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‘TOCH EEN 
UITKERING 
IS MOOI 
MEEGENOMEN’

Gerechtigheid voor zwangere 
zelfstandigen



1 WAAROM BEN JE LID GEWORDEN?
‘Ik wilde het eigenlijk al langer. Mijn collega 

Leendert had het me gevraagd en mijn vriend en 

eveneens collega Gerard is ook vakbondslid. Maar 

het kwam er steeds niet van. Ik stelde het steeds uit 

omdat het thuis niet helemaal lekker liep tussen mij 

en mijn ouders.’

2 IS HET NU WEER GOED TUSSEN JULLIE?
‘Ja, al lang. Zeker een jaar. Maar toen ik me onlangs 

ziek wilde melden, geloofden ze dat op het werk 

niet. Ze dachten dat ik weer ruzie had met mijn 

ouders en daarom niet wilde komen. Ik kreeg mezelf 

gewoon niet ziek gemeld. Maar ik was wel degelijk 

écht ziek.’

3 EN TOEN?
‘Toen ik weer beter was heb ik Leendert verteld 

hoeveel moeite ik heb moeten doen om me ziek 

gemeld te krijgen. Hij stelde voor dit te gaan 

bespreken met mijn leidinggevende en degene 

die over de ziekmeldingen gaat. Leendert is lid 

van de FNV Bedrijfsledengroep en probeert samen 

met collega’s zaken op te lossen die spelen op de 

werkvloer. Toen is het gelukkig allemaal toch nog 

goed gekomen.’

4 WAT VERWACHT JE VAN DE BOND?
‘Dat weet ik eigenlijk niet. Daar heb ik nog niet zo 

goed over nagedacht. Ik weet wel dat werken in 

de sociale werkvoorziening er niet gemakkelijker 

op wordt. Ik denk dat het dan goed is om de bond 

achter je te hebben. Bijvoorbeeld wanneer je 

dingen voor elkaar wilt krijgen. En in het geval 

van geweigerde ziekmeldingen is de bond ook wel 

handig, weet ik nu.’

CHRISTINA FOEDERER (20) werkt op de 
inpakafdeling van sociaal werkbedrijf DSW 
in Zoetermeer. Onlangs heeft ze zich als lid 
aangemeld bij FNV Overheid.

TEKST RONALD DE KREIJ  BEELD JAN LANKVELD

NET LID
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‘BOND HANDIG BIJ
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ZET DAT DING UIT! 
De smartphone is of een noodzakelijk kwaad 
of de levensader naar de buitenwereld. Maar 
we kunnen er geen afscheid van nemen. 
Met het gevolg dat we massaal lijden aan 
technostress!

LEON VERDONSCHOT 
De documentaire over het Schoonmakers
parlement van de FNV is een ode aan de 
schoonmakers. Verdonschot: ‘Ik heb een 
ouderwetse vakbondsfilm gemaakt.’

DE SECTORRAAD 
Sinds FNV Zelfstandigen vorig jaar fuseerde 
met de FNV heeft de vereniging een 
sectorraad, gekozen door de leden. Een 
gesprek met Irene en Bert die nieuw zijn in 
de raad.

MARIAN ‘PROKKELT’ 
‘Alle mensen moeten mee kunnen doen in de 
samenleving’, zegt Marian Geling. ‘Door te 
‘prokkelen’ en zo prikkelende ontmoetingen 
te hebben’.

5 VALKUILEN 
Succesvol ondernemen gaat met vallen en 
opstaan. Maar van fouten kun je leren, zeker 
als je ze in je portemonnee voelt.
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IN DIT NUMMER VOORWOORD

FNV MOMENT 
In het Hilversumse Beeld en Geluid kwamen 
half februari leden bijeen om te praten over 
het zelfstandigenbeleid van de FNV. 
PAG 08

ZO ZIT DAT
Lekker hoor, een warme 
hap thuis laten bezorgen. 
Maar de koeriers worden 
uitgebuit en betalen de 
rekening. PAG 20

GERECHTIGHEID
‘Het is niet eerlijk dat 
je tien jaar geleden als 
zzp’er geen zwanger
schapsuitkering kreeg’, 
zegt Bettine.
PAG 16

RECHTVAARDIGHEID
Tolk Lienke Tegelberg: ‘We 
zullen door de politiek en 
regering moeten worden 
erkend’.  PAG 14

OP GESPREK IN DEN HAAG
Voor je ligt de eerste editie van FNV Zelfstan
digen Magazine van dit jaar. En we gaan alweer 
richting de lente, de dagen worden langer en het 
wordt langzaam weer wat warmer. Tijdens de 
koude februarimaand hebben we met veel plezier 
ledenbijeenkomsten in Hilversum, Groningen en 
Den Bosch georganiseerd. Daar gingen we met 
leden in gesprek over het beleid dat de FNV heeft 
ten aanzien van zelfstandigen. Als FNV pleiten we 
voor een eerlijke arbeidsmarkt voor alle werken
den, met goede tarieven voor zelfstandigen, zodat 
je een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt 
afsluiten en een goed pensioen kunt opbouwen. 
En dat waren onze leden met ons eens. De punten 
die we daarbij aangedragen kregen, nemen we 
natuurlijk mee in onze gesprekken in Den Haag, 
die we komende maanden met minister Koolmees 
en andere beleidsmakers hebben. We houden je 
daar vanzelfsprekend via onze website en email
nieuwsbrief van op de hoogte.  
Op pagina 42 van dit magazine lees je wat ons 
recente gesprek met de minister opleverde. Verder 
hopen we, rond de verschijningsdatum van dit ma
gazine, alle 20.000 vrouwen in Nederland verder 
te kunnen helpen met zwangerschapsuitkering, 
waarop ze bijna tien jaar na dato nog recht 
hebben. Ken je vrouwen die als zzp’er in de periode 
tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 één of meer 
kinderen hebben gekregen? Vraag hen dan zich 
bij ons te melden, zodat we alsnog die zwanger
schapsuitkering voor hen kunnen aanvragen. In dit 
nummer een interview met Bettina, een van de da
mes die zich vanaf het begin hard heeft gemaakt 
voor die zwangerschapsuitkering. Verder een 
inspirerend interview met Marian Geling, initiatief
neemster van Prokkel, prikkelende ontmoetingen, 
interviews met twee nieuwe sectorraadsleden. 
Geniet van het voorjaar!

MARJAN VAN NOORT
MANAGER ECZ 
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70 procent van de vrouwen en  

61 procent van de mannen 

lijdt aan nomofobie (No 

Mobile Phobia): de angst 

om niet bereikbaar te zijn. 

Zij ervaren symptomen 

als zweten, een verhoogde 

hartslag en zelfs 

paniekaanvallen. Daarnaast 

kunnen zes op de tien 

mensen het niet uithouden 

om langer dan een uur hun 

telefoon niet te checken. 

ARBEIDSTIJDENWET
Naast de angst onbereikbaar 

te zijn, bestaat er nog 

een ander fenomeen: 

technostress. Bij technostress 

raak je juist gestrest van het 

constant bereikbaar móéten 

zijn. Alleen al het idee dat je 

DE SAMENLEVING

De mobiele telefoon heeft 

ervoor gezorgd dat we altijd 

en overal bereikbaar zijn. Apps 

zoals Snapchat, Facebook 

en WhatsApp maken daar 

handig gebruik van. Ze trekken 

constant onze aandacht, 

bijvoorbeeld door te laten 

zien hoeveel berichten je hebt 

ontvangen sinds je de laatste 

keer online was. Het gevolg: we 

zitten uren op onze telefoon 

te turen. Dagelijks kijken we 

er gemiddeld tussen de 150 en 

220 keer op. Aardig detail: we 

zitten langer op de wc sinds we 

onze mobiele metgezel in de 

broekzak hebben. 

NO MOBILE PHOBIA
We kunnen veilig stellen dat 

smartphones verslavend zijn.  

ZET DAT 
DING UIT!

Verslaafd aan onze smartphone

De smartphone is voor de één een 
noodzakelijk kwaad, voor de ander de 
levensader naar de buitenwereld. Maar 
afscheid nemen van dit stukje techniek 
kunnen we niet meer. Met het gevolg 
dat we massaal lijden aan technostress.

TEKST FRANK SMIT BEELD XF&M

Constant 
bereikbaar zijn 
is belastend 
en kan slecht 
zijn voor je 
gezondheid

telefoon over kan gaan, zorgt 

voor stress. Niet iedereen wil 

en kan aan de verwachting 

voldoen om altijd meteen te 

reageren. Tegelijkertijd willen 

we niets missen. De telefoon 

uitzetten is dus geen optie. 

De scheidslijn tussen werk 

en privé vervaagt door 

de smartphone. Aan de 

ontbijttafel check je je 

werkmail en tijdens het werk 

pleeg je een privételefoontje. 

‘Het voordeel daarvan is 
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dat je je tijd flexibeler kunt 

inrichten’, zegt Jessica van 

Ruitenburg, beleidsadviseur 

Arbeid & zorg bij de FNV. 

‘Er is niets mis met buiten 

werktijd een keer een mail 

of telefoontje voor het werk 

beantwoorden, zolang het 

niet te veel wordt. Je moet 

zorgen voor een goede balans 

tussen privé en werk. Jongeren 

hebben daar moeite mee. Maar 

je hebt er als werknemer zelf 

zeggenschap over. Het moet 

DE SAMENLEVING

niet zo zijn dat het als een 

verplichting voelt, omdat je 

leidinggevende of collega’s dat 

van je verwachten.’

In Frankrijk is onlangs 

wettelijk vastgelegd dat 

vakbonden en werkgevers 

afspraken moeten maken over 

(on)bereikbaarheid buiten 

werktijd. Van Ruitenburg: 

‘Zo’n wet is in principe niet 

nodig in Nederland, omdat 

in de Arbeidstijdenwet al is 

bepaald dat een werknemer 

38
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60

procent van de 
medewerkers gebruikt 
zijn telefoon op de wc

procent van de 
medewerkers stuurt 
tijdens vakantie 
werkgerelateerde 
mailtjes en appjes

procent van de 
werknemers heeft een 
burn-out gehad

procent van de 
werknemers checkt 
dagelijks minimaal zes 
keer werkgerelateerde 
berichten na werktijd

procent van de 
werkgevers wil dat hun 
werknemers buiten 
werktijd bereikbaar zijn

per dag recht heeft op 11 

uur onafgebroken rust. Wil 

de werkgever dat je buiten 

werktijd wel bereikbaar 

bent, dan kunnen daar 

afspraken over worden 

gemaakt in de vorm van een 

consignatiedienst (ook wel 

pieper-, piket- of wachtdienst). 

Maar ook daar zitten 

beperkingen aan en je moet 

er extra voor worden beloond, 

als compensatie voor het 

ongemak.’
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DE SAMENLEVING

medewerkers er voor kiezen 

om tijdens vakantie ontvangen 

e-mails direct te laten wissen. 

Mercedes-Benz wil hiermee 

voorkomen dat de werknemer 

bij terugkomst een overvolle 

mailbox heeft. In het 

Amerikaanse Silicon Valley, 

waar technologiereuzen zoals 

Apple zijn gevestigd, worden 

zelfs digital detox camps 

georganiseerd. Daar kun je je 

telefoon en laptop inleveren om 

tot rust te komen.

De werkgever 
moet zorgen 
voor voldoende 
rusttijd

BURN-OUT
Constant bereikbaar zijn is 

belastend. Het gaat ten koste 

van je vrijetijdsbesteding en 

het kan negatieve gevolgen 

hebben voor je gezondheid. 

Sinds de smartphone zijn 

intrede deed is het aantal 

mensen met een burn-out 

gestegen. Werkgevers die van 

hun personeel verwachten dat 

zij in hun privétijd bereikbaar 

zijn, werken die stijging in 

de hand. Daardoor stijgt het 

ziekteverzuim en ervaart ook de 

baas de negatieve gevolgen. 

Dat was voor diverse bedrijven 

reden om actie te ondernemen. 

Deutsche Telekom staat 

in de weekenden geen 

werkmailverkeer toe. 

GEEN MAIL NA WERKTIJD
Volkswagen verbiedt het 

versturen van e-mails via 

werktelefoons tussen 18.15 en 

07.00 uur. BMW noteert de tijd 

die mensen buiten werktijd 

besteden aan het versturen 

van bijvoorbeeld werkmails 

als overuren. Mercedes-Benz 

gaat nog een stapje verder. 

De autoproducent vindt het 

belangrijk dat werknemers 

ook tijdens vakantie voldoende 

rust nemen. Daarom kunnen 

VERSLAAFD AAN DE SMARTPHONE

Grenzen 
stellen

ik dat mijn baas verwacht 

dat ik bereikbaar ben? Veel 

mensen hebben het idee dat 

hun werkgever wil dat zij in 

hun vrije tijd doorwerken, 

terwijl dat helemaal niet zo 

hoeft te zijn. Twijfel je? Vul 

niet in voor een ander, maar 

ga het gesprek aan met je 

baas en collega’s. Geef daarbij 

ook je eigen grenzen aan. 

En doe eens gek: zet thuis je 

werktelefoon uit, de wereld 

zal echt niet vergaan.

De werkgever moet zorgen 

voor voldoende rusttijd. 

Een leidinggevende kan 

daarin een voorbeeldfunctie 

vertolken. Als hij buiten 

werktijd niet bereikbaar is 

en geen berichten stuurt, 

vermindert dat ook de 

verwachtingen bij de 

medewerkers. Maar een 

betere wereld begint bij jezelf. 

Stel jezelf eens de vraag: 

verwacht mijn baas dat ik 

bereikbaar ben? Of dénk 

FNV MAGAZINE6
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23
uur en 16 minuten per 
dag zitten we gemiddeld 
op onze telefoon

minuten duurt het 
voordat je weer 
geconcentreerd bent, 
nadat je bent afgeleid 
door een e-mail of bericht

DE SAMENLEVING

Doe eens 
gek en 
zet je 
werkmobiel 
thuis 
gewoon 
lekker uit

VERSLAAFD AAN DE SMARTPHONE

Heb je wel eens stilgestaan 
bij de tijd die jij dagelijks 
besteedt aan je mobiele 
telefoon? In de appstores 
van Android en Apple zijn 
verschillende apps te vinden 
die je gebruik bijhouden. Het 
kan je helpen om je bewust 
te worden van je mobiele 
activiteit. Zit je uren per dag 
aan je telefoon gekluisterd? 
Dan is het tijd om te detoxen. 
Dat is een stuk lastiger dan 
je misschien denkt. Veel 
mensen zijn onbewust 
verslaafd aan hun smartphone. 
Je moet dus afkicken en 
jezelf heropvoeden. Deze 
tips kunnen je helpen om je 
mobiele gebruik te minderen:

 •  Gebruik een aparte telefoon 
voor je werk. Zet de telefoon 
uit zodra je thuis bent. Zo 
help je de werk-privébalans 
een handje.

