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‘TASSEN ZIJN M’N 
LUST EN M’N LEVEN’

Irena Petrovic (39) maakt 
tassen en is recruiter
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1 WAT VOOR WERK DOE JE?
‘Ik ben zelfstandig bouwkundig ingenieur. Heb 
een bouwadviesbureau en doe bouwaanvragen, 
tekenwerk, architectenwerkzaamheden, bouwbe-
geleiding en aanbestedingen.’ 

2 WAAROM BEN JE LID GEWORDEN 
VAN FNV ZELFSTANDIGEN?
‘Omdat ik mij zorgen maak over de arbeidsmarkt 
en ‘samen sta je sterk’. Ik ben begin 50 en zie om 
mij heen goede krachten niet meer aan het werk 
komen. De overheid doet te weinig en de arbeids-
markt verandert in rap tempo.’ 

3 WAT WIST JE VAN DE FNV VOORDAT 
JE LID WERD?
‘Niet zo heel veel. Van de kranten en de VPRO-afle-
vering van Tegenlicht die vorig jaar werd uitgezon-
den: ‘De Vakbond van morgen’. Dat ging over de 
vakbond in Nederland en de veranderingen van de 
vakbonden in de VS.’

4 HOE BEVALT HET LIDMAATSCHAP?
‘Goed. Ik ben wel op zoek naar bijeenkomsten en 
kom dan snel in de zzp-groep. Dat hoeft niet zozeer 
voor mij. Ik zie arbeid en de problemen daarom-
heen als iets algemeens. Ook al ben ik pas heel kort 
lid.’

ROBERT LIEUWEN (50) werd lid, omdat hij zich 
zorgen maakt over de arbeidsmarkt. Hij wil 
graag actief worden voor FNV Zelfstandigen: ‘Ik 
wacht nog op een uitnodiging.’ 

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘IK WACHT NOG OP 
EEN UITNODIGING’
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FNV MOMENT 
FNV-voorzitter Han Busker in gesprek met 
zelfstandigen over het FNV-beleid ten 
aanzien van zzp’ers.  PAG 08

IRENA PETROVIC
‘Ik wil trouw zijn aan mezelf 
en doen waar ik echt in 
geloof.’  PAG 16

BORIS LANGE
Is als presentator en 
filmmaker uitgeroepen 
tot freelancer van het jaar. 
PAG 42

EEN BETAALBARE AOV             PAG 14
De zekerheid van een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering kan betaalbaarder zijn dan 
je denkt. Stel je inkomen veilig wanneer je 
niet meer kunt werken.

DE EENZAME ZZP’ER  PAG 19
Ook het leven van zzp’er en columnist 
Benedictus Scherpenisze gaat niet over 
rozen. In zijn enorme vrijheid als zelfstandige 
voelt hij zich vaak alleen. ‘Wees als zzp’er 
niet eenzaam en omarm de mensen uit je 
omgeving.’

INTERVIEW HAN BUSKER    PAG 24
Han Busker is door de overgrote meerderheid 
van de FNV-leden gekozen tot de nieuwe 
voorzitter. ‘Ik ben blij dat ik de kans heb gekre-
gen dit te mogen doen.’

OP DE AGENDA VAN FNV ZZP   PAG 30
In iedere arbeidsrelatie is het belangrijk dat 
de werkende en werkverschaffer goed met 
elkaar omgaan. Wat is goed opdrachtgever-
schap? 

INCASSO EN VERZEKERING     PAG 42
De helpdesk van FNV Zelfstandigen krijgt 
wekelijks honderden telefoontjes binnen met 
vragen. In dit nummer zetten we de meest 
gestelde vragen over incasso en verzekerin-
gen voor je op een rijtje. 

Voor je ligt het tweede nummer van FNV 
Magazine Zelfstandigen. Een nummer vol groei: 
van de jonge ondernemer Irena die de verkoop 
van haar tassen graag in een webshop wil, tot 
de oudere zelfstandige Regina die ondanks, of 
misschien wel dankzij, een burn-out ook nog 
steeds groeit.  
Ook FNV Zelfstandigen heeft groei-ambities. 
2017 is voor ons een jaar waarin we veel zaai-
en, water geven en bijmesten. We hopen daar 
in 2018 van te kunnen oogsten. We hopen dit 
jaar de weg in te slaan naar een nóg bruisende-
re zelfstandigensector, waarin leden het voor 
het zeggen hebben en hun inbreng kunnen le-
veren. We hopen je betrokkenheid bij onze ver-
eniging daarmee te vergroten en willen meer 
met je in contact komen. Daarom organiseren 
we op 23 juni bijvoorbeeld een ‘Trouwe leden-
dag’ en peilen we middels enquêtes hoe je over 
bepaalde zaken denkt. Ook de sectorraad, die 
we voorheen ledenraad noemden, biedt daarin 
kansen. Leden die lid zijn van de sectorraad 
zijn onze voelsprieten binnen de vereniging. 
Zij stellen, samen met de werkorganisatie, de 
prioriteiten. Komende maanden richten we ons 
intern op de uitbreiding van ons team. Er komen 
bestuurders en de marketing en communicatie-
afdeling wordt uitgebreid. Allemaal gericht op 
het bedienen van jou als lid en tegelijk op het 
ontwikkelen van nieuwe diensten. Hoog op ons 
wensenlijstje staat bijvoorbeeld een belastings-
ervice, zoals we die bij de FNV kennen voor men-
sen in een dienstverband. We gaan een positief 
beeld over zelfstandig ondernemers verspreiden! 
Zelfstandigen verdienen een stevige positie 
binnen de FNV. 
De bond kan leren van jullie creativiteit en 
ondernemerschap! Ik wens je alvast een fijne 
zomer!

JOSIEN VAN BREDA
FNV ZELFSTANDIGEN

GROEI

IN DIT NUMMER VOORWOORD

BURN-OUT 
Regina van Amson: ‘Mijn 
burn-out heeft mijn leven 
verrijkt.’  PAG 37 
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DE SAMENLEVING

‘ JE SLAAT DE BODEM 
WEG ONDER HET 
LOONGEBOUW’



VERDRINGING

De economische crisis is voorbij, 
riep het Centraal Planbureau 
vorig jaar vol bravoure. De 
Nederlandse economie groeit, 
de koopkracht stijgt en de 
werkloosheid daalt. Toch zijn de 
naweeën nog stevig voelbaar voor 
honderdduizenden mensen, die 
als gevolg van de crisis hun baan 
verloren en na jaren nog naarstig 
zoeken naar werk. 
Om deze werkzoekenden aan 
een baan te helpen, is er de 
Participatiewet. De uitvoering 
hiervan is neergelegd bij de 
gemeenten. Door middel van 
bijvoorbeeld leer-werktrajecten 
moet een werkzoekende weer 
aan de slag kunnen. Dat klinkt 
goed, maar de realiteit is dat 
werkzoekenden in talloze 
gevallen slachtoffer worden van 
intimidatie en loze beloftes.

TEGENPRESTATIE
Maaike Zorgman maakt de 
perikelen als bestuurder van 
FNV Uitkeringsgerechtigden van 
dichtbij mee. ‘De Participatiewet 
is bedoeld om re-integratie te 
bevorderen. Mensen worden 
bij een bedrijf tewerkgesteld en 
behouden als tegenprestatie 

STOP WERKEN 
ZONDER LOON!

‘Je bent gewoon een speelbal’

Loze beloftes, werken zonder loon en verdringing van volwaardige 
banen: de Participatiewet pakt desastreus uit. 

TEKST FRANK SMIT  BEELD XF&M
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hun bijstandsuitkering. Zo 
doen ze werkervaring op, wat 
de afstand tot de arbeidsmarkt 
zou moeten verkleinen. Maar 
leg mij eens uit wat iemand 
die voorheen projectmanager 
was bij een ICT-bedrijf, leert van 
werken in de groenvoorziening 
of het inpakken van Hello 
Fresh-pakketjes? Zo iemand heeft 
behoefte aan een baan, niet aan 
ingezet worden als goedkope 
arbeidskracht. De gemeente 
is verplicht om maatwerk te 
bieden, maar in plaats daarvan 
nemen ze het niet zo nauw 
met de regels. Misschien zelfs 
wel bewust, want in veel van 
deze trajecten wordt goed 
verdiend aan de arbeid die zo’n 
werkzoekende verricht.’
Dat zit zo: stel, je bent werkloos. 
De gemeente staat je bij in 
het zo goed en snel mogelijk 
terugkeren op de arbeidsmarkt. 
Tegelijk verplicht die gemeente 
je deel te nemen aan een 
re-integratietraject en het doen 
van een tegenprestatie, in de 
vorm van onbetaald werk. Weiger 
je, dan verlies je je uitkering. Een 
aardig pressiemiddel, want hoe 
betaal je dan je maandelijkse 

lasten en dagelijkse boterham? 
Je kunt dus niet anders dan het 
werk accepteren, bijvoorbeeld 
in de groenvoorziening of in 
een distributiecentrum. Je doet 
hetzelfde werk als je collega’s, 
alleen krijg je niet hetzelfde 
salaris. Nee, je behoudt enkel 
je bijstandsuitkering. Werken 
zonder loon noemen we dat. 
Daarmee word je een verdraaid 
goedkope kracht voor het bedrijf. 
De gemeente pikt in veel gevallen 
als veredeld uitzendbureau ook 
nog een graantje mee. Zoals 
Leeuwarden, die op deze manier 
in zes maanden tijd zo’n 23.000 
euro binnenhaalde. Over de 
rug van de werkzoekenden, die 
niets van die verdiende euro’s 
terugzagen. Een verdienmodel is 
geboren.

ONEERLIJK
Deze constructie is niet alleen 
nadelig voor werkzoekenden, 
zegt Zorgman. ‘Als FNV zijn 
we faliekant tegen werken 
zonder loon. Je slaat er de 
bodem mee weg onder het 
loongebouw. Bedrijven kiezen 
er bewust voor om zo veel 
mogelijk uitkeringsgerechtigden 
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in te huren, omdat die veel 
minder kosten dan wanneer 
ze iemand normaal cao-loon 
moeten betalen. De loonkosten 
gaan omlaag en daarmee hun 
productiekosten, zodat ze het 
werk goedkoper aan kunnen 
bieden. Dat zorgt voor oneerlijke 
concurrentie, want bedrijven 
die wel eerlijk loon betalen, 
kunnen alleen mee wanneer 
ook zij besparen op de lonen. Op 
deze manier wordt concurrentie 
op arbeidsvoorwaarden in de 
hand geholpen. Dat mag nooit 
gebeuren!’

ONZEKERHEID
De Participatiewet zou moeten 
zorgen voor werkzekerheid, 
maar zorgt juist voor veel 
ónzekerheid. Ook voor mensen 
die op dit moment een contract 
hebben. Zorgman: ‘Als jouw 
contract afloopt, kan het 
zomaar zijn dat je werkgever 
ervoor kiest om je contract niet 
te verlengen. In plaats daarvan 
wordt een uitkeringsgerechtigde 
tewerkgesteld die jouw werk 

overneemt, maar dan zonder 
daar dat loon voor te krijgen. 
Verdringing noemen we dat. 
Dat daarmee vakkennis verloren 
gaat, is blijkbaar niet van belang. 
Daar zijn talloze voorbeelden 
van. De horeca trekt aan, dus 
worden werkzoekenden uit de 
detailhandel daar geplaatst als 
hospitality-medewerkers. Terwijl 
er talloze horecamensen met 
ervaring werkloos thuis zitten en 
dolgraag die baan willen hebben. 
Denk ook aan de productiehallen 

van PostNL. Mensen werken er 
langdurig zonder loon. Na afloop 
krijgen ze in het gunstigste geval 
een kortdurend contractje. Zodra 
dat voorbij is, staan ze weer op 
straat en wordt de volgende 
groep gratis aan het werk gezet. 
Of de schoonmaakster die wordt 
ontslagen en vervolgens met 
behoud van uitkering datzelfde 
werk moet doen. Dat is toch de 

MARIEKE VAN ‘T HART, 51 JAAR
‘Ik heb jarenlang in de verkoop gewerkt, 
vooral als accountmanager in de buitendienst. 
Dus toen ik als verkoopmedewerker aan de 
slag kon in een winkel van De Tuinen, was 
m’n eerste gedachte dit kan ik al, wat leer 
ik dan nog van zo’n leertraject?. Maar aan 
de andere kant was ik ook zo blij. Eindelijk 
weer een baan, al bleek het te gaan om 
werk met behoud van uitkering. Er werd me 
verteld dat ik tijdens die periode scholing 
kreeg en uiteindelijk een normaal contract 
zou krijgen. Natuurlijk wil je het liefst 
volwaardig betaald krijgen voor het werk 
dat je doet, maar ik hield mezelf voor dat 
het maar een halfjaartje zou duren en ik 
daarna eindelijk weer zelfvoorzienend zou 
zijn. Daar bleek dus niets van waar. Ik heb 

me het rambam gewerkt, laten zien wat 
ik kon. Ik werd niet als volwaardig gezien: 
ik kreeg een fictief personeelsnummer en 
geen toegang tot het intranet. Dat voelde 
vernederend. Je trots wordt gekrenkt en 
je kunt je mond niet opentrekken, want je 
bent je maar al te bewust van de positie 
waarin je verkeert. Je kunt niet anders dan 
schikken en slikken. En echt hoor, ik mocht 
m’n directe collega’s stuk voor stuk. Je bent 
werkloos en vecht tegen het stigma dat je 
niets kunt en anders toch alleen maar thuis 
op de bank zou zitten. Toch heb ik m’n mond 
nooit opengetrokken tegenover hun, ik wilde 
niet het nest bevuilen. Maar geloof me, je 
voelt je waardeloos. Niet alleen op het werk, 
ook thuis. Ik durfde m’n familie niet eens te 
vertellen wat ik deed, ik schaamde me kapot. 

Toen de zes maanden voorbij waren zou 
ik een volwaardig contract aangeboden 
krijgen. Maar ik mocht niet eens bij mijn eigen 
contractbespreking zitten! Dat gesprek werd 
gevoerd door een manager van De Tuinen en 
een medewerker van de gemeente. Ik zou een 
contract moeten ondertekenen waarvan ik de 
inhoud niet eens kende! Uiteindelijk bleek het 
een contractje te zijn voor 24 uur. Daarmee 
schoot ik helemaal niets op, ik was nog steeds 
niet zelfvoorzienend. Echt hoor, er wordt je 
een mooi beeld voorgehouden en je doet álles 
om dat contract te verdienen, maar het is een 
wassen neus. Je wordt gewoon besodemieterd. 
Je bent niets anders dan een speelbal, een 
gratis werknemer die net zo makkelijk weer 
opzij wordt gezet voor een ander.’
Naam en leeftijd zijn gefingeerd

‘  HET IS DE WERELD 
OP Z’N KOP’

wereld op z’n kop?’
Al met al heeft het beleid 
een enorme invloed op de 
arbeidsmarkt. Zeker tienduizend 
voltijdsbanen zijn op deze 
manier verdwenen. Banen, 
waarvoor iemand een normaal 
salaris zou ontvangen. Daar 
ondervinden we uiteindelijk 
allemaal de gevolgen van. 
Vanwege de oneerlijke 
concurrentie, die doorvloeit 
naar andere sectoren. Maar 
op de lange termijn ook aan 
de Nederlandse schatkist en 
pensioenfondsen. Werkgevers 
dragen namelijk voor dit gratis 
werk geen WW-, AOW-, zorg- en 
pensioenpremies af. De naweeën 
van de Participatiewet voelen we 
op den duur dus allemaal in de 
portemonnee. 

GELIJK WERK, GELIJK LOON
Mogen we de Participatiewet dan 
als mislukt bestempelen? ‘Ja, 
zeg dat wel’, bevestigt Zorgman. 
‘Deze wet is vooral gericht op 
het straffen van werklozen. Er 
is nog steeds een banentekort, 

maar dat pakken ze niet aan. 
Jaarlijks wordt er 2 miljard euro 
uitgegeven aan de re-integratie 
van werkzoekenden, maar 
het zijn vooral gemeenten 
zelf en re-integratiebureaus 
die er iets mee opschieten. 
Werklozen krijgen er geen 
baan door en de re-integratie 
sluit niet aan bij de wensen 
en mogelijkheden van henzelf 
en die van de arbeidsmarkt. 
Daarom moeten we hier met 
z’n allen tegen strijden. Juist 
ook door de mensen die wél in 
dienst zijn van een werkgever. 
Uitkeringsgerechtigden 
worden monddood gemaakt, 
geïntimideerd. Ze komen niet in 
verweer, omdat ze anders hun 
uitkering verliezen. Heb je een 
contract, dan sta je veel sterker 
en kun je opkomen voor de 
belangen van jou en je collega’s. 
Doe je dat niet en overkomt jou 
dat je wordt verdrongen, dan sla 
je jezelf voor de kop. Dus trek 
samen op, strijd voor gelijke 
rechten. Dat is ook voor je eigen 
toekomst beter.’

‘IK KREEG EEN FICTIEF PERSONEELSNUMMER’
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‘  GEMEENTEN PIKKEN 
ZELF OOK EEN 
GRAANTJE MEE’

VERDRINGING

BJORN RIEPEN, 34 JAAR
‘Dit is nu het tweede jaar dat ik tewerk ben 
gesteld in de groenvoorziening. Vooraf 
werd me een mooi verhaal voorgehouden 
over scholing en re-integratie. Laat me niet 
lachen, het is het werkbedrijf helemaal 
niet te doen om re-integreren. Ze willen je 
gewoon gratis aan het werk hebben en het 
is juist hun opzet om je lang in dat traject 
te houden. Zo kunnen ze over jouw rug aan 
je blijven verdienen. Het interesseert ze 
helemaal niet wat jij graag wilt, waar jij iets 
aan hebt. Ik ben gediplomeerd banketbakker 
en vorkheftruckchauffeur. Daarnaast heb 
ik gewerkt als stratenmaker, schilder en 
loodgieter. Ik pak alles aan. Maar wat leer 
ik van schoffelen? Dat kan iedereen en 
helpt mij echt niet aan een normale baan. 

En volgens mij is dat wel de opzet van zo’n 
traject, toch? Ik heb al zo vaak gevraagd 
om hulp van de gemeente. Omscholing, wat 
dan ook. Maar meedenken hoef je niet te 
verwachten. En je wordt als een klein kind 
behandeld, zowel door de re-integratiecoach 
als het werkbedrijf. Bij het minste of 
geringste wordt al gedreigd dat je je 
uitkering kwijtraakt, ook al ben je doodziek. 
Ze zetten de mensen constant onder druk. 
Dat begint al met de tekst die onder alle 
uitnodigingsbrieven staat. “Deze uitnodiging 
is niet vrijblijvend.” Dat zet meteen de 
toon. Je wordt gedwongen. Ik werk in 
Lelystad. Daar zijn twee bedrijven in de 
groenvoorziening. Bij het ene bedrijf worden 
mensen gewoon betaald volgens de cao, bij 
het andere werk ik, 32 uur per week. En wij 

krijgen dus helemaal niks, afgezien van dat 
we onze uitkering behouden. Elke dag ga 
je naar het werk en vraag je je af: waarom 
krijgen zij wel betaald en ik niet? Maar toch 
ga je maar weer. Je kunt niet anders, want 
hoe moet je anders je rekeningen betalen? 
Het enige wat me nu nog motiveert om 
te gaan zijn m’n collega’s. Mede voor hun 
trek ik m’n mond open. We zitten allemaal 
in hetzelfde schuitje. Hoe met ons wordt 
omgegaan, dat kan niet langer. We worden 
uitgebuit, misbruikt. Zo ga je niet met 
mensen om.’
www.fnv.nl/zonderloon

‘WAAROM KRIJGEN ZIJ WÉL BETAALD EN IK NIET?’
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Eind april ging FNV-voorzitter Han Busker in gesprek met zelfstandigen en 
vertegenwoordigers van zelfstandigen over het FNV-beleid ten aanzien van 
deze groep. Aanleiding was het interview met de voorzitter, dat half maart in 
het Financiële Dagblad verscheen.  
Han Busker: ‘Dat verraste veel leden van FNV Zelfstandigen. Het gaf sommigen 
zelfs het gevoel niet bij de FNV thuis te horen. Dat betreur ik ten zeerste. Kort 
daarna heb ik daarom in een interview met de NRC al toelichting gegeven op 
het FD-artikel.’ 
‘Laat één ding helder zijn: wij gaan nooit akkoord met maatregelen die de 
inkomenspositie van onze zelfstandige leden verslechteren. Wij willen dat de 
tarieven voor zelfstandigen die nu lage tarieven in rekening moeten brengen, 
omhoog gaan! We willen een gelijk speelveld krijgen.’

