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1 HOE BEN JE LID GEWORDEN?
‘Ik werd vorig jaar juli gebeld met de vraag of ik lid 
wilde worden. Ik was een beetje zoekende naar wat 
ik als zelfstandige nodig heb en na wat uitleg heb ik 
me aangesloten bij FNV Zelfstandigen.’

2 WAAROM BEN JE LID GEWORDEN?
‘Ik heb de bond gelukkig nog niet nodig gehad. Het 
is belangrijk dat de FNV zich namens zelfstandigen 
roert in Den Haag. Over de Wet DBA bijvoorbeeld. 
Ik ben blij dat ik daar aan meebetaal, zodat zij dat 
doen voor ons. Dat ik voor nog geen 200 euro per 
jaar een bepaalde zekerheid heb, geeft me een 
goed gevoel. Ook de ‘macht van het collectief’ was 
voor mij een reden om lid te worden.’ 

3 WAT WIST JE VAN DE FNV?
‘Dat ze opkomen voor mijn belangen als zelfstan-
dige. Ook wil ik gaan nadenken over de collectieve 
zorgverzekering waar je als lid korting op krijgt. 
En het is mooi dat je met niet-betaalde facturen of 
geschillen bij de bond terecht kunt.’

4 HOE BEVALT HET LIDMAATSCHAP?
‘Goed! Ik vind het fijn om op de hoogte gehou-
den te worden van de inzet in de politiek. Zzp’ers 
moeten écht zzp’er kunnen zijn. Ik wil zelf op zoek 
naar mijn opdrachten, daar kiezen we als zzp’ers zelf 
voor. Dan wil ik niet tegengehouden worden door 
een overheid die niet ingericht is om voor zzp’ers te 
zorgen. Het is allemaal gericht op loondienst. Ik ben 
blij dat er een bond is die zich hard maakt voor mijn 
belangen!’

CAROLIENE HONING (53) is project- en 
interimmanager. Ze leidt projecten en of 
vervangt lijnmanagement bij ziekte of tijdelijke 
afwezigheid.

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘DE MACHT VAN 
HET COLLECTIEF’
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SCHAT IN DE 
MARKT 
Jacqueline ontwikkelde en produceerde het 

marketingkaartspel Schat in de markt. 

PAG 37

EEN BROODFONDS
kan je een vangnet 
bieden als je ziek wordt. 
Een goed alternatief 
voor een AOV?  PAG 14

AN-AKH ZALDOC
werd in 1998 wakker in het 
ziekenhuis: een wake-up-
call. Nu doet hij wat hij 
graag wil doen en voelt 
zich gelukkig. PAG 42

WANNEER ZIJN JE REISKOSTEN 
AFTREKBAAR? PAG 29
Reiskosten zijn voor zelfstandigen

niet in alle gevallen aftrekbaar van de inkom-

stenbelasting. Wanneer wel en niet?

MINIMUMTARIEVEN VOOR
ZELFSTANDIGEN? PAG 30
Het tarief van zelfstandigen houdt veel 

gemoederen bezig. Hoewel de economie 

weer aantrekt, is er tegelijkertijd een trend 

te zien dat zelfstandigen steeds minder gaan 

verdienen.

DE NIEUWE SECTIE TOLKEN 
& VERTALERS PAG 41
FNV Zelfstandigen telt zo’n 300 leden die 

werkzaam zijn als tolk en/of vertaler. Het gaat 

al langere tijd niet goed met de sector en 

daarom is in 2016 de sectie Tolken & Verta-

lers opgericht.

DIT DOEN WE VOOR JE PAG 50
Heb je vragen over opdrachten, niet betaalde 

facturen, (model) contracten of algemene 

voorwaarden?  

Kijk op www.fnvzzp.nl of op pagina 50.

‘IK DENK IN KANSEN’ PAG 51
Guillaumine Nelom is actief lid van FNV 

Zelfstandigen: Wij mogen trots zijn op onze 

vereniging.’

Groei. Dat is het thema van dit nieuwe FNV Ma-

gazine voor zelfstandigen. Eind januari hebben 

de ledenraden van FNV Zelfstandigen en de 

FNV het definitieve besluit genomen over de 

fusie van FNV Zelfstandigen met de FNV. We 

gaan nu écht samen verder. Dat betekent ach-

ter de schermen meer dan dat jij er als lid van 

merkt. Aankomend jaar worden onze afdelin-

gen in elkaar geschoven en systemen op elkaar 

ingesteld. Niet zo heel bijzonder, maar wat 

we met de fusie voor jou als lid wél belangrijk 

vinden, is dat tijdens onze ‘verbouwing’ onze 

winkel gewoon open is. Én we bieden extra 

assortiment: we kunnen je belangen nu nóg 

beter behartigen. In die zin groeien wij ook: met 

onder meer een uitgebreidere en grotere juri-

dische afdeling en een nóg betere dienstverle-

ning en groter aanbod via onze ZZP Academy. 

En natuurlijk blijven we in Den Haag het FNV 

Zelfstandigen-geluid laten horen.

 

Dit magazine ziet er anders uit dan de Eigen 

Baas, die je gewend was. Inhoudelijk zijn de 

veranderingen niet groot: dit magazine bevat 

voor ongeveer de helft de rubrieken en achter-

gronden die je uit Eigen Baas kent: op zelfstan-

digen gericht nieuws en interviews en achter-

gronden uit de praktijk. Ze zijn herkenbaar aan 

de titel ‘zelfstandigen’ bovenaan de pagina. We 

kunnen er echter niet omheen dat de FNV-

breed ingevulde pagina’s ook deels gericht zijn 

op werknemers met een loondienstverband en 

een cao. Maar een fusie is geven en nemen en 

door op deze manier mee te draaien in het ma-

gazine, besparen we tegelijk een hoop kosten. 

Heb je opmerkingen, vragen of ideeën? Mail ze 

naar communicatie@fnvzzp.nl. Wij horen graag 

wat je ervan vindt en wat we beter kunnen doen! 

Ik wens je veel leesplezier!

JOSIEN VAN BREDA,
FNV ZELFSTANDIGEN

EEN NIEUW MAGAZINE!

IN DIT NUMMER VOORWOORD

EEN EIGEN KROEG
Marco wist al op jonge 
leeftijd dat hij een eigen   
café wilde. PAG 16 
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DE SAMENLEVING

KIES JIJ VOOR ECHTE BANEN?

KOOPKRACHT OM GOED ROND TE KOMEN

Op 15 maart 2017 kiest Nederland een 
nieuwe Tweede Kamer. Een keuze maken 
is lastig, want wat politieke partijen 
zeggen in hun programma’s is niet altijd 
hetzelfde als wat ze daadwerkelijk 
bedoelen. Daarom helpt de FNV je met de 
standpuntenvergelijker.

TEKST FRANK SMIT

Heb jij je keuze al gemaakt voor 
de Tweede Kamerverkiezingen? 
Of zie je met de 28 deel-
nemende partijen en ruim 
elfhonderd kandidaten door de 
bomen het bos niet meer? Je 
bent niet de enige: volgens de 
opiniepeilers is 70 procent nog 
zwevend. Het gezweef beperkt 
zich veelal tot twee of vier 
partijen. Maar 20 procent heeft 
nog geen idee waarop ze gaan 
stemmen. Een weloverwogen 
keuze maken is lastig. Daarvoor 
zou je de programma’s van alle 

partijen moeten doorspitten.  
En dat is veel werk. 

WERKELIJKE BETEKENIS
Met het klakkeloos aannemen 
van de standpunten in de 
partijprogramma’s ben je er niet. 
Klopt het wel wat sommige 
partijen beweren? Neem 
bijvoorbeeld ‘vaste banen’ en 
‘zekerheid’, twee punten waar 
de FNV zich sterk voor maakt. 
Ook veel politieke partijen willen 
zich hiervoor inzetten. Dat klinkt 
goed, maar het is niet altijd wat 

• Een inkomen waarvan je rond kunt komen

• Gelijk werk = gelijk loon

• Eerlijk tarief voor zzp’ers

• Een goed pensioen

• Stop werken zonder loon

• Afschaffen eigen risico in de zorg

MEE EENS ONEENS
@FNVonline

@FNV
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STANDPUNTENVERGELIJKER

KIES JIJ VOOR ECHTE BANEN?

KOOPKRACHT OM GOED ROND TE KOMEN

bedoelingen van een partij, 
kan uiteindelijk dus enorm in je 
eigen nadeel werken. Want zou 
jij stemmen op een partij die 
jouw zekerheden op het gebied 
van werk, inkomen en zorg 
van je afneemt? Daarom is het 
belangrijk je goed te informeren. 

STANDPUNTENVERGELIJKER
De FNV helpt je bij het maken 
van een keuze. Wij leggen de 
partijen langs de meetlat wat 
betreft werk, inkomen en zorg. 
Via onze standpuntenvergelijker 

KIES JIJ OP 15 MAART VOOR ECHTE BANEN? 
DOE DE STANDPUNTENVERGELIJKER OP 
WWW.KIESVOORECHTEBANEN.NL 

bekijk je per thema wat 
de standpunten van een 
politieke partij zijn. Je kunt zelf 
bepalen of je alle partijen wilt 
vergelijken of bijvoorbeeld een 
selectie van partijen. 
Heb je de standpunten van 
jouw partij(en) bekeken, klik 
dan op de button ‘Dit vindt 
de FNV ervan’. Hier maken 
wij duidelijk wat de punten 
feitelijk inhouden wanneer 
ze door het ‘mooie-woorden-
filter’ worden gehaald. 
Met plussen en minnen geven 

we een beoordeling in hoeverre 
de standpunten overeenkomen 
met die van de FNV. Heb je 
de standpunten inclusief 
vertaalslag gelezen, geef dan 
aan of je het eens of oneens 
bent met de inzet van die partij. 
Herhaal dit bij de partijen en 
thema’s die voor jou van belang 
zijn en klik op ‘Eindscore’. Dan 
krijg je in een helder overzicht 
te zien in welke mate jouw 
mening op het gebied van werk, 
inkomen en zorg aansluit bij 
welke partij.

het lijkt. Als je goed kijkt, keren 
sommige partijen zich juist af 
van zekerheden als een cao. 
Zo’n partij is de VVD. Of neem 
D66, die het ontslagrecht zover 
wil uitkleden, dat straks nog 
veel meer mensen onzeker 
werk zullen hebben. Hun 
programma’s beloven vaak 
iets moois. Maar houd de 
punten goed tegen het licht 
en je ontdekt de werkelijke 
betekenis van de woorden. 
Je stem uitbrengen zonder je te 
verdiepen in de daadwerkelijke 
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DE SAMENLEVING

WELK VAKJE KLEUR JIJ ROOD?

‘ LERAREN 
VERDIENEN VEEL 
MEER WAARDERING’

‘ IK KIES VOOR EEN 
PARTIJ DIE DICHTBIJ 
HET VOLK STAAT’

‘ VEEL VIND IK 
ZORGELIJK’

OSIRIS HOEPEL (30), jongerenwerker 
en trainer persoonlijke ontwikkeling: 
‘Onderwijs is een belangrijk punt voor 
mij. Leraren hebben het belangrijkste 
beroep in onze samenleving. Zij 
verdienen veel meer waardering. 
Ik denk dat je ook naar een andere 
manier van onderwijs toe moet. 
Maak bijvoorbeeld de brug tussen 
onderwijs en werk beter. Naast 
onderwijs let ik op duurzaamheid 
en jongerenparticipatie. Wat doet 
een partij voor jongeren? Ook kijk ik 
naar wat partijen van plan zijn met 
gevoelige sectoren als zorg, welzijn, 
kunst en cultuur. Ik begrijp dat er moet 
worden bezuinigd, maar ik kijk wel 
kritisch op welke manier dat gebeurt. 
Creativiteit moet worden gestimuleerd, 
want daarmee los je problemen op. Die 
oplossingsgerichtheid en daadkracht 
mis ik, bijvoorbeeld bij het opvangen 
en de integratie van vluchtelingen. 
We verzanden teveel in het nadenken 
over hoe, wat en of een probleem kan 
worden opgelost. Draai die gedachte 
om: we gaan dit sowieso oplossen 
en het hoe en wat, dat bedenken we 
onderweg wel.’

AD VERMEULEN (62), Aan en 
Samenbouwer bij Heerema: ‘Voor mij is 
het belangrijk dat een politieke partij 
staat voor de werkende Nederlander. 
Ik kies voor een partij die dichtbij het 
volk staat, met een eerlijk, transparant 
en duidelijk verhaal. Politici hebben 
geen feeling meer met de arbeiders, 
die kunnen ze niet meer bereiken. Dat 
moet anders, burgers moeten veel 
meer inspraak krijgen in wat er in Den 
Haag gebeurt. De AOW-leeftijd is voor 
mij een belangrijk onderwerp bij de 
verkiezingen. Die moet terug naar 65. 
Voor zware beroepen als bijvoorbeeld 
lassers, stukadoors en stratenmakers 
zou het mogelijk moeten zijn om 
eerder met pensioen te gaan. Het 
stoort me dat er nog voedselbanken 
nodig zijn in dit rijke land. Daarom 
zijn armoedebestrijding en gelijkheid 
in inkomen, maar ook in kleur, geloof 
en ras punten die de politiek moet 
aanpakken. Je moet verdeeldheid 
voorkomen, anders krijg je het 
Trumpscenario.’

LOUISE MENNES (67), werkt als 
vrijwilliger: ‘Wat ik in het stemhokje 
ga doen weet ik nog niet. Ben net 
met pensioen, en mijn ogen en oren  
staan nog meer open voor wat er in 
de samenleving gebeurt. Veel vind ik 
zorgelijk. Als overtuigd veganist vind 
ik de bio-industrie een verschrikking. 
Voor het milieu en de dieren, en ook 
voor de mensen die in een stal of in 
een slachterij werken. Pure maffia: ze 
willen je doen geloven dat vlees, zuivel 
en eieren goed voor je zijn. Maar dat is 
helemaal niet zo. De medicijnenmaffia 
is ook zo iets! Ik kom als vrijwilliger 
regelmatig bij ouderen. Als je ziet wat 
die allemaal slikken! Ze worden van de 
ene medicatie naar de andere geduwd. 
Naar bijwerkingen wordt nauwelijks  
gekeken. Het draait  vooral om geld. En 
verpleeghuizen … geen kwaad woord 
over de verzorging, die zijn lief en 
zorgzaam en hebben een hart en een 
roeping. Maar ze moeten te veel in hun 
eentje doen. Dat is niet normaal.’

©
 F

R
EE

K
 V

A
N

 A
R

K
EL

©
 M

A
R

T
IN

 D
E 

B
O

U
T

ER

©
 M

ER
EL

 M
A

IS
SA

N



7

VERKIEZINGEN

WELK VAKJE KLEUR JIJ ROOD? Waar letten FNV-leden op als ze straks in het stemhokje 
staan? Wat zijn de punten die voor hen de doorslag geven 
welk vakje ze rood maken?
TEKST PETER BEEKMAN, FRANK SMIT 

‘ DE SOLIDARITEIT 
MOET TERUG’

‘ IK KIES VOOR 
IEMAND DIE OP 
MIJ LIJKT’

‘ MEER ZEKERHEID 
VAN EEN VASTE 
BAAN’

PIETER VAN HOOIJDONK (61), 
calculator bij een schildersbedrijf: ‘Bij 
het stemmen is voor mij het sociale 
aspect altijd het belangrijkst. De 
zekerheden op het gebied van werk, de 
aandacht die we hebben voor mensen 
aan de rand van de samenleving. 
De laatste tijd is die samenleving 
verhard , dankzij de rechtse partijen. 
De solidariteit moeten we terug zien 
te krijgen. Mensen moeten niet tegen 
elkaar worden uitgespeeld, zoals 
populistische partijen doen. Maar met 
wetten en regels moeten we dingen 
veranderen. Met 65 jaar kunnen 
stoppen met werken en een fatsoenlijk 
pensioen. Multinationals betalen nu 
nauwelijks belasting. Belast ze stevig 
en gebruik dat geld voor de zorg.’ 

SANDRA MOTI (35), biochemicus en 
wajonger: ‘Het wordt in ieder geval 
een vrouw met een bèta-achtergrond, 
die affiniteit heeft met mensen in een 
uitkeringspositie. Die weet hoe lastig 
het is om als wajonger een baan te 
vinden. Ja, ik kies een kandidaat die 
op mij lijkt. En dan wel van een linkse 
partij. 
Als hoogopgeleide wajonger word je 
gestigmatiseerd: ik krijg voortdurend 
banen aangeboden die onder mijn 
niveau zijn. En voel me regelmatig 
onheus bejegend, bijvoorbeeld 
als iemand me gaat leren om een 
sollicitatiebrief te schrijven! Ik vind 
dat de politieke partijen te weinig 
over re-integratie in hun programma’s 
hebben staan. Weet je wat ik ook vind? 
Dat bedrijven de loonkostensubsidie 
moeten terugbetalen als ze een 
wajonger uiteindelijk geen vaste baan 
geven.’ 