 •  Laad je telefoon pas op 
wanneer hij leeg is. Om de 
batterij te sparen, word je 
een stuk selectiever in je 
gebruik.

 •  Deel privileges uit. Wie 
verdient een directe reactie 
en welke personen kunnen 
wel even wachten? Zet 
bijvoorbeeld in Whatsapp de 
meldingen van die laatste 
groep op stil. 

 •  Doe iets. Ga met je kinderen 
op pad of spreek af met 
vrienden. Afleiding is het 
beste medicijn en het 
versterkt direct je onderlinge 
band.

 •  Apps verwijderen. Hoeveel 
apps op je telefoon zijn nu 

echt nuttig? Verwijder de 
apps waar je te veel tijd aan 
besteedt, zoals spelletjes. 
Gooi ook de Facebook-app 
weg en gebruik in plaats 
daarvan Facebook in je 
browser. Die werkt net 
zo goed, maar de extra 
handeling zorgt ervoor dat 
je toch twee keer nadenkt 
voordat je naar de site 
toegaat. 

•  Zet je dataverkeer en wifi 
uit. Voortaan bepaal jij 
wanneer je smartphone 
de berichten binnenhaalt. 
Spreek met jezelf af dat je 
bijvoorbeeld elke twee uur 
het dataverkeer even aanzet. 
Telefoontjes komen wel 
gewoon binnen, dus als er 
echt iets aan de hand is, blijf 
je bereikbaar.

 •  Zet het geluid van je telefoon 
harder. 70 tot 80 procent 
van de smartphonebezitters 
heeft wel eens het idee 
gehad dat zijn telefoon 
rinkelde of  pingde, terwijl 
dit niet het geval bleek. We 
willen heel graag een bericht 
ontvangen en dus staan je 
hersenen op scherp om die 
signalen op te vangen. Het 
gebeurt daarom wel eens 
dat een geluid dat lijkt op 
de melding van je telefoon, 
door de hersenen verkeerd 
wordt vertaald. Zet je je 
beltoon harder, dan neemt de 
foutmarge af.

Afkicken 
van je mobiel
Help jezelf opnieuw op te voeden!

FNV MAGAZINE 7
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In Mediacentrum Beeld & Geluid in Hilversum, de Mediacentrale 
in Groningen en in het FNV regiokantoor in Den Bosch kwamen in 
februari zelfstandige leden van de FNV bijeen om te praten over het 
FNV-beleid ten aanzien van zelfstandigen. Alle aanwezigen waren het 
erover eens: er moeten mogelijkheden komen voor zelfstandigen om 
een goed pensioen af te kunnen sluiten en zich te kunnen verzeke-
ren tegen arbeidsongeschiktheid. ‘We kregen overwegend positieve 
reacties op het visiedocument’, zegt beleidsadviseur en bestuurder 
zelfstandigen Irene van Hest. ‘De leden waren kritisch op de toon, maar 
positief op de inhoud’. Wie er niet bij kon zijn, had de mogelijkheid om 
het gesprek in Beeld & Geluid live te volgen via de Facebookpagina van 
FNV Zelfstandigen. 

LIVE VANUIT 
BEELD & GELUID
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DIENDERSTWEE GENERATIES

TEKST PETER VAN DER AA  BEELD PAUL REMMELTS

‘ POLITIEWERK  
IS EEN  
ROEPING’
Flikken Deventer. Rosa en Jan 
vertegenwoordigen twee generaties 
‘blauw’ op straat. Zij houdt zich bezig 
met het politiewerk van de toekomst. 
Hij zit in de ondernemingsraad. En, om 
grappenmakers voor te zijn: ‘Ik neem altijd 
zelf mijn broodtrommeltje mee.’  

Bij de politie! Het was ooit een 

jongensdroom maar veertig jaar 

geleden was Jan Hoentjen (60), 

na mavo en meao, toch echt op 

weg naar een loopbaan in de 

verzekerings- of bankenwereld. 

Tot ineens die verrassende 

kanskaart uit de lucht viel. ‘Toen 

ik was gekeurd voor militaire 

dienst kreeg ik het aanbod naar 

de politieschool te gaan. De 

dienstplicht zou dan vervallen, 

ik ging meteen een aardig loon 

verdienen en na de eenjarige 

opleiding was ik agent.’ Jan 

aarzelde niet en koos daarmee 

zijn baan voor het leven.

Rosa Hoppenbrouwer (30) deed 

rechten maar twijfelde over 

haar beroepskeuze. ‘Ik dacht 

na mijn studie: wat kán ik nou 

eigenlijk? De advocatuur lag me 

niet. Ik wilde me inzetten voor 

anderen, ik zocht samenwerking, 

collegialiteit. Dat trok me naar 

de politie.’ Rosa volgde de 

vierjarige politieacademie en 

studeerde af als operationeel 

specialist op het gebied van 

ontwikkeling en kwaliteit. Ze 

verdiept zich sinds een paar jaar 

in de toekomstige werkwijze 

van de politie. ‘De samenleving 

verandert, wij moeten mee- 

veranderen, slimmer gaan 

werken. Met die vraagstukken 

houd ik me bezig.’  

SLECHTE ZAAK
Op het politiebureau van 

Deventer vertellen de beide 

brigadiers dat ze met kerst 

samen nog patrouille reden 

in de stad maar dat ze elkaar 

normaal gesproken weinig 

tegenkomen. Rosa crost voor 
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DIENDERSTWEE GENERATIES

‘ OP KANTOOR 
WERD IK GEK’

besprekingen door het hele 

district en werkt nog maar een 

kwart van haar diensten op 

straat. Ook Jan is relatief weinig 

als de traditionele diender aan 

het werk. Hij zit namens de 

Nederlandse Politiebond (NPB) 

in de ondernemingsraad van 

de Regionale Eenheid Oost-

Nederland. Dat slokt veel van 

zijn tijd op. Daarnaast is hij met 

zijn grote ervaring op het bureau 

de vraagbaak voor zijn collega’s. 

De centrale ondernemingsraad 

van de politie raakte vorig jaar 

ernstig in opspraak wegens het 

onverantwoord smijten met 

geld. ‘Slechte zaak’, zegt Jan. ‘En 

wij hebben er last van want we 

worden daar op aangesproken. 

Niet iedereen kent het verschil 

tussen OR en COR. Maar ik kan 

iedereen geruststellen. Ik neem 

altijd zelf mijn trommeltje brood 

mee hoor.’ 

De NPB had ook Rosa - slimme 

meid en niet op haar mondje 

gevallen - wel willen strikken 

voor de OR maar dat heeft ze 

afgehouden. ‘Het zou me te 

vroeg in mijn loopbaan al te veel 

vastpinnen. Misschien dat het er 

later ooit van komt.’ 

PISTOOL IN HUIS
Jan en Rosa raken al gauw aan 

de praat over het vak vroeger en 

nu. Er is veel veranderd. Neem 

alleen al het uiterlijk van de 

agent. Het statige uniform van 

weleer is enkele jaren geleden 

verruild voor een comfortabele 

nieuwe outfit, donkerblauw 

met gele banen. ‘Het zit lekker, 

een echt werkpak’, constateren 

ze eensgezind. ‘In het uniform 

kon je niet soepel bewegen. Het 

steekwerende vest dat we op 

straat dragen, moest onder de 

jas worden gepropt. Nu gaat dat 

over het pak heen met handige 

steekzakken waar je al je spullen 

in kwijt kunt.’

Jan heeft de tijd nog 

meegemaakt dat agenten na het 

werk de politiewagen thuis voor 

de voordeur parkeerden en hun 

dienstwapen in de dressoirlade 

bewaarden. ‘Het kwam weleens 

voor dat inbrekers er met zo’n 

pistool vandoor gingen. Om dat 

te voorkomen haalde je, als je 

langer van huis ging, het wapen 

uit elkaar en verborg je een paar 

onderdelen. Tegenwoordig blijft 

het pistool na werktijd op het 

bureau.’ 

DOOR HET LINT
In de loop van de jaren is het 

gezag van de politieagent 

sleets geworden. Als vroeger 

op straat voetballende jochies 

in de verte een platte pet 

JAN (60) 

JAN HEEFT DE TIJD NOG 
MEEGEMAAKT DAT 
AGENTEN NA HET WERK 
DE POLITIEWAGEN THUIS 
VOOR DE VOORDEUR 
PARKEERDEN EN 
HUN DIENSTWAPEN 
IN DE DRESSOIRLADE 
BEWAARDEN



FNV MAGAZINE12

TWEE GENERATIES

ontwaarden, zetten ze het al op 

een lopen. Tegenwoordig gaan 

ze brutaal de confrontatie aan. 

In het uitgaansleven worden 

politiemensen vaak onbeschoft 

bejegend. Met zijn robuuste 

verschijning maakt Jan al gauw 

indruk, dat helpt. Daar moet 

Rosa het niet van hebben. Maar, 

zo zeggen beiden, het zit ‘m niet 

in het uiterlijk. Rosa: ‘Alles hangt 

af van je aanpak. Ik ben geen 

mannetjesputter maar ik kan 

geweld gebruiken als het moet. 

Daar ben ik in getraind. Maar dat 

is een uiterste middel. Laatst was 

ik bij een ruzie op straat tussen 

twee gasten. Een ervan ging 

helemaal door het lint en begon 

ook mij te beledigen. Ik kan zo’n 

jongen aanhouden maar daar 

kies ik in eerste instantie niet 

voor. Ik heb hem laten uitrazen 

en daarna geprobeerd een 

gesprek met hem te voeren om 

de boel te sussen. Uiteindelijk 

ging hij gekalmeerd naar huis en 

had ik een voldaan gevoel omdat 

ik had bereikt wat ik wilde.’ Jan 

knikt. Dat is ook zijn benadering: 

rust bewaren, situatie inschatten, 

intuïtie gebruiken. 

TRAUMATISCHE 
GEBEURTENISSEN
Politie is niet ‘zomaar een baan’, 

vinden ze. Het is een roeping. 

Je bent naast handhaver van 

de orde en dienstverlener ook 

sociaal werker en psycholoog. 

Je komt in verrassende en 

ingewikkelde, soms ook 

schokkende situaties terecht. 

‘Gelukkig kan ik het goed van 

me afzetten,’ zegt Jan, ‘anders 

is het lastig functioneren.’ 

Hij weet dat als geen ander 

want hij zat jaren in het ‘team 

collegiale ondersteuning’, dat 

agenten bijstaat na traumatische 

gebeurtenissen. Om dat te 

kunnen moet je zelf stevig in je 

schoenen staan. 

‘Ik lig nooit wakker van mijn 

werk’, zegt ook Rosa. Wat ze het 

zwaarst vindt aan het vak zijn de 

slechtnieuwsgesprekken. ‘Als je 

ergens moet gaan vertellen dat 

er een gezinslid bij een ongeluk 

is omgekomen, hakt dat er wel 

in. Dan moet ik thuis even de tijd 

nemen bij een biertje om bij te 

komen.’  

Gelukkig valt er ook veel 

te lachen bij het werk. ‘We 

moesten,’ zegt Rosa, ‘ergens een 

huis binnen. Het lukte ons niet 

met de bekende foefjes om de 

voordeur open te krijgen. Ten 

einde raad besloten we het raam 

in de deur kapot te gooien. Mijn 

collega pakte een grote steen en 

smeet die naar het huis. Hij miste 

de ruit, er klonk geen gerinkel 

maar vervolgens zagen we de 

deur langzaam openzwaaien. 

Dat was een komisch gezicht.’ 

FINISHLIJN SCHUIFT OP
Naast zijn OR-werk is Jan ook 

lid van de landelijke adviesraad 

senioren. Het zit hem dwars dat 

politiemensen, in tegenstelling 

tot vroeger, niet meer weten 

wanneer ze met werken 

kunnen stoppen. ‘Functioneel 

leeftijdsontslag kennen we 

niet meer. De finishlijn schuift 

steeds verder op. Maar we 

worden wel geacht fysiek op 

niveau te blijven functioneren 

en de schietvaardigheid op 

peil te houden.’ Rosa voegt 

daaraan toe dat het ook schort 

aan een goed loopbaanplan 

voor jongeren die in dienst 

komen. Jan en Rosa zijn het 

roerend eens: ‘Levensfasebewust 

personeelsbeleid moet bij de 

politie meer aandacht krijgen.’ 

ROSA (30) 

‘ ALLES HANGT AF 
VAN JE AANPAK. 
IK BEN GEEN 
MANNETJESPUTTER 
MAAR IK KAN 
GEWELD GEBRUIKEN 
ALS HET MOET. 
DAAR BEN IK IN 
GETRAIND’



UITGESPROKEN

LEO NIESSEN
Makkelijk voor de 
werkgever. Dan 
heeft hij iemand in 
dienst die hij na vijf 
jaar, als deze weer 
wat ouder is, gewoon 
terug op straat kan 
gooien. Dit is al net 
zo erg als flexwerken. 
Waar houdt het op?

MARLEEN  
DEN HARTOG
Prima plan! Maar het 
wordt wel tijd om de 
pijlen ook eens op de 
hypotheekverstrekkers 
te richten. Het grootste 
argument tégen  
tijdelijke contracten 
is dat men geen huis 
zou kunnen kopen. Kijk 
samen met de sociale 
partners of je daar wat 
aan kunt doen. Dat 
mensen ook met  
tijdelijke contracten  
een leven kunnen 
opbouwen.  

