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Persoonlijke gegevens: 

 
Naam 
Vestigingsplaats 
Leeftijd 
 

 
 
 
Mevrouw Madelein Holm 
Maarssen 
60 jaar 
 

 
Achtergrond: 

 

• Zelfstandige sinds: 
 

 
 
 
1998 

• Actief in vakgebied/branche: Interim management / marketing 

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

OSV, FNV zelfstandigen 

• Vrijwilligerswerk, andere maatschappelijke 
ervaring: 

Cliëntenraad zorginstelling 

 

Motivatie: 
 
 

Lid van FNV Zelfstandigen omdat …? Ik een rechtsbijstandverzekering wilde 

hebben! 

Kandidaat voor Sectorraad omdat…? Ik gevraagd ben 

Vindt het voor zelfstandigen belangrijk dat…? We genoeg werk houden 

 

Meer informatie: 

 

(LinkedIn, Twitter, Facebook, website) 
 

 
 
linkedin.com/in/madelein-holm-4633352 
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Maarssen, oktober 2017 

 
Beste leden van FNV zelfstandigen, 
 
Mijn naam is Madelein Holm en net als u ben ik zelfstandige. U kunt en mag op mij stemmen 
om u te gaan vertegenwoordigen in de sectorraad van FNV Zelfstandigen. 
 
Door Guillaumine Nelom ben ik gevraagd deel te gaan nemen in de raad omdat zij aftreed en 
omdat zij vindt dat er te weinig vrouwen in de raad deelnemen. 
 
Tja, te weinig vrouwen, dat is gek in 2017 dus dat wilde ik wel zien. Het is echt waar een 
mannenwereld die sectorraad van FNV zelfstandigen. Dus dat is een speerpunt, de 
vrouwelijke kijk op de wereld onder de aandacht brengen in de sectorraad. Diversiteit brengt 
succes weten we al een tijd. 
 
Verder denk ik dat het goed is om zelf een steentje bij te dragen als je commentaar hebt. En 
commentaar op het regeringsbeleid over ons als zelfstandigen heb ik zeker. Ze maken het 
ons lastig om werk te vinden en te houden. Wellicht dat het met het nieuwe kabinet beter 
wordt maar dat moet nog blijken. Onze zelfstandigheid in Nederlandse regelgeving 
bestendigen, en onze stem daarover laten horen is voor mij ook een speerpunt in de 
sectorraad. 
 
Binnen de FNV kan er ook nog wel wat verbeteren in de beeldvorming van zelfstandigen want 
wij zijn geen concurrenten van de vaste werknemer maar extra handen die tijdelijke 
ondersteuning bieden en dus ook weer weggaan van een werkplek. Daar duidelijk over 
communiceren binnen de sectorraad lijkt mij ook een speerpunt. 
  
Als interim manager, duizendpoot, ‘regelaar’ werk ik sinds 1998 zelfstandig en dat doe ik met 
veel plezier. Mocht u vinden dat ik u kan vertegenwoordigen dan is het tijd om op mij te 
stemmen. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Uw mening hoor ik heel graag dus ik verzoek en moedig u aan om op de bijeenkomsten van 
FNV zelfstandigen uw gezicht te laten zien en mij te laten weten wat uw mening is. Hoe beter 
ik weet wat er leeft hoe beter ik u kan vertegenwoordigen en uw belangen over het voetlicht 
kan brengen. Dus graag tot binnenkort! 
 
Vriendelijke groeten 

 
Madelein Holm 
success4all®	