AUKE VAN NIE (61), opleider van 
toekomstige leraren op Hogeschool 
Inholland: ‘Ik lees zoveel mogelijk over 
wat de partijen van plan zijn. En samen 
met mijn zoon heb ik een stemwijzer 
ingevuld. Daar kwamen standpunten 
en onderwerpen voorbij waar ik zelf 
nog niet over had nagedacht. Ook ben 
ik naar een bijeenkomst geweest van 
de AOb. Daar hebben ze uitgelegd 
waar de partijen staan op het gebied 
van onderwijs. Een aantal kansarme 
kinderen valt nu buiten de boot, dat 
moeten we aanpakken. De bevolking 
moet zo hoog mogelijk worden 
opgeleid om onze welvaart ook in de 
toekomst in stand te houden. Daarom 
hoort ieder kind de kans te krijgen op 
passend onderwijs. Het pensioen is 
ook een belangrijk punt voor me. Hoe 
dat nu is geregeld, dat gaat gewoon 
niet goed. Maar op dit moment is de 
doorgeschoten flex wat mij betreft het 
grootste probleem. Daarom kijk ik hoe 
partijen ervoor willen zorgen dat die 
flexsituatie wordt teruggedrongen, 
zodat mensen weer de zekerheid van 
een vaste baan krijgen.’ 
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FNV Zelfstandigen is met haar 10.000 leden gefuseerd met de FNV 
en is nu rechtstreeks onderdeel van de grootste vakbond van Ne-
derland. De FNV is hier blij mee en ziet dit als een fikse stap vooruit 
in de belangenbehartiging voor zelfstandige professionals, zowel 
collectief als individueel.
Eind januari stemden het ledenparlement van de FNV en de le-
denraad met ruime meerderheid in met de fusie. Josien van Breda, 
directeur van FNV Zelfstandigen: ‘Door de fusie worden de exper-
tise en kennis van FNV Zelfstandigen toegankelijk voor alle leden 
van de FNV, inclusief werknemers die hun dienstverband combi-
neren met een eigen bedrijf, de zogenoemde hybride werknemers. 
Hiervoor gaan we na de fusie een FNV-breed expertisecentrum 
oprichten.’ 
Op de foto van links naar rechts: Leo Hartveld (algemeen secretaris 
FNV), Josien van Breda (directeur FNV Zelfstandigen), Mariëtte 
Patijn (dagelijks bestuur FNV en SER-raadslid) en Hannie Stuurman 
(voorzitter FNV Zelfstandigen).

SAMEN!
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TEKST PETER TE LINTEL HEKKERT  BEELD ELINE HENSEN

BETOVERD DOOR DE 
TECHNIEK VAN DE KABEL
Ze zijn de techneuten van het kabelbedrijf: Hervé en Danny. 
Over snelwegen van glasvezel en de laarsjes van Amalia.

Het was in het holst van 
de nacht. De Franse jongen 
zat in het schijnsel van zijn 
bureaulamp, gebogen over de 
oude radio. Die lag open voor 
hem, de beschermende kast 
eraf geschroefd. Hij tuurde 
naar het netwerk van gekleurde 
draadjes en printplaten. 
Zo moet het er zo’n beetje 
hebben uitgezien. Als tiener 
werd Hervé Moreau (57) 
betoverd door de techniek. 
Apparaten uit elkaar schroeven 
en ze weer in elkaar zetten.  
‘Dat vond ik mooi: de 
elektronica, de weerstand, de 
technologie. Waar is dit voor? 
Hoe werkt dat?’
Hervé (spreek uit als: RV) 
heeft een olijk gezicht met 
donkere ogen achter een rond 
brilletje. Hij woont al 25 jaar 
in Nederland, en vertelt met 
een charmant Frans accent. 
Hij verliet lang geleden zijn 
jongenskamer in een stad onder 
Parijs, maar zijn liefde voor 
techniek bleef. Alleen rommelt 
hij niet meer met radio’s  
en tv’s.
Samen met collega Danny 
Schouten (31) werkt Hervé 

bij een groot kabelbedrijf als 
‘expert technician transmissie’. 
Dat is een mondvol. ‘Wij zijn 
een beetje de underground, 
veel mensen weten niet 
wat wij doen’, lacht Danny, 
wakkere blik, stekelig blond 
haar. Kort gezegd zorgen 
ze voor het transport van 
grote datastromen door 
glasvezelkabels. Ze zijn de 
bewakers van de snelwegen 
van internet, telefonie en 
televisie die door het hele land 
lopen. Voor kleine en grote 
zakelijke bedrijven als Shell 
en de Rabobank, maar ook 
voor ziekenhuizen en zelfs het 
Koninklijk Huis. 

ECHTE SPECIALISTEN
‘Je kunt ons zien als een 
transportbedrijf,’ zegt Hervé, 
‘maar dan van data. We doen 
onderhoud en lossen storingen 
op. Gaat er wat mis in het 
netwerk, dan worden wij erbij 
geroepen en maken het.’
Dat gaat een heel stuk verder 
dan een modem aansluiten 
bij iemand thuis. Je mag ze 
dan ook geen kabelmonteurs 
noemen. ‘Als ik een grote 

fout maak, ligt heel Utrecht 
eruit’, zegt Danny. ‘Geen 
internet meer, geen televisie. 
Dan hebben we een serieus 
probleem.’
Het is ontzettend specialistisch 
werk. ‘Je hebt met heel veel 
verschillende apparatuur 
te maken. Die gaat wel eens 

stuk. En dan moeten wij het 
maken, binnen een paar uur. 
Om je een voorbeeld te geven 
van hoe ingewikkeld het spul 
is waarmee wij werken: laatst 
hebben we een week lang 
cursus gehad over één specifiek 
onderdeel, van één merk. En we 
werken met tientallen merken 
in ons netwerk.’ Zijn oudere 
collega vult aan: ‘Die moeten 
we allemaal kennen.’ Het 
mag duidelijk zijn: met deze 

mannen praten over hun werk 
doet je al snel duizelen. Het zijn 
de techneuten van hun bedrijf. 
‘Ja, zo worden we wel een beetje 
gezien’, grinnikt Danny.

VRIJ ALS EEN VOGEL
Danny wilde eigenlijk iets heel 
anders doen. ‘Ik wilde ICT’er 
worden, systeembeheerder. Ik 
was zó fanatiek met computers. 
Een harde schijf erin zetten, een 
nieuw memorykaartje, een pc 
upgraden. Dit werk is toevallig 
op mijn pad gekomen.’ Door 
een chatgesprek belandde hij 
in de ‘kabelarij’. En daar heeft 
hij het goed. ‘Wat ik heel fijn 
vind, is dat ik zo vrij ben als 
een vogeltje. We worden niet 
de hele tijd op onze vingers 
gekeken. Zo van: waar ben je? 
Wat doe je nu? We doen ons 
werk, we zorgen dat er geen 
storingen zijn en we zijn altijd 
beschikbaar, dag en nacht.’
Die vrijheid heeft ook wel een 
beetje een keerzijde. Soms is 
het een wat eenzaam beroep. 
‘Je bent vrijwel altijd alleen 
op pad. Je hebt je eigen bus, je 
eigen storingen, je gaat overal 
alleen op af.’ Gelukkig kunnen 

‘ WIJ ZIJN 
EEN BEETJE 
UNDERGROUND, 
MENSEN WETEN 
VAAK NIET WAT 
WIJ DOEN’
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TECHNICI

BETOVERD DOOR DE 
TECHNIEK VAN DE KABEL

HERVÉ MOREAU (57)

DANNY SCHOUTEN (31)

‘ STORINGEN! 
HEERLIJK! JE WORDT 
OPGEROEPEN EN 
JE WEET NIET WAT 
HET PROBLEEM IS. 
HET IS EEN GROTE 
PUINHOOP, IEDEREEN 
IS IN PANIEK. EN DAN 
MAAK JIJ HET. YES!’

‘ IK HEB HET HEEL ERG 
NAAR MIJN ZIN, DUS 
IK WIL DIT SOWIESO 
NOG LANG DOEN. 
MAAR IK WIL WEL 
DOORGROEIEN NAAR 
EEN SENIORFUNCTIE’
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TWEE GENERATIES

‘ ALS IK EEN GROTE 
FOUT MAAK DAN 
LIGT HEEL UTRECHT 
ERUIT. GEEN 
INTERNET MEER, 
GEEN TELEVISIE’

ze altijd bij elkaar terecht 
aan de telefoon. Hervé: ‘We 
bellen elkaar als we ergens niet 
uitkomen. Je weet: je mag mij 
altijd bellen. Ook ’s nachts. Ik 
ga er dan toch van uit dat je me 
niet belt om samen ergens een 
kopje koffie te gaan drinken.’

NOOIT UITGELEERD
Ook Hervé geniet van de 
vrijheid, maar het mooiste 
vindt hij toch gewoon storingen 
oplossen. ‘Storingen! Heerlijk! 
Je wordt opgeroepen en je weet 
niet wat het probleem is. Het is 
een grote puinhoop, iedereen 
is in paniek. En dan maak jij 
het. Yes!’
Danny kent dat euforische 
gevoel. ‘Ik vind het vooral fijn 
om de klant een goed gevoel 
te geven. Zij zitten met een 
storing, iets werkt niet. Soms 

zijn ze boos. Maar ze kunnen 
je ook hartstikke dankbaar 
zijn als het weer werkt. Dan 
zijn ze gewoon heel blij. Dat is 
heerlijk.’
Of de ervaren Fransman zijn 
jonge collega nog iets kan 
leren? ‘Ja, zeker!’, roept hij 
meteen. Dan serieus: ‘Wij 
leren van elkaar. Dat overstijgt 
onze leeftijden. We zijn heel 
breed, maar hebben ook allebei 
specialismen. De een is beter in 
dit, de ander in dat.’

De techniek staat nooit stil, 
merkt Danny. ‘Je komt steeds 
weer dingen tegen die je nog 
niet eerder hebt gezien. Ik raak 
in dit vak nooit uitgeleerd.’
Het belangrijkste wat je moet 
weten, vindt Hervé, is wáár je 
informatie kunt vinden. ‘Een 
oudoom van mij heeft ooit 
tegen mij gezegd: “Van alles wat 
ik niet weet, kan ik een hele 
grote encyclopedie maken. En 
als je dat weet …”.’

WILLEM-ALEXANDER EN 
MÁXIMA
Wat zou hij na al die jaren 
nog willen bereiken? ‘Pfff, nou 
ik wil gezond blijven, en fit, 
geestelijk ook. En dan de laatste 
vijf jaar alle kennis die ik heb 
overdragen aan een jonge 
collega. Dat vind ik leuk.’
Danny heeft twee kinderen 

en net een huis gekocht. ‘Ik 
heb het heel erg naar mijn 
zin, dus ik wil dit sowieso 
nog lang doen. Maar ik wil 
wel doorgroeien naar een 
seniorfunctie, een stapje 
hoger. Dan heb je net iets meer 
verantwoordelijkheid, ga je nog 
dieper.’
Een baan als leidinggevende 
zien ze allebei niet zo zitten. 
‘Nee, geen bureaubaan’, zucht 
Hervé. ‘Ik zou helemaal gek 
worden.’ Danny: ‘Laat mij maar 
lekker buiten zijn, op pad. Dan 
kom je nog eens op plekken 
waar niemand komt.’
Hervé knikt: ‘Wij komen overal. 
Ook bij de villa van Willem-
Alexander en Máxima. Ik kwam 
binnen en daar stonden drie 
paar kleine laarsjes bij de deur. 
En die van papa en mama 
ernaast. Dat is toch geweldig?’



UITGESPROKEN
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PHILLY MULDERS
‘Eens. Ik werk al bijna 40 jaar 
bij de gemeente op kantoor. 
Door het slechte meubilair 
(gewone keukenstoelen, pijn 
in de rug en na enkele jaren 
pas een bureaustoel) is onze 
generatie versleten voordat 
we met pensioen kunnen. Ik 
moet nu 49 jaar werken en 
met een beetje goede wil van 
de overheid 50 jaar. 
‘Schandalig’ is het enige 
goede woord voor dit beleid 
van de regering.’

YVONNE CALIS, 45 JAAR 
GEWERKT, BAAS FAILLIET
‘Niveau 2 van de zorg wordt 
eruitgehaald door de rege-
ring. Hogere niveaus worden 
ingezet, zij zijn veel duurder, 
kunnen meer aan denkt men, 
moeten nu alles doen en dat 
gaat niet. Daar komt men nu 
pas achter ... Nu ben ik 63 en 
wil nog best wat doen maar 
heb jaren dubbele diensten 
gedraaid en dat merk je aan 
je lijf. Je hoofd wil wel maar je 
lijf zegt stop. Laat de jongeren 
hun krachten inzetten voordat 
het te laat is. Wacht niet te 
lang met jullie beslissing.’

GERRIT VAN VEEN 
‘Worden ze eindelijk wakker, niet iedereen heeft een 
kantoorbaantje. Laat de personen die het allemaal zo goed 
weten eens een week in een van die zware beroepen 
werken, kijken of ze dan nog praatjes hebben.’

SONJA HOMAN
‘Dat is niet het enige. Na bijna 40 dienstjaren en 63 jaar 
word je ook gedumpt. Nu zowel pensioen als AOW pas met 
je 67ste ingaan, kun je verder op een houtje bijten.

CARLA SONNEGA
‘Elk werk is zwaar, lees: laat kantoorpikkies maar langer 
werken ... Ik zit achter een bureau en mijn collega’s ook. De 
meesten hebben nek-, schouder- en rugklachten omdat wij 
continu hetzelfde werk doen.’

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

Als je een zwaar beroep hebt, 
moet je eerder kunnen stoppen 
met werken. 
(Zie ook pag. 20)

FLEXIBELE AOW IS 
EEN GOED IDEE

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

‘ SCHANDALIG IS 
HET GOEDE WOORD’

‘   JE HOOFD WIL WEL, 
JE LIJF ZEGT STOP’
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Wie in loondienst werkt, is 
automatisch verzekerd tegen de 
financiële gevolgen van arbeids-
ongeschiktheid. Als zzp’er moet 
je daar zelf voor zorgen. Wie wel 
eens geïnformeerd heeft naar 
de kosten van een arbeidson-
geschiktheidsverzekering (aov), 
weet dat je daarvoor minimaal 8% 
tot soms wel 20% van je maande-
lijkse inkomen per maand kwijt 
bent. Je lidmaatschap van FNV 
Zelfstandigen geeft kortingen op 

een aov bij verschillende verzeke-
raars. Maar voor zo’n verzekering 
betaal je toch al gauw een paar 
honderd euro per maand. Voor 
wie dat wat teveel van het goede 
vindt zijn er alternatieven. Een 
broodfonds bijvoorbeeld. 
 
ONVERZEKERD 
Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat ongeveer tweederde 
van de zzp’ers zich –voornamelijk 
vanwege de hoge kosten- niet 

ZELFSTANDIGEN

Een broodfonds, een ‘eenvoudige variant’ van een dure en 
soms onbegrijpelijke arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan 
je een vangnet bieden als je als zelfstandige ziek wordt.

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

14

Tweederde van 
de zzp’ers is 
niet verzekerd

Elkaar steunen in 
moeilijke tijden, 
zonder verzekeraar

BROODFONDS OF AOV?
Brood op de plank in slechte tijden



heeft verzekerd tegen arbeidson-
geschiktheid. ‘Te duur’ en ‘geen 
vertrouwen in de verzekeraar’ zijn 
vaak genoemde verklaringen, 
waardoor het honderdduizenden 
zzp’ers aan een goede verzekering 
ontbreekt. Ook ‘ik vind een aov 
een onbegrijpelijke verzekering’ 
is voor velen een argument om 
af te zien van een verzekering. 
Nadat de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) een aantal jaar 
geleden kritiek uitte op de ver-
zekeringen, hebben verzekeraars 
de polisvoorwaarden weliswaar 
wat vereenvoudigd. Maar je moet 
nog steeds financieel en juridisch 
goed onderlegd zijn, wil je de 
voorwaarden goed begrijpen. 
Daar komt bij dat een aov veel 
voorwaarden, uitsluitingen en 
uitzonderingen kan hebben.  
 
ALTERNATIEF 
Het broodfonds kan uitkomst 
bieden. Het is echter niet precies 
hetzelfde als een aov. Een brood-
fonds is, simpel voorgesteld, een 
groep zelfstandigen die elkaar 
helpt in moeilijke tijden. Het 
fonds biedt de mogelijkheid el-
kaar te steunen bij ziekte, zonder 
dat daar een verzekeraar of bank 
aan te pas komt. Het is dus geen 
verzekering, maar eerder een 
voorziening die een stel zzp’ers in 
kan stellen wanneer zij geen van 
allen een aov hebben. 
 
HOE WERKT EEN 
BROODFONDS? 
In een broodfonds spreek je met 
een minimaal aantal van 20 deel-
nemers af, dat je per maand een 
bepaald bedrag op een aparte 
bankrekening zet. Zodra één van 
de leden van de club ziek wordt, 
krijgt hij of zij van alle clubleden 
maandelijks een bedrag uitge-
keerd. Omdat het om kleine be-
dragen gaat, die onder de fiscale 
schenkingsgrens blijven, hoef je 
er geen belasting over te betalen. 
Er zijn voor een dergelijke brood-
fondsconstructie bij het van start 

gaan wel minimaal 20 deelnemers 
nodig, omdat er anders te weinig 
geld binnenkomt om meerdere 
zieken tegelijkertijd een volledige 
schenking te geven. 
 
WACHTTIJD EN DUUR 
Zo kunnen bijvoorbeeld 20 deel-
nemers die per maand 70 euro 
op de rekening zetten, 1 persoon 
per maand een bedrag van € 
1400 euro schenken. Het is wel de 
bedoeling dat in een broodfonds 
een reserve wordt opgebouwd. 
Binnen het fonds kunnen verschil-
lende keuzes worden gemaakt 
voor de wachttijd en de duur 
van de uitkering. Zo heeft een 
aantal broodfondsen bijvoorbeeld 
afgesproken dat er pas na een 
maand uitbetaald wordt en dat de 
maximale duur van de uitkering 
twee jaar is. Uit onderzoek blijkt 
dat 93% van de zelfstandigen na 
die periode van ziekte weer aan 
het werk is. 
 
 

ZELFSTANDIGEN

KIJK VOOR MEER ACHTER-

GROND OP WWW.BROOD-

FONDS.NL.