SOPHIA KEENESBURG 
Nee, ik vind van 
niet. Vijf jaar werk 
en daarna kun je 
opzouten. Blijft 
flexwerk waarmee 
je niet tot je 
pensioengerechtigde 
leeftijd door zult 
kunnen werken. 
Voor die tijd ben 
je al afgedankt en 
via WW naar de 
bijstand afgezakt 
en ben je alles (denk 
eigen huis) wat je 
hebt opgebouwd 
kwijtgeraakt.

SIMON VERSCHOOR 
Ik zie het als het opschuiven van de ellende. 
Met als minpunt de steeds maar ouder 
wordende werknemer die later niet meer 
aangenomen wordt.

PEPIJN VAN DELFT 
Nee! Als een werkgever meer dan twee 
jaar nodig heeft om te bedenken of een 
werknemer vast in een bedrijf past, is het een 
prutswerkgever.

HENK AARDIG 
Een vijfjarencontract lijkt mij in ieder geval 
beter dan steeds (max. 4x verlengbaar?) 
halfjaarcontracten.

MIRJAM EN JACEK TATAR-REURSLAG 
Fijn! Heel fijn, zitten we straks geen twee, maar 
vijf jaar in onzekerheid! Gewoon proef periode 
en dan een vaste aanstelling, een morele én 
menselijke verplichting van de werkgever aan 
zijn werknemer, ik denk dat de eerste er alleen 
maar baat bij heeft.    

MAUREEN HOFFMAN 
Het is iets meer zekerheid, maar we schieten 
er niet veel mee op. Waar blijven de contracten 
voor onbepaalde tijd? 

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

Is een vijfjaarscontract dé 
oplossing voor de doorgeslagen 
flex? Of betekent dit het einde 
van het vaste contract?

TUSSENBAAN ALS 
OPLOSSING?

De FNV is natuurlijk ook online aanwezig. Met onze website fnv.nl, en via Facebook (FNVonline), YouTube,
Twitter (@FNV), LinkedIn en Flickr (FNV Vakbond).

‘ WAAR HOUDT 
HET OP?’

‘PRIMA PLAN’
‘ NA VIJF JAAR  
OPZOUTEN’
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Lienke begon eind jaren ’80 als 
freelance tolk en vertaler. In de 
loop der jaren zag ze de tolk- en 
vertalersbranche door de commer-
cie erg veranderen. Na haar studie 
Franse Taal- en Letterkunde werd 
Lienke beëdigd door de rechtbank 
Utrecht. Na mijn opleiding ben ik 
het bedrijfsleven ingegaan.’ 
 
BUITENLAND 
Vanwege het werk van haar man 
verhuisde Lienke naar Zweden. 
‘Daar was ik in Stockholm freelance 

vertaalster Engels-Nederlands en 
werkte ik voor het Bureau voor 
Toerisme, waar ik Scandinaviërs 
voorlichting gaf over Nederland. Na 
twee jaar gingen we terug naar Ne-
derland en ging ik in het onderwijs 
aan het werk en volgde de oplei-
ding SIGV. Daarna ben ik voor het 
Tolk- en Vertaalcentrum Nederland 
aan het werk gegaan. Daar had ik 
een heel fijn baantje aan en dat 
was een heel leuke tijd. Daar komt 
toch ook de goede verstandhou-

FNV ZELFSTANDIGENFNV ZELFSTANDIGEN

‘Tolken en vertalers zijn erg toegewijde mensen. ‘We zijn niet 
zo commercieel. Dan is het soms moeilijk je hoofd boven water 
te houden,’ zegt Lienke Tegelberg (60), freelance tolk/vertaler.

TEKST & FOTO’S: MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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‘Het contact 
met de mensen 
drijft mij’

‘Tolken en vertalers 
zijn heel erg 
toegewijd aan hun 
werk, geld kan ons 
niet zoveel schelen’

‘WE ZULLEN DOOR DE POLITIEK EN 
REGERING MOETEN WORDEN ERKEND’

Lienke Tegelberg is tolk/vertaler
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ding met TVCN vandaan. Want daar 
zitten nog steeds een paar mensen 
die in die tijd ook begonnen zijn.’ 
 
BUREAUS 
‘Op dit moment werk ik als tolk 
voor notariskantoren. Ik vertaal 
koop- en verkoopaktes, nalaten-
schappen en samenlevingsover-
eenkomsten. Daarnaast werk ik 
veel voor de advocatuur. Voor die 
specialisatie heb ik een opleiding 
gevolgd. Mijn opdrachtgevers zijn 
bureaus als Concorde en TVCN. 
Concorde besteedt de opdrachten 
op een onsympathieke manier uit. 
Regelmatig vragen advocaten of ik 
in een bepaalde zaak wil tolken en 
dan zeggen ze: ‘Mevrouw Tegelberg 
is met vakantie’ en dan zetten ze 
er een ander op, terwijl ik gewoon 
thuis ben.’’

FNV ZELFSTANDIGEN
‘Het schijnt wel dat bureaus 
tegenwoordig wat meer betalen, 
maar aan de andere kant liegt de 
aansprakelijkheid in de contracten 
die ze ons voorleggen er niet om. 
De verantwoordelijkheid ligt erg bij 
de tolk. Dat is ook één van de rede-
nen dat ik lid ben geworden van de 
FNV. Ik wil zelf mijn voorwaarden 
kunnen bepalen en wil dat mijn 
aansprakelijkheid niet verder reikt 
dan het tarief voor de aangenomen 
opdracht.’
‘Mijn collega’s en ik zijn het spuug-
zat. Er zijn in de loop der jaren heel 
veel belangenverenigingen opge-
richt. Ik ben bij heel veel aangeslo-
ten en betrokken geweest, maar 
uiteindelijk word je niet gehoord. 
Dat vind ik anders bij de FNV.
Ik denk er af en toe weleens over 
om iets geheel anders te gaan 
doen. De politiek ingaan bijvoor-
beeld’, lacht ze. ‘Ik moet alleen nog 
even denken over welke partij’.

ERKEND WORDEN
‘We zullen door de politiek en 
de regering als beroepsgroep 
moeten worden erkend. We zijn 
wel zelfstandig, maar tegelijk zijn 

we afhankelijk van degene voor 
wie we werken. We leveren geen 
afzonderlijke prestatie die we kun-
nen verkopen. Ons creatieve proces 
zal moeten worden erkend. Het 
auteursrecht voor vertalers wordt 
door bureaus als TVCN en Concor-
de ook met voeten getreden. Ze 
hebben vertaalprogramma’s en 
als je voor ze wil werken, word je 
verplicht om met die programma’s 
te werken. Dat betekent dat als 
jouw vertaling daar gebruikt wordt, 
de door jou vertaalde tekst direct 
gebruikt kan worden door een 
collega die daar weer een stukje 
aan toevoegt.’

BESCHEIDEN EN NAÏEF 
Tolken en vertalers zijn volgens 
Lienke bescheiden mensen. ‘Mis-
schien ook wat naïef,’ voegt ze daar 
aan toe. ‘Ik denk dat we heel erg 
toegewijd zijn aan het werk; het 
geld kan ons niet zoveel schelen en 
we zijn in dat opzicht niet commer-
cieel. Het is ook best lastig om als 
tolk of vertaler niet via een bureau 
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LIENKE: ‘Onder het motto van 
‘marktwerking’ krijgen tolken 
Frans nu 49 euro per uur.’

te werken. Als we rechtstreeks uit 
het register gehaald worden dan 
hebben we bureaus als Concorde 
en TVCN niet nodig. En dat scheelt 
ook in het uurtarief. En het gaat 
er steeds meer naar uitzien dat ze 
beëdigde tolken en vertalers vooral 
voor de civiele advocatuur en 
ingewikkelde zaken in gaan zetten. 
Daar worden veel hogere tarieven 
gerekend, en ook daarvoor krijgen 
wij die ‘lousy’ 50 euro. Terwijl het 
bureau misschien wel 110 euro 
declareert bij de opdrachtgever. 
Transparantie is er niet. En die kun 
je ook niet eisen, want je moet je 
aan de modelovereenkomst hou-

den. Ik overweeg daarom ook om 
maar helemaal niet meer te werken 
voor die bureaus. Mijn collega’s 
denken er ook zo over, die hebben 
er ook geen zin meer in op deze 
manier.’

TARIEVEN
Er worden voor tolken en vertalers 
geen standaardtarieven gerekend, 
vertelt Lienke. ‘Onder het motto 
van ‘marktwerking’ krijgen tolken 
Frans nu 49 euro per uur. Terwijl de 
tolken Duits 58 euro, de tolken En-
gels 54 euro en de tolken Russisch 
45 per uur krijgen voor de RvR. Ze 
hebben gewoon alle tarieven op 
een hoop gegooid en kwamen uit 
op 46 euro per uur voor de tolken 
Frans. Dat vonden ze goed op één 
lijn liggen. Dus voor hetzelfde 
tolkwerk wordt anders betaald, dat 
is heel vreemd.’

NACHT WAKKER VOOR 
3,80 EURO
‘Ik werk op dit moment heel weinig 
voor TVCN. Ze bellen heel af en toe, 
’s nachts. Als de politie of de mare-
chaussee omhoog zit. En dat terwijl 
ik uitdrukkelijk heb gezegd dat ik 
géén 24-uursdiensten draai. Want 
ik weet hoe dat gaat: je zit ’s nachts 
5 minuten aan de telefoon en ver-
volgens kun je niet meer slapen. En 
je krijgt er maar 5 minuten van die 
49 euro per uur voor betaald. Dat 
komt neer op 3,80 euro! Daar word 
je niet vrolijk van. Daar heb ik geen 
zin in, beulen voor te weinig geld 
doe ik niet meer.’

ANDERE MENTALITEIT
‘Er is de afgelopen 28 jaar heel veel 
veranderd. Tegenwoordig is het 
veel meer monnikenwerk. Afne-
mers roepen altijd: ‘Je hoeft alleen 
maar die zin te doen’, terwijl ze zich 
niet realiseren dat je daar een dag 
mee bezig bent, omdat het alle-
maal niet zo simpel is. Maar goed, 
we moeten voor onszelf opkomen. 
Ondersteund door de FNV levert 
dat hopelijk iets op, al zou het maar 
een mentaliteitsverandering zijn.’ 
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‘Je kunt leuk 
verdienen als 
tolk en vertaler, 
maar dan moet 
je volledig 
beschikbaar zijn’



Bettina runt sinds anderhalf jaar 
Modeatelier Bettina in De Bilt. Kle-
ding naaien zit haar in het bloed. ‘Ik 
blijf dit levenslang doen,’ lacht ze. 
‘Al tijdens de Mavo en Havo volgde 
ik de opleiding Costumière. Dus 
toen ik op de MTS kwam, kon ik al 
heel veel. Maar ik wilde graag die 
opleiding doen, omdat je er meer 
leert dan alleen maar naaien en 
patronen tekenen.’
Na haar studie aan de MTS Mode 
en Kleding werkte Bettina een 
jaar of vier in de confectie, waarna 
ze parttime voor zichzelf begon. 
Bettina: ‘Dat combineerde ik met 
vast werk in een winkel met kinder-
kleding. Op m’n vrije dagen gaf ik 
naailes en maakte ik maatkleding. 
Dat bleef trekken en langzaam 
maar zeker kreeg ik meer opdrach-
ten en kon ik in 2003 écht voor 
mezelf beginnen.’

WINKEL
‘Sinds 2016 heb ik mijn winkel  in 
stoffen en fournituren in De Bilt. 
Samen met mijn man en twee 
dochters woon ik boven de winkel. 

Daarvoor zat ik in huurpandjes, 
maar de hoge huren maakten 
het heel lastig om het rond te 
krijgen. Ik heb de huur opgezegd 
en een poosje kleding gemaakt en 
vermaakt. Ook was ik servicepunt 
voor een bruidsmodezaak. Dat 
gaf me de gelegenheid om mooie 
omzetten te draaien, waar we de 
hypotheek op konden krijgen. 
Toen kwam dit pand op ons pad en 
konden we dit kopen.’

UITKERING
Bettina heeft twee dochters van 16 
en 12. Tijdens de bevalling van haar 
eerste dochter kreeg ze een uitke-
ring via haar werkgever bij wie ze 
toen een vaste baan had. Ze hoefde 
nergens over na te denken. ‘Bij de 
tweede heb ik me verdiept in de 
regels die op dat moment golden 
voor zwangere zzp’ers,’ vertelt ze. 
‘Het bleek dat ik een uitkering kon 
aanvragen rond de bevallingsperi-
ode. Maar het duurde wel twee jaar 
voordat ik zwanger werd en toen ik 
het eindelijk was, bleken de regels 
veranderd te zijn. M’n jongste 

dochter Sarah werd geboren op 9 
november 2005, terwijl in augustus 
2004 de uitkering voor zzp’ers 
was afgeschaft. Kreeg ik dus géén 
uitkering meer in de maanden rond 
m’n bevalling! Zó oneerlijk!’

PROCES
‘De drie dames met wie ik dit 
‘rechtstraject’ ben ingegaan en 
ikzelf zijn van de eerste lichting. 
Gelukkig is er -mede door ons en 
de FNV- voor zwangere zzp’ers die 

na juni 2008 zijn bevallen weer een 
nieuwe regeling voor een uitkering 
gekomen. Maar die uitkeringsloze 
periode waarin wij onze kinderen 
hebben gekregen, bleef. Ik vond 
dat niet eerlijk en heb aan de bel 
getrokken bij de FNV. Die hebben 

‘Ik wil rechtvaardigheid voor alle 20.000 zelfstandige vrouwen 
die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind kregen,’ zegt 
Bettina Brouwer-De Blok (45). ‘Het is niet eerlijk dat je toen in 
loondienst wèl een uitkering kreeg, maar als zzp’er niet’.

TEKST & FOTO’S: MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

BETTINA: ‘toen ik eindelijk 
zwanger was, bleken de regels 
veranderd te zijn’.
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‘Het was zó 
oneerlijk!’

‘EEN UITKERING 
ACHTERAF IS MOOI 
MEEGENOMEN!’



in samenwerking met Vrouw en 
Recht en het Clara Wichmann 
Instituut de zaak opgepakt. Met 
een aantal andere dames die in 
hetzelfde schuitje zitten, zijn we 
toen een proces begonnen’.