‘WE WILLEN EEN 
GELIJK SPEELVELD’
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TEKST PETER TE LINTEL HEKKERT  BEELD ELINE HENSEN

EEN 
ROOD 
HART
Ze hebben misschien wel het 
stoerste beroep ter wereld. En een 
groot, rood hart. Brandweervrouwen 
Sytske (43) en Jeske (33).   

‘Daar komen ze aan. Pas 
op! Opzij! Opzij! Daar is 
de brandweer! Daar is de 
brandweer! Het gaat van ping, 
ping, ping, ping! En het gaat van 
hoeiiiii! Oeiiiiiiii! En het giert de 
hoeken om.’

Ken jij het nog, het verhaal van 
de vijf brandweermannetjes? 
Dikke kans dat je ouders dit 
Gouden Boekje ooit hebben 
voorgelezen. Of dat je het 
zelf voorleest aan een van je 
kinderen of kleinkinderen.
Ja, het is misschien wel het 
stoerste beroep ter wereld. 

Wie staat er niet even stil als 
die rode wagens met gierende 
sirenes voorbij racen? Jeske 
Sluijk voelt het nog, haar eerste 
grote brand. Het alarm dat 
afgaat op de kazerne. Alles uit 
je handen laten vallen en in je 
pak springen, je laarzen aan, 
helm op. En dan in de spuitauto 
op weg. Haar hart klopte even 
wat sneller, nerveuze kriebels 
in haar buik. ‘Je collega’s 
weten dat het je eerste keer is 
en stellen je gerust in de auto. 
“Joh, we gaan dit gewoon doen.” 
En dan doe je het. Samen. Het is 
natuurlijk heel heftig, iemand 

heeft een heel leven in zo’n 
huis. Maar voor mij was het 
toch ook wel mooi om mee te 
maken.’

SPIERBALLENWERELDJE
Jeske heeft de eerste maanden 
erop zitten als beroeps in 
Hilversum en omstreken. Ze 
zit in de 24 uursdienst: 24 uur 
paraat, twee dagen vrij. En dan 
weer van voren af aan. Het gaat 
heel goed, zegt ze. ‘Je moet 
even je plek vinden, mensen 
leren kennen, het reilen en 
zeilen, maar ik heb het erg 
naar mijn zin.’

JESKE SLUIJK (33)

‘ MIJN EERSTE 
GROTE BRAND, 
DAT JE VOOR 
HET EERST 
DIE VLAMMEN 
ZIET … DAT IS 
INDRUKWEKKEND’
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BRANDWEERVROUWEN

Helemaal groen was ze niet. 
Jeske deed al ervaring op bij 
de vrijwillige brandweer en 
werkte jaren op kantoor voor 
de Veiligheidsregio Utrecht. 
Samen met haar ervaren 
collega Sytske de Boer 
praat ze over het vak. Waar 
ze voor uitrukken, hoe je 
je als vrouw redt in een 
spierballenwereldje, de heftige 
dingen die ze tegenkomen. 
Sytske zit al dertien jaar op 
de brandweerwagen. Ook 
zij was eerst vrijwilliger en 
zit nu alweer elf jaar bij de 
beroepsbrandweer.

SYTSKE DE BOER (43)

‘ WE MAKEN WEL 
HEFTIGE DINGEN 
MEE. IEMAND 
DIE ONDER EEN 
VRACHTAUTO KOMT. 
DAT IS HEEL NAAR’

NIET MIEPEN
Twee vrouwen met een groot, 
rood hart. Ze wisten al vroeg 
dat ze anderen wilden helpen. 
Jeske als verpleegster. Of 
politieagente. Maar het werd 
dus – met een omweg langs 
allerlei kantoorbanen – de 
brandweer. ‘Ik zet me gewoon 
graag in voor anderen. En ik 
ben graag fysiek bezig. Mooi dat 
ik dat allemaal kan in  
deze baan.’
Sytske zag als jong meisje 
uit Friesland zichzelf in een 
reddingshelikopter over de 
Wadden vliegen. Maar ze 

ging een heel andere kant 
op; deed kunstacademie, de 
lerarenopleiding, is grafisch 
ontwerper. ‘Toch miste ik iets, 
wilde meer met mijn handen 
doen. Ik kom ook graag buiten.’ 
En dan beland je dus als 
vrouw bij de brandweer, een 
mannenwereldje. Dat is in het 
begin even aanpoten. ‘Je moet 
je wel bewijzen’, merkte Jeske 
meteen. ‘Ze zullen je niet gelijk 
helpen, willen eerst weten wat 
ze aan je hebben. Ik moest iets 
zwaars boven uit de auto tillen, 
stonden ze op een afstandje te 
kijken.’ Sytske begint te lachen: 

‘Ja, ik weet dat je me dat 
vertelde. Typisch!’ 
Het is even je tanden op elkaar 
en doorgaan. Geen gemiep.
Jeske: ‘Nee, je moet niet als een 
prinsesje ronddartelen in zo’n 
korps. En na een tijdje merk 
je dat het anders wordt, dan 
ben je one of the guys. Zo moet 
het ook: je doet toch allemaal 
hetzelfde werk.’

OP ELKAARS LIP
Brandweerwerk is teamwork. Je 
vormt in de 24 uursdienst een 
basiseenheid met vijf anderen. 
Een tankspuitauto met 
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TWEE GENERATIES

‘ JE TEAM IS ALS 
EEN FAMILIE: JE 
DOET ALLES SAMEN, 
BENT OVERAL 
SAMEN. DAN LEER 
JE ELKAAR WEL 
KENNEN’

chauffeur, bevelvoerder en vier 
man op de achterbank. 
Voor eenlingen is geen plek. 
‘Het is net familie, je doet alles 
samen’, zegt Sytske. ‘Eten, 
wachten, op een melding 
afgaan.’ Ze lacht: ‘Op een 
gegeven moment ken je iedere 
scheet of boer.’ Je moet er wel 
tegen kunnen, zo op elkaars 
lip. ‘Het is écht dag en nacht 
met z’n zessen. Even in je 
uppie een boodschapje doen, 
kan niet. Dan ga je dus met de 
hele auto.’

DIEREN IN DE SLOOT
Waar ze het meeste voor 
uitrukken? Jeske: ‘Gaslekken. 
Niet het meest uitdagend nee.’ 
Sytske: ‘Dan heeft iemand 
zijn tuintje omgespit en iets 
geraakt. Staan wij erbij voor 
de veiligheid.’ Jeske: ‘En veel 
dieren in de sloot. Zeker nu ze 
weer de wei ingaan.’

Volgens Sytske kreeg de 
brandweer vroeger ook veel 
automatische meldingen, 
van rookmelders bij iemand 
thuis of in bedrijven. ‘Stond 
er iemand te roken waar het 
niet mocht en ging bij ons het 
alarm.’ Tot wel acht keer per 
dag. ‘Zonde natuurlijk, want 
je bent ergens anders niet 
inzetbaar.’ Gelukkig gebeurt 
dat amper meer. Daarentegen 
rijdt de brandweer nu wel op 
reanimaties. Meer iets voor 

ambulances, zou je denken. 
‘De burger heeft recht op de 
snelste hulp,’ zegt Sytske, ‘en 
soms zijn wij er dichterbij.’
Voor ongevallen rukt ze 
dan juist weer minder uit. 
‘Slachtoffers worden sneller uit 
de auto getrokken. Voorheen 
moesten wij vaak de hele auto 
om iemand vandaan pellen. 
Nu bijna nooit meer.’

KRASJES OPLOPEN
Soms is het best heftig. 
‘Gisteren nog,’ zegt Sytske, 
‘iemand die onder een 
vrachtauto komt, dat is 
heel naar, echt geen prettig 
gezicht.’ Haar collega fronst 
haar wenkbrauwen. Heel veel 
erge dingen heeft zij nog niet 
meegemaakt. Maar goed ook.
‘Het is nooit fijn,’ zegt 
Sytske, ‘zeker niet als iemand 
openligt. Wij zijn in ons sterke 
pak min of meer voorbereid, je 
weet dat je dit tegenkomt. Toch 
loop je krasjes op, je neemt het 
mee als brandweermens.’ 
Met galgenhumor lachen ze 
onderling veel weg. Dat lucht 
op. Maar het is niet altijd 
genoeg. Sytske: ‘Een krasje 
kan een scheur worden.’ Zij 
weet er alles van, omdat ze in 
haar korps ook nazorg doet. ‘Je 
wordt er wel op getest, dat je 
wat kunt hebben’, zegt Jeske. 
Haar collega knikt. ‘Ja, maar 
iedereen heeft een grens.’ 
Jeske: ‘Je kunt je gewoon niet 
alles voorstellen.’ Sytske: 
‘Dat is het: hoe minder je 
je iets kunt voorstellen, hoe 
meer je verrast wordt, hoe 
kwetsbaarder je bent. Dát  
raakt je.’

VEEL MOOIE KANTEN
Jeske geniet nog volop van 
haar nieuwe baan. ‘Nou ja, ’s 
nachts mijn bed uit zal nooit 
mijn hobby worden’, grinnikt 
ze. Dan serieus: ‘Ik ben alles 
nog aan het ervaren in die  

24 uursdienst, zit nog volop in 
de leermodus.’ Sytske: ‘Ik zou 
zeggen: blijf je ontwikkelen. Je 
krijgt daarvoor genoeg kansen 
bij de brandweer.’ 
Zo geeft ze zelf ook les en is ze 
waarnemer bij grote oefeningen. 
Dat houdt het leuk. ‘Laat je 
zien, wed niet op één paard. De 
brandweer heeft zo veel mooie 
kanten. Doe daar wat mee.’

‘ ALS VROUW 
MOET JE JE EERST 
WEL BEWIJZEN, 
NIET ALS EEN 
PRINSESJE 
RONDDARTELEN 
IN HET KORPS. 
DAARNA BEN JE 
ONE OF THE GUYS’
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ROY STAHLIE
Het creëren van baantjes 
is geen oplossing. Ik zie het 
in mijn vakgebied. Mensen 
worden van de straat geplukt, 
nadat ze jarenlang werkloos 
zijn geweest. Het merendeel 
gaat ongemotiveerd aan de 
slag. Op (vele) enkelingen na, 
die na de proefplaatsing mijn 
collega’s worden.

TITIA BEUKEMA
Dat de Melkertbanen zijn 
afgeschaft is doodzonde. Er 
viel best wat te verbeteren 
aan het systeem, maar veel 
mensen waren gelukkig met 
een gewaardeerde plek op 
school of kantine en dergelij-
ke. De FNV was daar veel te 
afwezig, in plaats van cao’s 
af te sluiten voor die mensen, 
moest er doorgestroomd 
worden en moesten scholen 
zelf gaan betalen, die daar 
geen geld voor kregen. Voor 
de toekomst: eerst zekerheid, 
zorgplicht van gemeenten 
(en dat kost geld, ja) en een 
arbeidscontract.

MARLON AMIRKHAN
Dat de Melkertbanen terug moesten komen, heb ik 
allang geroepen tegen bepaalde politici van PvdA, SP 
en GroenLinks op de radio. Als het kalf (Melkertbanen) 
verdronken is, dempt men de put, lijkt het nu. Hopelijk 
kunnen ze deze banen opnieuw leven inblazen.

JOS BERTENS
Ik heb ooit een Melkertbaan gehad (in het theater). 
Echt, ik raad het iedereen aan.

ERWIN SMALLENBURG
Geen goed idee, verdringing van echte banen ligt dan 
op de loer.

JURGEN ROOIJAKKERS
Ga eerst maar voor het basisloon, dat lost meteen 
veel meer op!

JAN SCHURINK
Helemaal geen goed idee. Gewoon werk, daar moet voor 
gestreden worden met normaal loon en normaal pensioen. 
Dat ontslaan en telkens weer iemand anders op die 
werkplaats is een heel slecht idee.

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

UWV pleit voor terugkeer 
van de gesubsidieerde 
banen. Goed idee?

MET EEN GESUBSIDIEERDE BAAN 
HOEF JE NIET AAN DE KANT TE 
BLIJVEN STAAN 

De FNV is natuurlijk ook online aanwezig. Via onze eigen website fnv.nl, maar we zijn ook te vinden op Facebook 
(FNVonline), YouTube, Twitter (@FNV), LinkedIn en Flickr (FNV Vakbond).

‘ DIT IS GEEN 
OPLOSSING’

‘ MENSEN WAREN  
ER GELUKKIG MEE’
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Veel ondernemers en zelfstandi-
gen zijn in de veronderstelling 
dat een arbeidsongeschiktheids-
verzekering (aov) (te) duur is. 
‘Dan is het goed om te weten dat 
je je aov zo kunt inrichten dat 
het betaalbaar wordt. Ook als je 
inkomen nog beperkt is’, zegt 
Louis van Drunen, directeur van 
arbeidsongeschiktheids-verzeke-
raar Movir. 
Op ieder moment in je leven kan 
er iets gebeuren waardoor je je 
werk niet meer kunt doen. Toch 

heeft een kwart van de zelfstan-
digen niet de alternatieven om in 
een minimuminkomen te voor-
zien als ze thuis komen te zitten. 
Meer dan de helft van de zelfstan-
digen heeft zelfs onvoldoende 
mogelijkheden om een vervan-
gend inkomen op WIA-niveau 
te krijgen. En één op de twintig 
heeft zelfs helemaal geen moge-
lijkheden om in een minimumin-
komen te voorzien. Zij zullen bij 
ziekte waarschijnlijk een beroep 
op de bijstand moeten doen. Deze 

De zekerheid van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) 
kan betaalbaarder zijn dan je denkt. Met een (aov) stel je een 
inkomen veilig, wanneer je niet meer kunt werken.

TEKST: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK  FOTO: MOVIR
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‘ Ook een beperkt 
inkomen heeft 
mogelijkheden’

‘ Als er eenmaal iets 
met je aan de hand 
is kun je je niet meer 
zomaar verzekeren’

DE ZEKERHEID VAN 
EEN AOV

Betaalbaarder dan je denkt



onderzoeksresultaten kwamen 
naar voren uit een onderzoek dat 
het Centraal Plan Bureau eind 
vorig jaar publiceerde. 
 
RISICO 
Als je niks hebt geregeld voor 
als je je werk niet meer kunt 
doen, neem je elke dag een 
behoorlijk risico. Louis van 
Drunen: ‘Het is een misverstand 
om te denken dat je alleen ar-
beidsongeschikt kunt raken als 
je oud bent of een zwaar beroep 
hebt. Als er eenmaal iets met 
je aan de hand is, kun je je niet 
meer zomaar verzekeren. Veel 
mensen realiseren zich niet 
om welke bedragen het gaat als 
ze tot hun pensioen niet meer 
kunnen werken.’ Dit rekenvoor-
beeld geeft hier meer inzicht in: 
 
REKENVOORBEELD 
Wanneer je als startend zelf-
standig elektrowinkelier van 
35 jaar een verzekerd jaarbe-
drag van 25.000 euro bruto wil 
veiligstellen (je mag maximaal 
80% van je bruto jaarsalaris ver-
zekeren), betaal je maandelijks 
139 euro premie. Die premie is 
aftrekbaar van de inkomsten-
belasting. De netto premie die 
je betaalt is 81 euro. Stel dat 
je datzelfde jaar nog volledig 
arbeidsongeschikt raakt en niet 
meer kunt werken tot je 67ste. 
Dan ontvang je 32 jaar lang een 
uitkering van jaarlijks 25.000 
euro bruto. In totaal gaat het 
dan om 800.000 euro bruto. 
 
PREMIE 
‘Een bedrag als dit valt niet 
bijeen te sparen’, merkt Van 
Drunen op. ‘Daarom is het 
goed om te weten dat je een 
aov, en daardoor ook de premie 
die je betaalt, op verschillende 
manieren kunt laten aansluiten 
op jouw situatie en wensen. Je 
kunt de premie bijvoorbeeld 
laag houden door te kijken naar 
het bedrag dat je verzekert.’

 
VERZEKERD BEDRAG 
De premie die je betaalt voor je 
verzekering wordt voor een deel 
bepaald door het bedrag dat je 
verzekert. Veel mensen verzeke-
ren 80% van hun inkomen. Je 
kunt er ook voor kiezen om een 
lager percentage te verzekeren. 
De premie die je betaalt gaat 
dan ook omlaag.  
 
WANNEER UITKEREN? 
Ook de eigen risicotermijn 
heeft invloed op de hoogte van 
de premie. Een eigen risicoter-
mijn van 30 dagen is logisch 
als je geen buffer hebt en geen 
partner met een inkomen. Heb 
je wel de financiële middelen 
om een periode zonder inko-
men te overbruggen? Dan is het 
verlengen van de wachttijd een 
mogelijkheid om te besparen op 
je premie.  
 

 ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

VERGELIJK BIJVOORBEELD OP 
WWW.AOVERGELIJKEN.NL EN 
WWW.YEZZER.NL

DUUR UITKERING 
Behalve het verzekerd bedrag en 
de termijn waarop de aov moet 
gaan uitbetalen, is ook de duur 
van de uitkering van invloed. 
Bij verschillende fases in je 
leven horen andere financiële 
verplichtingen. Het sluiten van 
een aov is een goed moment om 
te kijken naar het geld dat je op 
verschillende momenten nodig 
zal hebben. Als je eenmaal in-
zicht hebt in het verloop van je 
financiële verplichtingen kun 
je de looptijd van je aov hierop 
aan laten sluiten.  
Van Drunen: ‘Movir ontwikkel-
de een aov met een kortlopende 
dekking. Deze aov keert maxi-
maal drie jaar uit, maar heeft 
een scherpe premie. Zo kun je 

ook als starter met een beperkt 
inkomen profiteren van de 
zekerheid die een aov je geeft.’ 
 
WEET WAT JE VERZEKERT 
De dekking van je verzekering 
bepaalt namelijk of je recht hebt 
op een uitkering. Van Drunen: 
‘Laat je daarom goed adviseren 
over wat je precies verzekert en 
hoe de verzekeraar de hoogte 
van je uitkering bepaalt. Ook 
is het goed om te weten of de 
verzekeraar je kan verplichten 
om ander werk te gaan doen 
op het moment dat je arbeids-
ongeschikt raakt. Sommige 
verzekeraars onderscheiden zich 
door er ook voor je te zijn op het 
moment dat je niet arbeidsonge-
schikt bent. Een goede verzeke-
raar geeft je niet alleen financië-
le zekerheid, maar ondersteunt 
je ook op een goede manier bij 
het voorkomen en oplossen van 
arbeidsongeschiktheid.’ 
 