BROODFONDSMAKERS 
Je kunt natuurlijk zelf met een 
groep (bevriende) zelfstandigen 
een broodfonds te beginnen. 
Maar waarom het wiel opnieuw 
uitvinden? Het Broodfonds (www.
broodfonds.nl), in 2010 opge-
richt door de Broodfondsmakers, 
bestaat uit drie zzp’ers uit de regio 
Utrecht die al een aantal jaren 
ervaring hebben met het concept. 
Broodfonds.nl helpt onder meer 
beginnende broodfondsen op 
weg en begeleidt groepen bij het 
opzetten van een eigen fonds. 
Een broodfonds is volgens de 
Broodfondsmakers nadrukkelijk 

geen verzekering, maar een be-
slissing van een groep die samen 
het risico neemt om elkaar finan-
cieel te ondersteunen bij ziekte. 
Inmiddels zijn er al meer dan 235 
via broodfonds.nl aangesloten 
broodfondsen actief in 108 plaat-
sen. Het totaal aantal deelnemers 
daarvan bedraagt 10.162. 
 
SCHENKKRING 
Het Broodfonds werkt volgens het 
schenkkring principe. Over schen-
kingen moeten normaal gespro-
ken schenkingsrechten worden 
betaald. Per persoon mag je per 
jaar € 2000 vrij worden schenken 
aan derden. Daarom wordt er niet 
vanaf een gezamenlijke rekening 
geschonken als een van de deel-
nemers aan een broodfonds ziek 
wordt, maar vanaf 20 (afhanke-
lijk van het aantal deelnemers) 
afzonderlijke rekeningen. Iedere 
deelnemer van een broodfonds-
groep opent daarom een eigen 
broodfondsrekening. Het bedrag 
dat de groep maandelijks uitkeert 
aan een zieke is een basisvoorzie-
ning en bedoeld om te voorzien 
in het eerste levensonderhoud. 
 
MINIMAAL 20, MAXIMAAL 
50 
Wanneer het lukt om 20 personen 
bij elkaar te krijgen wordt er een 
contract opgesteld waarin onder 
meer de hoogte van de maande-
lijkse bijdragen en het eigen risico 
worden vastgelegd. 
Tot ongeveer 50 mensen is het 
voor iedereen mogelijk elkaar 
te kennen en leren kennen. 
Wordt een groep veel groter dan 
neemt ook de anonimiteit toe. 
Een broodfonds is gebaseerd op 
onderling vertrouwen, dat niet 
samen gaat met anonimiteit. 
Praktische motieven zijn dat het 
eenvoudig moet zijn om con-
tact te houden en met elkaar te 
overleggen.
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Met minimaal 
20 deelnemers 
kun je iemand al 
een maandloon 
schenken
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‘Ik houd de 
cijfers goed in 
de gaten’

Sinds een kleine vier jaar runt 
Marco het steeds drukker worden-
de café de Molenaer, tegenover 
–hoe kan het anders – de molen 
in Ermelo.  
Marco: ‘Ik begon op m’n 14e 
aan de afwas in restaurant de 
Dorpskamer. Daar ben ik tijdens 
en na mijn schoolperiode blijven 
werken. Zij wisten dat ik graag 
zelf iets wilde beginnen, dus toen 
de winkel die eerst in café de Mo-
lenaer zat - ermee ophield en dat 
pand vrijkwam, zijn we met z’n 
drieën daar een café in begonnen. 
 
De eerste jaren runde Marco het 
café samen met Jan en Robert. 
‘Ik was net 24 en het was heel fijn 
om hen als back-up te hebben. 
Als ik iets niet wist, of ergens mee 
zat kon ik altijd bij hen terecht. 
Als je niet iets van ervaring hebt, 
denk ik dat je heel snel verzuipt. 
Natuurlijk leer je ook snel van je 
fouten; als ik geen kruiwagen had 
gehad, had ik het misschien ook 
wel gered, maar dit was de ideale 
manier om te beginnen.’

EIGEN CAFÉ
Van jongs af aan wist Marco al wat 
het ondernemerschap inhield: 
‘Mijn familie heeft al jaren een 
transportbedrijf met een flink 
aantal vrachtwagens op de weg.’
Na de start van de Molenaer was 
het de bedoeling dat Marco het 
café na een aantal jaren alleen 
zou gaan draaien. Dat gebeurde 
echter drie jaar later al. ‘Toen 
vond ik dat ik er klaar voor was 
om compleet op eigen benen te 
staan.’

FLINK AANTAL UREN
Na de overname veranderde er 
niet echt veel. ‘De administratie 
besteed ik uit, de facturen en 
betalingen doe ik zelf. Het is 
heel leuk om achter de bar te 
staan, een biertje te tappen en 
te lachen, maar ik houd ook de 
cijfers goed in de gaten. Ik wil 
zien wat er gebeurt. Je kunt af 
en toe wel denken dat je goed 
hebt gedraaid, maar dan valt het 
toch tegen, omdat je veel kosten 
hebt gemaakt. Daar let ik heel erg 

op. Ik zorg er altijd wel voor dat 
ik voldoende personeel heb als 
het druk is in de zaak. Ik heb het 
meeste personeel op nul-uren-
contract voor me werken, maar 
ik realiseer me heel goed dat ik 
ook geld kan verdienen als ik 
zelf achter de bar sta. Gemiddeld 
draai ik wel een flink aantal uren 
per week.’

RUST PAKKEN EN KNALLEN
Vooral de weekenden zijn druk. 
‘Dan begin ik om een uur of 13 

’s middag’s en ben ik ’s ochtends 
om 5.30 thuis. Want als ik dicht ga 
om 4 uur ’s nachts moet er nog 
schoongemaakt, bijgevuld en 
opgeruimd worden. Dat betekent 
aan het begin van de week ook 
een stukje rust pakken, zodat ik 

‘IN HET WEEKEND 
IS HET KNALLEN 
IN DE MOLENAER’

Marco van Dijk maakte zijn droom waar

ZELFSTANDIGEN

Café-eigenaar Marco van Dijk (28) kreeg het ondernemerschap 
met de paplepel ingegoten. Hij komt uit een ondernemersgezin 
en wist hij al op jonge leeftijd dat hij een eigen café wilde. Het 
enthousiasme van de jonge kastelein spat er van alle kanten af.

TEKST & FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

MARCO VAN DIJK: ‘ZONDER 

ERVARING DENK IK DAT JE 

HEEL SNEL VERZUIPT’.
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ZELFSTANDIGEN
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MARCO VAN DIJK: IN HET CAFÉ STAAN BLIJFT HET LEUKST, MAAR DE AFWISSELING TUSSEN 

KASTELEIN ZIJN EN EVENEMENTEN ORGANISEREN, MAAKT HET NÓG LEUKER.’

het weekend weer kan knallen. 
Vrijdag- en zaterdagnacht moet 
het een feestje worden. Dan gaan 
de tafels en stoelen eruit en wordt 
er gedanst tot in de late uurtjes. 
Dan moet er ook omzet gemaakt 
worden, dat is de motor. Belang-
rijk is ook dat je in je hoofd fit en 
ontspannen bent. Mijn gasten 
komen voor gezelligheid. Als ik 
chagrijnig ben en dat uitstraal, 
dan kan ik die niet bieden.’

ENTERTAINMENT
Vrijdagavond hebben we vaak 
live muziek, een bandje, of the-
ma-avonden met een classics dj of 
een saxofonist. Zaterdagavond is 
de vaste avond voor de dj. Ik vind 
entertainment heel belangrijk. 
Een café waar niks gebeurt kan 
niet meer. Vroeger kon je mis-
schien gewoon de deur open-
gooien en de mensen kwamen 
wel binnen, nu moet je echt aan 
de bak en iets organiseren; inves-
teren om iets te oogsten.’

KWALITEIT
Ik vind kwaliteit en product-
behandeling heel belangrijk. 
Ik weet zeker dat wij één van 
de best getapte biertjes in de 
omgeving verkopen, dat alles de 
juiste temperatuur heeft, schoon 

‘Wij verkopen 
één van de best 
getapte biertjes 
in het dorp’
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MEER ACHTERGROND en informatie over 

zzp’ers vind je op www.fnvzzp.nl.

ZELFSTANDIGEN

is en op de juiste temperatuur 
geschonken wordt. Dat is soms 
lastig in de drukte, als er zater-
dags 200 man in het café staan 
die achter elkaar verschillende 
drankjes bestellen. Ook dan is de 
bar schoon en wordt elk biertje 
nog apart getapt en afgeschuimd. 
Het biertje van drie uur ’s mid-
dags, krijg je ook om drie uur ’s 
nachts. Dat is hard doorwerken, 
maar is wel ons visitekaartje.’ 

EVENEMENTEN
‘Ik ben blij met de kans en steun 
die ik van Jan, Robert en m’n 
ouders heb gekregen. Ik ben trots 
op het café en zie dat ik steeds 
meer klanten krijg. Het mooist - 
naast het kastelein zijn - vind ik 
de evenementen: vorig jaar voor 
het eerst het Oktoberfest voor 
ruim1000 man, Koningsnacht 
met de Veronica drive-in show 
en Proef en Beleef, waarbij alle 
ondernemers hapjes en drankjes 
serveren.’

TOEKOMST
‘Ik heb net –samen met Marnix 
Grift van café de Veluwe - een 
nieuw café geopend: Oma’s Café, 
een heel klein gezellig kroegje. 
Daarvoor hebben we een be-
drijfsleider aangenomen die het 
café voor ons runt. De toekomst 
zal zien wat deze samenwerking 
ons verder brengt. Ik houd van 
spanning, een stukje risico en uit-
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daging. In het café staan blijft het 
leukst, maar de afwisseling maakt 
het nóg leuker. Ik heb niet de 
ambitie om een aantal kroegen 
te hebben, terwijl ik zelf om 17 
uur aan het warm eten zit. Dat is 
juist een valkuil, dan kan het snel 
afgelopen zijn. Je moet er echt 
zelf zijn als eigenaar. Misschien 
komt er later een moment dat ik 
er wat minder ben, maar zover 
ben ik nu zeker nog niet. Horeca 
is heel dienstbaar, daar moet je 
dicht bij blijven.’



Omdat het stelsel van modelovereenkomsten op 1 mei 2016 nog maar 
beperkt was opgetuigd en marktpartijen daaraan moesten wennen, 
werd de handhaving van de Wet DBA meteen tot 1 mei 2017 opge-
schort. 
Dat is al ongebruikelijk, maar er zat nog meer in het vat. Na de inwer-
kingtreding kwam namelijk al snel het geluid op dat modelovereen-
komsten onvoldoende zekerheid geven. Dit heeft alles te maken met 
het feit dat ze ten doel hebben vóóraf te regelen, wat in de praktijk pas 
áchteraf beoordeeld kan worden. Opdrachtgevers werden daardoor 
huiverig om nog zzp’ers in te huren, dus die liepen inkomsten mis. Ge-
volg:  eind vorig jaar schortte staatssecretaris Wiebes de handhaving 
verder op tot in ieder geval 1 januari 2018. 
Dan zijn er inmiddels één jaar en zeven maanden na de inwerkingtre-
ding van de wet verstreken. 
In de tussentijd zoekt Wiebes naar een oplossing, waarbij men in Den 
Haag lijkt te willen gaan sleutelen aan de definitie van de arbeids-
overeenkomst in ons Burgerlijk Wetboek. Die zou niet meer zo passen 
bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. 
De modelovereenkomst is gebaseerd op die kennelijk verouderde 
definitie en zou dus zo maar de aanjager van de modernisering van 
het arbeidsrecht kunnen worden. Wie had dat gedacht? En moeten we 
daar blij mee zijn?
Aanpassing van de definitie van de arbeidsovereenkomst is ingrijpend. 
Die is eigenlijk al meer dan honderd jaar oud, maar gaat via de recht-
spraak met zijn tijd mee en werkt door in vele andere regelingen, waar-
onder sociale verzekeringen. Het bieden van fiscale zekerheid voor 
een deel van de werkenden in Nederland rechtvaardigt, hoe belangrijk 
ook, geen aanpassing van ons civiele recht. Ook ons kabinet wordt 
geacht met proportionele oplossingen te komen, niet met disproporti-
onele. En die eerste zijn heus voorhanden.
De Commissie (model)overeenkomsten, waarin fiscale experts en 
arbeidsrechtdeskundigen zaten, en FNV hebben eind 2016 aan 
staatssecretaris Wiebes mogelijke oplossingen aangereikt voor het 
probleem van de modelovereenkomst. Zoals het formuleren van een 
beperkt aantal beleidscriteria, waarmee een scheiding kan worden 
aangebracht tussen arbeidsrelaties die meteen het stempel ‘fis-
cus-proof’ kunnen krijgen en arbeidsrelaties die pas na toetsing aan de 
bestaande wettelijke criteria dat stempel al dan niet kunnen krijgen. 
Die beleidscriteria waren objectief, zoals de hoogte van het tarief en de 
duur van de opdracht.  
Op basis daarvan zouden contractspartijen makkelijk op voorhand 
kunnen beoordelen of ze in de zeef blijven hangen, of er doorheen 
vallen en doorschuiven naar het tweede toetsingsniveau.  
Wiebes wedt vooralsnog dus op een ander paard, dat een zwaar par-
cours met lastige hindernissen moet lopen. Of dat een goede gok is, 
moet blijken. Hoe dan ook, zonder durf en daadkracht is het moment 
van handhaving van de Wet DBA nog ver weg en is de VAR eigenlijk 
nog gewoon van kracht. Dat mag je met recht opmerkelijk noemen.

COLUMN
Ken je’m nog? ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel mak-

kelijker’? Dat laatste geldt duidelijk niet voor de Wet DBA, 

die 1 mei 2016 in werking trad. Die wet schafte de VAR-ver-

klaring en de vrijwarende werking daarvan af. Ook kwamen 

er modelovereenkomsten als alternatieve zekerheid over de 

fiscale behandeling van de arbeidsrelatie. Ofwel: betaalt de 

opdrachtgever wel of geen loonheffingen voor de zzp’er die 

hij inhuurt?

ZELFSTANDIGEN
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NIET LEUKER
WEL MAKKELIJKER?

BENEDICTUS 
SCHERPENISZE
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FLEXIBELE AOW

TEKST LUUK OBBINK  BEELD RHONALD BLOMMESTIJN

EERLIJK STOPPEN 
MET WERKEN
Maak de AOW flexibel. Met die oproep opende de FNV in de aanloop naar de 
verkiezingen de discussie over deze algemene oudedagsvoorziening. ‘Steeds 
meer mensen komen in de knoei omdat ze hun pensioen niet gezond halen’, 
aldus beoogd voorzitter Han Busker bij de presentatie van het FNV-plan voor 
de AOW in Den Haag.

De mogelijkheid om tot  
maximaal vier jaar eerder 
AOW te ontvangen dan de 
pensioengerechtigde leeftijd, op 
een manier die ook financieel 
haalbaar is voor mensen met 
een laag inkomen. Dat is in 
de kern het plan dat de FNV 
onlangs presenteerde. De AOW-
uitkering wordt bij een eerdere 
ingangsdatum weliswaar lager, 
omdat deze over meer jaren 
moet worden verdeeld. Maar 
door een uitgebreid pakket 
aan maatregelen, vervat in 
het 10-puntenplan van de 
FNV, worden de financiële 
gevolgen verzacht, vooral 
voor werkenden met een laag 
inkomen. ‘En dat zijn precies de 
mensen die dit vaak het hardst 
nodig hebben’, zegt Busker. 
‘Juist voor hen moet de AOW 
eerder toegankelijk zijn.

WAT IS ZWAAR?
Het plan komt vooral tegemoet 
aan de wens om iets te doen 
aan de positie van mensen 
die (vaak al jaren) zwaar werk 
doen. ‘Wie op z’n zestiende 
is gaan werken, kruipt nu op 
z’n knieën naar de finish’, zo 

verwoordde Busker het bij de 
presentatie. Bij het stapsgewijs 
verhogen van de AOW-leeftijd 
vanaf 2013 is vaak geroepen dat 
dit voor  mensen met een zwaar 
beroep nauwelijks haalbaar 
is en dat er voor hen een 
oplossing moet komen. Concrete 
plannen kwamen er echter niet. 
Vooral omdat er nauwelijks 
een definitie van te geven is. 
‘Wat is een zwaar beroep?’, 
vroeg ook staatssecretaris 
Jetta Klijnsma van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid 
zich bij de presentatie af. 
De gedachten gaan snel uit 
naar een stratenmaker of een 
bouwvakker, maar ook in de 
zorg en het onderwijs hebben 
velen moeite om de eindstreep 
te halen. ‘Eigenlijk geldt voor 
alle werkenden dat het soms 
lastig kan zijn om tot de 
pensioendatum door te werken’, 
zegt Willem Heijdacker, 
woordvoerder van de Werkgroep 
AOW Flex FNV (WAFF), de 
club die betrokken was bij de 
ontwikkeling van het plan.

Er is dan ook gekozen voor een 
generieke maatregel, waarbij 

alleen onderscheid wordt 
gemaakt tussen minima en 
inkomens vanaf modaal en 
hoger. Voor lagere inkomens 
betekent een verlaging van de 
AOW-leeftijd een korting van 
4 procent per eerder gestopt 
jaar over de gehele looptijd 
van de AOW, voor de inkomens 
vanaf modaal geldt een korting 
van 6 procent. Overigens biedt 
het plan ook de mogelijkheid 
om eenzelfde periode langer 
door te werken, maar niet 
voordat de werkloosheid 
onder senioren tot normale 
proporties is teruggedrongen. 
De onderliggende rekensom 
is simpel: gemiddeld leven 
mensen na hun pensionering 
nog negentien jaar en als 
je eerder stopt, moet het 
beschikbare AOW-geld dus over 

een langere periode worden 
verdeeld. Volgens actuariële 
berekeningen zou dit strikt 
genomen 6,5 procent per jaar 
moeten zijn, maar om het 
betaalbaar te houden, is in het 
FNV-plan vooralsnog gekozen 
voor een korting van 4 tot 6 
procent per eerder gestopt jaar. 
Overigens is het plan niet in 
beton gegoten: op basis van 
reacties kan de FNV er verder 
mee aan het werk, stelde Busker. 
Met name aan de staffel van de 
percentages wordt nog druk 
gerekend, want de FNV wil het 
financieel nadeel bij eerder 
stoppen tot een minimum 
beperken. 

