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Persoonlijke gegevens: 
 
Naam 
Vestigingsplaats 
Leeftijd 
 

 
 
 
Mevrouw Irene Boezerman 
Amsterdam 
57 jaar 
 

 
Achtergrond: 
 
• Zelfstandige sinds: 

 
 
 
Zelfstandige sinds 2013 
Wat doe ik? 
Expert in het helpen oplossen van 
kwaliteits- en compliance vraagstukken 
met als doel gelukkige relaties en 
prestatieverbeteringen van mens en 
organisatie op de gebieden Kwaliteitszorg, 
Arbo/veiligheid- Milieuzorg en 
Voedselveiligheid. ISO-standaarden en 
overeenkomstige certificeringen kunnen 
daarbij als ondersteunende instrumenten 
dienen om de bedrijfsrisico’s te beheersen 
en de continuïteit van organisaties te 
waarborgen. 
 

• Actief in vakgebied/branche: Consultancy/Interimmanagement maak- en 
verplaatsindustrie 

• Lid van welke beroeps- / branche-
organisaties, netwerken enz.: 
 

Stichting ZZP/ Kwaliteitskring NH/ MKB 
Nederland 

• Vrijwilligerswerk, andere maatschappelijke 
ervaring: 

Heden 
Coach bij Qredits, programmamaker lokale 
radio te Amsterdam; radio MART.  
 
Verleden 
Ervaring als bestuurder/deelnemer in 
diverse lokale organisaties: Stichting 
SurAnti Penningmeester/ vice voorzitter, lid 
Deelnemersraad Pensioen maatschappij 
St. SPNG, penningmeester zangvereniging 
Survival Singers, 
medezeggenschapsraden basis- en 
middelbaaronderwijs. 

 
Motivatie: 

 

Lid van FNV Zelfstandigen omdat …? Als lid van FNV Zelfstandigen, vind ik het 
belangrijk dat de belangen van 
zelfstandigen worden behartigd vanuit een 
visie die zelfstandigheid omarmd. In mijn 
loondienstverband ben ik destijds (t/m 
2012) als lid van de FNV zeer tevreden 
geweest over het werk van de FNV voor 
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(niet) werkenden in loondienst. Dit heeft 
ertoe geleid dat ik mij bij FNV 
Zelfstandigen aansloot toen ik ondernemer 
werd. Nu in 2017 is mijn verwachting als lid 
van sector FNV Zelfstandigen dat de 
sector de stem is naar alle betrokken 
partijen onder andere de politiek, SER en 
andere stakeholders die streeft naar 
verbinding, gelijkwaardigheid en 
rechtvaardigheid voor alle groepen 
zelfstandigen in een vrije, democratische 
omgeving. 
 

Kandidaat voor Sectorraad omdat…? Met mijn kandidatuur wens ik graag een 
bijdrage te leveren aan het uitdragen van 
de beleidsvisie en strategie voor de sector 
FNV Zelfstandigen. De reden hiervoor is 
dat ik hiermee mijn visie op het zelfstandig 
ondernemerschap kan delen en opkomen 
voor de belangen van alle zelfstandigen, 
natuurlijk binnen de kaders van het 
algemene FNV- en zelfstandigenbelang, 
waarbij de kernwaarden altijd ten 
grondslag liggen. Daarbij wens ik positief 
bij te dragen aan de groei van de sector 
FNV Zelfstandigen door de toegevoegde 
waarde van de sector ook bij de 
zelfstandigen in de bovenbouw onder de 
aandacht te brengen. Sector FNV 
Zelfstandigen “de vertrouwenspartner 
verenigd voor en door alle groepen 
zelfstandigen in de samenleving!” 
 
Voor zelfstandigen is een duidelijke visie 
belangrijk die de meerwaarde van de 
sector en het zelfstandig 
ondernemerschap voor “alle” zelfstandigen 
bekrachtigt. 
 
Dat zelfstandigen zich collectief bundelen 
om hun positie en plek bij alle betrokken 
partijen en op de markt voor werkenden 
positief kunnen beïnvloeden en 
veiligstellen. 

 
Vindt het voor zelfstandigen belangrijk dat…? 

 
Dat alle zelfstandigen die een eerlijke 
bijdrage leveren aan de groei en bloei van 
BV Nederland op een rechtvaardige, 
gelijkwaardige, vrije en democratische 
wijze inkomen genieten in Nederland, 
maar ook in de Europese Gemeenschap. 
Het sociaal-maatschappelijke belang dient 
daarbij ten grondslag te worden gelegd 
voor die groepen zelfstandigen die daar 
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behoefte aan hebben en misbruik van 
deze groep moet stevig worden 
aangepakt. Het uitgangspunt moet zijn: 
“Vrijheid door een bewuste keuze voor 
zelfstandigheid in een continu 
moderniserende samenleving!” 
 

 
Meer informatie: 
 
(LinkedIn, Twitter, Facebook, website) 
 

 
https://www.linkedin.com/feed/ 
 

 