VERGELIJKEN 
Op internet vind je verschillen-
de vergelijkingssites waarop je 
de duur, verzekeringsvoorwaar-
den en kosten eenvoudig naast 
elkaar kunt leggen. Het loont 
zeker de moeite om daar eens 
naar te kijken. 
 
BROODFONDS 
Wanneer je portemonnee een 
arbeidsongeschiktheidsverze-
kering niet trekt, kun je een 
broodfonds overwegen. Via 
een broodfonds verzeker je je, 
samen met andere zzp’ers, voor 
de eerste maanden van ziekte. 
Je kunt dan bijvoorbeeld je aov 
na een half jaar in laten gaan. 
Een langere uitbetalingstermijn 
heeft een positieve invloed op 
de hoogte van de premie. 
 
LEDENKORTING 
Movir geeft leden van FNV Zelf-
standigen 5% premiekorting op 
de aov. Kijk op www.fnvzzp.nl 
voor meer informatie hierover.
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‘ Laat je goed 
adviseren over 
wat je precies 
verzekert’
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Irena ontvangt ons in het gezelli-
ge atelier van Ilse Dijk in de oude 
Honigfabriek in Nijmegen. ‘Ilse 
geeft les in het maken van tassen 
en kleine lederwaren. Ik vond haar 
via Google en de naam van haar 
atelier, Sproet, sprak me meteen 
aan. Ze reageerde zo enthousiast 
toen ik belde, we hadden gelijk 
een klik. Ik werk nu al een 2,5 jaar 
grotendeels vanuit haar atelier. 
Ook mijn verkoopavonden hou 
ik hier, de samenwerking is heel 
fijn. Zij is echt mijn voorbeeld en 
dit atelier dat ik mag gebruiken is 
ook echt mijn droom.’ 

Vorig jaar vierde Irena haar 
30-jarig jubileum in Nederland: 
‘Ik ben nu 39 jaar en geboren in 
Nijmegen, maar heb ook een deel 
van mijn vroege jeugd in Servië 
gewoond. Na de scheiding van 
m’n ouders, ben ik op m’n negen-
de samen met m’n moeder terug 
naar Nijmegen gegaan. Terug 
gaan naar Nederland was heel 
dubbel, ik kende het land en de 
taal eigenlijk helemaal niet en ik 

miste m’n familie in Servië. Aan de 
andere kant voelde het ook goed, 
omdat het toch het land is waar 
ik geboren ben. Al snel kregen 
we een verblijfsvergunning en 
mijn moeder kreeg weer werk in 
de productie. Inmiddels ben ik 
getrouwd met Jovan en hebben 
we twee kinderen: Minja (5) en 
Dani (7).’ 
 
GOEDE MOMENT 
‘De overgang naar Nederland was 
heel heftig, maar ook fijn. Ik had 
het gevoel dat ik hier thuis was, 
leerde de taal snel en kreeg ook 
vrienden. Achteraf gezien kwa-
men we op het goede moment 
hier, omdat de oorlog in Joegosla-
vië (Bosnë en Kroatië) begon. Dat 
was best een heftige tijd. Ik miste 
m’n familie heel erg en we konden 
maar minimaal contact hebben.’ 
 
STUDIE 
‘Ik heb in 1999 mijn diploma 
SPW (Sociaal Pedagogisch Werk) 
gehaald. Tijdens mijn stage bij 
een dak- en thuislozencentrum 

kwam ik erachter dat ik goed 
was in werkbemiddeling. Ik ben 
toen bij een uitzendbureau als 
intercedente aan de slag gegaan 
en ging een studie Commerciële 
economie doen.’
Al sinds dat Irena jong was, waren 
tassen haar passie, maar ze durfde 
er niets mee te doen. Irena: ‘Mijn 
moeder had in Servië altijd achter 
de naaimachine gezeten, ze 
maakte leren jassen. Ze zei altijd: 
‘Ik heb je niet naar Nederland 
gebracht, weg van onze familie, 

zodat jij handwerk gaat doen. Jij 
gaat gewoon een goede studie 
doen.’ Dus die druk om te gaan 
studeren was heel groot. Ik voelde 
me ook schuldig: mijn moeder 
die al die offers had gebracht, en 
ik zou in Nederland ook achter de 

INTERVIEW

Irena Petrovic (39) heeft zelf zo’n 45 tassen in de kast staan. 
‘Niet alleen vanwege m’n beroep, maar ik houd ook gewoon heel 
erg van tassen’.

TEKST & FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

IRENA: IK STA MET IPS BAGS 
& CONSULTANCY INGESCHRE-
VEN BIJ DE KVK’.
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‘Ilse is echt mijn 
voorbeeld’

‘IK WIL TROUW ZIJN AAN 
MEZELF EN DOEN WAAR 
IK ECHT IN GELOOF’

Irena Petrovic-Stanovic maakt tassen en is recruiter



naaimachine gaan zitten… Maar 
tassen bleven altijd wel in m’n 
achterhoofd zitten.’ 
 
GEMISTE KANSEN 
‘Drie jaar geleden werd mijn 
moeder heel ziek en vrij snel 
daarna overleed ze. Toen ik haar 
vroeg naar haar gemiste kansen, 
vertelde ze dat ze er spijt van had 
dat ze mij teveel in een studie had 
gepusht. Ze zag me worstelen in 
de commerciële wereld en wilde 
niet de oorzaak zijn van dat ik 
mijn droom niet uit zag komen. 
Dat was heel heftig en voelde 
voor mij echt als een geschenk. 
Na haar overlijden heb ik alles 
uit haar huis weggegeven – mijn 
moeder heeft het zelf nooit breed 
gehad. Alleen de leren bank die 
we haar ooit cadeau hadden 
gegeven, wilde ik houden; daar 
wilde ik iets mee gaan doen. Ik 
heb al het leer eruit gesneden en 
daarmee begon ik ook aan mijn 
verwerking van het verlies van 
mijn moeder.’ 
 

EXPERIMENT 
‘Met die rollen leer kwam ik bij 
Ilse, die me uitnodigde om wat te 
experimenteren. Ik heb toen een 
oriënterende workshop gedaan. 
Dat was heel spannend, want ik 
zat voor het eerst achter een naai-
machine. Ik vond het ontzettend 
leuk en ben de opleiding tassen 
maken gaan volgen. Ilse heeft me 
altijd heel erg gesteund. Dat was 
fijn, maar ik kwam op dat moment 
ook zonder werk te zitten. Terwijl 
we net twee kleintjes hadden. Ik 
wilde wel verder met de tassen, 
maar het mocht niet veel kosten. 
Ik wilde niet enorm investeren. 
Het was wel m’n droom, maar niet 
ten koste van alles.’ 
 
IPS BAGS & CONSULTANCY 
‘Ik heb me toen laten informeren 
en me als IPS bags & consultancy 
bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven. Want ik kwam 
tenslotte ook uit de recruitment. 
Met m’n goede netwerk in de 
consultancy wist ik in ieder 
geval dat dát van de grond zou 

INTERVIEW

komen. Met dat als basis, plus 100 
euro en wat stukken leer ben ik 
begonnen. Ik kon bij Ilse alles wat 
ik nodig had in kleine aantallen 
afnemen en dat was een enorme 
steun en opstap om mijn droom 
waar te maken. Zo maakte ik een 
eerste leren tas voor een vriendin, 
stuurde een factuur en kocht van 
de opbrengst meer leer. Op die 
manier heb ik gaandeweg steeds 
alles geïnvesteerd wat ik verdien-
de en had ik vorig jaar bijna alle 
machines in huis die ik nodig heb.’ 
 
VOORRAAD 
‘Ik heb nu een enorme voor-
raad leer, een naaimachine, een 
schalmmachine en het nodige 
handgereedschap. Ik werk voor-
namelijk vanuit huis en kom hier 
bij Ilse op het atelier om bijvoor-
beeld de riemensnijder te gebrui-
ken die ik nog niet heb. Ook geeft 
ze me tips voor patronen en help 
ik haar bij de workshops die ze 
geeft.’ 
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‘Ik heb 
steeds alles 
geïnvesteerd 
wat ik 
verdiende. 

Vorig jaar had 
ik bijna alle 
machines in 
huis die ik nodig 
heb’.



ELKE TAS DIE IRENA MAAKT IS ‘ONE OF A KIND’ EN KRIJGT 
DE NAAM VAN DE EERSTE KOPER. 

VERKOOP VIA 
FACEBOOK
IPS Tassen zijn (vooralsnog alleen) via Facebook 
te koop. Je vindt ze op  
www.facebook.com/IPSBags-and-more. Onder-
tussen is Irena druk met een nieuwe website 
waar ze ook een webshop aan wil koppelen. 

POPPS
‘Er staan enorm veel dingen te gebeuren. Samen 
met een vriendin ben ik bezig met het opzetten 
van een nieuw tassenmerk, dat Popps gaat he-
ten. Klanten kunnen hun eigen tas customizen 
en de tas wordt gemaakt door jongeren die een 
stageplek bij mij krijgen. 

MAATSCHAPPELIJKE 
BETROKKENHEID 
‘Ik wil meer met maatschappelijke betrokken-
heid gaan doen. Vaak zie je bijvoorbeeld op 
Vmbo-K scholen, dat leerlingen heel veel tech-
niek- of cateringstageplekken krijgen. Voor de 
meiden is er weinig en dat willen we met Popps 
oppakken. We willen in de toekomst een atelier 
opzetten waarin we de jongeren goede stage-
plaatsen willen bieden. Zo kan ik m’n kennis ook 
overbrengen en iets teruggeven aan de maat-
schappij. Dat vind ik belangrijk.’

LIEFDE VOOR LEER 
‘Als ik een koeienvel uitrol, weet 
ik of de koe zwanger is geweest, 
waar ze zich heeft gestoten en 
hoe groot ze is geweest. Dat 
moet je kunnen omarmen, vind 
ik, uit respect voor de koe. Je 
moet ook kunnen zien dat een 
tas hand made is. Het moet niet 
té afgewerkt zijn.’ Irena maakt alle 
soorten tassen, van een shopper 
tot design uitgaanstas. De kleine 
tasjes vliegen over de toonbank. 
Irena: ‘Van het instapmodelletje 
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INTERVIEW

–een klein tasje voor het stappen- 
van €32,50 verkoop ik er wekelijks 
een stuk of 5. Voor de grote tassen 
heb ik een wachtlijst van een paar 
weken. Elke bestelling die ik nu 
binnenkrijg is pas over zes weken 
klaar. Ik kan ook geen grote 
producties maken, omdat mijn 
principe is dat de klant het zelf 
moet samenstellen. Elke tas is dus 
echt een one of a kind!’ 
 

NAAST ELKAAR 
‘Dat dienstverlenende in de tas-
sen gaat ook door in m’n consul-
tancywerk, waarin ik ook graag 
wat meer doe voor een klant. De 
werving en selectie loopt naast 
m’n tassenwerk. Ik ben recruiter, 
een verlengstuk van HR. Dat doe 
ik vaak in de ochtenden en dat 
gaat heel goed. Ik heb fijne klan-
ten in en rond Nijmegen. Vooral 
de combinatie van recruitment 
en tassen vind ik heel leuk, maar 
in de tassen kan ik m’n emoties 
en creativiteit kwijt; ik word er 
rustig van. De tassen doe ik vaak 
’s middags en in de avonduren, ik 
maak er nu zo’n 2 á 3 per week. En 
het fijne van de consultancy vind 
ik dat ik zelf kan bepalen of ik een 
project aanneem of niet. Dat heb 
je in een vast dienstverband niet. 
Als zelfstandige kan ik trouw aan 
mezelf zijn. Als een opdrachtgever 
per se een blank iemand of een 
man voor een bepaalde functie 
zoekt, dan neem ik die opdracht 
niet aan.’
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IRENA’S TASSEN VIND JE OP WWW.FACE-
BOOK.COM/IPSBAGS-AND-MORE

‘Je moet ook kunnen 
zien dat een tas 
hand made is’



Het leven van een zzp’er is soms best eenzaam. Het begint er mee dat 
je er alleen voor staat. Je hebt zelf bedacht om het vak dat je beheerst 
of leuk vindt in de praktijk te brengen en er hopelijk genoeg geld aan 
te verdienen om minimaal in je levensonderhoud te kunnen voorzien. 
Als zzp’er is er niemand die je hand vasthoudt en je vertelt dat het wel 
goed komt. Je bent zelf verantwoordelijk voor je successen en eventu-
ele falen.  
 
Nadat je de eerste stappen hebt gezet als zzp’er en je klanten of 
opdrachtgevers tevreden de rekening of factuur hebben betaald, mag 
je jezelf een schouderklopje geven. Daarnaast moet je ook kritisch zijn 
op jezelf om te bepalen wat er een volgende keer beter of anders kan. 
Als het vervolgens, met vallen en opstaan, goed blijft gaan en - niet 
onbelangrijk - je blijft ook plezier houden in het werk dat je doet, dan 
ben jij degene die dit voor elkaar heeft gekregen en alle lof verdient.  
 
Helaas gaat het niet altijd goed en blijken soms ook bepaalde keuzes 
verkeerd uit te pakken. Is de geleverde prestatie onvoldoende, is je 
uurtarief te laag, waardoor je financieel aan het kortste eind trekt? Of 
is je tarief juist te hoog, waardoor klanten en opdrachtgevers ver uit 
je buurt blijven. Ook dan ben je als zzp’er op jezelf aangewezen en 
verantwoordelijk voor de gevolgen van je eigen handelen. Een flinke 
tegenslag kan soms lastig te verwerken zijn. Helemaal als het financi-
eel gezien betekent dat je in de put zit. Gelukkig hoef je als zzp’er niet 
eenzaam te zijn. De ups- and downs zijn juist mooier en draaglijker 
wanneer er wél iemand is die zegt: ‘Dat heb je goed gedaan’, of ‘Jam-
mer voor deze keer, maar de volgende keer komt het helemaal goed’.  
 
Elke zzp’er heeft baat bij een partner, vriend, vriendin, familielid of 
goede buur die af en toe je verhalen aanhoort. En die je vertelt dat je 
het goed doet, of je een spiegel voor houdt en uitlegt wat je verkeerd 
doet. Dat zijn de mensen die je als zelfstandige nódig hebt. Niet alleen 
om beter te worden, maar juist ook om je zekerheid te geven als je 
onzeker bent en om je te helpen als je het even niet ziet zitten.  
 
Sommige zzp’ers hebben zelfs het geluk dat er iemand voor hen is 
die ze ook financieel een steuntje in de rug geeft. Om bijvoorbeeld 
een moeilijke periode te overbruggen, of om juist een goede start 
te maken. Wees als zzp’er niet eenzaam en omarm de mensen uit je 
omgeving. Ga op zoek naar ze, je vindt ze overal! 
 
PS. En vergeet ook niet af en toe je waardering naar ze uit te spreken.

COLUMN
Niemands leven gaat over rozen, ook dat van een zzp’er niet. 

Lange dagen, soms van achter niet weten wat je van voren 

aan het doen bent en dat tegen een tarief dat vaak steeds 

lager lijkt te worden. De andere kant van de medaille echter 

is de enorme vrijheid, het vaak doen wat je écht leuk vindt en 

zelf je opdrachten en opdrachtgevers kiezen.  

Welke kant valt jouw dubbeltje op?

COLUMN
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EENZAAM?

BENEDICTUS
SCHERPENISZE
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AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT

TEKST JORIS ZWETSLOOT  BEELD RHONALD BLOMMESTIJN

HET WAKEND OOG
VAN ACM
Reis je met de trein, verstuur je een mail, koop je iets online, maak je gebruik 
van het gas- en elektriciteitsnet of bezoek je een dokter? Dan krijg je te 
maken met het werk van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Maar, wat 
doet ACM eigenlijk?

Zonder dat veel mensen het doorhebben, houdt 
ACM toezicht op het reilen en zeilen van zo’n 
beetje de hele Nederlandse economie, op het 
bank- en verzekeringswezen na. Met behulp van 
boetes, onderzoek en voorlichting beschermt de 
marktwaakhond consumenten tegen oneerlijke 
verkooppraktijken, houdt toezicht op eerlijke 
concurrentie en bewaakt en bepaalt de prijzen van 
onder meer het spoor, het gas- en elektriciteitsnet 
en het telecomnetwerk. Naar eigen zeggen heeft het 
werk van ACM de consument in 2016 een besparing 
opgeleverd van zo’n 790 miljoen euro.
ACM is in 2013 ontstaan als krachtenbundeling van de 
toenmalige Consumentenautoriteit, de Onafhankelijke 
Post en Telecommunicatie Autoriteit en de Nederlandse 
Mededingingsautoriteit. Officieel kwam de oprichting 
van ACM voort uit een bezuiniging, maar wie ACM 
ziet als een ordinaire geldbesparing doet de waakhond 
tekort, vindt Freek Keppels, directeur beleid, bestuur 
en communicatie van ACM. ‘We werken sneller en 
beter dan voorheen. In plaats van drie instanties die 
afzonderlijk van elkaar kijken naar bijvoorbeeld een 
fusie in de telecom, vormen we nu een team dat alle 
relevante invalshoeken in een keer aan bod laat komen.’

EERLIJK
Het werk van ACM draait volgens Keppels maar 
om een ding: een eerlijk speelveld voor bedrijven 
en consumenten. ‘Iedereen is gebaat bij eerlijke 
concurrentie. De consument die een eerlijke keuze kan 
maken en bedrijven en werknemers omdat ze niet uit 
de markt worden gedrukt door een malafide partij.’ Om 
orde te scheppen in de brede taak van marktwaakhond, 
werkt ACM aan de hand van zes actuele thema’s.

1 DE ONLINE CONSUMENT
Wie een product bestelt op 
internet heeft 14 dagen de tijd 
om het zonder opgaaf van reden 
terug te sturen. De verkoper 
moet de bezorgkosten en het 
aankoopbedrag terugbetalen, 
en mag de koper niet afschepen 
met een tegoedbon. Wist u 
dat allemaal niet? Grote kans 
dat webwinkels als Bever, 
Shoebaloo, CoolCat, Hip voor de 
Heb, Kies de Juiste SportBH en 
de webwinkels van het bedrijf 
T.O.M. u een loer konden draaien.
Deze winkels zijn het 
afgelopen jaar namelijk 
beboet, bijvoorbeeld omdat 
zij klanten hun geld niet 
volledig terugbetaalden of op 
een andere manier niet goed 
omgingen met de rechten van 
consumenten. ‘Internet biedt 
nieuwe kansen, maar zorgt 
ook voor bedreigingen’, zegt 
Keppels. 
ACM ziet erop toe dat 
webwinkels zich aan de regels 
houden. Consumenten die 

problemen ervaren, kunnen 
dat melden bij het platform 
ConsuWijzer. ‘De regel is dat 
altijd meteen duidelijk moet zijn 
hoeveel een product kost’, zegt 
Keppels. 
Een van de branches die daar 
online nog niet altijd even netjes 
mee omgaat is de reisbranche. 
‘We zien dat veel boekingssites 
voor hotels en vakanties pas 
heel laat in het boekingsproces 
nog extra kosten presenteren 
voor administratie, belasting en 
schoonmaak. Dit soort kosten 
hoort direct zichtbaar te zijn 
in een aanbieding en niet pas 
achteraf.’ 