Mede daarom is in het plan 
ook voorzien in een pakket 
van maatregelen om het 
betaalbaar te houden. Zo is er 
de doorwerkbonus, die een 
spaarpot van tienduizend euro 
oplevert om inkomensgevolgen 
op te vangen. En ook de fiscus 
doet in het FNV-plan een duit in 
het zakje, door de mogelijkheid 
te creëren om 3 procent van 
het loon fiscaalvriendelijk voor 
later te reserveren.

‘ WIE OP Z’N 
ZESTIENDE IS GAAN 
WERKEN, KRUIPT OP 
Z’N KNIEËN NAAR 
DE FINISH’
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FLEXIBILISERING 
Maar minstens zo belangrijk 
in het plan is het voorstel om 
de AOW-leeftijd minder snel 
te laten stijgen. ‘Het gaat nu 
onverantwoord hard’, aldus 
Busker bij de presentatie. 
Wordt de toename van de 
levensverwachting nu volledig 
doorberekend in de stijging 
van de AOW-leeftijd, als het 
aan de FNV ligt gebeurt dit 
voortaan nog maar voor de 
helft. Dus een jaar langer leven, 
is een halfjaar later AOW, maar 
ook een halfjaar langer AOW. 
Gemiddeld dan. ‘Volkomen 
terecht’, zegt Heijdacker, die 
zich ook verbaast over de snelle 
stappen waarmee de AOW-
leeftijd is verhoogd. Ook wijst 
hij erop dat het plan meer 
omvat dan een maatregel om 
senioren eerder te kunnen laten 
stoppen met werken. ‘Mede 
door de flexibilisering is de 
arbeidsmarkt volledig verstoord 
geraakt. Ouderen moeten 
doorwerken, maar zijn door de 

crisis vaak werkloos geraakt en 
vinden geen werk meer. Of ze 
werken wel door, maar hebben 
grote moeite om de eindstreep 
te halen, die steeds verder 
opschuift. Dit terwijl jongeren 
massaal aan de kant staan en 
hooguit via vage flexbaantjes 
aan het werk komen. Reken 
eens uit wat dat kost aan 
uitkeringen. Natuurlijk kost het 
een hoop geld om dit plan uit 
te voeren, maar je mag er ook 
rekening mee houden dat het 
een besparing oplevert doordat 
de kansen voor jongeren 
hiermee toenemen.’

VERJAARDAGSCADEAUTJE 
Overigens is Heijdacker, 
werkzaam als procesoperator 
bij afvalverwerker AVR, zelf ook 
slachtoffer van de meest recente 
AOW-verschuiving, waarbij er 
weer drie maanden bij kwamen. 
‘Ik ben van 17 januari 1955. 
Was ik een paar weken eerder 
geboren, dan had ik erbuiten 
gevallen, want dan was ik van 
voor 1955. Maar nu heb ik 
ook weer drie maanden erbij, 
leuk verjaardagscadeautje. 
Nu moet ik door tot 67 jaar 
en drie maanden. En als 
het zo doorgaat, misschien 
nog wel langer. Maar laten 
we eerst eens kijken wat de 
verkiezingen gaan opleveren. 
De flexibele AOW wordt in veel 
partijprogramma’s genoemd.’

KERN VAN HET PLAN
De plannen van de Werkgroep AOW Flexibel en de 

Commissie Pensioenen van het Ledenparlement 

van de FNV zijn samengevat in het FNV 

10-puntenplan ‘Eerlijk stoppen met werken’. De 

belangrijkste elementen zijn: 

• De AOW-leeftijd wordt flexibel. 
Werkenden krijgen de mogelijkheid om de AOW vier 

jaar eerder in te laten gaan dan de vastgestelde 

pensioenleeftijd. Wie eerder stopt, krijgt een 

lagere uitkering, wie langer doorwerkt een hogere. 

De staffel moet nog precies worden doorgerekend, 

maar vooralsnog gaat het plan uit van een korting 

van 4 procent per jaar voor de minima, oplopend 

tot 6 procent bij een modaal inkomen. Zodra de 

situatie op de arbeidsmarkt het toelaat, is langer 

werken ook een optie. 

• De AOW-leeftijd moet minder snel stijgen.
Nu stijgt de AOW-leeftijd net zo hard als de 

berekende levensverwachting. In het FNV-voorstel 

neemt deze leeftijd toe met slechts de helft van 

de toegenomen levensverwachting, zodat mensen 

ook langer van hun welverdiende rust én hun AOW 

kunnen genieten. 

• Het niveau van de uitkering moet omhoog. 
De hoogte van de uitkering moet worden 

gekoppeld aan de gemiddelde loonontwikkeling, in 

plaats van aan het minimumloon. Op deze manier 

groeit de AOW mee met het pensioendeel van het 

inkomen. Bovendien biedt een hogere AOW meer 

ruimte om eerder te stoppen met werken, vooral 

voor de lagere inkomensgroepen. 

• Een doorwerkbonus voor senioren. 
Alle werknemers tussen de 60 en 65 jaar oud 

ontvangen een doorwerkbonus van 2.000 euro 

per jaar, in de vorm van een toeslag. Daarmee 

bouwen ze een spaarpot op van 10.000 euro om 

de gevolgen van een lagere AOW op te kunnen 

vangen. 

• Eerder stoppen wordt niet fiscaal afgestraft. 
Wie geheel of gedeeltelijk eerder stopt 

met werken, profiteert niet van de lagere 

heffingskorting die geldt voor gepensioneerden. 

Dat moet anders. Ook andere belemmeringen om 

met deeltijdpensioen te gaan moeten worden 

weggenomen. 

• Maatregelen tegen werkloosheid onder 
ouderen. 
Het in dienst nemen van AOW’ers is aantrekkelijker 

dan het aanstellen van andere senioren. Aan deze 

verdringing moet een einde komen. Ook moeten 

er specifieke maatregelen komen om ouderen aan 

het werk te helpen die als gevolg van de crisis 

langdurig werkloos zijn geraakt. 

‘ MEDE DOOR DE 
FLEXIBILISERING IS 
DE ARBEIDSMARKT 
VOLLEDIG 
VERSTOORD 
GERAAKT’
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SAMEN STERKER

De komende vier jaar staat ons beleid in het teken van een offensief waarin 
focus en investeren centraal staan. Ben jij het eens met deze keuze? In regionale 
bijeenkomsten, verspreid over het hele land, gaan we met jou daarover in gesprek 
voordat het Ledenparlement er op 11 mei over beslist.

FOCUS: GERICHT 
INVESTEREN EN STERKER 
WORDEN
Steeds meer mensen zijn aange-
wezen op een onzeker contract. 
Collega’s worden concurrenten. 
Kwaliteit is niet langer bepa-
lend; de werkdruk neemt toe. 
Inkomens en collectieve voorzie-
ningen staan onder grote druk. 
Werkgevers zijn beland in een 
eindeloze concurrentiestrijd om 
de laagste prijs. Dat komt niet 
vanzelf goed: het is tijd om in te 
grijpen! 

ECHTE BANEN EN EEN 
MENSWAARDIGE MAATSCHAPPIJ

Met de juiste analyse en een 
slimme strategie hebben we al 
een aantal successen geboekt. 
We voeren de strijd in de secto-
ren én in de politiek. Maar we 
kunnen niet overal zo stevig 
inzetten: als er maar twee van 
de tien werknemers vakbondslid 
zijn, lukt het niet om een vuist 
te maken. Daarom willen we 
op strategische plekken extra 

investeren, zodat we daar sterker 
worden. Dat betekent meer 
leden en meer betrokkenheid. 

JIJ BENT ONZE INSPIRATIE
Deze strategie is onderdeel van 
het nieuwe meerjarenbeleid. 
Dat is niet uit de lucht komen 
vallen. Sinds 2015 hebben 
in totaal bijna 10.000 leden, 
potentiële leden, medewerkers 
en experts mee gediscussieerd 
tijdens het ‘visietraject’. Een 
open debat over uitdagingen als 
globalisering, economisering 

en technologische ontwikkelin-
gen, de gevolgen daarvan voor 
de arbeidsmarkt én natuurlijk 
de vraag wat de FNV daarmee 
moet. Het resultaat: wij zetten 
in op Echte banen én een mens-
waardige maatschappij. Dat is 
verwoord in ons meerjarenbe-
leid – de basis van de strategie 
die nu wordt voorgesteld. 

MAART/APRIL: KOM OOK 
NAAR EEN BIJEENKOMST BIJ 
JOU IN DE BUURT
Dit offensief kan alleen slagen 
als er draagvlak voor is. Zijn dit 
de juiste keuzes? Wat je er ook 
van vindt, we horen graag van 
jou! De bijeenkomsten zijn be-
doeld om het draagvlak voor de 
voorgestelde keuzes en strategie 
onder een bredere groep leden 
te toetsen. Dus roep je collega’s, 
buren en vrienden op om mee te 
discussiëren. Met 35 bijeenkom-
sten is er altijd wel een bij je in 
de buurt. Wil je weten waar je 
naartoe kunt? Kijk dan op  
www.fnv.nl/samensterk of scan 
de QR code met je smartphone!
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‘ SOLIDARITEIT 
BESTAAT ALLEEN 
BINNEN DE EIGEN 
SOORT’
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MIDAS DEKKERS 
(Haarlem, 1946) is bioloog, 
schrijver en tv-presentator. 
Hij schreef ruim vijftig 
kinderboeken, had van 1980 
tot 2007 een column in het 
VARA-radioprogramma ‘Vroege 
vogels’. Boeken zijn onder meer 
‘De larf’, ‘De vergankelijkheid’ 
en ‘De thigmofiel’. In december 
vorig jaar presenteerde hij voor 
Omroep MAX ‘Het ei van Midas’.

‘ ÓNS VADERLAND IS EEN 
BELACHELIJKE GEDACHTE’
Midas Dekkers ontvangt me in zijn werkkamer. Hij ontvouwt 
zijn gedachten over mens en wereld – door de ogen van een 
bioloog. Zijn stellige uitspraken gaan gepaard met ironisch 
krullen van de mondhoeken. Hij praat zacht. 

Dieren hebben geen 
vakbond. Waarom niet?
‘Verstandige dieren leven in hun 
eentje, die zijn solitair. Zoals de 
tijger: die sjokt door tijgerland. 
Als ie honger heeft gaat hij jagen. 
Af en toe wil hij een vrouwtje. En 
dat is het. Solitaire dieren hebben 
helemaal geen vakbond nodig.
Helaas zijn er ook diersoorten die 
groepsgewijs leven. Bijvoorbeeld 
wolven: die jagen op grote 
prooien zoals de kariboe. En om 
die te bemachtigen moeten ze 
samenwerken. Maar als ze de 
prooi hebben, vechten ze elkaar 
de tent uit. Dat geldt ook voor de 
mens als sociaal dier. Twee zielen 
wonen in zijn borst.
Het is de vloek van sociale 
dieren: ze moeten samenwerken 
om te kunnen overleven. Maar 
daarna moeten ze egoïstisch 
zijn om te overleven. Dat is een 
hondsvermoeiend bestaan.
O ja, vakbonden was de vraag. 
Die kun je beschouwen als 
een soort groepsegoïsme. Zo 
veel mogelijk voor jou en jouw 
gezin zien in te pikken. Niets 
zo ongekend egoïstisch als het 
gezin trouwens. Eigen kinderen 
eerst!’

Is er dan geen solidariteit?
‘Jawel, maar elke vorm van 
solidariteit geldt alleen binnen 
de eigen soort. Ik mag geen mens 
doden om hem op te eten. Dan 

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MILAN VERMEULEN

heb ik een probleem. Maar voor 
varkens en koeien geldt dat niet. 
Die doden we om op te eten.
En de mensen die hier komen om 
er te willen wonen, worden apart 
gezet, die horen er niet bij. Welke 
solidariteit? ‘Ons vaderland’ is 
een belachelijke gedachte. Het 
is niet onze verdienste hier 
geboren te zijn. Wel mazzel 
gehad natuurlijk, om in een rijk 
land ter wereld te zijn gekomen. 
Dat wel.’

Hoe zit het met 
vooruitgang?
‘“Er is geen achteruitgang 
of vooruitgang. Er is alleen 
maar gang”, schreef ik in ‘De 
vergankelijkheid’.
Het onderwerp van gesprek 
verlegt zich naar de vergrijzing 
en de stijgende zorgkosten 
die daarmee gepaard gaan. 
En dat komt omdat we te veel 
kinderen krijgen. ‘Er zijn veel 
te veel mensen op de wereld. 
Oude mensen zijn maar een klein 
probleem. Want die gaan dood. 
Over een paar jaar ben ik er niet 
meer, en heb je van mij geen last 
meer. Ja oude mensen kosten 
veel geld, dus is de gedachte 
dat we meer jonge mensen 
nodig hebben om die kosten op 
te kunnen brengen. Maar die 
worden ook oud. De oplossing 
ligt voor de hand: minder 
kinderen krijgen. Kunnen we de 

MIDAS DEKKERS

verzorgingshuizen sluiten en die 
ombouwen tot bordelen, grand 
cafés of waar maar behoefte 
aan is.
Het krijgen van kinderen is een 
groot kwaad. Als de buurvrouw 
is bevallen, feliciteren we haar. 
We vieren het door beschuit met 
muisjes te eten in plaats van haar 
stevig toe te spreken omdat ze 
een kind heeft gekregen.’
Er is volgens Dekkers een nog 

groter kwaad. En dat is het 
geloof in economische groei.
‘We moeten af van het geloof 
dat economische groei goed is, 
zoals zij die boven ons gesteld 
zijn menen. Elke ongebreidelde 
groei ontmoet zijn grenzen. 
Er ontstaan gevechten om 
grondstoffen, om water. Er 
breken enge ziektes uit omdat 
we te veel op elkaar zitten. Als 
we doorgaan zoals nu, zal de 
wereld er nog hopelozer uitzien.’

Dus: wat te doen?
‘De tering naar de nering zetten. 
De boel goed verdelen. Een 
voorbeeld: iedereen denkt het 
recht te hebben op elk uur van 
de dag met de auto zo snel 

‘ WE MOETEN AF 
VAN DE GEDACHTE 
DAT GROEI GOED IS’
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mogelijk van A naar B te komen. 
Waarom? Als je met de trein reist 
zoals ik, aanvaard je toch ook 
dat er ’s nachts geen treinen 
rijden? Dan ga je maar lopen. Niet 
zeuren. Ander voorbeeld: te groot 
wonen is een vorm van diefstal. 
Dus woonruimte rechtvaardig 
verdelen.’ 

Dat is opeens wel erg 
streng.
‘Je moet gematigd akelige 
maatregelen nemen om erger te 
voorkomen.’

Groei is toch nodig voor 
de werkgelegenheid en 
welvaart?
‘We zijn toch niet op aarde 
om te werken? Werken is een 
middel, geen doel. En waarom 
steeds een grotere auto en een 
nieuwere iPad? En er komen 
steeds meer robots. Ons staat 
een equivalent van honderd 
slaven ter beschikking. Maar 
robots worden verkeerd ingezet. 
Ze worden niet gebruikt om ons 
werk uit handen te nemen, maar 
om geld te verdienen. De baas 

van de fabriek geeft het geld niet 
aan zijn mensen, maar steekt 
het in zijn eigen zak en die van 
de aandeelhouders. Ons bestaan 
wordt niet beter, en we moeten 
even lang werken.’

Dieren moeten toch ook 
werken?
Ja, dieren werken ook, maar nooit 
langer dan om hun buik te vullen. 
Dan zitten ze op hun gat. Die 
hebben geen ambitie. We waren 
in de jaren vijftig misschien tien 
keer minder rijk dan nu. Waren 
we ook tien keer zo ongelukkig? 
Zelfs natuur moet tegenwoordig 
geld opbrengen. Alles wordt 

vermarkt! Dat komt door het 
egoïsme, door macht en geld.’

Speelt macht bij dieren ook 
een grote rol?
‘Ja, maar zo’n zucht naar macht 
als bij ons zie je bij de dieren niet. 
Een chimpansee wil naar de top. 
Dan kan hij meer eten, en heeft 
hij meer vrouwtjes. En dat is het 
dan. Hij wil niet een andere groep 
overnemen zoals bij de mensen. 
Als de groep te groot wordt – bij 
zo’n dertig à veertig – splitst hij 
zich.

De macht van de leider 
wordt betwist?
‘De jongeren werken samen 
om die ouwe lul van de troon 
te stoten. En daarna begint 
het gevecht onderling om het 
leiderschap opnieuw.’

Daarom hebben wij de 
democratie uitgevonden
‘Geweldig! In de Verenigde 
Staten hebben ze een opperplurk 
gekozen. Dat zie je wel vaker. De 
leider wordt door ’t volk aan de 
macht geholpen, dat vervolgens 
door dezelfde leider in de diepste 
misère wordt gestort. Nee, ik 
vestig er mijn hoop op dat we 
ooit af zullen komen van het idee 
dat een leider nodig is.’

En hoe moet ik me dat 
voorstellen?
‘“Gaat naar de mieren en 
wordt wijs”, zegt de Bijbel. De 
individuele mier is te dom om 
voor de duvel te dansen, maar 
gezamenlijk maken ze iets moois. 
Fraaie architectuur, ze doen aan 
landbouw en een goedwerkende 
logistiek. En dat zonder managers 
of bestuursvergaderingen.’