STAATSCOURANT
‘Het heeft me al met al best veel 
tijd gekost. Overleggen met de 
FNV, naar de Rechtbank en het 
UWV toe, stukken -vaak in het 
Engels- lezen en voorbereiden. Het 
wachten is nu op de zitting van 15 
maart. Die gaat over vergoeding 
van kosten en rente omdat we dit 
proces aangespannen hebben. 
Zodra daar duidelijkheid over is, is 
onze procedure afgerond en wordt 
de regeling gepubliceerd in de 
Staatscourant. Ik vind het jammer 
dat alle vrouwen hierdoor nog 
moeten wachten  op hun uitkering. 
Dat was niet nodig geweest’.

Vanaf de dag van publicatie kun-
nen alle vrouwen die tussen 7 mei 
2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen èn 
toen zzp’er waren, met terugwer-

kende kracht aanspraak maken op 
een uitkering.’

ADMINISTRATIE
‘Ik hoop dat de vrouwen die de 
aanvraag willen gaan doen, goed 
hun administratie bewaard heb-
ben. Er staat een bewaartermijn 
van zeven jaar voor je administra-
tie. Dit speelde veel langer geleden, 
mijn dochter is nu twaalf. Het is 
nog even afwachten hoe het UWV 
hiermee omgaat. Maar ik denk dat 
iedere zzp’er zijn of haar inschrij-
ving bij de Kamer van Koophandel 
wel bewaard heeft of kan opvra-
gen. Daarmee kun je aantonen dat 
je als zzp’er werkte. Ook boek-
houdkundige overzichtjes heb je 
waarschijnlijk nodig. Als je die zelf 
niet hebt, dan heeft je accountant 
of boekhouder die wellicht nog. 
En ik hoop dat deze vrouwen bij 
de Belastingdienst een en ander 
kunnen opvragen.’

EERLIJK EN 
RECHTVAARDIG
‘Ik ben heel blij dat het nu bijna af-

gerond is. De reden dat we dit aan 
zijn gegaan, was in eerste instantie 
omdat we wilden dat het voor álle 
vrouwen zou gaan gelden en niet 
alleen voor ons. Tuurlijk is het voor 
mezelf ook heel fijn als ik met te-
rugwerkende kracht een uitkering 
krijg, maar het hogere doel was 
dat iedereen er aanspraak op kan 
maken. Ik houd van eerlijkheid en 
rechtvaardigheid. Het kan toch niet 
zo zijn dat in een land als Neder-
land, waar alles zo goed geregeld 
is, een aantal vrouwen als onderne-
mer zo in een gat valt.’ 

‘Als vrouwelijke ondernemer heb je 
het toch al wat zwaarder, omdat je 
het allemaal alleen moet doen en 
zelf moet uitzoeken. Mensen den-
ken heel makkelijk: ‘Oh, ik ga ook 
een winkeltje beginnen. Maar ze 
vergissen zich erin dat het gewoon 
keihard werken is, zeker met één of 
meerdere kinderen.’

GEEN VETPOT
‘Gelukkig had mijn man wel werk in 
de periode dat ik Sarah kreeg. Maar 
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Vanaf de 
dag van 
publicatie in de 
Staatscourant 
kunnen alle 
vrouwen die 
tussen 7 mei 
2005 en 4 
juni 2008 
zijn bevallen, 
aanspraak 
maken op de 
uitkering



€ 5.600 COMPENSATIE
Na een jarenlange juridische strijd van de FNV, 
Vrouw en Recht en Clara Wichmann, heeft 
het ministerie van Sociale Zaken en Werkge-
legenheid (SZW) half oktober besloten dat 
vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 
2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog een 
beroep kunnen doen op een compensatie van 
zo’n 5.600 euro per persoon. De compensatie 
geldt voor zelfstandigen, beroepsbeoefenaren 
en meewerkende echtgenotes. Het UWV zal de 
regeling gaan uitvoeren.

20.000 VROUWELIJKE 
ONDERNEMERS
Irene van Hest van FNV Zelfstandigen onder-
streept dat een zaak als deze alleen door inzet 
van meerdere partijen tot een goed einde 
gebracht kan worden: ‘Deze uitkomst laat het 
belang zien van onze vakbeweging. Alleen met 
de steun van onze leden kunnen wij dit werk 
doen. Ik ben opgelucht dat er nu een definitie-
ve regeling komt voor alle vrouwen.’ Leontine 
Bijleveld van de Vereniging Vrouwen en Recht 
vult aan: ‘Zo meteen kunnen naar schatting 
20.000 vrouwen in aanmerking komen voor de 
regeling, dat is een geweldige overwinning.’  
Zodra de regeling is gepubliceerd, hebben de 
vrouwen drie maanden de tijd om een aanvraag 
in te dienen. De verwachting is dat dit half 
maart gaat gebeuren, maar houdt daarvoor ook 
zeker www.fnv.nl/zelfstandigen in de gaten. 

Irene: ‘We zijn echt ontzettend blij met deze 
uitkomst. De compensatie gaat ongeveer 5.600 
euro bedragen en dat is niet niks.’ Het bedrag 
komt overeen met de gemiddelde uitkering 
die bevallen zelfstandigen in 2016 hebben 
gekregen.

het was niet leuk en het was abso-
luut geen vetpot. In mijn zwanger-
schapsgym-groepje zat iemand die 
bij de gemeente werkte. Zij had 
ouderschapsverlof, kreeg doorbe-
taald enzovoort. En ik kreeg niks.’

‘Ik heb destijds weleens gedacht: 
‘Mensen die in vaste dienst werken 
hebben het toch maar goed voor 
elkaar’. Dat voelde heel oneerlijk. En 
als minister Asscher dan zegt: ‘Het 
is al zo lang geleden’ en ‘We hoeven 

ons er niet aan te houden’… Dan 
voelt het wel als gerechtigheid 
dat we straks tóch een uitkering 
krijgen. Ook al is het 12 jaar later. Ik 
hoorde van een violiste die in die 
tijd een paar weken na haar beval-
ling alweer aan het werk moest. 
Zij moest twee uur staan tijdens 
het concert, en kon dat bijna niet 
volhouden. Maar ze moest wel 
want ze had de inkomsten nodig. 
Dat kán eigenlijk toch niet!’

LIDMAATSCHAP
‘Hulde ook zeker aan de FNV en de 
juristen die hier zo lang mee bezig 
zijn geweest! Ik ben al heel lang lid, 
eigenlijk sinds ik begon als zzp’er. 
En ik vind het nog steeds handig. 
Zo had ik laatst een vraag over een 
cursist die ik niet meer op les wilde 
hebben. Na een telefoontje met de 
juridische afdeling weet ik dan wat 
ik wel en niet kan doen en wat de 
officiële regels zijn. Dan is het heel 
fijn als je lid bent en je even kunt 
bellen en checken, om het verant-
woord te doen.’

‘Het is ook mede dankzij de FNV 
dat we dit als groep vrouwen 
hebben kunnen aanspannen en 
ik ben blij dat ik lid ben. Dat heb 
ik van mijn ouders meegekregen; 
mijn vader is ook altijd lid van de 
FNV geweest. En ik vind dat je niet 
alleen lid moet worden als er iets 
aan de hand is. Met het ledengeld 
worden ook heel belangrijke ande-
re dingen geregeld.’

BETTINGA: ‘ALS VROUWELIJKE ONDERNEMER HEB JE HET TOCH 
AL ZWAARDER OMDAT JE HET ALLEMAAL ALLEEN MOET DOEN’.
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‘Die violiste moest 
een paar weken 
na de bevalling 
al weer aan het 
werk’



Na nachtenlange onderhandelingen inclusief talloze schorsingen ben 
ik voor 2018 weer gecontracteerd als columnist van het magazine van 
FNV Zelfstandigen. Wegens succes geprolongeerd noemen ze dat in de 
bioscoop. 

Naast het door mij ervaren plezier bij het tikken van stukkies afgelopen 
jaar heb ik ook erg genoten van de Europese voetbaltitel van ons vrouwe-
nelftal. Waar collega’s Giphart en Kluun verwachten dat het mannenelftal 
in 2022 de wereldtitel verovert, pakte de equipe van Sarina Wiegman 
vorige zomer de gouden buit. We zongen allemaal ‘Jij Krijgt Die Lach Niet 
Van Mijn Gezicht’ van John de Bever met tekst van de Utrechtse nachte-
gaal Marianne Weber.

Wat mij betreft was Jackie Groenen de beste speler. Deze voormalige 
judoka, die uitkomt voor FFC Frankfurt, speelde als de vrouwelijke uitgave 
van Johan Neeskens met een actieradius waar je u tegen zegt en met lon-
gen alsof het blaasbalgen waren. Naast het jargon der deskundigen zoals 
hoog druk zetten en knijpen bij de omschakeling, zagen we toch vooral 
het spelplezier. En euforie toen Vivianne Miedema na een weergaloze 
schijnbeweging de bevrijdende 4-2 scoorde tegen de Deen.

FIFA-baas Infantino denkt dat de mannen niet op het WK 2018 spelen 
vanwege de gevolgen van het transfersysteem voor Nederland. Als we 
binnenkort minister Koolmees en staatssecretarissen Snel en Keijzer 
in een skybox zien converseren met Infantino, dan weten we dat de 
profvoetballerij binnenkort ook de opt-out (uurtarief hoger dan €75,-) kan 
overwegen.
Over staatssecretaris Keijzer gesproken, in verband met de plannen van 
het kabinet om de Wet DBA te vervangen, is de kickoff-bijeenkomst 
‘Werken als zelfstandige’ georganiseerd. FNV Zelfstandigen was er ook. 
Het is sommigen opgevallen dat ook Economische Zaken bij die kickoff is 
betrokken. Maar dat lijkt mij niet zo vreemd. De architect van de Wet DBA 
is namelijk minister van Economische Zaken geworden. Drie keer raden 
en in één keer goed: Wiebes. Hij vindt vast wel tijd naast de gasproblema-
tiek in Groningen en het klimaat om mee te denken.

Nog even die opt-out. Ik hoor de lezer denken dat een profvoetballer 
nooit aan het urencriterium van 1225 uur zal kunnen komen en zelfstan-
digenaftrek kan vergeten. De CAO voor contractspelers betaald voetbal 
Nederland leert dat de arbeidsduur op jaarbasis qua uren inderdaad daar-
onder ligt. Dat is op te lossen door - zoals Erik ten Hag dat doet - overal 
ellenlange trainingen in te voeren. Overigens, de opt-out-profvoetballer 
zal niet wakker liggen van zelfstandigenaftrek. Voor seizoen 2017/2018 
bedraagt de gemiddelde beloning van een profvoetballer € 278.500,- bru-
to per jaar. Zo ver zijn ze nog lang niet in de Eredivisie Vrouwen.

COLUMN
De lach van het gezicht  van het vrouwenelftal wordt nog 

breder als de vrouwen net zoveel betaald krijgen door de 

KNVB als de mannen.

COLUMN
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DIE LACH OP MIJN 
GEZICHT

BENEDICTUS 
SCHERPENISZE
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TEKST PETER BEEKMAN  ILLUSTRATIE RHONALD BLOMMESTIJN  FOTO CO DE KRUIJF 

RIDERS VAN DE REKENING
Lekker hoor, vanaf je luie bank een warme 
hap thuis laten bezorgen. Maar hoe zit het 
met de koeriers?

De platformeconomie rukt op in 

onze samenleving. Kort gezegd 

komen vraag en aanbod samen 

op een digitaal platform. Zoals 

voor schoonmaak (Helpling), taxi 

(Uber), overnachting (Airbnb) en 

maaltijdbezorging (Deliveroo). 

Makkelijk, snel en handig voor 

de consument. Maar voor de 

mensen die via die platforms 

werken is het geen vetpot, en 

hun positie is zeer kwetsbaar 

en onzeker. Zoals de riders van 

Deliveroo. Die hebben (verenigd 

in de Riders Union FNV) de 

laatste tijd gestaakt en veel actie 

gevoerd, omdat ze in loondienst 

van Deliveroo willen blijven en 

niet als zzp’er voor het bedrijf 

willen werken.

Sinds 1 februari krijgen de 

maaltijdbezorgers (riders) 

van Deliveroo geen contract 

meer, maar moeten ze zich 

bij de Kamer van koophandel 

inschrijven als zelfstandige 

zonder personeel (zzp’er). 

Frederique Zebeda, bestuurder 

van FNV Jong: ‘Voor een rider 

is dit echt bizar: van het 

ene op het andere moment 

word je compleet uitgekleed 

in je arbeidsvoorwaarden, 

terwijl je werkzaamheden 

gelijk blijven. We zijn van 

mening dat er sprake is van 

schijnzelfstandigheid. Het feit 

dat ze altijd op basis van een 

arbeidsovereenkomst hebben 

gewerkt is al een indicatie. 

Verder is er bijvoorbeeld wel 

sprake van een gezagsrelatie, 

want niet de rider zelf maar 

het algoritme van de app van 

Deliveroo bepaalt het werk en de 

inkomsten van de riders.’

De FNV vindt het zzp-schap bij 

Deliveroo schijnzelfstandigheid, 

en dat is een illegale constructie. 

Hier moet de politiek paal en 

perk aan stellen. Eind vorig 

jaar was er een hoorzitting in 

de Tweede Kamer waar de FNV 

hiervoor pleitte. Zebeda: ‘Over 

het hele politieke spectrum 

vond men dat dit niet door 

beugel kon. Zelfs de VVD was die 

mening toegedaan.’

En minister Koolmees 

van Sociale Zaken gaat de 

schijnzelfstandigheid ook 

aanpakken, zoals hij in februari 

in een brief aan de Tweede 

Kamer heeft geschreven. 

Bestuurder Frederique Zebeda 

reageert positief: ‘Wij pleiten 

al langer voor handhaving en 

zijn tevreden dat het kabinet 

daarmee in ieder geval weer een 

begin wil maken. De kwestie 

Deliveroo laat zien hoe hard dat 

nodig is.’

Kwaadwillenden
Om te bewijzen dat sprake 

is van schijnzelfstandigheid, 

moet de Belastingdienst eerst 

een onderzoek instellen. 