2 DUIDELIJKE TARIEVEN EN 
VOORWAARDEN
Niet alleen online verkopers 
troggelen consumenten nog laat 
in het verkoopproces geld af 
via zogeheten sluipkosten. Ook 
veel autobedrijven presteren 
het klanten te lokken met 
een goedkope aanbieding, om 
vervolgens alsnog een fiks 

HET GAAT OM EEN EERLIJK SPEELVELD 
VOOR BEDRIJVEN EN CONSUMENTEN

Wat zijn je rechten als consument?
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bedrag (soms meer dan 
€ 1000) te rekenen om de auto 
rijklaar te maken. Keppels: ‘Als 
iemand gouden velgen wil is 
het een ander verhaal, maar 
een klant moet gewoon de 
garage uit kunnen rijden voor 
het bedrag waarvoor de auto is 
aangeprezen.’ Sinds november 
controleert ACM daarom of 
autobedrijven de kosten die er 
altijd bij komen, vermelden bij het 
aankoopbedrag. 
Het komende jaar wil ACM, 
behalve de autobranche, 
ook de uitgaanssector onder 
handen nemen. Want voor veel 
kaartjes voor concerten en 
festivals rekenen organisatoren 
en ticketshops ook vaak nog 
standaard allerlei servicekosten, 
die vooraf niet bekend zijn. En 
dat mag niet, vindt ACM.

3 GEZONDE 
SAMENWERKING IN DE 
ZORG
Omdat iedereen wel eens zorg 
nodig heeft, gaat er veel geld om 
in deze sector. Het totale bedrag 
dat in Nederland jaarlijks wordt 
uitgegeven aan zorg nadert de 
100 miljard euro, blijkt uit cijfers 
van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek.
Samenwerking tussen 
zorgaanbieders kan zorg beter 
en goedkoper maken. Maar 
verkeerde samenwerking kan er 
ook voor zorgen dat patiënten 

minder te kiezen hebben of dat 
de kwaliteit van behandelingen 
achteruitgaat. ACM is met 
zorgaanbieders in overleg welke 
vormen van samenwerking wel 
en niet zijn toegestaan. Volgens 
Keppels was daarover nog veel 
onduidelijk. ‘Het belangrijkste 
voor ACM is dat samenwerking de 
patiënt ten goede komt.’
Het is bijvoorbeeld toegestaan 
dat ziekenhuizen samenwerken 
voor de inkoop van medicijnen. 
Dat drukt de prijs, waardoor de 
kosten voor patiënten dalen. 
Het is niet de bedoeling dat 
ziekenhuizen onderling afspreken 
welke patiënten zij wel of niet 
behandelen, bijvoorbeeld door 
postcodegebieden onderling te 
verdelen. Keppels: ‘Een patiënt 
heeft dan niets meer te kiezen 
en een ziekenhuis wordt minder 
geprikkeld de juiste kwaliteit te 
leveren.’  

4 ENERGIEMARKT IN 
TRANSITIE
Groene stroom is natuurlijk 
goed voor het milieu. Maar 

SLUIPKOSTEN IN DE 
UITGAANSBRANCHE 
AAN BANDEN DE OVERHEID HEEFT 

REGELMATIG TWEE 
PETTEN OP. DAT IS 
NIET DE BEDOELING

WELKE VORMEN VAN 
SAMENWERKING IN DE
ZORG PAKKEN GOED UIT?

wat gebeurt er met de groene 
stroomvoorziening als het even 
windstil is, of bewolkt? Dat is 
een van de vragen waar ACM zich 
mee bezighoudt. Energie moet 
verduurzamen, maar tegelijkertijd 
betaalbaar en betrouwbaar 
blijven. Landen binnen Europa 
gaan daarom onderling steeds 
meer stroom uitwisselen.

5 HAVENS EN TRANSPORT
Jaarlijks komt er 4 miljard ton aan 
goederen binnen in Nederland. 
Een tiende daarvan komt binnen 
via de haven van Rotterdam. 
De haven en het goede 
wegen-, spoor- en waternet 
maken Nederland belangrijk 
voor de import van Europa. De 
bedrijvigheid rondom de havens 
en transport draagt enorm bij aan 
de werkgelegenheid en economie 
van Nederland. Maar er zijn ook 
risico’s. Want waar veel bedrijven 
samenwerken en concurreren 
met elkaar, liggen prijsafspraken 
op de loer. Prijsafspraken 
houden kosten kunstmatig 
hoog, waardoor de consument 

uiteindelijk meer betaalt. ACM 
probeert dit te voorkomen door 
een voorlichtingscampagne te 
voeren over kartelvorming en 
boetes uit te delen aan bedrijven 
die prijsafspraken maken en 
klanten verdelen.

6 OVERHEID EN MARKT
Een boot aanleggen in 
Hellevoetsluis of Heerhugowaard 
is goedkoper in de jachthaven 
van de gemeente zelf dan in 
commerciële jachthavens. Leuk 
voor recreanten, minder voor de 
commerciële jachthavens. Omdat 
gemeenten standaardkosten 
als grondprijs en het onderhoud 
niet goed doorberekenen in de 
prijs, maken zij zich schuldig aan 
oneerlijke concurrentie, vindt 
ACM. 
Dit is niet het enige voorbeeld 
van een overheid met twee 
petten op. Geregeld is de 
overheid, behalve wetgever, ook 
aanbieder of opdrachtgever. ACM 
ziet erop toe dat de overheid niet 
oneerlijk concurreert met andere 
deelnemers aan de economie.



HARVEST
OP ZOEK NAAR EEN 
GOEDE APP VOOR JE 
URENREGISTRATIE? HARVEST 
IS ECHT EEN TOPPER. MAAK 
KNAPPE OFFERTES EN HOUD 
EEN SUPEROVERZICHTELIJKE 
URENREGISTRATIE BIJ. TOT 
TWEE PROJECTEN GRATIS, 
MEER DAN 2 PROJECTEN 
KOST EEN TIENTJE PER 
MAAND. DAT IS HET WAT ONS 
BETREFT DUBBEL EN DWARS 
WAARD!
WWW.GETHARVEST.COM

CAPTIO
JE KENT HET VAST WEL, 
JE LIGT IN BED EN HEBT 
GEEN ZIN OM ER PEN EN 
PAPIER BIJ TE PAKKEN OM 
DAT GEWELDIGE IDEE OP TE 
SCHRIJVEN. 
OF JE ZIT IN DE AUTO EN 
PLOTSELING BEDENK JE DÉ 
MARKETING TOOL WAARMEE 
JE NÓG MEER KLANTEN GAAT 
BINNENHALEN. 
MET CAPTIO ZET JE 
GESPROKEN TEKSTEN 
EN BIJVOORBEELD 
HERINNERINGEN SNEL OM IN 
E-MAILS OF NOTITIES. ECHT 
SUPERHANDIG!
WWW.CAPTIO.CO
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WIST JE DAT …
Het aantal zzp’ers in Nederland nog steeds explo-
sief groeit. Jaarlijks starten er tussen de 120.000 
en 140.000 Nederlanders een onderneming, 95% 
start als zzp’er. Doordat er jaarlijks ook flink wat 
zzp’ers afvallen door natuurlijk verloop, vrijwillige 
of gedwongen keuze, stijgt het aantal zzp’ers cu-
mulatief gemiddeld met 40.000 tot 50.000 per jaar. 
Begin 2016 telde Nederland ruim 1 miljoen zzp’ers. 
Van die 1 miljoen is 62% man en 38% vrouw.  Veel 
zzp’ers houden het binnen een aantal jaar onderne-
merschap alweer voor gezien. Binnen vijf jaar stopt 
bijna de helft van de ingeschreven zzp’ers met hun 
onderneming.

LEESTIP: 
DON’T TALK, JUST KISS
IN MOEILIJKE TIJDEN KUNNEN POPLIEDJES 
OVER DE LIEFDE TROOST BIEDEN.
Dit prachtig vormgegeven en iconische boekje, 
vol liefdestaal, is het perfecte cadeau voor 
muziekliefhebbers. Het bevat een overzicht van 
de beste 250 popliedjes voor als je wanhopig 
in de liefde bent. Het is een verzameling van 
beroemde liefdesliedjes die uit alle populaire 
muziekstijlen van de afgelopen vijftig jaar komen, 
van rock tot folk en van punk tot hiphop. Alle 
titels van de nummers zijn met de hand door de 
ontwerper geverfd, met een opvallende quote uit 
de songteksten. 
DON’T TALK, JUST KISS 
UITGEVERIJ BIS PUBLISHERS | €17,-

HANDIGE 
APPS

TEKST: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

TIPS

KIJKTIP 
Op 2doc, de online documentairesite van de NPO 
vonden we een interessante documentaire over 
zzp’ers. Wat gaat er door je heen wanneer je bedrijf 
op de fles gaat en wanneer de curator plotseling je 
leven overneemt? De documentaire ´Schuldenaars´ 
toont het verborgen leed van ondernemers en 
particulieren die door de rechtbank in Rotterdam 
failliet werden verklaard. Mensen die dit overkomt 
komen in een heel andere wereld terecht: opeens 
hebben ze niets meer en hebben ze voor elke 
beslissing en uitgave de toestemming van een cu-
rator nodig. Veel mensen schamen zich. Al konden 
ze er niets aan doen en kan het haast iedereen 
overkomen, de buitenwereld kijkt daar toch anders 
tegenaan. 
WWW.NPO.NL/2DOC
SCHULDENAARS

LEESTIP: 
DRESS TO IMPRESS
Als je hoge hakken draagt of een korte rok, dan 
gaat al snel de roddel dat je daar je positie aan 
te danken hebt. Kies je voor een mantelpakje en 
bescheiden schoenen dan is het ook niet goed. Wat 
moet je dragen als je er gewoon goed uit wilt zien 
én serieus genomen wilt worden om je kwaliteiten? 
Topstylist Bastiaan van Schaik geeft je in Dress to 
impress praktische tips voor het kiezen van kleding 
om te dragen op kantoor. Bastiaan weet als één van 
Nederlands bekendste stylisten als geen ander hoe 
je met enkele simpele regels en aanpassingen in je 
huidige garderobe veel succesvoller kunt worden 
op je werk.  
DRESS TO IMPRESS 
UITGEVERIJ HAYSTACK | €20,-

PEPER & ZOUT
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‘ SOLIDARITEIT MOET 
EEN NORMAAL 
BEGRIP WORDEN’
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HAN BUSKER (Enschede, 
1960) ging na de mavo werken 
bij de Koninklijke Marechaussee. 
Hij werd direct lid van de bond. 
In 1986 ging hij naar de politie 
om in 1997 in dienst te treden 
bij MARVER, de vakbond van 
de marechaussees. Volgende 
stap was voorzitter van de 
Nederlandse Politiebond. In 
2015 leidde hij de langste 
politiestaking in de geschiedenis. 
Met succes: de mannen en 
vrouwen van de politie kregen er 
5 procent loon bij.

‘ HET GAAT NIET 
VANZELF HÈ’
Han Busker is verkozen door de FNV-leden tot voorzitter. 
De komende vier jaar leidt hij de grootste vakbond van 
Nederland. ‘De vakbond zijn we allemaal.’

Waarom heb je deze zware 
taak op je genomen?
‘De FNV moet een nóg krachtiger 
positie krijgen in dit land. En ik wil 
daar graag richting aan geven. Ik 
ben blij dat de leden mij gekozen 
hebben. Dat ze mij de kans 
hebben gegeven dit te doen. Het 
is een mooie organisatie. Ik zie 
het als mijn opdracht om ervoor 
te zorgen dat iedereen gelijke 
kansen heeft, mee profiteert 
van de welvaart, met goede 
arbeidsvoorwaarden. Zorgen dat 
solidariteit een normaal begrip 
wordt.’

En dat is nu blijkbaar 
niet zo, proef ik uit jouw 
woorden?
‘Nee, kijk maar eens naar het 
onderwijs: de basisbeurs is 
afgeschaft, het leenstelsel is 
daarvoor in de plaats gekomen. 
Met als gevolg dat het inkomen 
van je ouders invloed heeft of 
je gaat studeren of niet. Dat er 
voedselbanken nodig zijn, is ook 
een schande. Dat zijn dus geen 
gelijke kansen. We moeten hard 
werken aan een eerlijker wereld. 
Dat vergt veel inspanning. En 
dat moeten we samen doen. 
Samen met de leden. Het is heel 
belangrijk dat we weten wat de 
leden bezighoudt.’

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MILAN VERMEULEN

Je bent de laatste tijd 
vaak het land ingetrokken 
om de achterban op te 
zoeken. Wat viel je op in 
de gesprekken met de 
leden?
‘Wat ik zie en hoor is een grote 
betrokkenheid. De waarde van 
de collectiviteit staat hoog 
aangeschreven en ook de 
solidariteit leeft sterk.’

Hoe geef je vorm 
en richting aan die 
solidariteit? 
‘Een kant-en-klaarrecept bestaat 
niet. Als je doet wat je deed, 
krijg je wat je kreeg. Het is een 
zoektocht, dus je weet niet waar 
je uitkomt. Ik ben niet iemand 
die zegt ‘en zo zit het, punt 
uit’. Ik zie het als mijn taak als 
voorzitter ruimte te creëren voor 
initiatieven van onderop, zoals 
Young & United. De afschaffing 
van het minimumjeugdloon is op 
de agenda gezet en door acties 
hebben we voor elkaar gekregen 

HAN BUSKER

dat het minimumjeugdloon is 
afgeschaft. Alle ideeën moeten 
hun plek kunnen krijgen binnen 
de vakbeweging.’

Heb je meer voorbeelden 
van zo’n initiatief van 
onderop?
En ook het plan voor een 
flexibele AOW. Een groep 
kaderleden heeft dat bedacht en 
opgezet (zie ook FNV Magazine 
1, pag. 20). De aanleiding is 
het plan om de AOW-leeftijd 
versneld te verhogen, zodat 
mensen nóg langer zouden 
moeten doorwerken. En het doel 
is om op een fatsoenlijke manier 
te kunnen stoppen met werken. 
Kijk, verandering is natuurlijk 
niet per se slecht. Maar het is 
veel beter als die verandering 
van onze kant komt, dan dat ie 
over ons wordt uitgestort.
Ik luister naar de leden en dan 
hoor ik dat ze ’s nachts wakker 
liggen van de onzekerheid. 
Mensen die in de fabriek werken 
maken zich zorgen hoe ze op 
een fatsoenlijk manier de finish 
kunnen halen, om het maar 
zo te zeggen. Maar ook onder 
jongeren is die onzekerheid 
groot. Die gaan van flexbaan 
naar flexbaan, en kunnen 
moeilijk aan een vast contract 

‘ IK ZIT HIER NIET 
OM OP DE TOKO  
TE PASSEN’
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komen. Ze willen zekerheid over 
werk en inkomen. Zodat ze ook 
een hypotheek kunnen krijgen 
en hun leven kunnen opbouwen. 
Ze moeten zich senang kunnen 
voelen in onze welvaartsstaat. 
De flexibilisering is doorgeslagen, 
er moet meer zekerheid in het 
stelsel.’

Echte banen dus.
‘Inderdaad!’

Heb jij een rolmodel? 
Mensen die je inspireren? 
‘(Na lang nadenken) Nee, eigenlijk 
niet. Ik kijk niet naar individuele 
personen, het gaat mij om de 
mensen. De vakbond zijn we 
allemaal, en daarin heb ik slechts 
een rol. Ik ben natuurlijk wel 
trots dat ik voorzitter mag zijn. 
Maar de echte gezichten van de 
FNV zijn dichtbij: de mensen in 
de bedrijven, de gemeenten en 
in de vakbondshuizen. Die zijn 
zichtbaar, en altijd bereikbaar. Dat 
is hartstikke belangrijk.’

De strijd van …
‘O, er is toch wel iemand die ik 
bewonder en dat is Johan Cruijff. 
Als sportman natuurlijk, maar 
voornamelijk omdat hij een 
vernieuwer was. Hij wist zich 
iedere keer opnieuw uit te vinden. 
Sommigen vonden misschien dat 
hij wartaal uitsloeg, maar er zat 
voor mij altijd wel wat in.’

Oké, genoteerd. De strijd 
van de FNV is taai. Het 
lijkt erop dat we tegen 
de heuvel op knokken. 
Wanneer krijgt de vakbond 
eens de wind mee?
‘Het is de tijd van de FNV, heb ik 
bij mijn aantreden gezegd. En dat 

meen ik vanuit het diepst van 
mijn hart. Maar het gaat niet 
vanzelf hè? Daar moet je hard 
voor knokken. Samen. Soms 
is het inderdaad een gevecht 
tegen de berg op, maar dat is 
altijd al zo geweest. En als je 
eenmaal bovenop de berg bent 
heb je een mooi uitzicht! De 
toekomst voor de bond ziet 
er goed uit. Het denken in de 
samenleving kantelt. Kijk naar 
de uitspraak van de rechter 
over Transavia. Dat is een 
mooie, principiële uitspraak. De 
essentie van die uitspraak is dat 
FNV-leden niet gebonden zijn 
aan een cao-akkoord waar wij 
onze handtekening niet onder 
hebben gezet, omdat wij dat 
akkoord onacceptabel vonden 
vanwege de verslechteringen. 
En dus geldt voor FNV-leden 
de oude, betere cao. Het loont 
om lid van de FNV te zijn. Nog 
iets: volgens een rapport van 
het SCP vindt 60 procent van 
de Nederlandse bevolking de 
vakbond relevant. Er valt dus 
nog heel veel te winnen. Ik 
zit hier niet om op de toko te 
passen. Ik wil vooruit, dat zit in 
mijn DNA.’

Er zijn de laatste tijd ook 
veel acties. Het rommelt …
‘Ja, dat is ook een teken dat 
werknemers het niet meer 
pikken. De grenzen van 
onzekerheid zijn bereikt voor 
hen. En daar staan ze niet alleen 
in: WRR (Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, 
red.) en het CPB (Centraal 
Planbureau, red.) stellen dat 
eveneens.’

Je bent voor vier jaar tot 
voorzitter gekozen. Als je 
in 2021 terugkijkt, wat zie 
je dan?
‘Ik vind dat je als voorzitter 
ambitieus moet zijn, dus ik hoop 
dat het flexwerk dan fiks is 
teruggedrongen, stoppen met 

werken gaat op een eerlijke en 
fatsoenlijke manier. De sociale 
minima zijn hoger. De armoede 
onder kinderen is een schandaal, 
dat mag niet in een zo 
welvarend land als het onze. En 
iedereen draait volwaardig mee. 
Inclusiviteit is van het hoogste 
belang. En als vakbond wil ik dat 
we nóg sterker zijn dan nu al het 
geval is. Last but not least: het 
is weer vanzelfsprekend om lid 
van de vakbond te zijn!’

‘ EN DUS GELDT 
VOOR FNV-
LEDEN DE OUDE, 
BETERE CAO’

‘ DE TOEKOMST VAN 
DE BOND ZIET ER 
GOED UIT’



‘SWAROOP HOEFT NIET MEER IN 
DE STEENGROEVEN TE WERKEN’
De 10-jarige Swaroop houdt van haar schooluniform, het geeft haar een sociale status. Ze woont in het 
Indiase dorp Palri Mangaliya, in het noordwesten van India. Sinds een jaar hoeft ze niet meer te werken in de 
steengroeven en gaat  ze naar school. Daar heeft de lokale vakbond voor gezorgd. 

In de steengroeven moest Swaroop 

vrachtwagens met gebroken stenen 

laden. Ze werkte vier dagen per week, 

acht uur per dag. “In de steengroeven was 

het erg heet, zo heet dat ik soms niet in 

staat was om naar huis te lopen. Ik vond 

het werken in de steengroeven niet leuk”, 

aldus Swaroop. Haar ouders werkten ook 

in die steengroeven en zijn beiden overle-

den aan de longziekte silicose. 

STEUN DE STRIJD TEGEN 
KINDERARBEID
Het zou zo maar kunnen dat de stenen uit 

de steengroeven waar Swaroop werkte 

ook bij jou in de straat liggen of verwerkt 

zijn in jouw natuurstenen aanrechtblad. 

FNV steunt kinderen zoals Swaroop. 