Over de Bijbel gesproken: 
de mens als kroon der 
schepping?
‘Volgens de mens zelf wel. We 
hebben de grootste hersens. 
Maar als je het een giraffe zou 

vragen, dan zegt ie dat het de 
giraffe is, omdat hij de langste 
nek heeft. En wat doet grootte 
ertoe trouwens? Mannen willen 
allemaal een grote penis, maar 
als ie te groot is struikel je 
erover, en dan gaat het fout.’

Of hij komt tussen je 
fietsketting.
‘Zo is dat.’

Zit ik tegenover een oude, 
bittere man?
‘Ik was als kleuter al bitter. Zag 
al vroeg dat er van de wereld 
weinig deugt.’

‘ DIEREN WERKEN 
NOOIT LANGER 
DAN OM HUN 
BUIK TE VULLEN’

‘  IK WAS ALS 
KLEUTER AL 
BITTER’
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DEBATREEKS 
‘WERKEN ANNO NU. FLEXIBEL OF ONZEKER?’

FNV-bestuurder Catelene Passchier 
tijdens de eerste debatavond op 

25 oktober 2016 - Foto: Rebke Klokke

Meer informatie over de debatten: www.fnv.nl/werken-anno-nu

DE VOLGENDE PROGRAMMA’S STAAN GEPLAND:  

The future is female -  23 maart 2017
over de onzekere positie van vrouwen 
op de globale arbeidsmarkt
Chocola met een goed geweten – 25 april 2017
over de onzichtbare werknemers aan het begin van 
een productieketen. Cacao wordt uitgelicht als casus
Migrants. Fuel or threat? – 23 mei 2017
over de migrant als onbeschermde en onderbetaalde 
motor van de economie
Working is wasted on the young – 13 juni 2017
over de kansen van jongeren en de toekomst van werk.

Onzeker werk raakt ons allemaal. Heb je zelf wel een vaste baan, 
dan is jouw spijkerbroek of smartphone wel gemaakt door iemand 
die onzeker werk en leven heeft.

Tussen oktober 2016 en juni 2017 
organiseren Mondiaal FNV en De Balie een 
programmareeks van zes aansprekende 
debatbijeenkomsten over onzeker werk.  
Met experts en toonaangevende sprekers 
en een grote rol voor het publiek.  

“Onzeker werk is wereldwijd een trend. Niet 
weten of je de volgende dag, week of maand 
nog werk hebt, geen contract, geen rechten, 
geen leefb aar loon. Hoe overleef je dan als je 
geen vangnet hebt, bijvoorbeeld?  En wat zijn 
gevolgen voor de economie? Wij dachten: we 
willen hier eens dieper op ingaan, buiten de 
gebaande kaders denken. Tijdens de debat-
bijeenkomsten  onderzoeken we de verschil-
lende verschijningsvormen van onzeker werk  
en zoeken we samen met het publiek naar 
oplossingen ”, aldus Karen Brouwer, coördina-
tor van de debatreeks. 

KUNNEN WE TEGENMACHT 
BIEDEN AAN ONZEKER WERK? 
DENK EN PRAAT MEE
Onzeker werk neemt wereldwijd toe. 
Wat zijn de eff ecten van fl exibilisering, 
mondialisering en digitalisering? Hoe zit het 
met de rechten van de werknemers van het 
begin tot het eind van de productieketen? 
Kunnen we tegenmacht bieden aan multi- 
nationale ondernemingen die zelf steeds 
minder mensen in dienst hebben? Hoe trekken 
we op met collega’s in andere landen? Welke 
rol spelen vakbonden hierbij?

KORTING VOOR FNV-LEDEN
Wil je meer kennis, meepraten en mee-onder-
zoeken? Kom naar (een van) de  debatavonden 
in de Balie in Amsterdam. De bijeenkomsten zijn 
van 20.30 – 22.30 uur. Een kaartje bestel je via 
De Balie (www.debalie.nl). FNV-leden krijgen 
korting. 
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Als je opdrachtgever je reiskosten 
volledig vergoedt mag dit bijvoor-
beeld niet. 
 
PRIVÉAUTO, FIETS EN 
BROMMER 
Reis je met een privéauto, fiets 
of brommer, dan mag je per 
zakelijk gereden kilometer € 0,19 
aftrekken. Je moet daarbij wel de 
adressen van vertrek en aan-
komst, evenals datum en totaal 
aantal gereden kilometers, goed 
bijhouden. Wanneer de route af-
wijkt van een normale route, dan 
dien je ook te noteren waarom 
de route anders is. De reiskosten 
zijn af te trekken onder het kopje 
‘overige bedrijfskosten’. 
 
OPENBAAR VERVOER OF 
TAXI 
Reis je met het openbaar vervoer 
of met de taxi naar een opdracht, 
dan is de prijs van de reis volledig 
aftrekbaar. Daarbij is wel van 
belang dat je alle bewijsstukken 
goed bewaart. Bewijzen van 
reizen met het openbaar vervoer 
kun je downloaden via ovchip-
kaart.nl. Een uitdraai van dit 
overzicht voldoet aan de regels 
van de belasting. 
Ook hierbij kunnen de reiskosten 
onder ‘overige bedrijfskosten’ 
opgevoerd worden.  

AUTO VAN DE ZAAK 
Wanneer je met een auto van 
de zaak rijdt, zijn alle kosten die 
met de auto te maken hebben 
aftrekbaar. Dat zijn in ieder geval 
benzine, verzekeringen, onder-
houd, parkeren, en autowassen en 
dergelijke. Ook hier geldt dat ze 
weggeschreven kunnen worden 
onder ‘overige bedrijfskosten’ en 
dat je de reden noteert van een 
eventueel anders gereden route. 
Net als bij een privéauto. 
Bij een auto van de zaak is ook de 
aanschaf van de auto aftrekbaar, 
maar niet in één keer. Hoeveel je 
per jaar af mag trekken, vind je op 
de site van de Belastingdienst. 
Dit bedrag komt in de boeken 
onder het kopje ‘afschrijvingen’ te 
staan. Let wel op als je meer dan 
500 kilometer per jaar privé rijdt 

met een auto van de zaak. Dan 
moet je namelijk gaan ‘bijtellen’. 
Bij minder dan 500 kilometer 
hoeft dat niet, maar je moet dan 
wel heel nauwkeurig aangeven 
hoeveel en wanneer je privé rijdt. 
 
DEELS VERGOED? 
Er zijn opdrachtgevers die maar 
een deel van de reiskosten ver-
goeden. Het niet vergoede deel 
mag je aftrekken van de inkom-
stenbelasting. 
Stel dat je opdrachtgever je reis-
kosten vanaf 30 kilometer vanaf 
je woonplaats vergoedt. De eerste 
30 kilometer moet je dan dus zelf 
betalen. Deze kilometers mag je 
aftrekken van de inkomstenbelas-
ting. Hiervoor mag je € 0,19 per 
kilometer rekenen.

Reiskosten zijn voor zelfstandigen 
niet in alle gevallen aftrekbaar van de 
inkomstenbelasting. Wanneer wel en niet?

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

ALS JE MEER DAN 500 KILOMETER PER JAAR PRIVÉ RIJDT 
MET EEN AUTO VAN DE ZAAK, DAN MOET JE ‘BIJTELLEN’.
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MEER ACHTERGRONDEN 
over je zelfstandig ondernemer-
schap lees je op www.fnvzzp.nl

De manier van 
vervoeren 
bepaalt de 
hoogte van het 
af te trekken 
bedrag.

WANNEER ZIJN 
REISKOSTEN 
AFTREKBAAR?
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Nogal tegenstrijdig, want zoals je 
bij een aantrekkende economie 
zou verwachten – zou het uurta-
rief ook moeten groeien.
Uit cijfers van De Nederlandsche 
Bank bleek afgelopen jaar nog 
dat werkenden, en dan met name 
zelfstandigen, steeds minder 
krijgen van dezelfde koek en het 
bedrijfsleven steeds meer. Het 
persoonlijk inkomen van zelfstan-
digen is sinds 2007 gedaald met 
25 procent. Wat opvalt is dat het 
bruto inkomen maar blijft dalen, 
ook al is de crisis al lang voorbij. 
Mede daarom heeft de Tweede 
Kamer zich afgelopen najaar in 
een rondetafelgesprek hierover 
laten bijpraten door FNV, experts, 
wetenschappers, hoogleraren en 
werkgevers.  
 
BODEMTARIEF 
Tijdens dat rondetafelgesprek 
werd de roep om een bodemtarief 
voor zelfstandigen veel gehoord. 
De aanwezigen verschilden van 
mening of er een wettelijk mini-
mumtarief moet komen, of dat dit 
een sociale norm moet worden, 
behorend bij ‘goed opdracht-
geverschap’. Tot nu toe staat de 
mededingingswetgeving echter 
niet toe dat voor zzp’ers collectie-
ve afspraken worden gemaakt in 
bijvoorbeeld cao’s.  
 
MINIMUMTARIEVEN  
‘Als FNV Zelfstandigen consta-
teren we dat zelfstandigen in 
bepaalde sectoren geen enkele 
onderhandelingskracht hebben,’ 
zegt FNV-beleidsadviseur Irene 
van Hest. ‘Dat is bijvoorbeeld het 

geval in de sectoren tolken & 
vertalers en de bouw, vanwege te 
grote aanbestedingen. In de zorg-
sector bepalen zorgverzekeraars 
en gemeenten vaak eenzijdig de 
tarieven. Wij pleiten daarom voor 
de mogelijkheid om in bepaalde 
sectoren minimumtarieven voor 
zelfstandigen af te spreken in 
cao’s.’ 
 
TARIEVEN REMPLAÇANTEN 
In dit verband is het interessant 
om de uitspraak van het Gerechts-
hof Den Haag van 1 september 
2015 in de zaak van FNV KIEM 
tegen de Staat der Nederlanden 
aan te halen. In deze zaak ging 
het om de vraag of afspraken die 
waren gemaakt over tarieven 
voor remplaçanten (zelfstandige 
musici die als invaller fungeren 
in een orkest) in de cao in strijd 
waren met mededingingsregels. 
Bij de rechtbank ving de FNV bot, 
waarna FNV in hoger beroep ging 
bij het gerechtshof Den Haag. 
 
VRAGEN 
Het gerechtshof heeft, voordat 
het uitspraak deed, prejudiciële 
vragen gesteld aan het Hof van 
Justitie van de EU (HvJEU) in 
Luxemburg. Het HvJEU stelt vast 
dat een bepaling in een cao die 
minimumtarieven vastlegt voor 
dienstverleners die op basis van 
een overeenkomst van opdracht 
hetzelfde werk verrichten voor 
een werkgever als werknemers 
in loondienst van die werkgever, 
niet strijdig is met het mededin-
gingsrecht indien die dienstverle-
ners zich in een situatie bevinden 

Het tarief van zelfstandigen houdt veel 
gemoederen bezig. Hoewel de economie 
weer aantrekt, is er tegelijkertijd een trend 
te zien dat zelfstandigen steeds minder 
gaan verdienen.

FOTO: NFP PHOTOGRAPHY

MINIMUMTARIEVEN 
VOOR ZELFSTANDIGEN?

De economie trekt weer aan, maar niet voor iedereen
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Irene van Hest: ‘We constateren 
dat zelfstandigen in bepaalde 
sectoren geen enkele 
onderhandelingskracht hebben.’



die vergelijkbaar is met die van 
werknemers. In het algemeen 
spraakgebruik wordt deze catego-
rie met de term ‘schijnzelfstandi-
gen’ aangeduid.
In het geval van de zelfstandige 
remplaçanten acht het gerechts-
hof Den Haag dat zij op basis van 
de feiten en omstandigheden 
waaronder zij werken, aange-
merkt dienen te worden als 
schijnzelfstandigen. Het mede-
dingingsrecht verzet zich er in 
dat geval niet tegen dat in een 
cao-bepaling afspraken worden 
gemaakt over minimumtarieven 
voor deze remplaçanten. Het 
gerechtshof Den Haag heeft in 
het arrest expliciet aangegeven 
dat zij alleen over de zelfstandige 
remplaçanten beslist en niet over 
zzp’ers in het algemeen of zzp’ers 
werkzaam in een andere branche. 
 
MINIMUMTARIEF NIET 
TOEGESTAAN 
‘De uitspraak biedt hoe dan ook 
geen enkel perspectief voor 

zelfstandigen die niet werken 
in een vergelijkbare situatie als 
een werknemer,’ zegt Van Hest. 
‘Voor deze zelfstandigen is het 
opnemen van een minimumtarief 
in een cao nu niet toegestaan. 
De ACM heeft er tot nu toe geen 
blijk van gegeven haar standpunt 
te wijzigen en vindt afspraken in 
cao’s over tarieven voor zelfstan-
digen nog steeds in strijd met 
mededingingsregels. Zij houdt 
daarmee vast aan haar standpunt 
zoals opgenomen in haar visiedo-
cument ‘Cao-tarievenbepalingen 
voor zelfstandigen’ uit 2007.’ 
 
POLITIEK IN ACTIE 
Van Hest: ‘De politiek zal in actie 
moeten komen als zij echt iets wil 
doen aan de huidige trend van 
dalende tarieven voor zelfstandi-
gen. Het is namelijk moeilijk uit te 
leggen dat er voor een deel van 
de werkenden, de werknemers, 
wel een sociaal minimum is, maar 
voor een ander deel van de wer-
kenden, de zelfstandigen, niet.’

SCHIJNZELFSTANDIG? 

De uitspraak van het gerechtshof heeft er niet 

toe geleid dat het maken van afspraken over 

bijvoorbeeld minimumtarieven in cao’s voor 

zelfstandigen nu eenvoudiger is geworden. De 

situatie is tot op heden onveranderd gebleven. 

Feiten en omstandigheden van het geval zullen 

moeten bepalen of er sprake is van een situatie 

waarin sprake is van ‘schijnzelfstandigheid’.  

WET DBA 

Die schijnzelfstandigheid zou als gevolg van 

de Wet DBA nu juist beter bestreden moeten 

kunnen worden. ‘Het is natuurlijk nog afwach-

ten hoe de handhaving van deze wet vanaf 1 

januari 2018 zijn beslag zal krijgen,’ zegt Van 

Hest. ‘Aannemelijk is echter dat het werken als 

zelfstandige, zij aan zij met een werknemer die 

hetzelfde werk uitvoert, in de toekomst niet of 

nauwelijks meer zal voorkomen. Tariefafspraken 

in cao’s voor deze groep zouden daardoor dus 

minder urgent moeten zijn’.

ZELFSTANDIGEN
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GRENZELOOS BETROKKEN

Solidariteit stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom steunen 
veel FNV-leden hun collega’s in landen waar mensenrechten 
en vakbondsrechten minder gerespecteerd worden, zoals in 
Guatemala, India, Chili en de VS. 

‘WE MOCHTEN NIET PRATEN MET MEDEWERKERS EN TOEN WE 
DAT TOCH DEDEN, DUWDEN MANAGERS ONS WEG.’

TEKST BART SPELEERS  BEELD FREEK VAN ARKEL, JOS LAMMERS, MEREL MAISSAN

‘ ANGSTCULTUUR 
BIJ IKEA’

VERENIGDE STATEN

Wie kent ‘Billy’ niet? In bijna 
elk interieur staat – of stond 
– dit icoon, dat al sinds 1979 
op de markt is. Het is de beste 
boekenkast van de wereld, 
vindt producent Ikea. ‘Maar,’ 
zegt verlichtingsmedewerker 
Paul Ridderbroek (49) van Ikea 
Barendrecht, ‘die Billy komt niet 
zomaar naar je toe.’ Waarmee 
het FNV-lid wil zeggen dat in 
het productieproces van de 
boekenkast allerlei ‘kronkels’ 
zitten die consument, bedrijf 
of werknemers niet moeten 
accepteren. Denk daarbij aan 
slechte arbeidsomstandigheden 
in landen waar de Billy of 
andere Ikea-producten gemaakt 
worden, of het uitsluiten van 
vakbonden in een van de 140 
landen waar Ikea-winkels zijn. 
Het zijn situaties waar Paul 
tegen strijdt. ‘In Nederland zijn 
de omstandigheden bij Ikea 
goed of we kunnen ze makkelijk 

verbeteren, maar in andere 
landen is dat niet zo.’ 
Daarom steunt Paul zijn 
collega’s in het buitenland 
met zijn deelname aan de Ikea 
Global Union Alliance, waarin 
vakbondsleden uit twintig 
landen zitten om gezamenlijk 
lokale problemen bij Ikea aan 
de kaak te stellen. Zoals de 
Alliance doet in de Ikea-winkels 
in de Verenigde Staten, waar 
vakbonden angstvallig buiten 
de deur worden gehouden 
en medewerkers onder druk 
gezet. De Alliance bezocht 
afgelopen zomer een Ikea-
winkel in de VS om de sfeer 
te peilen. ‘Het personeel was 
ontzettend bang’, vertelt Paul. 
‘We mochten niet praten met 
medewerkers en toen we dat 
toch deden, duwden managers 
ons weg. Er was echt sprake 
van een angstcultuur.’ Om 
het Amerikaanse personeel 

te steunen zette de Alliance 
een campagne op. Ikea werd 
wereldwijd bestookt met mails 
en acties op Facebook, de pers 
werd op de hoogte gebracht. 
Het overleg over de problemen 
tussen de vakbonden in Florida 
en Ikea verloopt stroef, dus de 
acties van Alliance gaan door. 