Als inderdaad blijkt dat er 

geen sprake is van échte 

zelfstandigheid kan de 

Belastingdienst – sinds de 

invoering van de wet DBA - het 

bedrijf aanpakken en boetes 

opleggen. Maar de invoering 

van de wet DBA zorgde ook 

voor onduidelijkheid en 

onzekerheid bij zzp’ers en hun 

opdrachtgevers en angst voor 

grote naheffingen. Hierdoor 

werd door het kabinet besloten 

niet langer te handhaven tot in 

ieder geval 1 juli 2018, alleen in 

heel ernstige gevallen.  

Strijd tegen illegale constructies

‘ WE GAAN TERUG 
NAAR LOSSE 
ARBEID’

Zebeda: ‘Deliveroo wordt 

uiteraard door de minister 

niet bij naam genoemd. Maar 

in de brief staat duidelijk dat 

‘vanaf 1 juli 2018 niet langer 

alleen bij de ernstigste gevallen 

van kwaadwillenden wordt 

gehandhaafd, maar ook bij 

andere kwaadwillenden, die 

opzettelijk een situatie van 

evidente schijnzelfstandigheid 

laten ontstaan of voortbestaan.’ 

Nou, Deliveroo is zo’n bedrijf.’ 

Volgens de minister kan de 

Belastingdienst handhaven ‘als 

het drie criteria kan bewijzen: 

er is sprake van een (fictieve) 

dienstbetrekking; er is sprake van 

evidente schijnzelfstandigheid; 

er is sprake van opzettelijke 

schijnzelfstandigheid’. 
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 DE KOERIERS TORSEN DE 
ONDERNEMERSRISICO’S 
OP HUN RUG MEE
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‘Ik werk een à twee keer per 
week voor Deliveroo, lekker fiet-
sen. Het is voor mij een bijbaan, 
mijn echte baan is postbezorger. 
Ik ben een jaar geleden begon-
nen bij Deliveroo, en het bevalt 
me heel goed. Ik ben in loon-
dienst met een nulurencontract 
en ik kan zelf bepalen wanneer 
ik werk, het is heel flexibel: 
’s avonds, in het weekend of 
overdag, maar minimaal één keer 
per week.
Mijn contract loopt 18 maart af, 
omdat Deliveroo alleen maar met 
zzp’ers wil werken. Dus als ik wil 
blijven ben ik gedwongen dat te 
accepteren. Maar ik ga niet mee 
in die zzp-constructie, daar leen 
ik me niet voor. De nadelen en ri-
sico’s zijn te groot, in vergelijking 
met hoe ik nu werk. Zo moet je 
je eigen administratie regelen en 
moet je je eigen ongevallen- en 
arbeidsongeschiktheidsverze-
kering betalen. Dat is natuurlijk 

MURIEL VAN ELBURG (49) IS KOERIER BIJ DELIVEROO

‘ IK LEEN ME NIET VOOR HET ZZP-SCHAP’

onmogelijk met de verdiensten 
die je hebt. Je eigen jas en kubus 
moet je ook zelf aanschaffen. 
Ziektedagen en vakantietoesla-
gen zijn er ook niet meer bij.’

Risico’s afwentelen
‘Pensioen en sociale premies 
doet Deliveroo niet meer 
aan, want het is immers geen 
werkgever meer! Je bent dan 
zogenaamd zelfstandig onderne-
mer, maar Deliveroo bepaalt de 
tarieven? Wat voor ondernemer-
schap is dat als je je eigen tarief 
niet mag bepalen? Dit zzp-schap 
is dan ook een schijnconstructie. 
Alle risico’s worden afgewenteld 
op de koerier, de arbeider. Er is  
een ontkoppeling ontstaan tus-
sen werkgever en werknemer. 
We zijn hiermee weer meer dan 
honderd jaar terug in de tijd: naar 
de losse arbeid. En als zzp’er 
moet je voor de Belastingdienst 
meer dan drie opdrachtgevers 

hebben. Nou, dat hebben de 
meesten echt niet, dus die 
kunnen daarmee behoorlijk in de 
problemen komen. Nee, vanuit 
Deliveroo is daar helemaal geen 
voorlichting over.’

Gevaarlijke situaties
‘Dus ik ga zeker niet als zzp’er 
werken, en ik ken niemand in 
mijn omgeving die dat wil gaan 
doen. Wie dan wel? Tja, dan 
krijg je de kwetsbare groepen: 
buitenlandse mensen, jongeren. 
Deliveroo maakt misbruik van 
ze. Vergeet ook niet dat er dan 
helemaal geen maximum aan 
het aantal gewerkte uren zit. Je 
bent eigen baas, dus de verant-
woordelijkheid ligt helemaal bij 
jou. Met als gevolg een keiharde 
concurrentie op de piekuren:  
‘s avonds en in het weekend.  
Om flink te verdienen. Je wordt 
per maaltijdbezorging betaald, 
dus alles moet heel snel. 

Deliveroo is niet van plan  
om een minimumgarantie in 
te bouwen voor zzp’ers. Als je 
bijvoorbeeld twee uur lang geen 
orders hebt, heb je dus niets. Wel 
willen ze flexibel omgaan met de 
bonussen. Dit kan betekenen dat 
je de ene keer meer of minder 
bonus krijgt per bestelling, al 
naar gelang het hen schikt. Je  
salaris wordt dus helemaal 
afhankelijk van hun grillen. Dat 
wordt er niet gezelliger op nee. 
Maar dat kan ook gevaarlijke  
situaties opleveren in het 
verkeer! Zeker omdat Deliveroo 
tegenwoordig niet alleen met 
fietsen, maar ook met scooters 
werkt. Waarmee hun milieuvrien-
delijke imago ook meteen weg is.

Voor wie is dit goed? Alleen voor 
Deliveroo, want die wil naar de 
beurs. Over de ruggen van de 
mensen.’
www.ridersunion.nl



WIFICOIN
BEN JE GESTRAND OP 
EEN LUCHTHAVEN OF 
RESTAURANT MET ALLEEN 
MAAR BETAALDE WIFI-
HOTSPOTS? MET WIFICOINS 
MAAK JE EENMALIG GEBRUIK 
VAN EEN WIFI-VERBINDING 
IN RUIL VOOR EEN KLEINE 
BIJDRAGE. PAS WEL OP VOOR 
ONVEILIGE WIFI-NETWERKEN.
GRATIS IN DE GOOGLE PLAY 
STORE, BINNENKORT IN DE 
ITUNES STORE.

BLOCK SITE
HEB JE EEN ANDROID 
TELEFOON? DOWNLOAD DAN 
NU DZE EXTENSIE VOOR JE 
INTERNETBROWSER GOOGLE 
CHROME, OM MEER UIT JE 
WERKDAG TE HALEN. JE KUNT 
ER BEPAALDE WEBSITES 
(TIJDELIJK) MEE BLOKKEREN, 
BIJVOORBEELD FACEBOOK OF 
INSTAGRAM, WANNEER JE HET 
HEEL DRUK HEBT.
GRATIS IN DE GOOGLE PLAY 
STORE, BINNENKORT VOOR 
IOS BESCHIKBAAR.

WIST JE DAT …
in 1998 ons land 340 duizend zzp’ers telde. Nu, 
in 2018, zijn dat er zo’n 1 miljoen. Wat cbs-cijfers: 
meer dan de helft van de zzp’ers die eigen arbeid 
aanbiedt, is ouder dan 45 jaar; 48 procent is 
hoogopgeleid; zij werken vaak in de specialistische 
zakelijke dienstverlening en gezondheidszorg; 
laagopgeleide zzp’ers die eigen arbeid aanbieden 
werken veelal in de bouw; zzp’ers kiezen vooral om 
eigen arbeid aan te bieden vanwege de uitdaging; 
zzp’ers die producten verkopen wilden altijd al 
zelfstandige worden; het verschil in inkomens 
is groot, 10% heeft een inkomen van nog geen 
€ 3.300, terwijl ook 10% meer dan € 70.800 

BANKSY: LAUGH NOW
BANKSY, HET ICOON UIT DE MODERNE 
KUNST. IN 50 WERKEN IN MOCO MUSEUM.
Banksy is het pseudoniem van een Britse 
kunstenaar. De meeste bronnen geven aan dat 
zijn echte naam ‘Robert’ of ‘Robin Banks’ is. Hij 
heet waarschijnlijk Robin Gunningham en zou in 
1974 geboren zijn in Bristol. Zijn kunstwerken 
zijn vaak politiek en humoristisch van aard. In het 
Moco museum is een bijzondere tentoonstelling 
te zien van dit icoon uit de moderne kunst. In 
‘Laugh Now’ zijn tot en met 31 mei 2018 ongeveer 
50 meesterwerken van deze street-art legende 
te bewonderen. Moco Museum toont werken 
van Banksy zoals: Laugh Now, Barcode, Girl with 
Balloon, Beanfield en Pulp Fiction.
MOCO MUSEUM, HONTHORSTSTRAAT 20, 
AMSTERDAM

HANDIGE 
APPS

DOOR MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

PEPER EN ZOUT

FILMTIP
MARLINA THE MURDER 
Op Sumba Island, het Oost-Indonesische decor 
voor Marlina the Murderer, worden de doden niet 
altijd meteen begraven. Ze rusten vaak in een 
hoekje van de huiskamer, tot de familieleden het 
geld voor de dure grafmonumenten bijeen hebben 
gebracht. Zo kan het gebeuren dat de overleden 
echtgenoot van Marlina (Marsha Timothy) in het 
huis van zijn vrouw ‘getuige’ is van een aantal 
macabere gebeurtenissen. Terwijl de gemiddelde 
kijker misschien nog zal denken dat de man in 
kwestie zijn siësta houdt, zit de kracht van de film 
in de Indonesische (her?)ontdekking van het Wes-
tern-genre. Surya plaatst een ongewone heldin in 
een droog en desolaat landschap; het lome tempo 
en de mooi geschoten Cinemascope-beelden doen 
de rest.

WINKELEN IN DE 
TOEKOMST
Hoe winkelen mensen in de toekomst? Waarom 
blijven de faillissementen zich opstapelen en grijpt 
de leegstand in winkelstraten om zich heen? En 
wat kunnen merken en handelaars doen om te 
overleven? Traditionele retail is dood. Economi-
sche, demografische en vooral technologische 
ontwikkelingen hebben hem overbodig gemaakt. 
De statische winkel heeft plaatsgemaakt voor een 
verscheidenheid aan vormen. Door de digitalise-
ring is de wereld vandaag één grote marktplaats 
geworden. In die revolutie is een nieuwe consu-
ment opgestaan, die tegelijkertijd ook producent 
en retailer is. De shopper bepaalt hoe het merk 
eruit zal zien en hoe het aangeboden zal worden.
€ 29,99 VIA LANNOO.BE.

PEPER & ZOUT
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Wat was de aanleiding 
om deze documentaire te 
maken?
‘Het begon allemaal met een 
foto. Voor het tijdschrift Vrij 
Nederland volgde ik Ron Meyer 
toen hij campagne voerde om 
voorzitter van de SP te worden. 
Hij zat tussen zijn werk voor 
de FNV en de SP in en moest 
nog op het hoofdkantoor van 
de bond zijn. Ik was daar, en 
wachtte op Meyer. En zag een 
grote foto van een gemêleerd 
gezelschap dat er strijdbaar 
uitzag. Wie zijn deze mensen?, 
dacht ik. Het zag er prachtig 
uit. Dit is een film!, dacht ik 
meteen. Het bleek een foto van 
Joost van den Broek van het 
schoonmakersparlement van 
de FNV.’

Wat precies wekte je 
interesse?
‘We hebben het tegenwoordig 
steeds over identiteit. En 
hier zag ik mensen met 
verschillende achtergronden, 
met een sociaal zwakke 
positie, verenigd in strijd. 
Veroordeeld tot solidariteit 
zeg maar. Hier komt alles 
samen: arbeidersbeweging, de 

multiculturele samenleving, 
emancipatie.  Ik heb eigenlijk 
een ouderwetse vakbondsfilm 
gemaakt.’

Het gaat om onrecht, en 
slecht betaald werk. Toch 
is het een blijmoedige film.
‘Ja! De schoonmakers van het 
parlement hebben gevoel van 
eigenwaarde, ze stralen plezier 
uit. En dat komt doordat zij 
zich met elkaar verbonden 
hebben om voor zichzelf op 

te komen. Als op school wordt 
gevraagd wat je wilt worden, 
zegt niemand schoonmaker. 
Engelsman Tim Edwards, een 
van de hoofdpersonen van de 
film, zocht in Nederland een 
baantje. Tijdelijk. Hij werkt nu 
al ruim dertig jaar tijdelijk. 
Maar ze kennen beroepseer, 
ze doen belangrijk werk. Zoals 
Nadine in de film zegt: ik kom 

ergens binnen waar het vies 
is, als ik wegga is het schoon. 
Het verschil tussen vies en 
schoon is de schoonmaker. 
En iedereen vindt het 
belangrijk dat het schoon is. 
Overigens zijn ze niet altijd 
blij hoor.’

Nee?
‘Ik merkte een lichte irritatie 
over collega-schoonmakers 
die niet meedoen, geen  
actie voeren voor een goede 
cao. Zíj nemen de risico’s, en 
zij die aan de kant blijven 
staan plukken er wel de 
vruchten van.’

Veel schoonmakers zijn 
bang.
‘Die angst is volgens 
mij terecht, je kunt 
worden bestraft voor je 
betrokkenheid. Als je 
bijvoorbeeld een petitie 
ondertekent, kun je gedoe 
krijgen met je rooster of zo. 
De meeste schoonmakers 
willen gewoon hun werk 
doen. Maar dat geldt eigenlijk 
ook voor de mensen uit het 
schoonmakersparlement. 
Alleen voelen zij zich 

Leon Verdonschot volgde het schoonmakersparlement van de FNV tijdens de 
caoonderhandelingen. De documentaire is een ode aan de schoonmakers. 
Maandag 16 april wordt de film om 21 uur op NP0 2 uitgezonden door  
BNNVARA. ‘Ik heb een ouderwetse vakbondsfilm gemaakt.’

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MILAN VERMEULEN
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gedwongen iets te doen om 
hun omstandigheden te 
verbeteren.’

