisch zou kijken is 
een deel van de zzp’ers waarschijnlijk niet als ondernemer  
te bestempelen. Tijdens de voorlichtingen bij Seats2Meet 
afgelopen februari kwam ik eigenlijk in elke groep mensen 
tegen die langer dan vijf jaar, tot dertien jaar aan toe, bij 

dezelfde opdrachtgever waren blijven hangen. Of dit echte 
ondernemers zijn, tja….

SCHIJNCONSTRUCTIES
De toename van de zelfstandigen zet de arbeidsmarkt op 
scherp. Vooral in die sectoren waarbij zelfstandigen inge-
huurd worden, niet vanwege hun expertise en vakman-
schap maar vanwege lage loonkosten en flexibiliteit. De zo-
genaamde schijnconstructies. Een ernstig probleem met 
als bijkomende factor dat door de VAR-regelgeving niet ge-
handhaafd kan worden bij opdrachtgevers.
In 2014 was er een handhavingsactie in de zorg. Alle zzp’ers 
bij een bepaald bemiddelingsbureau raakten hun VAR-wuo 
kwijt, en daarmee al hun opdrachten. De opdrachtgever 
huurde andere zzp’ers in om het werk over te nemen. Tot 
op de dag van vandaag zijn we aan het procederen voor 
de gedupeerden! Alleen al om handhaving bij malafide op-
drachtgevers mogelijk te maken stonden wij open voor af-
schaffing van de VAR.

TwEE KANTEN
Zoals gezegd zet de toename van het aantal zzp’ers de ar-
beidsmarkt op scherp. Nu kun je twee kanten kiezen om 
hier iets aan te doen. Je kunt het verschil (in kosten per uur) 
verkleinen door de zelfstandigenaftrek af te schaffen, ver-
plichte arbeidsongeschiktheid en pensioen op te leggen en 

Het gaat er nu toch echt van komen: op 30 april 2016 nemen we af-
scheid van de VAR-verklaring.  Een goed om moment om vooruit en 
terug te blikken. Want waarom wordt de VAR ook al weer afgeschaft en 
waarom heeft FNV Zelfstandigen dit plan gesteund? door JOSIEN VAN BREDA

AFsCHEId VAN dE 

VAR-VERKLARING
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cao-afspraken voor zzp’ers te maken. Daarmee zorg je dat 
zzp’ers steeds meer op werknemers gaan lijken. 
Of je kunt door het afschaffen van de VAR een scherper on-
derscheid creëren tussen werknemers en zzp’ers. Op die 
manier blijven alleen de echte ondernemers over en die 
houden dan hun recht op zelfstandigenaftrek en zien zich 
niet geconfronteerd met allerhande verplichtingen. Wij 
hebben uitdrukkelijk voor het laatste gekozen.  Niet in de 
laatste plaats omdat wanneer zelfstandigen wel een ver-
gelijkbaar uurtarief hebben als werknemers maar niet bij-
voorbeeld ontslagbescherming, dit de deur naar schijncon-
structies wagenwijd openzet.
Ook speelde nog een praktisch argument mee. In de Tweede 
Kamer had alleen de SP tegen het voorstel gestemd. Het 
was dus reëel om te verwachten dat de Eerste Kamer het 
voorstel zou steunen. Vandaar dat wij ons vanaf het begin 
op de implementatie hebben gestort.

OVERGANGSPERIODE
In de basis staan we positief tegenover de Wet DBA. Echter, 
onze steun voor de wet staat of valt met de implementa-
tie. Dat was de reden dat wij het initiatief hebben genomen 
voor een overgangsperiode. Deze is er gekomen: van 1 mei 
2016 tot 1 mei 2017. We zullen tijdens deze periode hard 
aan de slag gaan. Op het moment van het verschijnen van 
dit nummer van Eigen Baas hebben we alweer een gesprek 
met de staatssecretaris van Financiën gehad. 

HELDER TOETSINGSKADER
In de transitieperiode zetten wij ons in voor een helder 
toetsingskader. De zelfstandig ondernemer moet weten 
waar hij aan toe is, wat goed en wat fout is. Dit is nu niet 
duidelijk. In de eerste plaats is er nauwelijks rechtspraak, 
dat was ook niet nodig met de VAR. In de tweede plaats is 
de wereld snel veranderd, deze is veel flexibeler geworden, 

er zijn meer kortetermijnprojecten en de arbeidsverhou-
dingen veranderen mee. De wet- en regelgeving heeft dit 
niet kunnen bijbenen.
Tot slot spreken fiscaal en civiel recht elkaar soms te-
gen. Bijvoorbeeld op grond van de overeenkomst van op-
dracht moet de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van 
de opdracht instructies van de opdrachtgever opvolgen, 
terwijl dit fiscaal al snel neigt naar een gezagsrelatie en 
daarmee naar een arbeidsovereenkomst. Ook bleek de 
Belastingdienst bepalingen te laten staan die in strijd wa-
ren met andere rechtsgebieden. Zo stond in de modelover-
eenkomst van VNO een verhaalsbepaling die er later weer 
is uitgehaald en daarna misschien toch iets anders gefor-
muleerd wel weer kon. Een uiterst onwenselijke situatie. 
Daarom is FNV Zelfstandigen een van de initiatiefnemers 
van het idee van de expertcommissie. Deze commissie 
moet eind 2016 de broodnodige duidelijkheid verschaffen.

Een voordeel van de transitieperiode, het minimaal handha-
ven en de expertcommissie, is dat we nu verwachten dat de 
wereld niet op zijn grondvesten gaat trillen. De overgang zal 

soepel gaan, hopen we. Alleen de mensen die al jaar in jaar 
uit bij dezelfde opdrachtgever blijven hangen moeten zich-
zelf eens achter de oren krabben: kies ik voor het onderne-

merschap of wil ik (als werknemer) 
bij deze opdrachtgever blijven?!

Josien van Breda is senior 

beleidsadviseur bij FnV Zelfstandigen.