De campagne van de alliantie 
tegen Ikea in de VS is niet de 
eerste. Afgelopen jaren zette 
de Alliance zich al succesvol in 
tegen misstanden in landen als 
Turkije en Italië. Paul: ‘Zo laten 
we zien dat we ons hard maken 
voor de goede zaak en onze 
collega’s in het buitenland.’
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HULP GEBODEN

De meeste kleding die Jolanda 
Vullings (33) verkoopt, wordt 
in Bangladesh gemaakt, 
onder omstandigheden die 
niet rooskleurig zijn. Jolanda, 
verkoopmedewerker bij een 
Wibra-winkel in Weert, weet er 
alles van. Vorig jaar bezocht zij 
kledingfabrieken in Guatemala, 
waar de arbeidsomstandigheden 
vergelijkbaar zijn met die in 
Bangladesh. ‘In Guatemala, en 
ook in Mexico en Honduras, 
bestaan zogenaamde 
‘maquiladoras’, fabrieken in 
vrijhandelszones van onder 
meer Adidas en Nike’, vertelt het 
FNV-lid. ‘De kledingfabrieken 
zijn net gevangenissen en de 
werknemers, vooral vrouwen, 

‘FABRIEK IS GEVANGENIS’
GUATEMALA

gevangenen. Zij werken in 
warme, kleine ruimtes, zonder 
ventilatie. Er zijn vrouwen 
die dagelijks tien uur per dag 
zevenduizend knopen aan 
broeken naaien.’
Het merendeel van de 
werknemers in de Amerikaanse 
textielsector zijn jonge, 
laagopgeleide vrouwen 
die weinig weten over 
arbeidsrechten en vakbonden. 
Om de positie van deze vrouwen 
te verbeteren ondersteunt de 
FNV organisaties die zich in 
Mexico, Guatemala en Honduras 
inzetten. En krijgen zij bezoek 
en steun van vrouwelijke 
FNV-leden. ‘Als vrouw maak je 
makkelijker contact met andere 

‘IK HOOP DAT ZIJ DOOR ONZE VERHALEN SNELLER HET GESPREK DURVEN AANGAAN MET DE WERKGEVER EN COLLEGA’S.’ 

vrouwen’, zegt Jolanda. ‘Samen 
praten we over problemen op 
de werkvloer en denken we mee 
over oplossingen.’ Zo legde zij in 
Guatemala uit hoe medewerkers 
in Nederland zich organiseren 
en opkomen voor hun belangen. 
‘De vrouwen daar zijn niet zo 
mondig. Ik hoop dat zij door 
onze verhalen sneller het 
gesprek durven aangaan met de 
werkgever en collega’s.’ 
Ook vanuit Nederland zet 
Vullings zich actief in voor de 
textielarbeidsters in Latijns-
Amerika, bijvoorbeeld met 
succesvolle acties via social 
media, zodat onterecht 
ontslagen vrouwen hun 
baan terugkrijgen. Daarnaast 

zet zij als lid van de 
ondernemingsraad van Wibra 
het punt ‘maatschappelijke 
verantwoordelijkheid’ 
voortdurend op de agenda 
bij het overleg met de Wibra-
leiding. ‘Ik heb vorig jaar m’n 
filmpjes van de maquiladoras 
aan de bestuurder laten zien. Hij 
was onder de indruk.’ 
Jolanda is blij dat Wibra het 
convenant Duurzame Kleding & 
Textiel, dat de omstandigheden 
in de fabrieken wereldwijd moet 
verbeteren, vorig jaar heeft 
ondertekend. ‘Als de textiel 
die ik verkoop netjes wordt 
geproduceerd, dan voel ik me 
daar als verkoper een stuk 
beter bij.’
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Van opium worden baby’s lekker 
rustig. Daarom gaven Indiase 
vrouwen de drug aan hun kin-
deren, zodat de vrouwen zonder 
gejengel konden doorwerken op 
de tabaksplantages. Het geestver-
ruimende middel had wel een 
negatief bijeffect: de kans op een 
overdosis en de dood. Vijftig jaar 
geleden was dit de gewoonste 
zaak in India, waar kinder- 
opvangcentra onbekend waren. 
Het bestaan van ‘opiumbaby’s’ 
leidde tot de oprichting van 
Sewa, een organisatie die de leef- 
en arbeidsomstandigheden van 
de armste vrouwen in India ver-
betert. Dat doet Sewa onder meer 
door het verbeteren van de werk-
gelegenheid, voldoende voedsel, 
sociale zekerheid, gezondheids-
zorg en dus kinderopvang. 
Brenda Born (50), die jaren in 
de Nederlandse kinderopvang 
werkte, bezocht vijf jaar geleden 
de kinderopvangcentra van Sewa. 

‘ OPIUM NIET MEER NODIG’
INDIA

MEER INFORMATIE? 
Wil je weten aan welke 
internationale projecten FNV-
leden meewerken? Kijk dan op 
solidariteitsprojectenfnv.nl, 
het platform voor grenzeloos 
betrokken FNV’ers. 

DE WEBWINKEL VERKOOPT 
HANDGEMAAKTE PRODUCTEN.

‘Kinderen zijn daar in een veilige 
omgeving, waar ze verzorgd 
worden en warm eten krijgen, 
terwijl hun moeders geld kun-
nen verdienen. Opium is dus niet 
meer nodig.’ 
De kleuterleidsters behoren tot 
de allerarmsten, de onaanraak-
baren. Zij doen doorgaans het 
smerigste werk voor het laagste 
loon, zoals het ontstoppen van 
riolen en opruimen van dode 
mensen en dieren. Maar door 
hun baan in de kinderopvang 
van Sewa krijgen zij naast een 
vast inkomen een belangrijke 
positie in hun dorp. 
Over de projecten van Sewa geeft 
Brenda voorlichting in de kin-
deropvang en de jeugdzorg. Ook 
richtte zij vorig jaar Sewadesign 
op, een webwinkel waarop ze 
handgemaakte producten van
Sewa-leden verkoopt. ‘De op-
brengst gaat in z’n geheel naar 
de kinderopvang’, vertelt Brenda. 

‘Voor de aanschaf van kooktoestel-
len op zonne-energie. Dat is veel 
gezonder dan koken op haard-
vuur.’ Met een ledental van bijna 
twee miljoen is Sewa ondertussen 
uitgegroeid tot een invloedrijke 
voorvechter van de positie van 
vrouwen in India. Mede dankzij 
de inzet van Brenda, de steun van 
FNV Mondiaal en de FNV-leden van 
de sector Zorg&Welzijn, die ieder 
een euro van hun jaarlidmaat-
schap bijdragen. 

MINDER WERKDRUK.

Dat het goed gaat met Lidl in 
Nederland merkt Abdel ben 
Touhami (40) in het distributie-
centrum van de prijsvechter in 
Tiel. Pasen komt eraan en dat 
betekent doorpezen voor de 
goederencontroleur, die gekoelde 
producten als toetjes, vlees en 
melk controleert op temperatuur 
en houdbaarheidsdatum. De 
werkdruk is deze periode hoog in 
het distributiecentrum, zo hoog 
dat overwerken meer regel dan 
uitzondering is. ‘Daar is niks mis 
mee, als de leiding maar netjes 
vraagt of je wilt overwerken’, ver-
telt Abdel. ‘En dat was voorheen 
niet zo. Er werden gewoon men-
sen aangewezen, zonder overleg: 

‘WE HELPEN ELKAAR’
CHILI

jij en jij werken over.’ Gevolg was 
stress door gebrek aan inspraak 
en hoge werkdruk. 
De FNV-leden, onder wie Abdel, 
pakten dit probleem aan met 
‘productiemapping’, een metho-
de waarbij medewerkers voor een 
langere periode precies bijhou-
den hoeveel uren wordt over-
gewerkt. Abdel: ‘Zo verzamel je 
‘bewijsmateriaal’ waarover je met 
Lidl kunt overleggen. Met onze 
cijfers en een campagneplan 
hebben we de leiding overtuigd 
en nu is het met de werkdruk 
een stuk beter.’ 
Productiemapping is door de 
FNV-leden van Lidl overgenomen 
van Chileense vakbondsleden 

van Lider en Hyper-Lider, eigen-
dom van de Amerikaanse keten 
Walmart, die deze methode vaak 
gebruiken. FNV-leden en hun 
Chileense collega’s wisselen al 
vier jaar hun kennis en ervarin-
gen uit, waardoor arbeid in de 
supermarksector verbetert. Ze 
helpen elkaar dus. De Chilenen 
pasten bijvoorbeeld het Neder-
landse campagneplan, dat volgde 
op de productiemapping, toe 
voor verbeteringen rond veilig en 
gezond werken. 
In Nederland gebruikten FNV’ers 
productiemapping eerder al in 
hun strijd tegen te hoog en te 
zwaar tillen in de Lidl-winkels. 
‘Dat heeft gewerkt’, zegt Abdel. 

‘Het management heeft de maxima-
le pallethoogte aangepast, waardoor 
tillen minder zwaar is.’ Lidl neemt 
klachten van de FNV’ers in het dis-
tributiecentrum nu veel serieuzer 
dan voorheen, vertelt Abdel. ‘Als wij 
Lidl op een probleem wijzen, wordt 
het opgelost. En de leidinggevende 
vraagt nu zelfs of hij ergens mee 
kan helpen. Zo kan het dus ook.’ 
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De Werk & Gezondheid Arts is er voor jou

STRESS OF LICHAMELIJKE KLACHTEN?

Heb je stress of beginnende lichamelijke klachten waardoor je minder goed je werk 
kunt doen? Neem dan snel initiatief, zodat je ziekte en uitval kunt voorkomen. Als 
verzekerde van het Zorgcollectief FNV/Menzis kun je zelf een gratis afspraak maken 
met een onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts. Voor werknemers én zzp’ers!

Bij beginnende gezondheidsklachten maak je zelf 

eenvoudig een afspraak met je huisarts. Maar als 

deze klachten worden veroorzaakt door je werk, 

heb je advies nodig van een arts die alles weet 

van werkgerelateerde klachten. Helaas kun je 

als medewerker van een bedrijf, op dit moment, 

niet op eigen initiatief terecht bij de bedrijfsarts.* 

Dat gaat via de werkgever en kan ook pas nadat 

je je al ziek hebt gemeld. Als zzp’er kun je zelfs 

helemaal niet terecht bij een bedrijfsarts.

Vrije toegang
De FNV vindt het belangrijk dat werknemers 

en zelfstandigen vrije toegang hebben tot de 

expertise van een bedrijfsarts en breed en 

onafhankelijk advies kunnen inwinnen. Juist bij 

beginnende klachten, om ziekte en uitval te 

voorkomen. Daarom kunnen verzekerden van het 

Zorgcollectief FNV/Menzis op eigen initiatief een 

afspraak inplannen op het spreekuur van een Werk 

& Gezondheid Arts. Deze exclusieve zorgservice 

is gratis voor verzekerden van het Zorgcollectief 

FNV/Menzis.

Onafhankelijk en vrijblijvend advies
Met de Werk & Gezondheid Arts kun je in 

vertrouwen praten. Je krijgt advies en kunt 

bijvoorbeeld doorverwezen worden naar een 

fysiotherapeut, psycholoog of diëtist. Of bij 

werkgerelateerde zaken naar de Individuele 

Belangen Behartiging van de FNV. De Werk & 

Gezondheid Arts is honderd procent onafhankelijk. 

Je werkgever wordt niet geïnformeerd. Jouw vraag 

en behoefte staan centraal. En, anders dan bij de 

bedrijfsarts, bepaal je zelf of je het advies opvolgt 

of niet.

De Werk & Gezondheid Arts is er voor jou.
•  Afspraak mogelijk op 30 locaties, ook online consult mogelijk;
•  Je bent werknemer of zzp’er;
•  Je hebt (beginnende) klachten, zorgen of vragen over werk 

en gezondheid;
•  Je bent verzekerd via het Zorgcollectief FNV/Menzis;
•  Uitgebreide informatie over de Werk & Gezondheid Arts vind 

je op fnvmenzis.nl/wengarts2017.

*  De verwachting is dat per 1 juli a.s. de Arbowet op dit punt 
wordt aangepast
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WENDY SIMONSE (45) is 
energieadviseur en zit in het 
Ledenparlement. ‘Eerst was ik payroller. 
Maar dankzij acties zijn er 250 van mijn 
payrollende collega’s in vaste dienst 
gekomen bij het Rijk. En dat in een tijd 
van krimp! Dat hebben we als bond 
mooi voor elkaar gekregen.’
Verandering gaat niet vanzelf. 
Het begint volgens Simonse bij 
bewustzijnsverandering. Vergelijk het 
met een wig die je in een boomstam 
slaat: eerst begint de boom te 
wiebelen, bij elke slag meer, en dan valt 
ie uiteindelijk om. Eerst was payrolling 
normaal, nu maakt het Rijk er geen 
gebruik meer van. Het gaat met kleine 
stapjes, met praten en sleuren. Dat ik 
via een Tweede Kamerlid een vraag 
aan minister Asscher kon stellen heeft 
zeker geholpen ja.’ 
Ze maakt zich ook kwaad over het 
beeld dat veel mensen van ambtenaren 
hebben. ‘We worden als het kwaad 
gezien, kosten alleen maar geld en zijn 
traag. Terwijl we veel goed werk voor 
de samenleving doen!’
Als energieadviseur ligt het voor de 
hand dat ze zich sterk maakt voor 
het klimaat. ‘Als FNV doen we al veel. 
Maar het kan altijd een stapje harder. 
Als bond mogen we trots zijn dat we 
een goede samenwerking hebben met 
milieuorganisaties. Een medewerker 
van Greenpeace vertelde dat daar 
in het buitenland met jaloezie naar 
gekeken wordt. Daar staan partijen 
tegenover elkaar. Hier niet.’

VOOR ECHTE BANEN OP 1 MEI!

Projectengineer bij NEG Glass Fiber in Westbroek 
Peter Schimmel: ‘Het heeft de or en vakbond een 
boel strijd gekost om de directie ervan te overtuigen 
uitzendkrachten in vaste dienst te nemen. Op een 
gegeven moment wilde de directie ongeveer de helft 
van de mensen als flexwerker. Mensen hadden lange 
contracten, moesten er af en toe verplicht uit met de 
garantie dat ze weer terug konden komen. Dat ging 
dus om structureel, vast werk! Dat was voor ons niet 
acceptabel. We zijn als ondernemingsraad in 2012 tot 
een afspraak met de directie gekomen om het aantal 
flexwerkers op 25 procent te maximeren. Maar het 
management deed er alles aan om er onderuit te 
komen en mensen niet in vaste dienst te nemen. Als 
het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks, en 
we namen een advocaat in de arm. Lang verhaal kort: 
uiteindelijk is het niet tot een rechtszaak gekomen, 
maar we hebben er wel voor gezorgd dat ongeveer 
dertig uitzendkrachten in vaste dienst zijn gekomen.’

Natasha Kelly is allround specialist bij Menzies 
Aviation, het bedrijf dat bagage en passagiers 

1 mei is de actiedag voor Echte banen. We vieren de successen van de werkers 
die geknokt hebben voor Echte banen: bij KLM, in de steigerbouw, bij de 
gemeente Amsterdam en op heel veel andere plekken. En we gaan door. Peter 
Schimmel en Natasha Kelly vertellen hoe ze op de werkvloer voor Echte banen 
hebben gestreden. Met succes!

‘VRAAG AAN 
ASSCHER HEEFT 
ZEKER GEHOLPEN!’ 
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afhandelt op Schiphol. ‘Er zijn een kleine tachtig 
mensen in vaste dienst gekomen. Dat hebben 
we in de cao afgesproken. De meeste mensen 
hadden een nulurencontract, terwijl we wel 
wekelijks een vast rooster hadden. Het was 
dus gewoon structureel werk. Maar met een 
nulurencontract moest je na drie jaar gewerkt 
te hebben er zes maanden tussenuit. En dan 
kon je weer van voren af aan beginnen. Ik 
ben blij dat ik nu een vast contract heb: mijn 
pensioen is beter geregeld, ik word doorbetaald 
bij ziekte en als ik met vakantie ga. Dat geeft zo 
veel zekerheid!
Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen? Door 
flyers aan de passagiers uit te delen, zodat ze 
er bewust van werden, door er steeds bij de 
werkgever op aan te dringen dat structureel 
werk een vaste baan hoort te zijn. En ik heb 
mijn verhaal ook vaak in de media gedaan. Dat 
hielp ook.’ 

Lees meer op www.fnv.nl/1mei

WENDY 

VAN HET LEDEN

PARLEMENT



‘Iedereen noemt zich tegenwoor-
dig coach of businesscoach en 
daar ben ik een beetje allergisch 
voor,’ legt Jacqueline haar titel 
uit. ‘Daarom noem ik mezelf altijd 
liever marketingmentor. Omdat 
ik ook veel doe met mensen die 
blokkades hebben, niet durven, 
of het spannend vinden om een 
eigen koers te varen, komt toch 
het woord coach om de hoek kij-
ken. Ik help mensen door samen 
met hen een mooie mix te maken 
van drie dingen: wat ze het liefste 
doen, waar een ander op zit te 
wachten en daarmee geld ver-
dienen. Ik zoek met en–over het 
algemeen voor – dienstverleners 
naar hun gat in de markt.’

AMBITIE
‘Ik had altijd heel weinig zelfver-
trouwen en was heel verlegen. 
Wel had ik de ambitie om voor 
mezelf te beginnen. Toen ik 
vijf jaar geleden besloot dat 
ik zelfstandige wilde worden, 
realiseerde ik me dat ik dan ook 
echt moest veranderen. Verlegen 
zijn en een eigen zaak vond ik niet 
zo’n goede combinatie. Ik ben 

toen NLP gaan doen en daardoor 
ben ik heel erg veranderd en an-
ders gaan denken. Nu durf ik veel 
meer op de voorgrond te treden.’

NIET GELUKKIG
Sinds haar afstuderen aan 
de opleiding Vormgeving en 
Communicatie aan de Ichthus in 
Rotterdam werkte Jacqueline als 
marketing/communicatieadviseur 

JACQUELINE VOS-KUIZENGA: ‘VERLEGEN ZIJN EN EEN EIGEN 
ZAAK VOND IK NIET ZO’N GOEDE COMBINATIE.’