Via een project met de lokale vakbond, 

die zich inzet om de kinderen uit de 

steengroeven en op school te krijgen. 

Zie ook pagina 32.

HELP MONDIAAL FNV KINDERARBEID TE BESTRIJDEN. 
WORD DONATEUR!
Donateur worden kan voor het bedrag van:          € 3,-     € 5,-     € 10,- per maand

Ik geef Mondiaal FNV toestemming het aangegeven bedrag van mijn rekening af te schrijven via automatische incasso 

(tot schriftelijke wederopzegging).

Voorletters en achternaam: m/v

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats: E-mail:

Rekeningnummer: IBAN

Datum Handtekening

Knip deze bon uit en stuur op naar: Mondiaal FNV, antwoordnummer 250, 1000 PW Amsterdam

Je kunt je ook online aanmelden als donateur via mondiaalfnv.nl

#

Mondiaal FNV
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ECHTE BANEN 
1. Werkenden moeten collega’s zijn, geen 
concurrenten.
Cao’s moeten een fatsoenlijke standaard 
zetten, en die moet voor alle werkenden 
gelden, ongeacht hun contract. Gelijke 
rechten voor gelijk werk. Misbruik van 
constructies om pensioenen en premies 
te ontwijken moet stoppen. Gelijk werk 
moet gelijke loonkosten opleveren voor 
werkgevers. 
2. Overheden moeten hun 
verantwoordelijkheid nemen om te 
voorkomen dat werkenden in een race 
naar de bodem belanden. Daarvoor is meer 
marktregulering en wet- en regelgeving 
nodig die de oneerlijke concurrentie op 
arbeidskosten stopt. 

3. Bedrijven moeten een grotere en eerlijke 
bijdrage aan belasting leveren. Bedrijven 
die belasting ontduiken moeten worden 
uitgesloten bij aanbestedingen. 

MENSWAARDIGE MAATSCHAPPIJ
1. Niet de werkzoekenden, maar de 
werkloosheid moet worden aangepakt. Van 
jong tot oud, iedereen die dat wil, verdient 
een echte baan met kwaliteit, zekerheid 
en een fatsoenlijk inkomen. Oudere 
werkenden (met een zwaar beroep) moeten 
eerder kunnen stoppen. We onderzoeken 
de komende periode het basisinkomen en 
starten een discussie hierover. 
2. De verdeling van de welvaart moet 
veranderen; er gaat te veel geld naar de 
winst, en te weinig naar arbeid en de 

collectieve middelen. Het inkomen van 
niet-werkenden moet worden verbeterd.
3. We sluiten coalities met organisaties in 
de strijd voor een circulaire economie en 
een beter klimaat.  
4. We moeten daar zijn waar de belangen 
van onze leden in het geding zijn. Dat 
betekent ook dat we een sterke positie in 
de sociale zekerheid en de regio’s moeten 
verwerven.
5. Nauwe en doelgerichte samenwerking 
met onze collega-vakbonden in de wereld 
is noodzakelijk om de race naar de bodem 
te stoppen.
Het ledenparlement beslist op een later 
tijdstip over deze over punten. Kijk op 
www.fnv.nl/congres2017.

SAMEN STAAN WE STERK!
De FNV-leden kozen al eerder hun nieuwe voorzitter Han Busker (zie pag. 24). 
Een nieuw dagelijks bestuur werd medio mei door het ledenparlement gekozen. 
Ook besprak het congres het beleid voor de komende jaren. De FNV geeft in het 
Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 prioriteit aan de volgende punten:  
TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MARTIN DE BOUTER
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HET NIEUWE DAGELIJKS BESTUUR
Het ledenparlement heeft een nieuw dagelijks bestuur (DB) gekozen. 
Wie zijn het, en wat is hun inzet voor de komende vier jaar?

‘ALS WIJ DE FLEXVERSLAVING EN 
HET MARKTFUNDAMENTALISME 
NIET STOPPEN, WIE DAN WEL? DE 
FNV IS IJZERSTERK ALS WIJ DAT 
SAMEN WILLEN!’
‘Het roer moet om. Met een 
offensieve en slimme strategie 
gaan we de race naar beneden 
keren, de flexverslaving, de 

doorgeslagen marktwerking en 
de concurrentie op arbeidskosten 
stoppen. Dat moet de koers 
worden: door te investeren op 
strategische plaatsen brengen we 
focus in de vakbondsstrijd. Door 
te investeren in het activeren van 
leden versterken we het kapitaal 
van de vakbond. In elke sector gaan 

we de specifieke oorzaken van de 
race naar beneden analyseren en 
aanpakken. En we gaan afspraken 
vastleggen met de beleidsmakers 
in Brussel en in Den Haag. Samen 
kunnen we bergen verzetten, als 
we dat willen. Want de FNV, dat zijn 
wij, met z’n allen.’

‘ALLEEN SAMEN ÉN OP EIGEN 
KRACHT KAN DE FNV, AL 
ONDERHANDELEND, DE 
MENSWAARDIGE SAMENLEVING 
MET GELIJKWAARDIGHEID EN 
SOLIDARITEIT, BEREIKEN.’
‘Ik wil samen met anderen sociale 
ongelijkheid verminderen en 
economische rechtvaardigheid 

bevorderen, door te onderhandelen 
op basis van menselijke 
waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Voor mij staat in de 
functie van penningmeester de 
financiële stabiliteit en continuïteit 
van de FNV bovenaan. We zijn door 
meer dan 150 jaar vakbondswerk 
in het bezit gekomen van een 

groot vermogen. Dit geeft ruimte 
voor de noodzakelijk investeringen 
voor de toekomst, maar alleen als 
ook de structurele uitgaven in lijn 
zijn en blijven met de structurele 
inkomsten. Dat blijft een enorme 
uitdaging.’

‘OUD OF JONG, BRUIN OF 
WIT, LOKAAL OF SECTORAAL, 
WERKEND OF ZOEKEND. SAMEN 
BOUWEN AAN EEN KRACHTIGER 
BOND VOOR IEDEREEN!’
‘Ik zet mij in voor een sterkere 
FNV. Die trendsettend en 
aansprekend zal zijn voor alle 
generaties. Waar werkgevers en 

overheden niet meer omheen 
kunnen. Een vakbeweging die de 
moed, macht en positie heeft om 
de samenleving menswaardiger 
te maken. Zekerheid van werk, 
met een fatsoenlijk inkomen en 
vakmanschap zal een recht moeten 
zijn voor iedereen. Dit gaat niet 
vanzelf. Actiever en krachtiger aan 

de slag gaan binnen de bedrijven, 
in de gemeentes en op de 
landelijke dossiers, is wat ik voor 
ogen heb. De focus zal nog meer 
komen te liggen op het versterken 
en verbinden van onze (kader)
leden. Een weer bloeiende FNV, 
daar ga ik voor!’

‘HET KAN OOK JONG. 
VOOR EEN EIGENTIJDSE EN 
TOEKOMSTBESTENDIGE 
VAKBEWEGING!’
‘In deze roerige tijden is de FNV 
bij uitstek de organisatie die 
bijdraagt aan een menswaardige 
samenleving voor iedereen. De 
FNV moet mensen blijven binden 

met de Echte banen-agenda, 
maar ook met een eigentijds 
verhaal dat jongeren aanspreekt. 
En met een maatschappelijke 
agenda waarin de FNV haar rol 
als moreel leider durft te pakken. 
De ledendemocratie wil ik verder 
ontwikkelen: meer directe invloed 
van de leden op de besluitvorming. 

Dat is de sleutel tot een nog 
prominentere rol van de FNV. 
Waarin de sectoren bepalend zijn in 
het ontwikkelen van het sectorale 
beleid. Met een faciliterende en 
verbindende rol voor het DB en 
een beslissende, kaderstellende rol 
voor het ledenparlement.’

‘MET ELKAAR MOETEN WE 
BOUWEN AAN EEN TOEKOMST 
VOOR JONG EN OUD MET
ZEKERHEID VAN INKOMEN VOOR 
IEDEREEN.’
‘Ik wil een toekomst met perspectief 
opbouwen voor de jongeren, waarbij 
we kansen creëren met zekerheid 
van inkomen en waar mensen hun 

werk gewoon goed kunnen doen. 
Werk en kapitaal moeten eerlijk 
verdeeld worden. Dat gaat niet 
vanzelf. Daar zullen we als FNV voor 
moeten strijden. Daarbij moet er 
meer aandacht zijn
voor de problemen die veel mensen 
ervaren met de oplopende AOW-
leeftijd, de zorgen over de toekomst

van de sociale zekerheid, de 
inkomenspositie van ouderen en de 
enorme druk om werk te accepteren
zonder dat daar (voldoende) loon 
tegenover staat.’

CONGRES

Tuur Elzinga (47)

Coen van der Veer (49)

Zakaria Boufangacha (34)

Kitty Jong (52)

Mariëtte Patijn (50)



FNV MAGAZINE

Goed opdrachtgeverschap begint 
al met de bereidheid te luisteren 
naar een buitenstaander met 
hoogwaardige en vaak specialisti-
sche kennis. Voor de arbeidsover-
eenkomst geldt dat de wetgever 
heeft bepaald dat de werkgever 
zich als een ‘goed werkgever’ 
dient te gedragen en dat de werk-
nemer zich als ‘goed werknemer’ 
dient te gedragen. Naast alle 
concrete wettelijke verplichtingen 
die voor de werkgever al bestaan 

in het arbeidsrecht, fungeert het 
in de wet verankerde ‘goed werk-
geverschap’ meer als een open 
norm, een vangnetregeling.  
 
BEGINSELEN 
De werkgever moet zich als een 
goed werkgever gedragen en 
dient zich daarmee aan de begin-
selen van goed werkgeverschap 
te houden, zoals het gelijkheids-
beginsel, het motiveringsbeginsel 
en het zorgvuldigheidsbeginsel. 

JURIDISCH: GOED OPDRACHTGEVERSCHAP

In iedere arbeidsrelatie is het belangrijk dat de werkende en 
werkverschaffer goed met elkaar omgaan. Dat geldt ook voor 
werkenden onderling: je bent collega’s, geen concurrenten.

TEKST: IRENE VAN HEST  FOTO: NFP
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Het is een 
fundament van 
het arbeidsrecht

De wetgever heeft bepaald dat 
de werkgever zich als een ‘goed 
werkgever’ dient te gedragen.

MOTIVEREN, INSPIREREN EN OOG 
HEBBEN VOOR ELKAARS DRIJFVEREN

Wat is ‘goed opdrachtgeverschap’?



Meer specifiek gaat het bijvoor-
beeld om het eenzijdig wijzigen 
van arbeidsvoorwaarden of het 
opleggen van een maatregel van 
demotie. Het goed werkgever-
schap is daarmee een fundamen-
teel onderdeel van het arbeids-
recht. 
 
AANDACHT IN POLDER EN 
POLITIEK 
In de relatie tussen opdrachtne-
mer en opdrachtgever heeft de 
wetgever er niet voor gekozen om 
voor de opdrachtgever een soort-
gelijke open norm op te nemen in 
de wet. In de wet is alleen opge-
nomen dat de opdrachtnemer bij 
zijn werkzaamheden de zorg van 
een ‘goed opdrachtnemer’ in acht 
moet nemen. Terecht kun je de 
vraag stellen waarom deze keuze 
is gemaakt en de opdrachtgever 
geen onderdeel is geworden van 
deze wettelijke bepaling.  
 
MEER AANDACHT 
Goed opdrachtgeverschap krijgt 
inmiddels steeds meer aandacht 
in polder en politiek, mede 
door de toename van het aantal 
zelfstandigen op de arbeidsmarkt. 
Goed opdrachtgeverschap is een 
concept in ontwikkeling. Mede 
door de Wet DBA is de aandacht 
voor de contractuele relatie tus-
sen opdrachtgever en opdracht-
nemer serieuzer geworden. Beide 
partijen zijn verantwoordelijk 
voor de fiscale gevolgen van de 
wijze waarop er invulling wordt 
gegeven aan de arbeidsrelatie. 
Meer dan ooit staan partijen stil 
bij de vraag wat het nu eigenlijk 
betekent om een opdrachtover-
eenkomst met elkaar te sluiten, 
zeker ook in relatie tot een 
arbeidsovereenkomst. 
 
FLEXIBELE SCHIL 
Veel bedrijven spreken van een 
‘flexibele schil’ als het gaat om 
arbeidskrachten die niet tot de 
vaste kern van werknemers van 
het bedrijf horen. Die benaming 

‘schil’ alleen al doet denken aan 
iets wat helemaal aan de buiten-
kant van het bedrijf zit en biedt 
weinig basis voor een optimale 
relatie tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Hoewel het 
natuurlijk van belang is om een 
duidelijk onderscheid te maken 
tussen een werknemer en een 
zelfstandige, kan een zelfstandi-
ge een bedrijf veel méér bieden 
dan alleen het uitvoeren van een 
opdracht en het zou zonde zijn 
om geen gebruik te maken van 
de open blik die de zelfstandige 
heeft op je bedrijf. 

NIEUWE FRISSE IDEEËN
Een zelfstandige kan, als hij er de 
ruimte voor krijgt, nieuwe en fris-
se ideeën aandragen in aanvulling 
op de werkzaamheden die hij in 
het kader van de opdracht moet 
verrichten. Goed opdrachtgever-
schap begint al met de bereidheid 
te luisteren naar een buitenstaan-
der met hoogwaardige en vaak 
specialistische kennis. 

JURIDISCH: GOED OPDRACHTGEVERSCHAP

IRENE VAN HEST IS COÖRDI-
NATOR JURIDISCHE ZAKEN 
EN BELEIDSADVISEUR

 
VERANTWOORDELIJKHEID 
Voor wat betreft het uitvoeren 
van die opdracht: de verant-
woordelijkheid voor het resultaat 
ligt uiteindelijk natuurlijk bij de 
zelfstandige. De verantwoordelijk-
heid voor een goede en zorgvul-
dige formulering van de opdracht 
ligt bij de opdrachtgever en 
opdrachtnemer samen. Maar ook 
als het gaat om het voeren van 
onderhandelingen, het afsluiten 
van het contract, een veilige 
werkomgeving, de periode dat de 
zelfstandige zijn werkzaamheden 
uitvoert en het moment van op-

levering van het resultaat, speelt 
goed opdrachtgeverschap een 
belangrijke rol. Met name over de 
fase van oplevering zijn zelfstan-
digen vaak niet tevreden. Goed 
opdrachtgeverschap zou in die 
fase ook moeten inhouden dat de 
opdrachtgever open staat voor 
tips en adviezen van de zelfstan-
dige die niet direct in het kader 
van de opdracht zijn gevraagd.  
 
MOTIVEREN EN 
INSPIREREN 
Goed opdrachtgeverschap is 
ook meer dan het creëren van de 
juiste randvoorwaarden waar-
door de samenwerking tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
goed verloopt. Het gaat ook om 
elkaar motiveren en inspire-
ren, oog hebben voor elkaars 
drijfveren, en meer concreet het 
versterken van het netwerk en de 
reputatie van de zelfstandige. De 
ideale en ultieme opdracht biedt 
de zelfstandige groeimogelijk-
heden en vergroot diens markt-
waarde.
Enkele elementen van goed 
opdrachtgeverschap zijn daarmee 
al genoemd. De vraag is nu op 
welke wijze het goed opdracht-
geverschap vorm zou moeten 
krijgen. 
 
CODE 
Moet de polder komen met een 
soort ‘code’ voor goed opdracht-
geverschap? Of moet de wetgever 
toch eens overwegen om ook in 
het Burgerlijk Wetboek de open 
norm ‘goed opdrachtgeverschap’ 
op te nemen, nader in te vullen 
door jurisprudentie?  
 
De komende tijd staat ‘goed op-
drachtgeverschap’ in ieder geval 
hoog op de agenda van FNV 
Zelfstandigen!

31

Moet de polder 
met een soort 
‘code’ komen?
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WERK AAN DE WERELD

EEN LEVEN LANG WERKEN

Van een welverdiend pensioen is in veel landen geen 
sprake. Daarom is het goed dat er vakbonden zijn in India, 
Turkije, Indonesië en Ghana die vechten voor een goed 
pensioenstelsel.

TEKST ASTRID VAN UNEN  BEELD WILMA ROOS, KING OEY, GAWU

‘ HET LEVEN IS GOED IN ADANA’
TURKIJE

Vijftig jaar lang woonde en 
werkte hij in Nederland. 
Arbeidsmigrant Ayhan 
Özsöylemez (77, rechts op de 
foto), keerde twee jaar geleden 
terug naar zijn geboorteplaats 
Adana in Turkije. Om twee 
redenen. ‘Het klimaat is zacht, 
subtropisch, met veel zon. Het 
Nederlandse weer was voor 
mij altijd een probleem, daar 
werd ik somber van.’ De andere 
reden is financieel: ‘Nederland 
wordt steeds duurder. Ik heb 
samen met mijn vrouw een 
AOW-uitkering en een klein 
pensioen. Zonder dat pensioen 
konden we niet rondkomen, en 
we konden zeker niet sparen. 
In Turkije is het leven veel 
goedkoper.’
Özsöylemez kwam in 1965 als 
gastarbeider naar Nederland 
en werkte zich via fabriekswerk 
en scholing in de avonduren 
op tot juridisch hulpverlener 
in een instelling in Zaandam. 

Omdat hij op z’n 25e naar 
Nederland kwam, wordt hij 
met een vijfde gekort op zijn 
AOW. Voor een volledige AOW-
uitkering moeten mensen vanaf 
hun vijftiende in Nederland 
hebben gewoond. ‘Het is een 
goed leven. We hebben een 
eigen appartement, dat is 
afbetaald. De boodschappen 
zijn goedkoper en ook de 
gezondheidszorg. In Turkije 
betaal je geen dure zorgpremie 
of eigen risico.’
Het is genieten in Adana, 
zegt hij. Dagelijks wandelen 
over de mooie boulevard van 
de miljoenenstad, kranten 
lezen (‘ook de Nederlandse, op 
internet!’). Behalve broers en 
zussen ontmoet hij regelmatig 
zijn oude kameraden, met 
wie hij de situatie in het land 
bespreekt. En die is niet best, 
zegt hij. ‘Ik weet niet hoe het 
land nu na het referendum 
bestuurd gaat worden.’ Er 

is nog zo veel ander werk 
te verrichten in Turkije, 
weet Özsöylemez. Want veel 
ouderen ontvangen geen of een 
piepkleine ouderdomsuitkering 
van zo’n 1400 lira, wat 
neerkomt op 350 euro. ‘Daar 

kun je hier absoluut niet van 
leven’, zegt hij. ‘Deze mensen 
zijn gedwongen door te werken 
en met hun kinderen te leven. 
Soms zitten drie generaties bij 
elkaar in een kleine woning. 
Dat is heel erg.’