De rode draad in de film zijn 
de cao-onderhandelingen 
van vorig jaar. De 
schoonmakers stemmen in 
met de cao. Opmerkelijk is 
dat ze erg trots zijn dat die 
cao er gekomen is, zonder 
dat ze hebben hoeven 
staken. Hoe kan dat?
‘Dat vind ik een mooi moment. 
Het begon allemaal in 2010 
met die lange staking. 
Daardoor hebben ze nu een 
bepaalde positie bereikt. De 
bazen weten dat ze bereid zijn 
om te staken. Ze hebben macht 
gekregen, hun aanwezigheid 
is genoeg. Staken hoeft niet 
meer. Dat doen ze ook liever 
niet, alleen als het echt 
nodig is. Ze willen gewoon 
hun werk doen, onder goede 
omstandigheden en tegen een 
redelijk loon. En niet ‘als een 
gek’ dingen op straat hoeven 
te roepen, zoals een van de 
schoonmakers, Mohammed, 
in de film zegt. Het zijn geen 
beroepsdemonstranten. 
Integendeel!’ 

‘ HET VERSCHIL 
TUSSEN VIES EN 
SCHOON IS DE 
SCHOONMAKER’

‘ IK WORD NIET MET GEBALDE 
VUISTEN WAKKER’



LEON VERDONSCHOT 
(GELEEN, 1973) is journalist, 
presentator, schrijver en 
filmmaker. Hij heeft onder meer 
een column in de Nieuwe Revu 
en schrijft muziekrecensies voor 
De Groene Amsterdammer. Op 
tv was hij vaste gast bij ‘Spuiten 
en slikken’ en presentator van 
De Nationale Wetenschapsquiz. 
Zijn eerste documentaire was 
‘Mooi geweest – een leven na 
de Heideroosjes’ (2013). Eind 
vorig jaar verscheen ‘RICO’, een 
biografie over wereldkampioen 
kickboksen Rico Verhoeven.
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Waar komt je 
betrokkenheid vandaan? 
Kom jij uit een rood nest?
‘Meer een apolitiek nest. Ik 
groeide op met alleen mijn 
moeder, die mij kreeg toen ze 
twintig was en een jaar later 
haar man moest ontvluchten. 
Stond ze daar met een kind 
en 15 gulden op zak.  Ze was 
verkoopster. Ze geloofde later 
wel in Jan Marijnissen, maar 
echt politiek bewust was ze  
niet.’

En jij wel?
‘Ik heb tussen mijn 16e en 
mijn 22e elke zaterdag op 
de Dam gestaan met een 
spandoek. En ging dan gewoon 
weer met de trein terug naar 
Geleen, waar mijn moeder met 
een bord eten op tafel op me 
wachtte, haha.’

Waar protesteerde je 
tegen?
‘Tegen alles eigenlijk. Ik was 
boos toen. Ik zat bij Rebel (een 
revolutionaire, trotskistische 
jongerenbeweging, red). Maar 
ik ben geen spijtoptant, ik 
verloochen die tijd niet. Ik ben 
blij dat ik die heb meegemaakt. 
Maar ik ben niet meer boos, 
word niet met gebalde vuisten 
wakker. Maar ik ben nog wel 
links.’

De linkse beweging staat 
er niet echt florissant voor.
‘De mensen ervaren dat niets 
meer zeker is, tot en met je huis 
en je baan. En dan hebben 
ze de neiging om andere 
mensen de schuld te geven, 

en te vluchten in het denken 
in identiteit. De tegenstelling 
tussen kapitaal en arbeid 
lijkt niet meer van belang. 
Aan de andere kant zie je dat 
strijdbaar links elders wel 
aanhang heeft, zoals Bernie 
Sanders in de Verenigde 
Staten en Jeremy Corbyn in 
Groot-Brittannië. Ik vind wel 
dat links in Nederland grote 
steken heeft laten vallen, ze 
hebben het ook aan zichzelf te 
danken.’

Wat heeft links dan 
verkeerd gedaan?
‘Ze hebben de gewone zorgen 
van de gewone mensen niet 
serieus genomen. Bijvoorbeeld 
die over hun veranderende 
buurt. Je moet solidair met 
ze zijn. Het kosmopolitisme – 
het idee dat je je overal thuis 
moet kunnen voelen – waarin 
sommige linkse mensen zich 
verliezen, gaat voorbij aan 
de problemen van de meeste 
mensen. Op die mensen 
komt het aanmatigend en 
wereldvreemd over. Het is niet 
iedereen gegeven kosmopoliet 
te zijn. En dat moet je die 
mensen niet verwijten.’

Geloof je nog in de 
wereldrevolutie?
‘Haha! Vroeger dacht ik dat 
die zou beginnen in Geleen. 
Nou ja, in Geleen misschien 
ietsje later, maar toch. We 
vergaderden in een zaaltje 
boven een café, en hadden 
heftige discussies over 
abstracte dingen. Moet de 
ijscoman genationaliseerd 
worden, dat soort zaken. En 
als ik dan in het café kwam, 
zaten daar de arbeiders aan 
het bier. En eentje hief het 
glas en zei in het dialect: 
“Ha Leon, hebben jullie weer 
goed vergaderd?” Wij zaten 
hoogdravende discussies 
te voeren over een betere 

wereld, terwijl de mensen 
waarover we het hadden onder 
ons zaten. Dat was eigenlijk 
net zo wereldvreemd als die 
kosmopolitische praat! Waar 
wij mee bezig waren, had niks 
met het dagelijks bestaan te 
maken. 
Dus nee, ik geloof niet meer in 
de revolutie. Ben er zelfs tegen. 
Van de revolutie die ons voor 
ogen stond kan ik niet één 
succesvol voorbeeld geven. Wij 
hadden over de kleinste dingen 
ruzie, stel je voor dat we aan 
de macht waren gekomen … 

wat ik van Rebel nog steeds 
goed vind is dat we niet 
populistisch waren. We waren 
beginselvast. Ik heb altijd een 
zwak gehad voor mensen die 
ergens voor staan, zoals Fred 
van der Spek van de PSP. Ik 
keek erg tegen hem op. Hij zei: 
“Ik baseer mijn standpunt niet 
op het aantal mensen dat het 
deelt.” En zo hoort het te zijn.’
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‘ LINKS HEEFT DE 
GEWONE ZORGEN 
VAN DE GEWONE 
MENSEN NIET 
SERIEUS GENOMEN’

‘ SCHOONMAKERS 
ZIJN VEROORDEELD 
TOT SOLIDARITEIT’



Hulp nodig bij je belastingaangifte? De deskundige vrijwilligers van Belastingservice 
FNV zitten weer voor je klaar! Jaarlijks helpen zij honderdduizenden FNV-leden gratis 
met hun belastingaangiften en toeslagen. Je vindt Belastingservice FNV op meer dan 
400 locaties in heel Nederland, er is dus altijd wel een invulpunt bij jou in de buurt.

MAAK EEN AFSPRAAK
Van 1 maart tot 1 mei kun je bij Belastingservice FNV

terecht voor hulp bij je aangifte. Hiervoor moet je wel een

afspraak maken. Dat kan nog tot en met 15 april.

Je maakt je afspraak via fnv.nl/belastingservice. 

Maak jij liever telefonisch een afspraak? Bel dan met het

FNV Contact Center: (088) 368 03 68 (ma t/m vr van

8:30 tot 17:30 uur).

 

MACHTIGINGSCODE
De vrijwilligers van Belastingservice FNV kunnen je alleen 

helpen als je de machtigingscode meeneemt die je hebt 

gekregen van de Belastingdienst. Leden die vorig jaar via 

Belastingservice FNV aangifte hebben gedaan, hebben de 

code begin 2018 toegestuurd gekregen. 

Heb jij de machtingscode niet ontvangen? Kijk dan op   

fnv.nl/belastingservice hoe je de code kunt aanvragen bij 

de Belastingdienst.

BELASTINGSERVICE FNV, GRATIS 
BELASTINGHULP VOOR FNV-LEDEN
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Irene Boezerman zit behalve in de 
sectorraad, ook in het sectorbe-
stuur. ‘De sectorraad streeft ernaar 
de stem naar buiten te zijn voor 
de zelfstandige via het ontwik-
kelen van een beleidsvisie en 
strategie, binnen de kaders van het 
FNV-beleid,’ legt ze uit. ‘We praten 
bijvoorbeeld over het werkplan 
van FNV Zelfstandigen in samen-
werking met het ECZ, over actuele 
onderwerpen zoals de Wet DBA en 
de impact daarvan, het pensioen-
vraagstuk en arbeidsongeschikt-

heidsverzekeringen. Eigenlijk 
praten we over alles wat  je over 
zelfstandigen terug ziet komen in 
het politieke debat.’

ORGANISATIE-
ONTWIKKELING
Irene is zelf ook zzp’er. Sinds 2013 
richt ze zich -met haar achtergrond 
als technisch bedrijfskundige - op 
het verder ontwikkelen van bedrij-
ven. ‘Kort gezegd probeer ik samen 
met mijn klanten de organisatie 
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Sinds FNV Zelfstandigen vorig jaar fuseerde met de FNV heeft 
de vereniging een sectorraad, gekozen door de leden. Een 
gesprek met Irene en Bert die nieuw zijn in de raad.

TEKST & FOTO’S: MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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Irene: ‘Ik wil graag 
meepraten over de 
gemene delers die 
we hebben’

‘We moeten het hebben 
over mensen met lage 
tarieven die geen of een 
laag pensioen hebben en 
niet verzekerd zijn’

DE SECTORRAAD VAN 
FNV ZELFSTANDIGEN

Een representatieve afvaardiging van de sector zelfstandigen



FNV MAGAZINE

naar een hoger plan te tillen,’ legt 
ze uit. ‘Haar specialisme ligt op 
kwaliteits- en compliance vraag-
stukken op de gebieden kwaliteit, 
arbeidsomstandigheden, voed-
selveiligheid, milieu en veiligheid. 
Daarbij ondersteun ik bedrijven bij 
het aanbrengen van structuur en 
vinden van de juiste oplossingen 
van beleidsniveau tot aan de uit-
voering. Irene haar doel is om haar 
klanten bewust te maken dat mens, 
techniek en innovatie onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn om 
succesvol te kunnen zijn. 

ÉÉN STEM
‘Ik was al langer lid van de FNV, 
en toen ik in 2013 koos voor het 
zelfstandig ondernemerschap, 
zag ik het bestaan van FNV Zelf-
standigen en heb ik me daarbij 
aangesloten,’ vertelt Irene. ‘Ik vind 
het belangrijk om deel uit te maken 
van een collectief om één stem uit 
te dragen richting de politiek en 
andere (institutionele) grootmach-
ten. Kijk bijvoorbeeld naar de Wet 
DBA. Dat raakt iedereen en het is 
dus belangrijk om met één stem 
vertegenwoordigd te zijn in dat 
debat.’
Ongeacht welke bloedgroep de 
zelfstandigen hebben - we doen 
allemaal wat anders en hebben niet 
altijd dezelfde belangen - toch heb-
ben we een aantal gemene delers 
waar ik graag over wil meepraten.’

FOCUS
‘De focus van het debat moet wat 
mij betreft gaan liggen op op-
drachtgevers die schijnzelfstandig-
heid en machtsmisbruik in de hand 
werken. Waar er misbruik gemaakt 
wordt van mensen en er geen 
sprake is van gelijkwaardigheid, 
moet dat aangepakt worden. Ik 
ben zeker voor het collectief, maar 
dat moet op een genuanceerde 
wijze aangepakt worden, waar elke 
groep zelfstandige zich in herkent 
en gehoord voelt en daar heb ik 
zin in!’

DRIJFVEER
‘Als je kijkt naar de ontwikkelingen 
met de Wet DBA en de schijnzelf-
standigheid, zijn dat voor mij zeker 
redenen om actief lid te zijn. Als 
je dingen wil veranderen moet je 
daar zitten waar er besluitvorming 
plaatsvindt. Dat is ook de reden 
waarom ik in het sectorbestuur zit. 
Ik wil graag mijn bijdrage leveren 
als afgevaardigde van zelfstan-
digen en onze stem laten horen, 
zodat samen met ons wordt beslist 
over zaken die ons allen raken! 

Bert Veenstra (55) noemt zichzelf 
geen zuivere zzp’er. ‘Ik detacheer 
mezelf en heb daar een BV voor 
opgericht. Ik vond dat professio-
neler en qua risico’s vond ik dat 
veiliger.’ Bert heeft sinds 2008 een 
civieltechnisch adviesbureau. Toen 
zijn oude werkgever hem veelvul-
dig ging detacheren, besloot hij 
dat hij dat zelf ook wel kon en werd 
zelfstandig. ‘Ik dacht ook na over de 
laatste 20 jaar van m’n loopbaan en 
besloot dat het zzp-schap daar heel 
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DE SECTORRAAD VAN FNV 
ZELFSTANDIGEN BESTAAT UIT 
ZO’N 25 ENTHOUSIASTE EN BE-
TROKKEN ACTIEVE LEDEN. EEN 
REPRESENTATIEVE AFVAARDI-
GING VAN DE SECTOR.

goed bij paste.’
Bert wordt voornamelijk ingehuurd 
voor wat langer lopende projecten. 
Zijn huidige klus duurt al bijna 3 
jaar en wordt waarschijnlijk ver-
lengd. ‘Het is eigenlijk een beetje 
te lang, maar dat is inherent aan 
infrastructuur en civiele techniek,’ 
legt hij uit. ‘De projecten die ik doe, 
zoals op dit moment de verdubbe-
ling van een regionale stroomweg, 
duren gemiddeld vijf jaar. En ik wil 
ook graag het eind ervan meema-
ken want dan kan ik het afronden 
zonder dat iemand het van me 
hoeft over te nemen.’ 