Jacqueline Vos-Kuizenga (44) is 
marketingmentor en ondernemerscoach. 
Ze besloot vijf jaar geleden, met 20 jaar 
marketingervaring, het roer om te gooien.

TEKST & FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

HET MARKETINGKAARTSPEL
‘SCHAT IN DE MARKT’

ZELFSTANDIGEN

in loondienst. ‘Bij grote bedrijven, 
communicatiebureaus, Shell, 
maar ook bij een woningcorpora-
tie en een vastgoedondernemer. 
Bij die bedrijven heb ik m’n kennis 
op peil gehouden en m’n vaardig-
heden uit kunnen breiden met 
advies- en coaching. Altijd gericht 
op de marketing: patiënten 
aantrekken, of kopers of huurders 
van huizen vinden. Het wervende 
speelde altijd een grote rol. Tot 
vijf jaar geleden werkte ik in een 
groot, ambitieus zieenhuis. Ik kon 
me niet meer goed ontwikkelen 
en het was tijd om uit te vliegen. 
Ik kon wel blijven, maar daar werd 
ik niet gelukkiger van.’
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‘Ik zoek met en voor 
dienstverleners naar 
hun gat in de markt’

MET EN VOOR DIENSTVERLENERS ZOEKEN NAAR HUN GAT IN DE MARKT

‘SCHAT IN DE MARKT 
IS MIJN SCHAT’
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VANAF NUL
Niet lang nadat Jacqueline bij 
haar laatste werkgever wegging, 
richtte ze een eigen bedrijf op. 
In het begin had ze nog geen 
opdrachten en moest ze haar net-
werk helemaal vanaf nul opbou-
wen. In eerste instantie wilde ze 
in de zorg blijven: ‘De zorgmarkt 
was destijds heel upcoming en 
ik dacht dat ik het gouden ei in 
handen had. Maar er kwamen 
vanaf het begin heel veel zelfstan-
digen op m’n pad die me om hulp 
vroegen. In de zorg kon ik lastig 
opdrachten vinden en dat bleek 
niet echt iets voor me te zijn. Ik 
werk veel liever met mensen die 
zelf aan het stuur zitten, actief zijn 
en met wie ik met korte lijnen kan 
communiceren. Ik heb toen m’n 
strategie omgegooid, m’n website 
en visitekaartje aangepast en me 
gaan ontwikkelen als coach en 
mentor in de zzp-sector.’ 
 
ZOEKTOCHT 
‘Mijn praktijk liep niet meteen 
vanaf het begin heel goed, het 
was voor mij ook een zoektocht: 
hoe zet ik mezelf in de markt, hoe 
trek ik klanten aan, wat werkt wel 
en wat niet. Gaandeweg heb ik 
geleerd te reageren op de markt. 

En gelukkig kreeg ik best snel 
een grote opdracht: ik heb een 
half jaar lang en vrij intensief een 
ict’er gecoacht in leiderschap. 
Soms een halve dag wat inten-
siever, soms via Skype, maar ook 
face-to-face een paar uur. Met die 
persoon heb ik nog steeds af en 
toe contact en het gaat heel goed. 
Ik heb ook eens iemand gecoacht 
die speecht voor betekenisvolle 
momenten. Van rouwen tot trou-
wen, maar heb ook kindercoaches 
en creatieven begeleid. Eigenlijk 
altijd wel mensen die met mensen 
werken. Dat vind ik ook leuk: con-
tact houden met de ondernemers 
die ik coach.’ 
 
SCHAT IN DE MARKT 
‘Een jaar of twee geleden kreeg 
ik een ingeving: de term ‘Schat 
in de markt’. Ik vond het een heel 
mooie uitdrukking, maar kon er 
niet direct iets mee. Ik heb het 
toen een tijd laten rusten; tot ik 
een poos later in gesprek kwam 
met iemand die vertelde over 
een spel, iets in een heel andere 
hoek. Op dat moment viel bij mij 
het kwartje: van Schat in de markt 
ga ik een spel maken.’ Het totale 
traject van idee naar spel heeft 
twee jaar geduurd. Ze begon met 
het online verspreiden van het 
spel via Facebook en e-mail. In 
een paar weken tijd hadden een 
paar honderd mensen haar spel 
gedownload. 

‘Daaruit trok ik de conclusie dat ik 
het verder moest gaan ontwikke-
len,’ legt Jacqueline uit. ‘Ik maakte 
geplastificeerde kaartjes zonder 
vormgeving, met de vragen erop. 
Vervolgens belde ik netwerkbij-
eenkomsten en gewoon gevraagd 

‘ER KWAMEN STEEDS MEER ZZP’ERS OP M’N PAD EN ZO 
BEN IK ME GAAN ONTWIKKELEN ALS COACH EN MENTOR.’

ZELFSTANDIGEN

‘HET IS ECHT EEN GROTE 
INVESTERING, HEEL ANDERS 
DAN EEN BOEK.’

of ik mijn spel daar mocht komen 
spelen; heel eenvoudig, met een 
dummy. Zo kwam ik erachter 
hoe zzp’ers het ervaren en welke 
kaarten in de discussies de vragen 
bij mensen oproepen.’ 
 
SCHAT IN EEN DOOSJE 
‘Begin vorig jaar vond ik het tijd 
dat er een echt doosje kwam, 
zodat mensen het ook ‘echt’ in 
handen konden hebben,’ vertelt 
Jacqueline. De gesprekken met 
verschillende partijen over de il-
lustraties wilden niet echt vlotten, 
dus besloot ze die zelf te teke-
nen. ‘Ik ben best creatief, maar 
vond het toch wel een ding om 
mijn eigen kaarten te illustreren. 
Eenmaal daaroverheen, bleek ook 
dat mensen heel enthousiast rea-
geerden. De vormgeving van het 
doosje en de speluitleg heb ik wel 
door een vormgever laten doen.’
De eerste oplage van het spel 
bevatte vijftig stuks. Jacqueline: 
‘Het is echt een grote investe-
ring, heel anders dan een boek. 
Er zit een doosje omheen, er 
zitten bijlages bij, een boekje 
en kaarten op kaartkarton. Een 
boekje kost tegenwoordig maar 
een paar euro, maar dit is vrij 
kostbaar geworden door de hoge 
opstartkosten. Ik wilde het spel 
en het merk goed beschermen 
dus ik nam een jurist in de arm, 
maar ook een goede webdesigner 
voor het ontwerpen en bouwen 
van een nieuwe website met een 
webshop, ik huurde een redacteur 
in voor het optimaliseren van de 
teksten en het spel werd door een 
echte kaartspelmaker gedrukt.’ 
Al vrij snel was Jacqueline door de 
eerste oplage heen en is ze bijna 
door de tweede oplage van 150. 
‘Daar ben ik heel blij mee en ook 
best trots op. Maar ik ben nog 
steeds zoekende naar hoe ik het 
verder uit kan bouwen. Zo denk ik 
nu over het ontwikkelen van een 
variant voor teams; deze eerste 
editie is echt gericht op zzp’ers.’
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‘Ik vind het belangrijk 
dat ik een match heb 
met mijn klanten, 
anders werkt het niet’



OVER HET 
SPEL ‘SCHAT IN 
DE MARKT’
‘Schat in de markt’ bevat 45 
kaarten, 133 vragen, meer dan 
tien uur spelplezier en toegang 
tot online materiaal maar voor-
al: genoeg stof voor een onder-
nemersleven lang inspiratie en 
marketingtips. 

Krijg lol in marketing, blijf doen 
waar je goed in bent en leid 
meer klanten naar jouw schat 
in de markt. 

Het spel wordt geleverd met de 
gids Toelichting en Tips waarin 
elke kaart wordt uitgelegd. 

Zo kom je ook echt verder met 
de verdere ontwikkeling van je 
bedrijf.
Het spel kost € 24,75 exclusief 
btw en verzendkosten. 
 
Bestellen kan via www.schatin-
demarkt.nl

VRAAG EEN 
GRATIS
PROBEERSET
AAN
Op www.schatindemarkt.nl kun 
je een gratis probeersetje met 
kaarten aanvragen. 

ZELFSTANDIGEN

VOLDOENING 
Jacqueline kan goed en steeds 
beter leven van haar inkomsten 
als marketingmentor en spelbe-
geleider. ‘Gelukkig heb ik nooit 
spijt gehad dat ik vijf jaar geleden 
m’n baan op heb gezegd. Ik zou 
niet meer terug willen. Ik ben echt 
m’n eigen koers gaan varen en 
ben de dingen gaan doen die ik 
belangrijk vind: echt zijn, open en 
eerlijk zijn, geen dubbele agenda 
of wassen neus en geen bla bla –

wat je best veel in mijn vak tegen-
komt. Ook wilde ik graag mensen 
helpen; dat is gelukt en daar haal 
ik m’n voldoening uit.’

TOEKOMST
‘Ik ben positief over de toekomst. 
Al stippel ik niet precies uit hoe 
die eruitziet, het is open. ‘Schat 
in de markt’ is ook geboren 
vanuit rust; dat is voor mij heel 
belangrijk. Tuurlijk heb ik wel een 
richting, maar die is veelzijdig en 
wordt alleen maar nóg veelzij-
diger. Groei zit voor mij niet per 
se in meer omzet. Ik droom van 
‘Schat in de markt’ als term in Ne-
derland, het gaat over waar je van 
houdt en daar je business van ma-
ken met de mensen waar je graag 
mee werkt. Ik wil het graag ook 
bij boekhandels aan gaan bieden. 
Niet eens zozeer om meer spellen 
te verkopen, maar om heel Neder-
land te laten weten wat Schat in 
de markt is, zodat meer mensen 
aan de slag gaan met marketing 
en vaker werk doen dat bij ze past 
en dat ze leuk vinden. Het is mooi 
als mensen hun talenten benut-
ten en daar andere mensen ook 
weer mee helpen.’
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Alle kaarten hebben een thema met een vraag, situatieschets of 
stelling waarover je kunt nadenken of discussiëren.

‘Marketing 
toegankelijk en leuk 
maken en zzp’ers 
laten nadenken over 
zichzelf’



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
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Met ruim 1,1 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



ZELFSTANDIGEN

‘De sector staat al langere tijd 
onder druk,’ zegt beleidsadviseur 
Irene van Hest, die de sectie 
vanuit de FNV ondersteunt. 
‘Tolken en vertalers hebben in 
de afgelopen jaren al meerdere 
malen geprobeerd om de werk-
omstandigheden in de sector te 
verbeteren. Maar tot op heden 
zijn de problemen niet opgelost 
en blijft er grote onvrede bestaan 
onder tolken en vertalers. Dat was 
één van de redenen om een ‘offici-
ele’ sectie Tolken & Vertalers in het 
leven te roepen.’ 
 
ONVREDE 
De onvrede gaat over verschil-
lende zaken, zoals het aanbeste-
dingsbeleid van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid en de 
rigide en te lage tarieven, zoals 
opgenomen in het ‘Besluit Tarie-
ven in Strafzaken’. Ook het niet 
nakomen van de afnameplicht, 
door onder meer de IND, en de 
hoge kosten voor de verplichte 
Permanente Educatie zijn onder-
werpen waarover de sectie zich 
grote zorgen maakt. De meerder-
heid van de tolken en vertalers 
vindt het inkomen als zzp’er te 
laag om sociale premies, een ar-
beidsongeschiktheidsverzekering 
of pensioen te betalen. 
 
WERKGROEP 
De sectie is sinds vorig jaar actief 
en heeft van maart tot en met de-

cember een pilot gedraaid, waar-
bij verschillende activiteiten zijn 
ondernomen. Er is onder meer 
een symposium georganiseerd, 
waarbij een manifest met daarop 
de belangrijkste speerpunten 
werd overhandigd aan Sharon 
Gesthuizen, Tweede Kamerlid 
namens de SP. Ook was de sectie 
aanwezig op het talenfestival 
Drongo.  
 
BETERE WERKOMSTANDIG-
HEDEN 
‘Met de sectie ijveren we voor ver-
betering van de werkomstandig-
heden van de tolken en vertalers, 
waaronder betere tarieven, een 
level playing field en de ontwikke-
ling van een code voor goed op-
drachtgeverschap,’ zegt Van Hest. 
‘De resultaten van de pilot zijn 
positief. Er was best wat aandacht 
in media voor de ‘geboorte’ van 
de sectie en we hebben overleg 
gehad met TVCN en VVIN over de 
modelovereenkomsten.’ 
 
DRUK 
‘Ook hebben we deelgenomen 
aan een consultatieronde van 
ABDTOPConsult. Zij doen in 
opdracht van het ministerie van 
Justitie onderzoek naar de inzet 
van tolken. Verder hebben we 
overleg gehad met de SP over de 
uitwerking van het manifest en 
is een brief gestuurd naar Sharon 
Gesthuizen van de SP waarin de 

FNV Zelfstandigen telt zo’n 300 leden die werkzaam zijn als tolk en/of 
vertaler. Het gaat al langere tijd niet goed met de sector en daarom is in 
2016 de sectie Tolken & Vertalers opgericht. De sectie zet zich onder meer 
in voor betere tarieven en een eerlijker aanbestedingsbeleid.

doelstellingen zijn verwoord.’

‘Verder blijven we in gesprek met 
de Raad voor Rechtsbijstand/
Bureau Wbtv over de toetsing 
en nascholing en zullen we het 
inzetten van onbevoegde en 
ongekwalificeerde personen als 
tolk en/of vertaler kritisch blijven 
volgen en bestrijden.’ 
 
REALISTISCHE BELONING 
‘Daarnaast blijven we ook werken 
aan een realistische beloning 
voor tolk- en vertaaldiensten. 
Voor kwaliteit zal moeten worden 
betaald, zowel door de overheid 
als door het bedrijfsleven. Bij veel 
partijen hebben we onszelf dus al 
geïntroduceerd, op zoek naar een 
vruchtbare samenwerking.’

INHOUDELIJK 
In het komend jaar wil de werk-
groep Tolken & Vertalers meer 
inhoudelijke zaken bereiken 
en het scholingsaanbod verder 
verbeteren. 
Het belooft een druk jaar te 
worden, want het accent zal sterk 
liggen op het organiseren van de 
doelgroepen, het samenwerken 
met bevriende organisaties en het 
beïnvloeden van de politiek. De 
sectie heeft daarom vier werk-
groepen opgericht van waaruit 
verschillende activiteiten georga-
niseerd worden.

DE SPECIALE PAGINA VAN 
DE SECTIE TOLKEN & VER-
TALERS VIND JE OP: 
WWW.FNVZZP.NL ONDER 
HET KOPJE ‘OVER FNV ZZP’.
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TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

NIEUWE SECTIE TOLKEN & 
VERTALERS STELT ZICH VOOR



An-Akh Zaldoc is zelfstandig therapeut en 
opleider. ‘In mijn praktijk kijk ik niet alleen 
naar de klacht(en) maar ook naar de geest, 
de voeding, het woon-, werkklimaat, de 
aura en het energielichaam.’

TEKST: RIA HARMELINK  FOTO: NFP PHOTOGRAPHY
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‘IK DOE NU WAT IK 
GRAAG WIL DOEN’

In 1998 werd hij wakker in het ziekenhuis: een wake-up 



WIE: An-Akh Zaldoc, thera-
peut en opleider

BEDRIJF: ZINNITH, 
CENTRUM VOOR 
COMPLEMENTAIRE 
GENEESWIJZEN. 
WWW.ZINNITH.NL

Sanu Opleidingen voor Ge-
neeswijzen (SOG).  
WWW.SANU.NL

In zijn praktijk Zinnith werkt 
An-Akh volgens de vijf 
natuurgerichte principes: vol-
doende energie om weer tot 
herstel te komen, een goed 
werkende prikkeloverdracht, 
reiniging van het lichaam 
zodat het van geestelijke en 
stoffelijke ballast wordt ge-
zuiverd, vitaminen en voeding 
op maat en de bewustwor-
ding en erkenning van gevoel. 

'Voor de aanpak om de balans 
weer (terug) te vinden is een 
goede samenwerking tussen 
mij en mijn cliënten essenti-
eel. Na een uitgebreide intake 
stellen we in overleg een 
behandelplan op.

'Als bestuurder bij een vak-
bond had ik een leaseauto, een 
telefoon, een secretaresse en 
een goed managementsalaris. 
Ik ging ’s morgens om zeven uur 
de deur uit en kwam er vaak pas 
om elf uur ’s avonds weer in. Dat 
was mijn normale ritme. In 1998 
werd ik echter wakker in een 
ziekenhuisbed. En dan niet voor 

een gebroken been. Dat was een 
wake-up call. Ik realiseerde me 
dat ik dit werk niet voor de rest 
van mijn leven wilde doen.'

BEHANDELEN
'Hobbymatig was ik al bezig met 
natuurgeneeswijzen. Ik ben een 
opleiding gaan volgen, heb me 
aangesloten bij officieel erkende 
beroepsorganisaties en startte 
mijn praktijk voor complementai-
re geneeswijzen.' 
 
VERSCHILLENDE 
TECHNIEKEN 
'Om mensen te behandelen 
gebruik verschillende technieken 
en middelen die hun basis in de 
natuur hebben. 
Ik verdien een stuk minder, maar 
dat maakt me niets uit. Ik doe 
nu wat ik graag wil doen en voel 
me gelukkig. Dit levert veel meer 
energie op. Ik zal niet zeggen dat 
geld niet belangrijk is, want dan 
zou ik liegen. Maar voor mij is de 
basis of je ergens blij van wordt.'

SCHOLING BELANGRIJK
'Een groot deel van mijn inkomen 
gaat op aan vaste lasten. Ik huur 
een praktijk en omdat ik wil me 
blijven ontwikkelen besteed ik 
geld aan scholing. Mijn pensioen 
heb ik goed geregeld via een 
pensioenfonds. Voor mijn AOV 
heb ik me aangesloten bij een 
broodfonds. En dan zijn er nog de 
privélasten, ik heb een gezin en 
ben kostwinner.' 
 