33

EEN LEVEN LANG WERKEN

PENSIOEN

Eigenlijk is ze al dertien jaar met 
pensioen, maar Wati Anwar (63) 
werkt nog steeds als bestuurder 
bij de grote metaalvakbond 
FSPMI en voor IndustriALL-
Indonesië. Tot haar vijftigste 
werkte Anwar bij een Duits 
metaalbedrijf, in de avonduren 
was ze actief voor de vakbond. Ze 
kreeg bij haar afscheid van het 
Duitse metaalbedrijf in 2004 een 
zak geld mee, want het pensioen 
is een eenmalige toelage. ‘Dat 
geld is nu op’, zegt ze. ‘Daarom 
werk ik nog steeds voor de 
vakbond. Mijn man is ook met 
pensioen, maar heeft geen geld, 

‘VEEL OUDEREN WACHTEN OP DE DOOD’
INDONESIË

dus moet ik voor mijn familie 
zorgen. Ik heb twee zonen en 
zeven kleinkinderen. Zij leven 
allemaal bij ons in huis. Een 
zoon werkte in de outsourcing, 
maar het bedrijf is vertrokken 
zonder achterstallige lonen uit 
te betalen. Mijn andere zoon 
verkoopt traditioneel voedsel. 
Wij zorgen dus samen voor het 
familie-inkomen.’
Gemiddeld gaan mensen in 
Indonesië met 56 jaar met 
pensioen. Voor militairen 
en ambtenaren is dit goed 
geregeld. Een wet die een 
basispensioen voor alle 

Indonesiërs regelt is in 2015 
ingegaan, maar voor de nieuwe 
pensioengerechtigden gaat 
de uitvoering pas in 2030 in, 
daarvoor mogen zij alleen voor 
de pensioenopbouw sparen. 
Bovendien laat de overheid 
tot 2043 de pensioenleeftijd 
geleidelijk tot 65 jaar stijgen. 
‘Veel mensen werken in de 
informele economie’, zegt 
Anwar. ‘Zij hebben geen 
pensioen. Mensen die wel een 
pensioen krijgen, kunnen 
daarvan hun familie niet 
onderhouden. Ze ontvangen 
zo’n 300 duizend rupia (21 euro) 

per maand, dat is veel te weinig. 
Ze hebben geluk als een zoon 
of dochter een goede opleiding 
heeft gehad. Maar als dat niet 
zo is en ze kunnen niet meer 
werken, wachten ze slechts op 
de dood.’
Ze werkt vijf dagen per week. 
Anwars weekenden zijn gevuld 
volgens een strak schema. ‘Die 
dagen breng ik door met mijn 
familie, maar ik moet ook 
poetsen, boodschappen doen, 
koken. Ik verkoop voedsel aan 
vrienden, anders kunnen we 
niet rondkomen. Ik wil niet 
werken, maar ik moet nog. ’

TON HEERTS VORIG JAAR OP 
BEZOEK IN INDONESIË BIJ FSPMI.
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Ram Pattell (64), vicevoorzitter 
van de vakbond voor 
shipbreakers ASSRGWA in het 
Indiase Alang, oogt als een 
eerbiedwaardige grijsaard, 
met zijn spierwitte snor en 
kalende hoofd. Maar hij voelt 
zich nog kwiek genoeg om te 
blijven werken. Pattell behoort 
tot de uitzonderlijke groep 
Indiërs die vanaf 65 jaar van een 
pensioen mag genieten. ‘Ik zal 
doorwerken tot ik me niet meer 
fit voel.’
Pattell werkte tot zijn 37e bij 
de Indiase marine. Hij zwaaide 
af en kwam uiteindelijk op het 
kantoor van scheepssloperij 
Alang Ship Breaking Yard 
terecht. Licht werk, vergeleken 
met de shipbreakers die het 
zware metaal snijden en 

‘DE MEESTEN WERKEN TOT HUN DOOD’
INDIA

MET MEDEWERKING VAN MONDIAAL FNV, WWW.MONDIAALFNV.NL

versjouwen. Zij mogen dit 
tot maximaal hun 65e doen; 
daarna krijgen ze lichter werk 
aangeboden. ‘De shipbreakers, 
ook de contractarbeiders, 
moeten doorwerken tot hun 
dood’, zegt Pattell. Als ze echt 
te oud zijn, gaan ze terug naar 
hun homestate, waar ze op het 
land gaan werken. De meeste 
shipbreakers komen van het 
platteland waar hun familie is 
achtergebleven. Ze blijven daar 
doorwerken op hun eigen stukje 
land.
‘Slechts 15 tot 20 procent van de 
werkenden in India heeft recht 
op een pensioen’, vertelt Pattell. 
‘Dat zijn mensen die voor de 
overheid of een bedrijf hebben 
gewerkt. De meerderheid van 
de werknemers overleeft in de 

informele sector en is – als ze 
niet meer kunnen werken – 
afhankelijk van hun kinderen. 
Ik ontvang sinds mijn 37e 
pensioen van de marine. Ik leef 
met mijn vrouw, onze zoon, zijn 
vrouw en vier kinderen in een 
huis. Samen met het inkomen 
van mijn zoon is mijn pensioen 
voldoende voor ons allemaal.’
Mondiaal FNV steunt een 
project waarbij zes partners 
betrokken zijn. Zij lobbyen bij de 
overheid voor pensioenen voor 
werknemers in de informele 
sector. Ook de bond van Pattell 
vecht voor een pensioen voor 
de shipbreakers. ‘Zodat ze als ze 
oud zijn, niet meer hoeven te 
lijden’, zegt hij.

Twee cacaoboeren op 
respectabele leeftijd. Of nee, 
twee gepensioneerde leraren 
die cacao verbouwen om hun 
pensioen aan te vullen. Peter 
Owusu Mensah (66) en Nana 
Bernard Ocra Agyemang (70) 
bezitten een paar hectaren land 
in de Ashanti-regio in Ghana. 
Maar ze werkten lange tijd als 
leraar op basisscholen. Nana 
was zelfs hoofdmeester. Beiden  
ontvangen een staatspensioen 
van de Social Security and 
National Insurance Trust (SSNIT) 
sinds hun zestigste. En beiden  
zijn lid van GAWU, de Ghanese 
bond voor boeren. 
‘Ik begon al met boeren toen 
ik nog lesgaf’, zegt Peter. ‘Mijn 
vrouw Agnes is ook boerin en 

‘ EEN MANIER VAN 
OVERLEVEN’

GHANA

heeft haar eigen stuk land. 
Destijds had ik iemand in dienst 
die het land onderhield. Nu 
doe ik het zelf. Of ik het leuk 
vind? Op deze manier heb ik 
in elk geval wat inkomsten 
om mijzelf en mijn familie te 
onderhouden.’ Dat geldt ook 
voor Nana. ‘Het is een manier 
van overleven’, zegt hij. Want 
het staatspensioen is verre van 
voldoende door de torenhoge 
inflatie in Ghana. 
Beide gepensioneerde leraren 
leven met hun grote gezin 
samen en zijn soms afhankelijk 
van het inkomen van hun 
volwassen kinderen. ‘De winst 
van de verkoop van cacao moet 
ik in drieën delen’, legt Nana 
uit. ‘Een derde gaat naar de 

plukkers, een derde is voor 
onszelf en een derde moet ik 
investeren in het bedrijf. Als 
de oogst tegenvalt, zoals in de 
afgelopen twee jaar door de 
klimaatverandering, heb ik echt 
hulp nodig van mijn kinderen.’
Maar eigenlijk hebben ze geluk, 
zeggen ze allebei. Want ze 
bezitten tenminste een stuk 
land, en hun vrouwen ook. 
Andere ouderen moeten gaan 
bedelen. Beiden vinden dat de 
overheid meer moet investeren. 

De overheidssalarissen, dus 
ook die van leraren, zijn 
jarenlang onder het wettelijk 
minimumloon geweest. Door 
hogere salarissen worden ook 
de pensioenen beter. En ze 
vinden dat de cacaoprijs voor 
de boeren omhoog moet. ‘We 
hebben subsidie nodig voor 
de cacaoteelt’, zegt Nana. ‘En 
leningen waarmee we onze 
bedrijven kunnen uitbouwen, en 
ook irrigatiesystemen tijdens het 
droge seizoen.’

PETER OWUSU MENSAH
NANA BERNARD OCRA 
AGYEMANG



Vraag het de onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts

HET WERK KAN WEL KLAAR ZIJN 
VOOR JOU, MAAR BEN JIJ OOK  
KLAAR VOOR HET WERK?

Moet je na een ziekteperiode weer aan het werk, maar twijfel 
je of je wel echt voldoende hersteld bent? Bij de Werk & 
Gezondheid Arts kun je in vertrouwen praten over alles wat  
je bezighoudt op het gebied van werk en gezondheid. 

Tijdelijk een gratis online consult voor alle FNV-leden
De Werk & Gezondheid Arts is er alleen voor jou. Jij hebt de  
regie en niemand anders. De enige die afweet van jouw  
afspraak en het advies dat je krijgt, ben jij. 

Normaal gesproken is de Werk & Gezondheid Arts alleen 
toegankelijk voor verzekerden van het Zorgcollectief  
FNV/Menzis. 

De FNV vindt het belangrijk dat alle FNV’ers, werknemers én 
zelfstandigen, vrije toegang hebben tot de expertise van een 
onafhankelijke bedrijfsarts. Daarom kunnen ook niet-verzekerde 

De Werk & Gezondheid Arts

  helpt je als je overweegt een second 
opinion aan te vragen

  vertelt je welke rechten en plichten je 
hebt in het geval van ziekte

  adviseert je over je huidige medische 
situatie in relatie tot je werk

  ondersteunt je als je ziekte wilt 
voorkomen en wilt weten welke 
preventieve maatregelen jou kunnen 
helpen.

  geeft zowel consult op één van de 
 30 locaties als online

  is er voor werknemers en zzp’ers

FNV-leden tot en met 30 juni 2017 gratis kennis maken met  
deze exclusieve service van het Zorgcollectief FNV/Menzis.  
Via www.fnvmenzis.nl/wgarts kan je jouw gratis online  
consult inplannen.

Meer informatie of maak een afspraak
Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Werk & 
Gezondheid Arts in jouw situatie? Of direct een gratis online 
consult aanvragen? Ga dan naar fnvmenzis.nl/wgarts.  
Er is een beperkt aantal online consulten beschikbaar.  
Dus wacht niet te lang.
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Zekerheid in je werk. Een fatsoenlijk loon en een degelijk pensioen. 
Inspraak in je arbeidstijden. Waardering krijgen voor wat je doet. Dat zijn 
echte banen. En dankzij de leden van de FNV blijven die behouden en 
komen er stap voor stap meer bij. Zie hoe die echte banen ook echt een 
verschil maken. Voor de werkenden zelf en in de samenleving. 
Echte banen. Voor echte mensen. Kijk wat we bereikt hebben. Voor de 
werkenden zelf én voor de samenleving. Bekijk en deel de verhalen. Zo 
werkt Nederland. FNV.
www.echtebanenechtemensen.nl ‘IEDEREEN 

HOORT ERBIJ’

‘Ja, ik ben een eenmansfractie 
haha. Maar er staat een grote 
groep jongeren achter me hoor! 
En we werken eraan om meer 
jongeren in het parlement te 
krijgen. Dan moeten we meer 
jongere leden krijgen, en daar is 
een lange adem voor nodig.
Flexibilisering op de 
arbeidsmarkt is een van de 
onderwerpen waar ik me 
druk om maak. Het is vrijwel 
onmogelijk om een vast 
contract te krijgen. En het 
minimumjeugdloon een ander. 
Met Young & United hebben 
we dat van 23 naar 21 jaar 
gekregen, maar uiteindelijk 
moet iedereen vanaf zijn 
achttiende een volwaardig loon 
krijgen.
Maar wat mij het meest 

aan het hart ligt is het 
onderwijs, met name het mbo. 
Beroepsonderwijs is heel 
belangrijk. Ja, er wordt heel 
mooi over gesproken, maar 
ik heb de indruk dat het de 
laatste jaren een beetje een 
ondergeschoven kindje is 
geworden. Alle aandacht gaat 
uit naar het wetenschappelijk 
onderwijs, de universiteiten. 
Alsof dat het enig goede is. 
Die prestatiedwang om hoog 
op de ladder te komen … Maar 
we kunnen niet allemaal 
onderzoeker worden, en het 
één is niet beter dan het ander. 
Het gaat mij om inclusiviteit: 
benadruk de overeenkomsten 
tussen de mensen, en niet de 
verschillen. Iedereen hoort 
erbij.’ 

Menno Oldenhof (25) zit voor FNV Jong in 
het ledenparlement en studeert voor leraar 
Maatschappijleer.

ZOMERKAMP FNV

ECHTE BANEN. ECHTE MENSEN
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Ben je geboren in 2003, 2004 of 2005 en je (groot)ouder is lid van de 
FNV? Dan kun je gratis met vakantie van 31 juli t/m 5 augustus 2017. Het 
zomerkamp is boordevol outdooractiviteiten, muziek, kampvuur, creatieve 
workshops, nieuwe vriendschappen en veel gezelligheid.
Als je ouder bent dan achttien jaar, kun je je ook aanmelden als begeleider.
Kijk op www.zomerkampfnv.nl.

MENNO
VAN HET LEDEN

PARLEMENT
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‘IK HELP GRAAG MENSEN OM DE REGIE 
OVER HUN LEVEN EN WERK TE KRIJGEN’
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‘Mijn zus woonde hier al en werd 
vanwege haar huidskleur niet 
geaccepteerd door haar schoon-
familie. Ik wilde naar Nederland 
om te studeren, haar te steunen 
en bij haar te zijn. Ik kwam uit een 
beschermd milieu en van mijn 
studie kwam weinig terecht. Ik 
heb het wel geprobeerd, maar 
de vrijheid was te groot. Ik wilde 
psychologie of iets met kleding 
gaan doen. Een opleiding moet 
bij mij echter niet langer dan 
een jaar duren want dan ga ik 
me vervelen. Bovendien werd ik 
zwanger. In die tijd was dat een 
schande, tegenwoordig heet dat 
tienermoeder. Ik werkte toen bij 
de Raad van Arbeid in Haarlem en 
nam ontslag.’
Regina was altijd tegen onrecht, 
rebels en anti-keurslijf. Haar leer-
gierigheid, interesse in mensen, 
positieve instelling en vechters-
mentaliteit hebben haar heel erg 
geholpen: ‘Dat heeft me staande 
gehouden. Hoe moeilijker iets 
was, des te meer ik m’n best 
deed. Dat heeft mij gevormd en  
gebracht waar ik nu ben.’ 
 
UITZENDKRACHT 
‘Na mijn bevalling wilde ik niet 
afhankelijk zijn van een bijstands-
uitkering en ging ik op zoek naar 
een vaste baan. Helaas durfden de 
werkgevers het niet met me aan, 
dus ging ik voor uitzendbureaus 
werken. Vanwege het tijdelijke 
karakter van mijn banen kreeg ik 
op den duur een negatief imago. 
Werkgevers dachten dat ik me 
snel verveelde, omdat ik zoveel 
tijdelijke banen had. Ik werd toen 

gezien als ‘jobhopper’.  
 
OVERLEVEN 
Het was financieel en emotio-
neel een moeilijke tijd, die voor 
Regina voelde als overleven. Na 
de geboorte van haar zoon, die 
ze ook alleen opvoedde, ging ze 
aan de slag in een ziekenhuis en 
een verzorgingshuis. ‘Ook heb ik 
vrijwilligerswerk gedaan bij een 
vrijwilligersvacaturebank, waarbij 
ik mensen bemiddelde naar 
vrijwilligerswerk. Daar merkte ik 
dat ik het leuk vond mensen te 
helpen aan werk.’ 
 
EIGEN BUREAU 
Op haar 53e maakte Regina de 
overstap naar een eigen bureau 
als zelfstandige. ‘Ik kwam uit twee 
culturen en was inmiddels gerijpt 
door mijn levenslessen. Ik wilde 
m’n kennis en ervaring op het ge-
bied van leven en werk inzetten 
om mensen te helpen die op een 
kruispunt van hun leven of werk 
stonden.’
Regina re-integreerde vanuit een 
WW-uitkering en ze breidde haar 
dienstverlening uit, omdat ze 
luisterde naar de behoefte van 
de cliënt: ‘Ik ben afgestudeerd als 
re-integratieconsulent/casema-
nager Wvp en aansluitend heb ik 
de PHBO opleiding tot jobcoach 
en AD(H)D coach gevolgd. Ik had 
namelijk ondertussen de licentie 
van jobcoach en een mantelover-
eenkomst met het UWV.’ 
 
GROEI 
Na de start in 2006 groeide haar 
bedrijf in drie jaar uit tot een 

Regina van Amson (63) komt uit Suriname. 
Op haar 53e begon ze als zelfstandig 
loopbaancoach en –trainer haar bureau 
Difference4you. Zes jaar geleden raakte ze 
volledig opgebrand, nu gaat het weer goed.

TEKST & FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘DIE BURN-OUT HEEFT 
MIJN LEVEN VERRIJKT’

Regina van Amson werd op haar 53e zzp’er

INTERVIEW
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‘Mijn cv is 10 pagina’s. Veel 
ervaring is nu een pre, maar 
in de jaren ’90 was je een 
jobhopper.’



kantoor met drie personeelsle-
den. Een heel drukke tijd. Regina: 
‘Na het overlijden van mijn vader 
kreeg mijn moeder Parkinson en 
werd ze erg afhankelijk. Ik had het 
in die tijd zó druk dat ik haar heel 
weinig zag, totdat mijn pleegzus-
je mij begin 2011 belde en zei: 
‘Mama heeft nog maar een paar 
dagen te leven, want ze heeft 
voor sedatie gekozen.’ Drie dagen 
later overleed m’n moeder. Ik 
heb haar slechts in coma mogen 
meemaken. Die weken daarna 
waren een rollercoaster, ik voelde 
me schuldig, had verdriet, moest 
het bedrijf gaande houden én 
volgde op dat moment een PHBO 
opleiding autisme waarvoor 
ik met succes in mei examen 
deed. Daarna stortte ik in. Ik was 
opgebrand en kon van de ene op 
de andere dag niet meer uit bed 
komen.’ 
 
PANIEKAANVALLEN 
‘Naast paniekaanvallen over deur-
waarders en de Belastingdienst, 

had ik totaal geen controle meer 
over m’n lichaam. Dat vond ik het 
ergste. Ik wist niet wat er met me 
aan de hand was, kon niet meer 
slapen, alleen maar huilen. Voor 
die burn-out had ik maar één 
doel: alles draaiende houden en 
m’n diploma halen. Achteraf be-
keken, heb ik wel eerder signalen 
gehad, maar die heb ik genegeerd 
omdat ik zo druk was.’ 
 
VERRIJKT 
Inmiddels is het zes jaar geleden 
en het gaat nu weer heel goed 
met Regina: ‘Je kunt stellen dat 
mijn burn-out mijn leven heeft 
verrijkt. Ik ben er sterker dan ooit 
uit gekomen en met een ervaring 
rijker begeleid ik nu mensen met 
stress- en burn-outklachten. Ik 
draai Difference4you nu in m’n 
eentje en dat gaat heel goed. Ik 
zie er echt naar uit om mijn passie 
voor coaching en loopbaan nog 
jaren te blijven doen!’

TIJD VOOR MEZELF
‘In mijn zoektocht naar wat me uit die burn-out 
kon helpen, kwam ‘Art of living’ op m’n pad. Ik 
heb  met intensieve ademhalingsoefeningen 
geleerd om weer goed bij mezelf te komen. Door 
me heel strak aan de oefeningen te houden, had 
ik binnen een maand m’n ademhaling weer onder 
controle. Ook werden mijn huilbuien minder en 
met heel intensieve oefeningen kwam ik er in 
minder dan drie maanden weer bovenop.’

‘Wel merk ik dat ik na die burn-out mezelf in acht 
moet nemen. Ik sta elke werkdag om 4.30 op 
en begin dan met meditatie, yoga en ademha-
lingsoefeningen. Zo kom ik rustig op gang, neem 
de tijd voor mezelf en de cliënten hebben hier 
profijt van. Ik let ook goed op mezelf, want ik wil 
echt nooit meer zo’n burn-out meemaken. Daar 
waak ik voor.’ 
 
