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Praktisch betekent dit goed ondernemerschap, 
fatsoenlijke tarieven, faciliteiten voor scholing en 
aandacht voor gezondheid. FNV Zelfstandigen  
wil  lobbyen voor goede wet- en regelgeving  
en billijke honorering voor overheidsdiensten.  
Samenwerken met overheden, het bedrijfsleven 
en zusterorganisaties in binnen- en buitenland, 
vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. 

FNV Zelfstandigen: 
Sectie Tolken en Vertalers

In 2016 heeft FNV  
Zelfstandigen de sectie  
Tolken en Vertalers  
opgericht. De voor-
naamste doelstelling  
is het versterken van 
ondernemerschap en 
duurzame inzetbaarheid 
van tolken en vertalers. 

Kijk voor een speciale aanbieding voor tolken  
en vertalers op www.fnvzzp.nl/tolken-vertalers. 
Ga naar www.fnvzzp.nl voor meer informatie en word lid! 

FNV Zelfstandigen – voor duurzaam 
succesvol ondernemen

FNV Zelfstandigen is een autonome vereni-
ging van louter zzp’ers. De vereniging wordt 
bestuurd door leden, via de Ledenraad en 
de Raad van Beheer. Onze aansluiting bij de 
FNV zorgt voor een versterking van onze 
positie in de polder door directe toegang 
tot de SER en andere overlegorganen.
 
Lidmaatschap van FNV Zelfstandigen  
betekent: 

Collectieve belangenbehartiging:  
wij brengen uw zaak naar Den Haag
Juridische dienstverlening: gespecia- 
liseerd persoonlijk advies op maat
Ontwikkeling in ondernemersvaardig- 
heden: houd uw kennis en vaardigheden 
op peil via cursussen en workshops
Ontmoetingen: informatiebijeenkomsten 
over actuele onderwerpen, deelname 
aan zzp-gerelateerde bijeenkomsten 
met altijd voldoende gelegenheid tot 
netwerken
Ledenvoordeel: profiteer van de voor- 
delen van het Inkoopcollectief en van  
de kortingen op diverse verzekeringen
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professionele bedrijfscommunicatie en weten 
meestal goed dat dit niet zonder de nodige 
investeringen kan. Net als veel andere zelf-
standige tolken en vertalers heeft Maaike 
gekozen voor een zogeheten ‘hybride  
arbeidsrelatie’, waarin zij arbeid in loondienst 
combineert met haar werk als zelfstandige.

Professionals
Tolken en vertalers kenmerken zich als  
professionals. Beëdigde vertalers en tolken 
moeten zelfs overheidswege verplichte  
scholing blijven volgen. Als zelfstandige 
komt er wel veel op je af. Maaike: “Daarom 
is het juist in het ondernemerschap prettig 
om terug te kunnen vallen op een netwerk 

dat kennis en ervaring biedt en je op weg 
kan helpen en kan ondersteunen in je vak en 
ondernemersvaardigheden. “Je bent in de 
eerste plaats een ondernemer en dat maakt 
dat sommigen best moeite hebben met het 
hoog houden van zijn of haar bedrijf.”

Op het gebied van ondernemerschap heeft 
ze de diensten van FNV Zelfstandigen gevon-
den. “Juist met een veranderende wetgeving 
en een geleidelijke transitie van het zwaarte- 
punt van het inkomen van werknemer naar 
zelfstandige, ontbreekt het mij soms aan 
overzicht waar nu precies de kansen en  
risico’s zitten. Nu hoor je daar in de media 
wel veel over, maar in de praktijk is het  
momenteel niet makkelijk om hier invulling 
aan te geven.“

Maaike is tevreden met FNV Zelfstandigen. 
“Als ik bel, geven ze me allerlei praktische 
informatie, waar ik als ondernemer wat  
aan heb. De vereniging organiseert ook 
praktische cursussen en bijeenkomsten en 
heeft zakelijk afspraken met partners die 
aanzienlijke kortingen opleveren. Sommige 
bijeenkomsten zijn voor leden gratis of  
worden tegen gereduceerd tarief aange- 
boden. Je krijgt dus waar voor je geld.“

Om tot een praktische agenda te komen, 
wordt er binnenkort een vragenlijst uitgezet  
onder tolken en vertalers. Dit geeft de sectie  
nog meer instrumenten om de juiste priori- 
teiten te stellen en in te spelen op uw wensen.  
De conclusies moeten uitmonden in een  
manifest dat op 24 september wordt be- 
sproken op een symposium over tarieven,  
aanbesteding en duurzame inzetbaarheid. 
Hier zal de basis worden gevormd voor een 
krachtige, collectieve lobby ter verbetering 
van de positie van tolken en vertalers in 
Nederland. Niet alleen gevestigde vertalers, 
maar ook studenten en mensen die over- 
wegen om zich als tolk en/of vertaler te  
vestigen, zijn van harte welkom.

Daarnaast heeft iedereen op de middelbare 
school Engels gehad en zijn sommige klanten 
geneigd te denken voldoende expertise te 
bezitten om op dit terrein zelf een vertaling 
naar of van het Engels te maken.

Omdat Maaike bewust is van de zware  
concurrentie, specialiseert zij zich al vanaf  
de oprichting van haar bedrijf in 2013 in 
vertalingen en eindredactie van bedrijfs- 
communicatie. Juist internationaal succes-
volle bedrijven realiseren zich het belang van 

Als zelfstandige komt  
er wel veel op je af“ ”

Activiteiten Sectie Tolken en Vertalers 
27 mei 

Themamiddag wet DBA en  
modelovereenkomsten
10 juni 

Themamiddag wet DBA en  
modelovereenkomsten
24 september 

Symposium 

Meer informatie vind je op www.fnvzzp.nl.

Noteer in uw agenda

“Als vertaler ben je in de eerste 
plaats een ondernemer!”

MAAikE HOOgVliET

Maaike Hoogvliet is een van de ruim 
tweeduizend zelfstandig vertalers. Na 
haar studie Engelse Taal en Cultuur is 
zij de HBO-opleiding Vertaler Engels 
gaan volgen. Haar expertise ligt op  
misschien wel de meest uitdagende 
talencombinatie: Engels-Nederlands.  
Want juist in deze vijver vissen heel 
veel andere vertalers. 
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