INRICHTING 
'Ik geef ook geld uit aan de 
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inrichting van mijn praktijkruimte. 
Het is belangrijk dat niet alleen 
mijn cliënten zich er thuis voelen, 
maar ik ook. Drie jaar geleden 
heb ik een behandeltafel gekocht 
van massief hout die elektrisch 
hoog en laag kan. Dat was al tien 
jaar mijn wens, maar omdat die 
dingen zo duur zijn en ik vind dat 
je verantwoord moet investeren, 
duurde het zo lang.' 
 
KROPJE ANDIJVIE 
'In mijn vrije tijd lees ik, loop ik 
hard, fiets en skate ik. Allemaal 
hobby’s die niet heel veel kosten. 
Omdat ik gezond eten belang-
rijk vind en het ontspannend is 
om erin te werken, heb ik een 
moestuin. Vanmiddag rij ik er nog 
even langs om een krop andijvie 
op te halen.’

 
'IK VERDIEN NU EEN STUK 
MINDER, MAAR DAT MAAKT 
ME NIETS UIT. IK DOE NU 
WAT IK GRAAG WIL DOEN 
EN VOEL ME GELUKKIG.'

CURSUS OP LA PALMA
'In de toekomst wil ik het accent 
meer leggen op lessen en 
cursussen geven aan beroeps-
beoefenaars en consumenten, al 
zal ik altijd blijven praktiseren. In 
maart geef ik voor het eerst een 
cursus spiritualiteit en lichaams-
werk op het Canarische eiland 
La Palma. Een prachtige plek om 
met het werk iets neer te zetten. 
Als dat aanslaat wil ik dat verder 
uitbouwen.’



QUOTES & POST VAN LEDEN
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De organisaties van jongeren en 
ouderen in de pensioenwereld 
gaan samenwerken. Zij richten een 
gezamenlijk platform op, dat zich 
zal buigen over de inrichting van 
een nieuw pensioenstelsel.

REACTIE KO CORNELIS
In 1964 kreeg ik mijn eerste salaris 
bij de gemeente Vlissingen. Ik kreeg 
uitleg over mijn salarisstrookje: 
u bent nu aangesloten bij het 
ABP, hetgeen betekent dat u 
een waardevast pensioen zult 
krijgen gekoppeld aan de lonen 
van de ambtenaren, u mag na 40 
dienstjaren met pensioen en u 
krijgt 70% van uw laatst verdiende 
loon. Wat is er nog over van deze 
beloften?

Het wordt misschien tijd dat ook de vakbond tot 
het inzicht komt dat volledige werkgelegenheid 
geen haalbare kaart meer is, integendeel. 
Een basisinkomen voor iedereen is wellicht 
niet meer te voorkomen. Hiermee wordt al 
geëxperimenteerd in Finland. Het is ook niet 
te voorkomen dat het bedrijfsleven, dat voor 
het grootste deel verantwoordelijk is voor 
het vernietigen van arbeidsplaatsen, daaraan 
een bijdrage gaat leveren. De aandeelhouders 
moeten hun verantwoordelijkheid ook maar 
eens gaan dragen en niet de gemeenschap er 
voor het grootste deel voor laten opdraaien.
J.M. DE KONING

JONGEREN EN 
OUDEREN WERKEN 
SAMEN VOOR EEN 
GOED PENSIOEN

WERK IN 2030

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

@StaatsGuus  
Vandaag praten 
@BramvanOjikGL, 
@PieterHeerma, 
@bartvankent en 
@JohnKerstens
@FNV over een 
gelijk speelveld op 
de arbeidsmarkt 
#nalevenwerkt

@YoungUnitedNL   
Nederland word 
wakker! Jongeren 
krijgen valse start door 
#flexverslaving @fnv

RENÉ VAN DER PAS 
Niks, al tien jaar flexwerker. Morgen gaat mijn 
nieuwe WW-periode in na weer een tijdelijk 
contract dat na twee jaar eindigt. Flexcontrac-
ten zouden verboden moeten worden.

CHARLES HELMINK 
Zijn er weer verkiezingen op komst. Krijgen we 
deze rare verhalen weer te lezen en te horen. 
Hoop dat het kabinet erop wordt afgerekend.

SJAAN MEULDIJK 
Jaja, wat gaat het ineens goed, wie gelooft dat 
nog, als je 1 uur werk hebt word je niet meer als 
werkloos gezien, te gek voor woorden.

HET GAAT GOED: BIJNA 
EEN MILJOEN VACATURES 
ZEGT UWV. WAT MERK JIJ 
ERVAN?

De oplossing van de puzzel is: 
loyaal
Het FNV Magazine is echt speciaal!
Over Esther Vergeer of over ons 
pensioen
Het FNV Magazine is voor mij echt 
de kampioen
Een superblad voor leden van de 
procesindustrie,
Veel nieuwtjes en tips, wie wil dit 
nie!
PAUL DE GRAAF 

SUPERBLAD
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REACTIE PETER K
Geachte FNV, ik ben lid om als werknemer 
mijn belangen behartigd te zien worden. 
Net als ik zijn er zeer veel FNV-leden die 
het beleid van Trump wel zien zitten. Dus 
FNV, beperk je tot het behartigen van de 
belangen van je betalende leden.

REACTIE DIRK III 
Peter K, volgens mij ben je een van de 
weinigen die dit Trump-beleid steunt. Ik, ook 
betalend lid, steun het in ieder geval niet. En 
solidariteit is de basis van de vakbeweging, 
ook internationale solidariteit. Zonder 
solidariteit geen belangenbehartiging.

REACTIE GERARD M 
Dank je FNV. Het helpt dat naast het eigen 
belang het gezamenlijk belang bij ons een 
plaats heeft. Het recht om lid te zijn van een 
vakbond is niet vanzelfsprekend. Daarom 
is het goed dat we de werknemers in de 
USA steunen die of naar hun thuisland 
gaan of weer aan het werk willen gaan en 
terugkeren. Het is goed om sterk te staan 
tegen dit soort willekeur. Dank!

Er is volgens mij een manier om 
stabiliteit te creëren in Nederland 
en de arbeidsmarkt voorlopig te 
behoeden voor verval (race to 
the bottom), mensen met een 
uitkering fatsoenlijk te betalen 
en te behoeden voor armoede, 
en een manier om van flexwerk 
geen probleem te maken: de 
negatieve inkomstenbelasting 
(NIB). Dat is een progressieve 
inkomstenbelasting waarbij 
mensen beneden een bepaald 
inkomensniveau overheidshulp 
krijgen in plaats van belasting 
moeten betalen. Deze NIB zou 
voor iedereen gelden en alle 
andere overheidshulp zou dan 
worden afgeschaft.
Dan maakt het niet meer uit of 
je van een uitkering leeft, of van 
een klein loontje, zzp’er bent, ziek, 
werkloos, parttimer of oud: met 
NIB ben je altijd verzekerd van een 
basisinkomen. Dit brengt rust voor 
iedereen.
HERMAN BARTELS 

Zeer kritisch rapport gepresenteerd 
door de commissie-Joustra, die 
onderzoek deed naar de problemen 
bij de Belastingdienst.

REACTIE HLUBACH
Het beste kabinet van na de 
Tweede Wereldoorlog: zo zet Capo 
di Tuti Rutte zijn regering weg. 
Toch wrang dat dit kabinet zo veel 
mislukkingen heeft gekend. Nog 
nooit zijn zo veel ministers afge-
treden na evenzovele schandalen 
en mislukkingen. Was het niet de 
Fyra/de Teeven-deal/het belasting-
vraagstuk (en zo zijn er nog wel 
een aantal zaken te benoemen) die 
dankzij neoliberaal beleid verwor-
den zijn tot een potentiële bom. 
Falend beleid alom, alles voor de 
winst en de rest vergeten we maar. 

WERK IN 2030 (2)

ONDERZOEK 
BELASTINGDIENST

VERKLARING OVER 
DISCRIMINERENDE 
MAATREGELEN TRUMP

@FNV
Inspectie SZW moet 
steviger gereedschap 
hebben om 
arbeidsuitbuiting te 
stoppen.

@FNV Jong
Stages zijn voor 
tijdens school. 
Echte banen na je 
afstuderen. FNV 
Jong heeft succes 
met Meldpunt 
Stagemisbruik.

@FNV De 
#Packmanconstructie: 
Door werken zonder 
loon (oa bij PostNL) 
worden echteBanen 
opgegeten. 
#nalevenwerkt

Vicevoorzitter Catelene Passchier: 
‘De FNV heeft geen enkel begrip voor 
de discriminerende maatregelen van 
president Trump om mensen uit zeven 
moslimlanden niet langer toe te laten 
tot de Verenigde Staten.’



Een week vol outdoor activiteiten, muziek, kampvuur,
creatieve workshops, nieuwe vriendschappen en veel
gezelligheid. Ga je mee?

AANMELDEN DEELNEMER
Meld je aan voor deze gratis jongeren-
vakantie via onderstaande website.
Wacht niet te lang, want vol = vol!

AANMELDEN BEGELEIDER
18+ en ook zin om mee te gaan?
Meld je via onderstaande website
aan als vrijwilliger!

VOORWAARDEN DEELNEMERS
Je mag mee als je geboren bent in 2003, 2004 of 2005 en je (groot)ouder lid is van de FNV.

zomerkampfnv.nl

ZOMERKAMP
FNV

GRATIS
op vakantie
31 juli t/m 
5 augustus 

2017



58 1 103 45 9 1748 72 89 9526 78

HORIZONTAAL
1 parttimer - 9 balletje van suiker of stroop - 17 land 
in Azië - 18 wervelwind - 20 bedwelming - 21 Engels 
bier - 22 haardracht - 24 duurzaam - 26 roerhaak 
- 27 beperkt - 29 elektriciteitsdraad - 30 teil - 31 
grondtoon - 33 plant - 35 doorgedraaid - 36 bezit 
- 37 onder het bedoelde genoemd (Lat.) - 39 van 
achteren aanduiden - 41 certificaat - 42 bridgeterm 
- 44 dichterbij - 45 behoeftigen - 46 zangnoot - 47 
elk - 49 sportterm - 50 honende opmerking - 51 
godin van de verblinding - 52 plaats in Mauretanië 
- 54 vistuig, zegen - 56 weekdier - 57 onbeschaafd 
eten - 59 leeuw (Latijn) - 60 technisch ontwerp - 62 
spleet - 63 stellen - 66 Germaans schriftteken - 68 
onnozel persoon - 69 bouwmateriaal - 70 onderricht 
- 72 Joodse priester - 74 femtoseconde (afk.) - 75 
Zwitsers (Eng.) - 76 plaats in Australië - 78 land in het 
Midden-Oosten - 79 beek - 80 getand metselwerk 
- 82 lokspijs - 83 denkbeeldig - 85 voorzetsel - 86 
ontvangkamer - 88 knokploeg (afk.) - 89 hij die 
vordert - 90 drassig grasland - 92 niet groot - 94 
kapitein (afk.) - 95 medelijden - 97 oppervlakte, 
uitgestrektheid - 99 plaats in Overijssel - 100 
natuurgebied op Ameland - 101 afstammeling - 103 
verdieping - 104 natellen - 105 zeeman, matroos.

VERTICAAL
1 samenspraak - 2 loot - 3 plaats in Noord-Holland 
- 4 slingerplant - 5 provoceren - 6 Duitse hardheid 
(afk.) - 7 godin van de dageraad - 8 steenklomp - 10 
watergeest - 11 agrariër - 12 schel - 13 loofboom 
- 14 trosvrucht - 15 bewijs van onschuld - 16 
schoolbenodigdheid - 19 baarzengeslacht - 23 
maan van Saturnus - 25 zaad van een peulvrucht 
- 26 kaaskruid - 28 plant - 30 toren in Londen - 32 
doorzichtig garenweefsel - 34 patient - 36 godin van 
de vruchtbaarheid - 38 kalmeren - 40 gevestigd zijn - 
41 niet smal - 43 lengtemaat - 45 annuïteit (afk.) - 46 
... Laurel - 48 knaagdier - 50 wassen - 51 wiskunde-
onderdeel - 53 kruipend dier - 55 roem - 56 Arabisch 
schiereiland - 57 vuil - 58 nijver - 61 plaats in Oman 
- 62 huishoudelijk artikel - 64 plaats in Dongeradeel 
- 65 pelsdier, mink - 67 duiden,insinueren - 69 
plaats in Limburg - 71 biefstuk - 73 merk in het 
vaarwater - 75 slijtsel - 76 octrooi - 77 ... Haasse - 79 
namiddagdienst - 80 zanggroep - 81 bespieden - 84 
meisjesnaam - 85 deel van de trap - 87 niemendal 
- 90 hoofdstad van Zwitserland - 91 plaats in 
Wit-Rusland - 93 bekendheid - 95 rivier in Schotland 
- 96 bladgroente - 98 Turkse officierstitel - 100 
operatiekamer (afk.) - 102 graden (afk.).

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 
4-2016 was LOYAAL.

WINNAARS
€ 100: G. Fix in Wilsum; € 75: A. Mattele 
in Axel en J.H.H. Proper in Wenum Wiese; 
€ 50: J N. Samuel in Amsterdam,  

J.W. Versprille in Oostburg en  
A. Vuurens-de Leeuw  in Hagestein.

Stuur de oplossing van deze kruiswoord-
puzzel op een kaart of briefkaart (niet 
in een envelop) voor 15 april naar 
Redactie FNV, Postbus 9767, 3506 GT 
Utrecht met vermelding van je naam, 
lidmaatschapsnummer en adres. Of 
mail je 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

Sport gemakkelijk en voordelig via BFO
Sport heel eenvoudig en voordelig met BedrijfsFitnessOnline. 
Altijd korting op je abonnementsgeld, mooie extra’s en 
te gebruiken bij je eigen fi tnessclub. Tevens kun je via 
BedrijfsFitnessOnline ook een voordelig abonnement afsluiten 
voor je vrienden en familie.

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

Voordelig
naar de 

sportschool

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



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 ona ankelijke vereni- 
ging 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.

WE KOMEN OP VOOR JOUW 
BELANGEN

Volg ons online op facebook: www.
facebook.com/fnvzelfstandigen

Volg ons via Twitter:
www.twitter.com/fnvzzp

Onze website:
www.fnvzzp.nl
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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.

ZZP-SERVICE

FNV ZELFSTANDIGEN 
ONLINE

CONTACT MET ONZE 
LEDENSERVICE

Onze ledenservice is je eerste aan-
spreekpunt. Ook zorgt zij voor
de ledenadministratie en adminis- 
tratieve zaken. Heb je vragen over
je lidmaatschap, wil je lid worden of 
opzeggen, of heb je andere vragen. 
Onze ledenservice is van maandag 
tot en met donderdag van 9.00 tot 
17.00 en vrijdag van 8.30 tot 16.00 
uur bereikbaar op telefoonnummer 
088 -099 70 10. Mailen kan ook: lid@ 
fnvzzp.nl.

DIT ZIJN WE VOOR JE

Juridisch advies nodig voor je 
onderneming?
FNV Zelfstandigen heeft alle professione-
le 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 collectief als individu-
eel. 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.

ZZP Academy
We hebben een mooi aanbod trainingen, 
workshops en cursussen voor je samen-
gesteld. Voor leden vaak gratis, of tegen 
een gereduceerd tarief. Actuele vakken-
nis zorgt ervoor dat je als zelfstandig 
ondernemers flexi el kunt inspelen op 
kansen in de markt. 
  
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 ontwikkeld en wordt gege-
ven door de gespecialiseerde juristen 
van FNV Zelfstandigen. Deze cursussen 
sluiten aan bij de behoeften en wensen 
van zzp’ers. Andere cursussen, gericht 
op speci eke vaardigheden, zijn ontwik-
keld en worden gegeven door externe 
trai- ners. Deze trainers kennen de doel-
groep, waardoor het aanbod aansluit 
bij de vragen en dagelijkse praktijk van 
zelf- standig ondernemers. Op www.
fnvzzp.nl vind je onder ZZP Academy 
ons complete cursusoverzicht.

Soumaya Loukili 
Helpdeskmedewerker

Eileen Verboom 
Helpdeskmedewerker

Contracten en algemene 
voorwaarden
Contracten opstellen, het maken van 
algemene voorwaarden, informatie 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, 
zonder tussenkomst van externen.  

at is wel zo jn, 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 ondernemerschap. 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).

JURIDISCH ADVIES

ONZE KENNIS, JOUW VOORDEEL

CURSUSSEN EN TRAININGEN
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1 WAT VOOR WERK DOE JE?
‘Ik ben als trainer/coach en projectadviseur al bijna 
twintig jaar werkzaam op het gebied van emanci-
patie, participatie, diversiteit en onderwijs.’

2 WAAROM BEN ACTIEF BIJ FNV 
ZELFSTANDIGEN?
‘Ik wil een sterke vereniging met een duidelijk pro-
fiel en een breed divers netwerk bewerkstelligen.’

3 WAT VIND JE BELANGRIJK OM AAN 
LEDEN MEE TE GEVEN?
‘Wij mogen trots zijn op FNV Zelfstandigen. Zij 
levert een belangrijke bijdrage aan een duurzame 
verbinding met zelfstandigen.’

4 WAT DOE JE ALS ACTIEF LID?
‘Ik behartig op een verantwoordelijke manier de 
specifieke belangen van de leden.’

 5 WAT DRIJFT JOU? 
‘Ik wil graag verbindingen leggen tussen mensen 
en organisaties. Ik denk in kansen en niet in belem-
meringen.’

GUILLAUMINE NELOM (66) is pedagoge en 
sinds 1998 is directeur van bureau Nelom 
Consultancy. In 2013 werd ze lid van de Raad 
van Beheer van FNV Zelfstandigen.

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘IK DENK IN 
KANSEN’