Difference4you bestaat 10 jaar en om dat te 
vieren is er een jubileumactie met 10% korting 
op alle diensten: https://difference4you.nl

INTERVIEW
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DE VOORDELEN VAN HET FNV LIDMAATSCHAP
• Samen sta je sterker voor gewoon goed werk
• Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten
• Invloed op je arbeidsvoorwaarden
• 4x per jaar het FNV Magazine

• Gratis juridisch-, loopbaan- en belastingadvies
• Korting met je ledenpas bij o.a. KwikFit, Kras en Greenchoice 
• Korting en exclusieve zorgpakketten bij Zorgcollectief FNV/Menzis 
• Korting op aanvullende rechtsbijstandsverzekering van Proteq

WERF EEN NIEUW
LID EN ONTVANG 10 EURO 

Achternaam m/v

Naam bedrijf

Voornaam

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Functie

Land

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

In dienst bij werkgever

Gepensioneerd 

Student/scholier

Zelfstandige/zzp-er

Niet werkend

GEGEVENS NIEUW LID

Achternaam en voorletters 

Lidmaatschapsnummer

Ik ontvang de wervingspremie van €10,- op:

GEGEVENS AANMELDER NIEUW LID

JA, IK WORD LID VAN DE FNV!

(WERK)SITUATIE

IBAN-nummer

IBAN-nummer

Ik geef toestemming aan de FNV om door middel van auto-
ma tische incasso de maandelijkse  contributie af te schrijven.

 Ik betaal per acceptgiro (meerkosten € 1,00 per maand)

Datum

Handtekening

BETALINGSGEGEVENS

Stuur deze bon in een envelop (postzegel niet nodig) naar: 
FNV t.a.v. Contactcenter, Antwoordnummer 101, 3500 ZA Utrecht

OPSTUREN

Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemene voor waarden voor de actuele versie. We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen.
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Met ruim 1 miljoen leden is de FNV de grootste vakbond van Nederland. We zijn er voor iedereen die 
werkt, werk zoekt, wil werken of gewerkt heeft. Je kunt zoveel nieuwe leden aanmelden als je wilt. 
Vul de antwoordkaart in of ga naar lidwerftlid.nl. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO. 
VOOR REGULIERE CONTRIBUTIE BEDRAGEN KIJK OP FNV.NL/LIDWORDEN



MEEST GESTELDE ZZP-VRAGEN

MIJN KLANT BETAALT NIET, 
ONDANKS DAT IK HEM AL 
VERSCHILLENDE KEREN 
HEB HERINNERD AAN ZIJN 
BETALINGSVERPLICHTING. 
WAT KAN IK NOG DOEN?
We adviseren je om, na het ver-
strijken van de betalingstermijn 
van de factuur, altijd eerst even 
je klant te bellen en te vragen of 
de factuur hem of haar misschien 
is ontschoten. Daarbij verzoek je 
vriendelijk de factuur alsnog te 
betalen. Als je vervolgens nog 
geen betaling ontvangt, is het 
versturen van één schriftelijke 
herinnering voldoende. Je hoeft 
dus niet meerdere herinnerin-
gen te sturen. Daarna kun je een 
aangetekende ingebrekestelling 
verzenden. FNV Zelfstandigen kan 
je een voorbeeld van zo’n aange-
tekende ingebrekestelling geven. 
 
WAAROM MOET DE INGE-
BREKESTELLING PER AAN-
GETEKENDE POST WORDEN 
VERSTUURD?
Door het versturen van deze 
laatste brief per aangetekende 
post creëer je bewijs. Hiermee kun 
je volgen of de post ook daad-
werkelijk is ontvangen. Ook kun 
je aantoonbaar maken dat je alle 
mogelijke moeite hebt gedaan 
om de klant alsnog in de gele-
genheid te stellen om te betalen. 
Mocht de brief ongeopend retour 
worden gestuurd, dan adviseren 

wij je om deze ongeopend te 
bewaren. 
 
WAT KAN FNV ZELFSTAN-
DIGEN VOOR MIJ BETEKE-
NEN ALS IK ZELF GEEN 
BETALING VOOR ELKAAR 
KRIJG?
Als je zelf al een herinnering en in-
gebrekestelling per aangeteken-
de post hebt verzonden, dan kun 
je contact met ons opnemen om 
een incassoverzoek bij ons neer 
te leggen. Wij sturen je dan een 
intakeformulier toe om een beeld 
te krijgen van de nog openstaan-
de bedragen en vragen je deze, 
samen met een aantal andere 
documenten, naar ons te sturen. 
Op basis hiervan beoordelen we 
je verzoek. Daarna bespreken we 
de (juridische) haalbaarheid met 
je en kunnen wij je aangeven wat 
de eventuele volgende stappen 
zijn die wij namens jou kunnen 
gaan ondernemen.

IK WIL EEN VERZEKE-
RING VOOR MIJN BEDRIJF 
AFSLUITEN. WAT IS HET 
VERSCHIL TUSSEN EEN BE-
DRIJFS- EN EEN BEROEPS-
AANSPRAKELIJKHEIDSVER-
ZEKERING?
Een bedrijfsaansprakelijkheids-
verzekering kun je vergelijken 
met een WA-verzekering, zoals je 
die mogelijk ook voor je auto of 
gezin hebt afgesloten. Het is een 

De helpdesk van FNV Zelfstandigen krijgt wekelijks enkele honderden 
telefoontjes binnen met vragen van zelfstandig ondernemers. We hebben de 
meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet en beantwoord.

algemene bedrijfsverzekering 
waar je schade mee dekt, die je 
als ondernemer bij een ander of 
de zaken van een ander maakt. 
Denk bijvoorbeeld aan een kop 
koffie die je tijdens een overleg 
omstoot over de witte vloerbe-
dekking van de klant, die daarna 
wil dat de vloerbedekking ge-
reinigd of vervangen wordt. Een 
ander voorbeeld is apparatuur die 
beschadigt door de koffie die je 
omstoot. Ook gevolgschade valt 
meestal onder de dekking. Lees 
echter wel de voorwaarden en de 
polis goed door om te weten wat 
je precies gaat verzekeren.
Een beroepsaansprakelijkheids-
verzekering is een specifieke 
verzekering voor schade die je 
als ondernemer in de uitoefening 
van je bedrijf maakt. Denk daarbij 

bijvoorbeeld aan het geven van 
een verkeerd inhoudelijk advies, 
waardoor je klant schade lijdt. 
 
Heb je zelf een vraag voor onze 
helpdesk en staat het antwoord 
niet bij de veelgestelde vragen op 
onze website? Neem dan contact 
met ons op. De ledenservice is 
bereikbaar op maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 17.00 
uur en op vrijdag van 8.30 tot 
16.00 uur op 088 099 7010. Voor 
juridisch advies en hulp bij incas-
sotrajecten kun je terecht tijdens 
het juridisch spreekuur op werk-
dagen tussen 9.30 en 14.00 uur 
op 088 099 7020. Mailen kan ook 
naar lid@fnvzzp.nl. Vergeet niet je 
contactgegevens te vermelden, 
zodat wij contact met je kunnen 
opnemen. 
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DE MEEST GESTELDE VRAGEN OVER 
INCASSO EN BEDRIJFSVERZEKERINGEN
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Uit meer dan tienduizend deelne-
mers werd Boris door de expertju-
ry unaniem tot winnaar gekozen.
Er werden meer prijzen uitge-
reikt. Onder meer die van beste 
startende ondernemer aan Erinne 
Baarslag, die bedrijven bijstaat 
wanneer ze hun talent beter wil-
len organiseren. En de inspiratie-
prijs voor Kris Black, die met The 
Webshop Studio online content 
produceert. 
 
ZOEKTOCHT 
De Freelancer of the Year Awards 
is een jaarlijkse zoektocht naar de 

beste zzp’er van Nederland. Het 
is een initiatief van Victor Mundi, 
een mediabedrijf dat zich inzet 
om het succes van de zzp’er in 
Nederland te vergroten. 
De meningen over de winnaar 
waren in ieder geval lovend: ‘Boris 
helpt bedrijven met het maken 
van slimme internetcampagnes 
en is daarin waanzinnig succesvol,’ 
zei juryvoorzitter René Frijters, 
oprichter van zzp-bank Knab. 
 
MEER DAN 10.000 ZZP’ERS 
In totaal hebben meer dan 10.000 
deelnemende zzp’ers in de eerste 
ronde online referenties verza-

INTENS BLIJ MAAKT BORIS EEN SELFIE NADAT HIJ DE PRIJS 
IN ONTVANGST HEEFT GENOMEN.

meld bij onder meer (oud-)op-
drachtgevers. Op basis van deze 
gemiddelde cijfers selecteerde 
de jury 100 finalisten, die tijdens 
een pitchevent hun bedrijf voor 
de camera mochten pitchen. En 
daarna heeft de vakjury – be-
staande uit onder meer vertegen-
woordigers van Aegon, Harvey 
Nash, Het Nieuwe Kantoor (HNK), 
de Kamer van Koophandel (KvK), 
Knab, LinkedIn, Victor Mundi en 
Ratecard – tijdens het juryberaad 
de Freelancer of the Year 2017 
uitgekozen. 
 
AANSTEKELIJK 
‘Boris weet hoe hij op een cre-
atieve manier de aandacht van 
het grote publiek voor een merk 
kan winnen. De passie en het 
enthousiasme waarmee hij dit 
doet, werken aanstekelijk. Hij is 
een ondernemer met lef en groot 
potentieel,’ zei juryvoorzitter Frij-
ters. In de afgelopen jaren maakte 
Lange onder meer een video voor 
IKEA, waarmee hij meer dan 30 
miljoen kijkers trok en de online 
voorpagina van Time haalde. 
 
7 APRIL 2018 
Boris mocht de prijs in ont-
vangst nemen tijdens de Dag 
van de ZZP’er in Amersfoort, ten 
overstaan van meer dan duizend 
andere freelancers en zzp’ers, die 
dankzij NS-Business Card gratis 1e 
klas naar het evenement konden 
reizen.  
 
HET JURYRAPPORT 
Het juryrapport van Boris loog er 
niet om: ‘Als jonge ondernemer 

Presentator en filmmaker Boris Lange is 
tijdens de Dag van de Zzp’er op zaterdag 1 
april 2017 in Amersfoort uitgeroepen tot 
beste zzp’er van Nederland. 

TEKST: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK  FOTO’S: FOTY

ACHTERGROND
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De campagnes die 
Boris maakt gaan 
de hele wereld 
over.

René Frijters 
van Knab: ‘Hij 
is waanzinnig 
succesvol’

BORIS LANGE IS ZZP’ER 
VAN HET JAAR



EEN VOLLE ZAAL WACHT IN SPANNING AF HOE DE PRIJZEN 
DIT JAAR VERDEELD WORDEN.

BESTE STARTENDE ONDERNEMER VAN HET JAAR WERD 
ERINNE BAARSLAG.

OVER DE FOTY 
AWARDS
 
De FOTY Awards werden dit 
jaar voor de vierde achtereen-
volgende keer georganiseerd 
door VictorMundi B.V., de initi-
atiefnemer van de verkiezing. 
Daarmee is deze verkiezing 
wereldwijd de langslopende 
op haar gebied. De verzamelde 
referenties worden door (een) 
hiervoor opgeleide medewer-
kers(s) gecontroleerd, geanaly-
seerd en geverifieerd.  
 
Iedereen die (a) geen (vast) 
personeel in (loon)dienst heeft 
en (b) voor eigen rekening en 
risico werkt, wordt toegelaten 
tot de FOTY Awards. Het is 
mogelijk om als eenmanszaak 
of BV. mee te doen, wanneer 
je aan deze randvoorwaarden 
voldoet.

Je kunt je het hele jaar zelf 
inschrijven via de link op www.
fotyawards.com. Ook nomine-
ren via de website kan.  
Volgend jaar vindt de Freelan-
cer Of The Year awards plaats 
op 7 april 2018.

ACHTERGROND

helpt Boris bedrijven te explode-
ren door het maken van slimme 
internet campagnes, en daarom 
is hij waanzinnig succesvol. Het 
feit dat hij reeds voor 10 grote 
merken heeft mogen werken en 
zijn video’s al in meer dan 22 lan-
den zichtbaar zijn, geeft aan dat 
hij weet hoe hij op een creatieve 
manier de aandacht van het grote 
publiek voor een merk kan win-
nen. Zijn resultaten zijn hard en 
zijn pitch super enthousiast. De 
jury heeft Boris unaniem tot Freel-
ancer of the Year 2017 gekozen. 
Zijn passie is aanstekelijk en hij is 
het voorbeeld van hoe je snel van 
onbekende zzp’er tot beroemd-
heid kunt transformeren. Hij heeft 
lef en groot potentieel. Wij zijn erg 
trots om Boris tot zzp’er van het 
jaar 2017 uit te roepen en wensen 
hem veel succes bij het uitbou-
wen van het merk ‘Boris Lange’!’ 
 
OVER BORIS 
Boris (28) uit Amsterdam is al tien 
jaar actief als presentator en (film)
maker van internetcampagnes 
voor  merken als Calvin Klein, 
Tele2 en Discovery Channel. Hij 
is onder meer actief (geweest) 
voor Flabber, Lifehunters en 
XITE, en had (gast)rollen in Danni 
Lewinski en Flikken Maastricht. De 
campagnes die hij maakt gaan de 
hele wereld over: Lange heeft in 

de afgelopen twee jaar meer dan 
130 miljoen mensen in 22 landen 
bereikt.

De Dag van de Zzp’er vindt vol-
gend jaar op zaterdag 7 april 2018 
plaats.
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MEER op www.fotyawards.com

‘Zijn passie is 
aanstekelijk, 
hij heeft lef 
en groot 
potentieel’
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Werkgevers hebben opnieuw 
geweigerd om de afspraken na 
te komen die zekerheid bieden 
voor mensen die zonder werk 
zitten. Daarom schorten de 
vakbonden FNV, CNV en VCP 
alle centrale overleggen met de 
werkgeversorganisaties tot nader 
order op.

REACTIE PETER SUIKER
Wat zijn de werkgevers weer 
goed bezig. Tip: ze denken, het 
is vakantietijd en niemand wil 
nu acties, maar dat kan ze nog 
tegenvallen. De werknemers zijn 
dit terug-onderhandelen beu.

REACTIE CHARLES HELMINK 
Waarom verbaast míj dit niet. 
Werkgevers denken dat ze door 
de crisis de baas waren, maar 
de tijden zijn nu weer aan het 
veranderen en daarom voelen ze 
nattigheid.

REACTIE GERRIE VAN DER VLIET
Tijd dat Nederlanders weer eens 
opstaan. De bond is zijn leden, 
dus laat de werkgevers eens zien 
dat het menens is en leg neer dat 
werk.

De FNV herdacht op Workers’ Memorial Day de 
werknemers die omgekomen zijn als gevolg 
van hun werk. Alleen al in Nederland sterven 
jaarlijks zo’n 4.100 werknemers door een 
beroepsziekte of bedrijfsongeval. 

REACTIE RON DOORN
Elk bedrijfsongeval is er een te veel ... Ik 
ben bang dat verdere flexibilisering van de 
arbeidsmarkt het aantal bedrijfsongevallen 
alleen maar groter maakt. Flexkrachten zijn 
vaak minder bekend met het bedrijf waar ze 
werkzaam zijn, en lopen hierdoor een groter 
risico dan vaste krachten die het bedrijf en 
arbeidsprocessen door en door kennen.

AFSPRAKEN NIET 
NAKOMEN

WORKERS’ MEMORIAL DAY

Wilt u de redactie laten weten wat u 
vindt? Mail dan naar redactie@fnv.nl.
Hieronder treft u een selectie 
uit mail, sociale media en de 
ouderwetse brievenbus.REACTIES

@YoungUnitedNL  
Kom eendjes vissen in onze 
flexpool en win een vast 
contract! Vanaf 15.30 op 
Museumplein vanwege #1mei 
dag vd arbeid en #echtebanen. 
#wtflex

#1mei @FNV: 
Jumbo-distributiemedewerkers 
willen een goede cao met 
koopkracht en #echtebanen: 
‘als het moet voeren we actie 
tot Kerst!’

Volgend jaar hoop ik te beleven 
dat ik 70 jaar lid ben van de FNV. 
Ik ben nog altijd fan van Herman 
Bode en Arie Groeneveld en ik 
betrap me er wel eens op dat ik 
terugkijk, al sta ik nog volledig 
in de realiteit. Zo’n moment van 
terugkijken doet zich voor als ik zie 
hoe FNV-bestuurders van nu zijn 
uitgewaaierd over het politieke 
spectrum. We komen ze tegen op 
de lijsten van de VVD tot aan de 
SP. Ik probeer me voor te stellen 
hoe die lui in godsnaam ooit met 
z’n allen achter de FNV-idealen 
hebben kunnen staan. Wie heeft 
die mensen ooit aangenomen? 
Natuurlijk zit niemand te wachten 
op een stemadvies van de FNV, 
maar is dit niet een indirect 
stemadvies dat de verwarring 
alleen maar verhoogt?
57 jaar geleden kwam ik van 
de Sociale Academie met een 
loopbaanadvies in de richting 
van de vakbeweging. Ik werd 
niet aangenomen, omdat mijn 
opleiding te elitair was. Hieraan 
moest ik denken bij de gevleugelde 
woorden van Herman: ‘Willen we 
naar de Dam...’ Maar het is toch 
goed gekomen met mij. Ik wilde 
alleen wijzen op de discrepantie 
tussen vroeger en nu.
PIETER VERBUNT

INDIRECT 
STEMADVIES
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De FNV is op de Dag van de Arbeid op straat 
in Amsterdam om successen te vieren en 
de strijd voor echte banen met extra kracht 
voort te zetten. Dat is nu harder dan ooit 
nodig, nu er een kabinet in de maak is dat de 
belangen van werkenden niet voorop heeft 
staan en werkgevers eerdere afspraken niet 
of met moeite nakomen.

REACTIE HENK DAALDER
Wat de vakbond wil, dat is goed! Maar de 
manier waarop ze dat wil bereiken, dat 
kan beter. Als je blijft doen wat je altijd al 
deed, krijg je dezelfde resultaten. Ga beter 
lobbyen in Den Haag. Lobby is goedkoop, 
want het vergt minder mensen dan bij elk 
bedrijf cao’s uitonderhandelen. Overigens 
was meelopen in de demonstratie heel leuk. 
Daar mogen jullie volgend jaar best reclame 
mee maken.

REACTIE KLAAS V 
Moesten zich schamen, al die gewone Nellen 
en Jannen! 5000 actievelingen oftewel een 
schamele 0,5% van de leden! Waar waren 
jullie allemaal? 

REACTIE IRIS VAN DEN BERG
Mijnheer Klaas V is zich niet helemaal 
bewust dat 1 mei dit jaar op een werkdag 
viel.

REACTIE RED SPECIAL 
Wat Klaas V bedoelt is dat er meer animo 
mag zijn om je stem te laten horen, en daar 
mag ook best een opoffering voor gevraagd 
worden. De FNV doet goed haar best om de 
belangen van haar leden te behartigen, maar 
de leden mogen en moeten ook meedoen, 
anders schiet het niet op. De FNV moet 
een machtsblok zijn waarmee rekening 
gehouden moet worden en dat kan alleen 
met actieve leden!

Thuishulporganisatie Tzorg wil 
graag dat de thuishulp hetzelfde 
werk in minder tijd doet. En nu 
dreigt er ook nog een verlaging 
van het salaris tot ‘een uurloon 
van nog geen 7 euro’. 

REACTIE CHARLES HELMINK 
Mínder leidinggevenden en 
managers bij Tzorg. Geld dat 
bij ontslag van deze mensen 
overblijft besteden aan de mensen 
die de huishoudwerkzaamheden 
verrichten. Of anders de managers 
en directeuren zelf eens mee laten 
draaien met de werkzaamheden 
die de huishoudelijke hulpen 
verrichten. In theorie kan alles 
maar in de praktijk blijkt het heel 
anders uit te pakken.