POLITIEK ACTIEF
‘Ik werd vorig jaar uitgenodigd om 
me verkiesbaar te stellen voor de 
sectorraad en daar werd ik meteen 
heel enthousiast van. Toen ik m’n 
bedrijf oprichtte ben ik ook politiek 
actief geworden. Dat wilde ik al 
heel lang en eindelijk kwam dat 
er in 2008 van. Ik participeerde 
veel op het gebied van Ruimtelijke 
Ordening en dat heeft ertoe geleid 
dat ik in 2012 actief lid werd van de 
PvdA. Toen wilde ik heel snel ac-
tie, dat heb ik wel vaker. Ik werd 
ombudsman en trad toe tot de pro-
grammacommissie van de PvdA in 
Amersfoort. Ik heb me de politiek 
heel snel eigen gemaakt en dat is 
wat is nog steeds doe: elk pro-
bleem dat ik in de politiek tegen-
kom, toets ik in mijn hoofd aan de 
waarden waar ik voor sta: bestaans-
zekerheid, goed werk en binding. Is 
het eerlijk, rechtvaardig en solidair 
en komen ‘gewone’ mensen er ook 
mee vooruit? Dat neem ik ook mee 
naar de sectorraad. Dat was een 
absolute voorwaarde. Ik zei vooral 
‘ja’ omdat ik verbinding wil maken 
tussen politiek, FNV en PvdA.’

OFFENSIEF
‘Ik vind het ‘Offensief’ waar de FNV 
zich nu hard voor maakt geweldig. 
De schrijnende dingen die op de 
aftrap in januari ten tonele werden 
gebracht zie ik al jaren. En dat 
wordt niet beter als we ons er niet 
mee bemoeien. En dan spreek ik 
niet voor mezelf, want ik heb het 
verrekte goed getroffen. Ik knok 
niet voor zzp’ers die in het boven-
ste segment van zelfstandigheid 
opereren. Die hebben, net zoals 
ik, echt geen hulp nodig. Nee, we 
moeten het hebben over mensen 
met lage tarieven die geen of 
een laag pensioen hebben en die 
niet verzekerd zijn. Dát moet echt 
anders want daar ben ik echt boos 
over!’

MEER OVER DE 
SECTORRAAD LEES JE OP 
WWW.FNVZZP.NL
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Bert: ‘Is 
het eerlijk, 
rechtvaardig en 
solidair?’



VERENIGINGSNIEUWS

VAN DE FNV

De FNV? Dat zijn die lui in van die hesjes met spandoeken. 
Dat is het beeld dat bij veel mensen bestaat over de vakbond. 
Ze hebben geen idee. De vakbeweging heeft er al meer dan 
honderd jaar strijd opzitten voor werknemers. Vrijwel alle 
arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden die we 
vandaag de dag kennen zijn (mede) door de vakbeweging tot 
stand gebracht.
Om de rijke geschiedenis van de arbeidersbeweging te 
illustreren hebben de FNV en het Internationaal Instituut 
voor Sociale Geschiedenis (IISG) vijftig vakbondsverhalen 
verzameld. Ze vallen uiteen in vier categorieën: actie, cultuur, 
overleg en organisatie. De verhalen informeren, inspireren 
en ontroeren. Ze zijn uiteenlopend van vorm maar ze hebben 
gemeen dat ze getuigen van een begrip dat bij de vakbond 
hoort: solidariteit. 
VAKBONDSVERHALEN.NL

ILO VOORSPELT 
TOENAME VAN 
KWETSBAAR WERK
In het rapport ‘World Employment 
and Social Outlook: Trends 2018’ 
constateert de internationale 
arbeidsorganisatie ILO een 
stabilisering van de wereldwijde 
werkloosheid op 5,6 procent. 
Het tekort aan fatsoenlijke 
banen in veel delen van de 
wereld neemt toe.
In 2017 zat 42 procent van de 
werknemers, ofwel 1,4 miljard 
mensen wereldwijd in kwetsbaar 
werk. De ILO voorspelt dat dit zal 
toenemen, vooral in opkomende 
economieën. Het aantal mensen 
in kwetsbare banen zal in 2019 
toenemen met 35 miljoen. In 
ontwikkelingslanden zitten 
drie van de vier werknemers 
in kwetsbare banen. Het 
aantal werknemers dat te 
maken heeft met slechte 
arbeidsomstandigheden zal 
waarschijnlijk het sterkst stijgen 
in de Afrikaanse sub-Sahara en in 
zuidelijk Azië. Ondertussen blijft 
de genderkloof bestaan. Vrouwen 
hebben vaker te maken met 
slechte arbeidsomstandigheden 
en lagere lonen dan mannen. Dit 
zou liggen aan de verschillen 
in rollen, sociaaleconomische 
beperkingen, de taakverdeling 

binnenshuis en discriminatie.
De verwachting is dat extreme 
armoede zal dalen, maar 
wereldwijd is een recordaantal 
mensen werkend arm. De 
definitie van extreme armoede 
is in 2015 veranderd en komt 
nu neer op huishoudens waar 
per persoon minder dan 1,90 
Amerikaanse dollar per dag wordt 
geconsumeerd. Alleen banen 
creëren lijkt niet langer alleen het 
antwoord op armoedebestrijding.
De ILO onderzocht ook de 
invloed van de vergrijzing van 
de bevolking. Het toont dat 
de groei van het wereldwijde 
arbeidsaanbod niet voldoende 
zal zijn om de rap groeiende 
groep gepensioneerden te 
compenseren. De gemiddelde 
leeftijd van werknemers zal 
vermoedelijk stijgen van net 
onder de 40 in 2017 naar 
boven de 40 in 2030. ‘Naast de 
uitdaging die de groeiende groep 
gepensioneerden creëert voor 
pensioenstelsels, zal ook een 
gemiddeld hogere leeftijd van de 
werknemers direct impact hebben 
op arbeidsmarkten’, zegt ILO’s 
directeur Onderzoek 
Sangheon Lee. 

VAKBONDSVERHALEN.NL
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Advies en hulp bij mantelzorg 

Steeds meer mensen, veelal ouderen, zijn aangewezen op de 

hulp van hun familie, buren of vrienden als hun gezondheid 

achteruit gaat. Inmiddels zorgt 1 op de 3 volwassenen voor een 

ander. Vaak met liefde, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. Er 

komt veel op je af en je moet een nieuwe balans zoeken tussen 

nieuwe zorgtaken, je gezinsleven en werk. Ben je verzekerd bij 

het Zorgcollectief FNV/Menzis, dan kun je voor al je vragen én 

hulp een beroep doen op de exclusieve mantelzorgservice Zorg 

voor Elkaar. Of je nu mantelzorg geeft of ontvangt. 

Persoonlijk mantelzorgadviseur

Je kunt de zorgadviseurs van Zorg voor Elkaar bellen voor 

informatie of advies, maar ook om zaken te laten uitzoeken. 

Bijvoorbeeld hoe mantelzorg precies geregeld is in jouw 

gemeente. Ze helpen je echt verder door alle voor jou relevante 

informatie overzichtelijk samen te voegen in je persoonlijke 

Zorg voor Elkaar-Wijzer. Enkele weken na jullie gesprek neemt  

jouw persoonlijk mantelzorgadviseur nogmaals contact op om 

te vragen hoe het gaat.

Bij het Zorgcollectief FNV/Menzis sta je er als mantelzorger 

niet alleen voor. Op fnvmenzis.nl/mantelzorg vind je allerlei 

praktische informatie over Zorg voor Elkaar. Zoals brochures,  

hulpbladen met tips ter voorbereiding op het keukentafelgesprek en 

het bewuste-keuzegesprek, en informatie over vergoedingen van 

het Zorgcollectief FNV/Menzis voor mantelzorgers en zorgvragers.

Contact

Je kunt de persoonlijk mantelzorgadviseur van maandag t/m 

vrijdag telefonisch bereiken via 088 - 222 44 44.

ALS MANTELZORGER STA 
JE KLAAR VOOR DE ANDER. 
MAAR WIE HELPT JOU? 
Je staat er misschien niet bij stil, maar het kan 
zomaar gebeuren. Iemand die dicht bij je staat 
doet een beroep op je omdat het niet goed gaat 
met de gezondheid. Mantelzorg kan je overvallen. 
De persoonlijk mantelzorgadviseur van het 
Zorgcollectief FNV/Menzis helpt je dan op weg. 
Een vast contactpersoon die uitgaat van jouw 
situatie en al je vragen beantwoord.

Mantelzorgservice Zorg voor Elkaar
Persoonlijk mantelzorgadviseur
Advies en praktische hulp
Nazorg
Zorg voor Elkaar-Wijzer met
Informatie op maat
Gratis en exclusief voor verzekerden 
van het Zorgcollectief FNV/Menzis

MANTELZORG KAN 
JE OVERVALLEN

BB154-0024610-00 Adv 215x274mm Mantelzorg_v3.indd   1 13/02/2018   16:32



WERK AAN DE WERELD

#METOO OP HET WERK

Geweld tegen en (seksuele) intimidatie van vrouwen op 
de werkvloer komt wereldwijd veel voor. In landen als 
Indonesië, Peru, Maleisië én Nederland. 

GEWELD TEGEN VROUWEN

TEKST BART SPELEERS  BEELD EVELIN LAVI ALMONACID, CATRIEN ARIËNS, LIESBETH SLUITER

‘ MISHANDELD 
DOOR 
KINDEREN’ 

PERU

In Peru werken naar schatting 

500.000 huishoudelijke hulpen. 

De meesten komen van het 

platteland en zijn vaak al op heel 

jonge leeftijd als dienstmeisje bij 

families in de stad gaan werken. 

Zij wonen in bij die gezinnen en 

zijn daardoor extra kwetsbaar. 

Verhalen van uitbuiting, seksuele 

intimidatie en verkrachting zijn 

geen uitzondering. 

Een van de hulpen is Ignacia 
Vilma de la Cruz Santiago (65). 

Op haar 12e ging ze werken bij 

een familie in Lima, waar ze 

46 jaar werkte. ‘Ik deed alles: 

zorgen voor de kinderen, wassen, 

strijken, koken en schoonmaken. 

Alles.’ Ignacia werd fysiek en 

psychisch mishandeld, door de 

kinderen die zij verzorgde. ‘Zij 

duwden me, trokken aan mijn 

haar, lieten me veel werk doen 

en beledigden me. Toen mijn 

werkgevers overleden in 2006, 

gooiden de kinderen me het 

huis uit.’ Nu werkt en woont 

Ignacia bij een ander gezin. De 

vrouw des huizes verwees haar 

naar Sinttrahol, de vakbond 

voor huishoudelijke hulpen, 

om de achterstallige betalingen 

van haar vorige werkgever op 

te eisen. ‘Ik ben een juridisch 

proces gestart tegen de kinderen, 

met steun van de vakbond. Het 

geweld jegens vrouwen in Peru 

neemt toe,’ zegt Ignacia. ‘We 

moeten elkaar ondersteunen, 
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mishandelingen aan de kaak 

stellen en niet blijven zwijgen. 

En eisen dat de families waar we 

voor werken premies betalen, 

bijvoorbeeld voor pensioenen.’ 

Sinttrahol, dat gesteund wordt 

vanuit het FNV-Solidariteitsfonds 

sector Diensten, heeft als 

missie het verdedigen van de 

arbeids- en mensenrechten van 

huishoudelijk werkers en het 

tegengaan van elke vorm van 

discriminatie. 



WERK AAN DE WERELD

#METOO OP HET WERK

GEWELD TEGEN VROUWEN

Acht jaar geleden begon Ana 
Rosdiana (32) haar loopbaan 

als financieel medewerker bij 

staatsbosbeheer in Maleisië. De 

mannelijke collega’s hadden 

het gelijk op Ana en de andere 

nieuwkomer – ook vrouw – 

voorzien. ‘In het begin dacht 

ik dat we geplaagd werden 

omdat we nieuw waren, maar 

de ‘plagerijtjes’ gingen steeds 

verder. De mannen beledigden 

ons, zeiden seksuele dingen 

‘SCHUILEN ONDER EEN TAFEL’ 
MALEISIË 

en maakten daar ongepaste 

gebaren bij. Sommige collega’s 

wilden ons telkens aanraken 

en knuffelen. De voortdurende 

intimidatie maakte me 

gedeprimeerd. Het lukte ook 

niet meer om mijn werk te 

doen.’  

Een oudere collega 

introduceerde Ana bij een 

vakbondsbestuurder, die het 

wangedrag besprak in een 

overleg met het management. 

Daar werd besloten om Ana 

over te plaatsen. ‘Ik was enorm 

opgelucht. En zo blij dat de 

vakbond me uit deze situatie 

heeft gered.’ 

Ana is nu zelf actief binnen deze 

vakbond. ‘Ik weet dat andere 

vrouwen seksueel geïntimideerd 

worden, maar zwijgen uit 

schaamte, uit angst hun baan 

te verliezen of omdat ze niet 

weten waar ze kunnen klagen. 

De bond is het beste platform om 

deze problemen door te geven 

aan het management en op 

te lossen.’ Maar om (seksuele) 

intimidatie tegen te gaan, is 

veel meer nodig, zegt Ana. 

‘Ik denk dat de Maleisische 

overheid met campagnes en 

discussies de burgers bewust 

moet maken van dit probleem, 

dat het niet normaal is om 

vrouwen – of mannen – uit 

te schelden, te beledigen of 

seksueel lastig te vallen.’
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WERK AAN DE WERELD

In de fabrieken op 

industrieterrein KBN Cakung 

in Jakarta wordt kleding 

gemaakt voor onder meer Zara, 

Gap, Nike en H&M. Oók voor 

de Nederlandse markt. Meer 

dan de helft van de 50.000 

vrouwen die op KBN werken, 

heeft te maken met seksuele 

intimidatie op de werkvloer. 

Dat wordt duidelijk in ‘The Day 

The Voices Raised’, een korte 

documentaire over seksuele 

intimidatie die Mondiaal FNV 

‘VERKRACHT OP HET WERK’ 
INDONESIË

financieel ondersteunde. Dian 
Trisnanti van de Indonesische 

vakbond FBLP en regisseur van 

de documentaire was ontzet van 

de verhalen die ze hoorde van 

geïnterviewde werkneemsters. 

‘Mannen sturen pornografische 

foto’s naar vrouwelijke collega’s, 

betasten borsten en billen en 

doen seksuele voorstellen. Gaat 

de vrouw daar niet op in, dan 

wordt gedreigd met ontslag. 

Een werkneemster is zwanger 

geraakt van haar belager en 

moest verplicht met hem 

trouwen.’ Ernstig wangedrag dat 

niet alleen in de fabrieken op 

KBN Cakung voorkomt, maar in 

heel Indonesië. 

