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Persoonlijke 
gegevens: 
 
 
 
 
 
 
 
Naam                        
Vestigingsplaats 
Leeftijd 

 
 
 
Mevrouw Ina Şabanoğlu 
Apeldoorn 
57 
 

 
Achtergrond: 
 
• Zelfstandige sinds: 

 

 
 
 
2012 

• Actief in 
vakgebied/branche: 

Consultancy/Training/Coaching ogv Persoonlijk Leiderschap/Persoonlijke 
Verandering. Daarbij heb ik kennis en ervaring met interculturele settings. 

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

CoachLoper, Apeldoorns Bussiness Collectief, Mobilé, Golden Flower Tai 
Chi Ass. 
 
 

• Vrijwilligerswerk, 
andere 
maatschappelijke 
ervaring: 

Initiatiefnemer TransitionTown Apeldoorn, RepairCafé Apeldoorn, 
TransitionTuin Apeldoorn. Deze afgestoten om eigen bedrijf op te zetten. 

 
Motivatie: 

 
 

Lid van FNV 
Zelfstandigen omdat 
…? 

Ik al lid was van FNV sinds ongeveer 1995 en daarna ondernemer werd 
– logische opvolging. 

Kandidaat voor 
Sectorraad omdat…? 

Ik had er niet over nagedacht, maar toen Guillaumine Nelom mij vroeg en 
bleek dat de sectorraad over ‘beleid’ gaat ben ik gaan nadenken. 
Inderdaad ervaar ik weer ruimte om vrijwilligerswerk te doen. En wat is er 
mooier dan bezig te zijn voor de sector waarin je zelf actief bent: 
Zelfstandigen.  Er speelt een aantal zaken die om goede regelingen 
vragen.  

Vindt het voor 
zelfstandigen belangrijk 
dat…? 

- ze in NL de ruimte krijgen om te ondernemen 
- bij het starten de ‘ondernemers’ kunnen ondernemen, terwijl de 
‘gedwongen zelfstandigen’ (bijv. via UWV of na ontslag uit eigen baan - 
zoals bij postbezorging en verzorging)  ofwel een oriënterend  i.c. 
begeleid voortraject hun positie kunnen bepalen ofwel alsnog de 
benodigde skills kunnen ontwikkelen: zowel qua vaardigheden als qua 
mentale instelling (persoonlijke ontwikkeling). 
- er een op hen afgestemd systeem komt voor (vrijwillige) 
pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
- dat het SOFI-nr niet meer herkenbaar noch afgeleid kan worden uit het 
BTW-nr. Tot nog toe gaat ’t goed maar er komt een moment dat 
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zelfstandigen daardoor onaangenaam en volledig nodeloos in de 
problemen geraken via het internet.  
- dat er een mindset-verandering komt bij zowel zelfstandigen als 
(potentiële) opdrachtgevers aangaande de tariefstelling door 
zelfstandigen, nl dat geaccepteerd en begrepen wordt dat zelfstandigen 
behalve hun tarief en onkosten ook opslagen doorberekenen voor 
verzekeringen voor bijvoorbeeld ongevallen, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, pensioen. 
- dat de wet DBA zó wordt vormgegeven dat opdrachtgevers niet meer 
huiverig zijn maar ook zelfstandigen niet met een administratieve last 
worden opgezadeld. Bewijslast bij de Belastingdienst. 
- Bovenstaande acht ik de belangrijkste maar is geen uitputtende lijst. 
 
VOOR DE FNV ZELF vind ik het belangrijk dat de Sector Zelfstandigen 
herkenbaar is, voor ondernemers, én de politiek, én intern binnen de 
organisatie. Zelfstandig ondernemers zijn een andere doelgroep met een 
andere denkcultuur dan werknemers. Zelfstandigen vragen iets anders in 
wijze van benadering, communicatie en aard van belangenbehartiging, 
vooral als de bedrijfsomvang groter is dan die van (vooral individueel 
werkende) zzp-ers. Zelfstandigen laten zich niet in eenzelfde vakje 
duwen als werknemers. Wanneer de FNV dat wel van ze vraagt zullen 
vooral de niet-zzp-ondernemers zich er niet meer thuis voelen en de FNV 
verlaten. 
Hoewel er uiteraard geen verschil in existentiële waardering mag zijn 
tussen zelfstandigen en werkenden in loondienst, willen zelfstandigen als 
zodanig worden aangesproken en zijn ze met een term als ‘werkenden’ 
doorgaans niet tevreden. Immers deze term staat teveel in relatie tot niet-
werkenden, en dat zijn zelfstandigen allerminst. 
De positie van de FNV sector Zelfstandigen kan worden verstevigd en 
beter bekend raken door allereerst het activiteitenaanbod en 
daaruitvolgend de PR te ontwikkelen. Van het ZZP-Café kan écht iets 
gemaakt worden dat  
a) startende ondernemers aanspreekt, en b) ook voor de ervaren 
zelfstandige een vanzelfsprekend aanspraakpunt en vraagbaak is.  
Verder zijn er uiteraard legio mogelijkheden tot overleg met andere 
verbanden die zich bezighouden met (helpen ontwikkelen van) 
zelfstandig ondernemerschap. Denk aan Kvk, banken, 
bedrijfsverzamelgebouwen, universiteiten, etc. Hier kunnen vele 
waardevolle signalen voor beleidsontwikkeling worden opgepikt, alsmede 
natuurlijk bekendheid aan de FNV Sector Zelfstandigen worden gegeven 
en leden worden geworven.  

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

 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/inasabanoglu/  
Twitter: @InaSaba  
FB: privé: https://www.facebook.com/ina.sabanoglu.1 
FB Zakelijk: https://www.facebook.com/naaressentie/ 
Website: www.naar-essentie.nl  
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