REACTIE DIANNE VAN BERLO 
Geen wonder dat er een 
personeelstekort dreigt, net 
als in het onderwijs. Van zo’n 
schijtloontje kan niemand 
rondkomen; het is sloven voor een 
minimaal inkomen. 

REACTIE HERMAN BOONSTRA 
De pot op met die wereldvreemde 
wegstreepkundigen. Op een 
menswaardige manier je werk 
doen is er in Nederland niet meer 
bij. Leuk, die commerciële zorg. In 
de top graaien ze als gekken van 
onze centen. Laat die uitzuigers 
maar voor 7 euro werken. Moet je 
zien wat er dan voor de ouderen 
overblijft.

THUISHULP

1 MEI: FNV HARDER 
NODIG DAN OOIT 
ALS TEGENWICHT 
WERKGEVERS EN 
POLITIEK

#1mei @FNV 
Metaal: meer banen 
voor jongeren 
afgedwongen en 
ouderen kunnen 
gezond pensioen 
halen

@FNV Vanmiddag 
om 15 uur staken 
werknemers Holland 
Casino Enschede voor 
een goede cao #fnv 
#unie #abc

De FNV is met een plan voor een 
flexibele AOW gekomen. Dat is een 
slecht plan. Want in dat plan kan de 
AOW-leeftijd nog steeds omhoog, 
in plaats van omlaag. Bovendien 
kiest het plan voor individuele 
oplossingen, in plaats van voor een 
collectieve oplossing, waarvoor we 
collectief actie kunnen voeren.
De verhoging van de AOW-leeftijd 
en de verslechteringen van de 
pensioenen zijn een ramp voor veel 
mensen. De AOW-leeftijd moet 
voor iedereen snel terug naar 65 
of 64 jaar en voor mensen met 
bijzonder zware beroepen terug 
naar 60 jaar. Dat als eerste stap, 
want het moet nog verder omlaag. 
De werkdruk wordt veel te hoog. 
En de pensioenen moeten worden 
geïndexeerd. Dat kan allemaal 
makkelijk betaald worden, als we 
keuzes durven te maken.
ROB GERRETSEN

FLEXIBELE AOW



Als duurzame energieleverancier levert Greenchoice groene stroom en bosgecompenseerd gas. Speciaal voor 
FNV-leden hebben we een scherp aanbod. En we gaan verder dan dat. Wij helpen u met besparen én uw eigen 
energie op te wekken. Ontdek het voordeel van groene energie van Greenchoice op www.greenchoice.nl/fnv. 
Meer dan 16.000 leden gingen u voor!

 Écht groene stroom uit Nederland & bosgecompenseerd gas.
 Een blijvend scherp tarief, elk jaar weer. 
 Eenvoudig en kosteloos overstappen, Greenchoice regelt het voor u.
 Makkelijk zelf online uw energiezaken inzien en regelen (incl. gratis app).
 Service van de klantvriendelijkste energieleverancier 2015 én 2016.

Al klant van Greenchoice? Geen probleem. Ook u kunt profi teren van dit aanbod!

20170508_GC FNV advertentie 220x280_def.indd   1 15-05-17    14:55
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HORIZONTAAL
1 distributieknooppunt - 8 zwerver - 15 meisjesnaam 
- 16 deel van een verhaal - 18 algemene periodieke 
keuring (afk.) - 20 voegwoord - 22 vervoermiddel - 
24 opera in Milaan - 25 jong schaap - 26 pelopium 
(afk.) - 27 besturen - 30 deel van de voet - 31 
Antilliaans eiland - 33 niet terug - 34 maatglas - 37 
vingerbotje - 38 weinig - 40 boos - 41 deksel - 42 
schrijfgerei - 43 bezittelijk vnw. - 45 gevolg - 48 
heilig boek - 50 bismuth (afk.) - 51 jongensnaam - 
53 light emitting diode (afk.) - 54 kansbriefje - 56 
Russisch ruimtestation - 57 kerel - 58 overdreven 
bewonderen - 60 hoortoestel - 63 plaats in Jemen 
- 64 schrijnend - 65 land in Afrika - 66 plaats om 
te beginnen - 68 hondenras - 70 lidwoord - 71 
overrijp - 72 erfelijkheidsdrager - 73 klein soort paard 
- 74 papegaai - 75 krypton (afk.) - 76 samen - 78 
ceremonie - 81 dochter van (afk.) - 82 soort houweel - 
83 oude lengtemaat - 85 petoet - 86 kledingstuk - 88 
ar - 90 plaats in Rusland - 93 fruit - 95 regeren - 97 
plaats in Dongeradeel - 98 slang - 100 onzes inziens 
(afk.) - 101 boerderijdieren - 102 ingewijde - 104 
leeuw (Latijn) - 105 volwasseneneducatie (afk.) - 106 
laagte - 107 pronkstuk - 109 droog - 111 stijlfiguur - 
112 geluid van water.

VERTICAAL
2 getijde - 3 schoolvak - 4 echter - 5 neon (afk.) 
- 6 advanced photo system (afk.) - 7 goed van 
vertrouwen - 8 plaats in Noord-Brabant - 9 gravin van 
Holland - 10 U - 11 functie - 12 make-up aanbrengen 
- 13 Nederlands Kampioenschap (afk.) - 14 blij - 17 
Zweeds automerk - 19 rolmaat - 21 ontkenning - 23
vertragingsmiddel - 25 vod - 26 voor (Lat.) - 28 
scheepstouw - 29 naaigerei - 31 muf - 32 elektrisch 
geladen deeltje - 35 oppervlaktemaat - 36 klein geluid 
- 39 zeer begaafd - 42 meetkundige lijn - 44 gewijd 
water - 46 Indonesische munt - 47 burger - 49 rest in 
peace (afk.) - 50 chaos, warboel - 52 automodel - 55 
sporterskleding - 57 eiland in de Middellandse Zee - 
59 voorzetsel - 60 hogere agrarische school (afk.) - 61 
plaats in Overijssel - 62 knaagdier - 64 opschrijven - 
66 winkel van seksartikelen - 67 Amerikaanse dichter 
- 68 zien (Eng.) - 69 stoeien - 73 borstplaat - 76 fust 
- 77 kloosterlinge - 79 kever - 80 vocht afscheidend 
oor - 82 suikerbiet - 84 horizon - 87 rund - 89 
dakbedekking - 90 watering - 91 draaikolk - 92 slons 
- 94 vakbond - 96 rustteken - 99 verstand - 102 
assistent in opleiding ( afk.) - 103 hoeveelheid - 106 
lidwoord - 107 zangnoot - 108 domina (afk.) - 110 
zangnoot.

Onder de goede inzenders worden zes 
prijzen verloot: een hoofdprijs van 
€ 100, twee prijzen van € 75 en drie 
prijzen van € 50. De oplossing van de 
puzzel afgedrukt in FNV Magazine 
1-2017 was KINDERARBEID.

WINNAARS
€ 100: A. den Boer-Westphal in 
Hellevoetsluis; € 75: A. Danen in 
Roosendaal en L. J. Hageman in Groet; 
€ 50: J.H. Goudswaard in Oudeschoot, 

H. J. A. Jansen-Besselink in Dodewaard 
en A. H. P. Claassen in Apeldoorn.

Stuur de oplossing van deze kruiswoord-
puzzel op een kaart of briefkaart (niet 
in een envelop) voor 15 juli naar 
Redactie FNV, Postbus 9208, 3506 GE 
Utrecht met vermelding van jouw naam, 
lidmaatschapsnummer en adres. 
Of mail jouw oplossing met deze 
persoonlijke gegevens naar 
puzzel@fnv.nl.

WIN! 

PUZZEL EN WIN! Plaats de gevonden woorden in het kruiswoorddiagram. Vul 
vervolgens de letters in in de gelijkgenummerde vakjes in de 
oplossingsbalk onder het diagram en ontdek zo de oplossing.

€ 50,-€ 75,-2X 3X€ 100,-1X
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PROFITEER VAN AANTREKKELIJKE KORTINGEN MET LEDENVOORDEEL VAN FNV ZELFSTANDIGEN

TIJDELIJK VOORDEEL

Ledenvoordeel van FNV Zelfstandigen geeft je fl inke kortingen op allerlei producten, diensten en uitjes. Door de collectieve inkoop bieden we je 
altijd de beste aanbiedingen voor diensten die je als ondernemer dagelijks gebruikt. Wil je tweewekelijks op de hoogte worden gehouden van 
onze aanbiedingen en kortingen? Abonneer je dan via www.fnvzzp.nl op onze nieuwsbrief. 088 09 10 101 en fnv@inkoopcollectiefvoorzzp.nl.

Ledenvoordeel

Eenvoudig besparen op telefoonkosten
Eenvoudig besparen op je abonnement voor telefoonkosten 
zowel met, als zonder toestel vanaf €11,00 per maand. Je hebt 
keuze uit de providers T-Mobile, Telfort, Vodafone en KPN. Nu 
met verschillende ondernemersvoordelen. Het is mogelijk om uit 
verschillende bundels te kiezen. Werk je veel in het buitenland? 
Kies dan voor onbeperkt bellen, sms’en en data in de EU.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Vanaf 11 € 
p/m een 

abonnement

Voordelige groene energie
Profi teer zakelijk van zeer voordelige energietarieven, ook voor 
thuis! Keuze uit energieleveranciers als GreenChoice, Engie, 
Nederlandse Energie Maatschappij, Eneco, EnergieDirect, Essent 
en veel meer. Als belastingtip geven we je graag mee dat je 
zakelijke deel van je energiecontract aftrekbaar is van de belasting.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Flinke korting 
op 

energie

Optimaliseer je website
Is je website toe aan een opfrisbeurt? Vraag dan de gratis ZZP 
Websitecheck aan. Met Tijdvooreensite heb je makkelijk een 
nieuwe website voor een vast bedrag. Een frisse en moderne 
template, volledig naar je huisstijl ingericht. Dit webdesign is 
ingericht voor de perfecte beleving op mobiel, tablet en desktop 
met optimale SEO-mogelijkheden om hoger in Google te komen.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Gratis 
ZZP 

websitecheck

ZZP AOV bij Centraal Beheer
Als je ziek wordt, of een ongeluk krijgt, dan kun je 
arbeidsongeschikt raken. Je hebt dan langere tijd geen inkomen. 
Om je inkomen te beschermen biedt Centraal Beheer een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). FNV Zelfstandigen 
heeft speciaal voor jou als lid, een afspraak gemaakt met Centraal 
Beheer voor het aanbieden van AOV Verzekeringen.

<Kijk voor meer info op
https://fnvzzp.nl/ledenvoordeel

Korting op je 
AOV 

verzekering



Knab, de voordeligste bank voor ondernemers
Met Knab Zakelijk krijg je als kleine ondernemer alles wat je 
nodig hebt om je zakelijke betalingsverkeer goed te regelen. Voor 
een vast, laag bedrag per maand. Zonder extra kosten bankier 
je zakelijk voor een vast bedrag per maand van €5,-. Zo heb je 
altijd inzicht in je fi nanciële situatie. Leden van FNV Zelfstandigen 
bankieren de eerste 3 maanden gratis en krijgen de eerste 1000 
transacties gratis!

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

3 maanden 
bankieren en 

1000 
transacties 

gratis

Boekhouden met Exact Online
Eenvoudig, overal en altijd inzicht in je boekhouding. Dat kan met 
Exact online! Bonnen en facturen scan je met de mobiele app en 
de BTW aangifte is in minder dat 1 minuut gebeurd. Nu speciaal 
voor leden van FNV Zelfstandigen 30 dagen vrijblijvend proberen. 
Het proefabonnement eindigt automatisch en je zit nergens aan 
vast. Abonnement verlengen? Dat kan al vanaf € 31,- per maand.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Probeer Exact 
3 maanden 

gratis

Printen met korting
Als lid van FNV Zelfstandigen kun je vrijblijvend een account aanmaken 
bij 123inkt.nl. 123inkt.nl is de grootste leverancier van kantoorartikelen 
in Nederland met de scherpste prijs voor o.a. (merk)toners. Via FNV 
Zelfstandigen inkoopcollectief krijg je bovendien een extra korting op alle 
huismerkproducten van 123inkt.nl En al je bestellingen op één factuur en 
rekening bestellen. Vandaag voor 24:00 uur besteld is morgen in huis!

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Korting bij 
123inkt.nl

Het ZZP Pensioen
Als zzp’er heb je - net als ieder ander - recht op AOW als je 
stopt met werken. Maar je bouwt niet automatisch een aanvullend 
pensioen op. Je moet dus zelf voldoende geld voor je oude dag 
sparen of meedoen in een pensioenregeling voor zzp’ers. FNV 
Zelfstandigen heeft, samen met een aantal andere partijen, het 
ZZP Pensioen in het leven geroepen. Profi teer van lagere kosten 
en bepaal hoeveel je opbouwt. 

<Kijk voor meer info op
https://fnvzzp.nl/ledenvoordeel

Korting op je 
AOV

TIJDELIJK VOORDEEL

MIS NIETS! SCHRIJF JE SNEL IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF OP WWW.FNVZZP.NL

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten



WE KOMEN OP VOOR JOUW 
BELANGEN

FNV Zelfstandigen zit aan tafel op 
plekken die er toe doen. Bijvoorbeeld 
bij de Tweede Kamer in Den Haag,
in de SER en bij andere overlegorga-
nen. Ook zijn we als vereniging een 
gewaardeerde gesprekspartner in 
politieke vergaderingen.
We zijn een onafankelijke vereniging 
van, voor en door zelfstandigen en 
behartigen al meer dan
20 jaar succesvol de belangen van 
zelfstandig professionals in polder en 
politiek. We zijn een vereniging van, 
voor en door leden en hebben geen 
winstoogmerk.
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DIT DOEN WE VOOR JE
Heb je vragen over opdrachten, niet betaalde facturen, 
(model)contracten of algemene voorwaarden? Kijk op 
www.fnvzzp.nl of bel onze ledenservice op 088 - 099 70 10.

SERVICE

CONTACT MET ONZE 
LEDENSERVICE 
Onze ledenservice is je eerste aan-
spreekpunt. Heb je vragen over
je lidmaatschap, wil je lid worden of 
opzeggen, of heb je andere vragen. 
Onze ledenservice is van ma. t/m do. 
van 9 tot 17 u. en vrijdag van 8.30 
tot 16 u. bereikbaar op 088 -099 70 
10. Mailen kan ook: lid@ fnvzzp.nl. 
 

ONLINE
Facebook: www.facebook.com/fnv-
zelfstandigen
Twitter: www.twitter.com/fnvzzp
Website: www.fnvzzp.nl

JIJ EN DE FNV

Contracten opstellen, het maken van algemene voorwaarden, infor-
matie over bijvoorbeeld bedrijfshuurrecht en alle andere aspecten 
waar je als zzp’er mee te maken hebt, worden door een eigen team 
van FNV Zelfstandigen beantwoord. Wel zo fijn, want wij kennen 
jou als lid het beste. Met je lidmaatschap bij FNV Zelfstandigen sta 
je juridisch sterk. Wij geven eerlijk en helder advies, met duidelijke 
richtlijnen, die passen bij je onderneming.  
We zijn géén verzekering. Als vereniging staan we onze leden 
bij in juridische geschillen die gerelateerd zijn aan hun onderne-
merschap. Juist om voor leden een zeer voordelig arrangement te 
bieden, hanteren we daarbij een aantal praktische spelregels (zie 
daarvoor ons reglement op www.fnvzzp.nl).

FNV Zelfstandigen heeft alle professionele juridische kennis in 
eigen huis. Advies van onze experts levert je altijd snel resultaat 
op. Ons uitgangspunt is altijd juridische kwesties voorkomen, maar
als het moet, begeleiden wij je tot in de rechtbank.
We informeren, adviseren en behartigen je belangen, zowel collec-
tief als individueel.  
Heb je vragen over juridische zaken, dan kun je dagelijks bellen 
tijdens het juridisch spreekuur. De juridische afdeling biedt onder 
meer professioneel advies en heldere tips.
Op werkdagen kun je ons tussen 9.30 en 14.00 uur bereiken op 
088 - 0997020. Mailen kan ook: juridisch@fnvzzp.nl.

CURSUSSEN EN TRAININGEN OP 
DE ZZP ACADEMY

ONZE KENNIS, JOUW VOORDEEL

JURIDISCH ADVIES NODIG VOOR JE ONDERNEMING?
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We hebben een mooi aanbod 
trainingen, workshops en cursussen 
voor je samengesteld. Voor leden 
vaak gratis, of tegen een geredu-
ceerd tarief. 
 
Actuele vakkennis zorgt ervoor 
dat je als zelfstandig ondernemers  
flexibel kunt inspelen op kansen in 
de markt. 
 
MAATWERK
De ZZP Academy levert maatwerk 
workshops en trainingen die kennis
en ondernemersvaardigheden 
blijvend versterken en je up-to-date 
houden. Een belangrijk deel van de 
aangeboden cursussen is ontwik-
keld en wordt gegeven door de 
gespecialiseerde juristen van FNV 
Zelfstandigen.  
 
EXTERNE TRAINERS 
Deze cursussen sluiten aan bij de 
behoeften en wensen van zzp’ers. 
Andere cursussen, gericht op spe-
cieke vaardigheden, zijn ontwikkeld 
en worden gegeven door externe 
trainers. 

Deze trainers kennen de doelgroep, 
waardoor het aanbod aansluit bij de 
vragen en dagelijkse praktijk van 
zelfstandig ondernemers.  
 
CURSUSOVERZICHT 
Op www. fnvzzp.nl vind je onder 
ZZP Academy ons complete cursus-
overzicht.



DAAROM

51

1 WAT DOE JE VOOR WERK?
‘Ik werk al meer dan 20 jaar voor en met mezelf. De 
laatste jaren vooral als specialist over inhuur-vraag-
stukken. Ik adviseer veel over de DBA, maar ook 
over de bijna 130 verschillende inhuur-marktplaat-
sen van de overheid, die in de praktijk veel minder 
gunstig zijn voor zzp’ers dan je zou denken.’

2 HOE BEN JE ACTIEF VOOR FNV 
ZELFSTANDIGEN?
‘Ik was lid van de Raad van Beheer. Sinds de fusie 
ben ik lid van de nieuwe sectorraad zelfstandigen 
en straks waarschijnlijk ook van het nieuwe sector-
bestuur.’

3 VIND JE DE VAKBOND BELANGRIJK?
‘We staan als zzp’ers voor uitdagende jaren, waarin 
we - samen met alle collega’s van de FNV - moeten 
gaan werken aan het stoppen van het uitspelen van 
werknemers tegen zelfstandigen. Maar ook om de 
vele bewust zelfstandig professionals ruimte te bie-
den om hun ondernemerschap volop te benutten.’

4 WAAROM ZET JE JE IN VOOR DE 
BOND?
‘Ik vind het belangrijk dat de stem van onderne-
mers en zzp’ers gehoord wordt in de polder en in 
Den Haag. Dat kun je niet in je eentje doen. Dat 
moet je samen doen. Er zijn altijd zaken waar we 
last van hebben. De DBA, het steeds terugkerende 
thema om te gaan bezuinigen op aftrekposten voor 
zelfstandigen, of marktverstorende regels van de 
overheid zelf. Er is veel werk aan de winkel.’

MARK BASSIE (56) woont in Doetinchem en 
loopt tussen het werken door graag een rondje 
van 10 tot 21 km. ‘Om m’n hoofd leeg te maken. 
Vanavond de Johan Cruijff-loop in Amsterdam.’

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘ER IS VEEL WERK 
AAN DE WINKEL’