In de documentaire volgt 

Dian het vrouwencomité 

van vakbondsfederatie FBLP, 

dat klachten van seksuele 

intimidatie verzamelt en 

bespreekt met het management. 

Dat de bazen niet alles even 

serieus nemen, blijkt als 

een manager reageert op de 

klachten. ‘Soms kleden vrouwen 

zich zo … tja. En wij mannen 

zijn onbedwingbaar’. Dian: ‘De 

slachtoffers krijgen de schuld. 

Dat is een van de redenen 

waarom vrouwen geen actie 

tegen de daders ondernemen. 

Schaamte en angst om hun baan 

te verliezen spelen ook mee.’ 

Het vrouwencomité maakt de 

arbeidsters via flyers, trainingen 

en gesprekken bewust dat ze 

iets kunnen doen tegen seksuele 

intimidatie. Onder druk van 

het comité is een billboard bij 

het industrieterrein geplaatst 

met de tekst ‘Laten we samen 

de werkplekken vrij maken 

van seksuele intimidatie’. Ook 

is een kantoor geopend waar 

kledingarbeidsters intimidatie 

kunnen rapporteren. En dat 

doen ze ook, zegt Dian. ‘Ik ben 

trots dat deze vrouwen de moed 

hebben zich uit te spreken. Een 

goede stap voorwaarts.’ 

Vlak voordat procesoperator 

Anja (56) aan haar dienst begint, 

verstoren haar mannelijke 

collega’s het proces in de fabriek. 

Vervolgens is het aan Anja om 

vanuit de controlekamer de 

fabriek weer draaiende te krijgen. 

Ondertussen grappen haar 

collega’s op de achtergrond: ‘Zie 

je wel, wijven en techniek, dat 

gaat niet samen.’ 

Dit is maar een van de vele 

‘pesterijtjes’ die Anja dagelijks 

op haar werk moet ondergaan. 

Collega’s maken haar het leven 

‘ VROUWEN HOREN NIET TE WERKEN’
NEDERLAND

zuur met roddelen, uitsluiten, 

seksuele opmerkingen en 

handtastelijkheden. ‘Ik ben de 

enige vrouw in de productie, 

de uitzondering’, vertelt Anja. 

‘De meeste collega’s, maar ook 

een aantal leidinggevenden, 

vinden dat vrouwen niet horen 

te werken. Ik ben een vrouw 

die fulltime werkt en ook 

nog ambities heeft om door 

te groeien. Dan vorm je een 

bedreiging.’ Binnen dit bedrijf zal 

Anja nooit promoveren omdat 

haar collega’s dat niet accepteren, 

is haar door haar chef te verstaan 

gegeven. 

‘Ik ben niet fijngevoelig en pas 

me ook aan, maar soms gaat het 

te ver. Als collega’s handtastelijk 

worden, zeg ik duidelijk dat ik 

daar niet van gediend ben.’ Na 

weer een voorval maakte Anja 

melding bij de directie, die daar 

aanvankelijk niks mee deed. 

‘Toen heb ik geëist dat er iets 

werd ondernomen, anders zou 

ik doorvechten tot het College 

voor de Rechten van de Mens. 

Daar is het management van 

geschrokken en na een gesprek 

met de dader, heb ik geen last 

meer van deze collega.’ 

Aanranding, seksistische 

opmerkingen en ongewenst 

seksueel getinte aandacht, komen 

vaker voor dan je denkt, zegt Anja. 

‘Het beleid over intimidatie op 

het werk is vaak in orde, maar 

daders worden niet aangepakt.’ 

Veel slachtoffers van (seksuele) 

intimidatie doen geen melding. 

‘En dat moeten ze juist wel doen. 

Maak het bekend en zoek steun bij 

directie, bedrijfsarts en collega’s.’ 
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SEKSUELE INTIMIDATIE  
OP HET WERK
De helft van de Nederlandse 
werknemers heeft te maken 
met een vorm van seksuele 
intimidatie, blijkt uit onderzoek 
van de FNV. Bij veel bedrijven 
ontbreekt het aan een adequaat 
beleid tegen seksuele intimidatie. 
Daarom wil de FNV dat er een 
wettelijke verplichting komt voor 
werkgevers om onafhankelijke 
vertrouwenspersonen aan te 
stellen. Daarnaast voert de FNV 
actie voor een internationaal 
verdrag over geweld tegen 
vrouwen en mannen op de 
werkvloer. Lees meer over het 
FNV-onderzoek op  
www.fnv.nl/intimidatie-
werkvloer en over internationale 
projecten tegen gendergeweld 
op www.mondiaalfnv.nl. 



Win HET boEk   
‘MadE by indira’

 

ovEr MadE by indira 
De Nederlandse Terra (15) houdt van shoppen. Al haar 

geld gaat op aan nieuwe kleding, en als ze die goedkoop 

kan scoren, is dat natuurlijk top! De Indiase Indira (15) is 

geronseld om in een spinnerij te gaan werken. Zo hoopt ze 

de schulden van haar familie af te kunnen lossen. 

Maar de mooie beloften van de fabriek blijken allemaal 

leugens te zijn geweest. Bij een reis naar India ontdekt 

Terra dat er een heel verhaal zit achter de kleren die ze 

koopt. Een verhaal dat niet zo mooi is…

GraTis boEk WinnEn? 
Beantwoord de volgende vragen en de eerste vijf 

personen die de goede antwoorden mailen ontvangen 

gratis het boek. (De antwoorden vind je op  

www.mondiaalfnv.nl/made-by-indira)

1 Door wie is ‘Made by Indira’ geschreven?

2. Hoe heet het Nederlandse meisje in het boek  

‘Made by Indira’

3. Hoeveel tienermeisjes in India zijn slachtoffer  

van moderne slavernij?

4 . Waarvoor sparen de meisjes in de 3 jaar dat ze 

werken in de kledingfabriek? 

Mail je antwoorden en je naam en postadresgegevens zo 

snel mogelijk naar: mondiaal@fnv.nl

De nieuwe jeugdroman ‘Made by Indira’ gaat over een belangrijk actueel onderwerp: 

kinderarbeid en slavernij in de kledingindustrie. Want hoe gaat het er aan toe in het 

zuiden van India, waar jonge meisjes een paar jaar bijna opgesloten zitten in kleding

fabrieken waar ze werken aan onze kleding? Hoewel het boek geschreven is voor 

jongeren, is het ook zeer lezenswaardig en informatief voor volwassenen. 

MET diT boEk Maak jE  jE TiEnEr(-klEinkind) bEWusT van EErlijkE 
klEdinG

Pagina_FNV_Magazine_mondiaal FEB2018.indd   1 12-02-18   15:48



‘Ik ontwikkel projecten in de sociale 
sector,’ vertelt ze. ‘In de breedste zin 
van het woord. Ik leg het altijd als 
volgt uit: psychologen begeleiden 
mensen individueel, zodat ze onder 
andere meer verbinding in de 
samenleving krijgen. En ik doe dat 
meer in groepsverband. De samen-
leving is van iedereen en ik probeer 
ervoor te zorgen dat iedereen 
daarin mee kan doen. Daarin komt 
mijn antropologie-achtergrond 
terug: diversiteit en verschillende 
mensen bij elkaar brengen. Ik vind 
het helemaal geweldig als ik men-
sen zie groeien wanneer ze van 
waarde kunnen zijn voor een ander. 
Daarom ben ik het liefst bezig met 
dat soort projecten; bedenken, 
ontwikkelen en uitvoeren vind ik 
prachtig!’ 

WERK-PRIVÉ BALANS
Met die invulling kan Marian haar 
dagen -al sinds de dag dat ze als 
zelfstandige begon- meer dan pri-
ma vullen. Op de vraag of de balans 
werk en privé dan wel de goede 
kant uitslaat, begint ze te lachen. 

‘Nee natuurlijk niet! Dat is lastig, 
maar dat weten ze thuis inmiddels 
ook en daar leggen ze zich bij neer. 
Maar dat heeft niet direct met het 
zzp-schap te maken, dat was ook al 
zo toen ik nog directeur was. Begin 
jaren ’90, toen ik directeur van AFS, 
een internationale uitwisselingsor-
ganisatie voor jongeren was, moest 
ik regelmatig naar het buitenland: 
Brazilië, New York, Brussel. Dus ze 
zijn thuis al wel heel wat van me 
gewend.’

RODE DRAAD
Vrijwilligers en vrijwilligheid zijn 
de rode draad in de projecten van 
Marian. ‘De inzet bij activiteiten 
met mensen met een beperking 
is altijd vrijwillig,’ legt ze uit. ‘Zo 
heb ik in Eindhoven een project 
opgezet waarbij 55+ers studenten 
met autisme begeleiden op de 
Ict-opleiding aan de Fontys Hoge-
school. Dat loopt nu zo’n vijf jaar en 
is inmiddels helemaal geïntegreerd 
binnen Fontys zelf. Hetzelfde 
project doe ik bij de Haagse Hoge-
school, ook voor de opleiding Ict. 

Verder heb ik de SESAM Academie 
opgezet, die staat voor Senioren 
en Samenleving. Daarin adviseren 
oud-managers - SESAM adviseurs 
genoemd - vrijwilligersorganisaties 
met het oplossen van bestuurlijke 
en organisatorische vraagstukken. 
Zo nu en dan geef ik gastlessen 
in vrijwilligersmanagement op de 
Hogeschool van Utrecht én heb ik, 
samen met man en dochter, een 
bed & breakfast in Ellecom, vlakbij 
Arnhem.’

FONDSEN
Marians opdrachtgevers lopen uit-
een van gemeenten tot hogescho-
len tot maatschappelijke organisa-
ties en projecten voor stichtingen 
en fondsen. ‘Ik ben zelf directeur 

Marian Geling (60) is van huis uit antropoloog. Na een aantal 
leidinggevende functies wilde ze na 10 jaar directeurschap wat 
anders, én zonder personeel. In 2000 werd ze zzp’er, sinds 2007 
is ze lid van FNV Zelfstandigen. 
TEKST & FOTO’S: MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

MARIAN: ‘IK KREEG HET ONDER-
NEMERSCHAP AL MEE TOEN IK 
HEEL KLEIN WAS’.
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‘Wat ik doe 
opent echt 
deuren’

‘ALLE MENSEN MOETEN 
MEE KUNNEN DOEN IN 
DE SAMENLEVING’

Bedenken, ontwikkelen en uitvoeren



van een fonds geweest, dus ik 
ken ook de ‘achterkant’ van hoe 
fondsen werken. Als ik een idee 
heb, dan zoek ik daar een fonds bij 
voor de financiële kant. De ‘Actieve 
Ontmoeting’ is bijvoorbeeld zo’n 
project. Kort gezegd: elkaar bij een 
sportieve en laagdrempelige activi-
teit ontmoeten en samen -jong én 
oud - iets ondernemen.’
Meedoen in de samenleving
Al het werk dat Marian verzet, 
staat in het teken van ‘zorgen dat 
mensen mee kunnen doen in de 
samenleving’. ‘Dat is eigenlijk het 
belangrijkste van wat ik doe,’ zegt 
Marian. 
De kennismaking met de Prokkel-
week is daar een mooi voorbeeld 
van.

‘PROKKELEN’
We schuiven aan bij een ‘Prokkel 
netwerkochtend’ die Marian met 
regelmaat door heel Nederland 
organiseert. Zo’n 45 professionals 
uit de zorg én het bedrijfsleven, ge-
interesseerden én mensen met een 
verstandelijke beperking maken 

kennis met elkaar en worden op 
ideeën gebracht om ‘Prokkelactivi-
teiten’, prikkelende ontmoetingen, 
te organiseren.
Marian: ‘Voor en namens stich-
ting Prokkel organiseer ik deze 
bijeenkomsten. In drie weken het 
hele land door, in elke provincie 
een Prokkelnetwerkbijeenkomst. 
Het gaat daarbij om samen iets te 
bedenken, waarbij je contact maakt 
met iemand met een verstandelijke 
beperking. We doen een paar leuke 
kennismakingsoefeningen, ik laat 
wat filmpjes zien en zorg ervoor 
dat de aanwezigen vooral elkaar 
inspireren. 

B&B
Alsof dat nog niet genoeg is, runt 
Marian samen met haar man thuis 
ook nog een bed & breakfast. ‘Die 
zijn we een paar jaar geleden be-
gonnen,’ vertelt ze. ‘Ik was bang dat 
ik, als ik straks met pensioen ben, 
opgesloten zou zitten in ons huis 
en dat de wereld aan me voorbij 
zou gaan. Dat kan natuurlijk niet,’ 
lacht ze. ‘Dus besloten we iets te 

organiseren waardoor er reuring 
komt en dat werd de B&B. Mijn man 
doet daar het meest voor hoor. Ik 
strijk alleen maar alles, da’s een 
soort meditatie voor me,’ lacht ze.

EIGEN BEDRIJF
Marian komt uit een echt onder-
nemersgezin. ‘Mijn ouders hadden 
een eigen bedrijf, dus ik kreeg dat 
al mee toen ik heel klein was. Mijn 
moeder hielp nog tot haar 84e 
mijn broer elke dag in de winkel 
en mijn opa en oma hebben tot 
hun 90e de kippen gevoerd op de 
boerderij. Ik zag aan hen dat actief 
en fit blijven je heel goed doet, en 
dacht: ‘Ik moet ook zoiets organi-
seren’. Middenin Ellecom vonden 
we een leuke oude boerderij waar 
we zijn gaan wonen en waar we nu 
een kleine B&B met twee kamers 
hebben. Maar ik heb er helemaal 
geen tijd voor,’ lacht ze.

DRIJFVEER
‘Wat ik bij alle projecten zie, is dat 
mensen stapjes verder komen en 
zich ontwikkelen. Dat vind ik mooi. 
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‘Ik vind het 
geweldig als 
ik mensen 
zie groeien 
wanneer ze van 
waarde kunnen 
zijn voor een 
ander’



PROKKEL
‘Stichting Prokkel is op dit moment één van mijn 
grootste opdrachtgevers. Ik ben er destijds mee 
begonnen vanuit het Fonds verstandelijk ge-
handicapten. De directeur van dat Fonds vroeg 
me 10 jaar geleden of ik een ‘Verstandelijk 
gehandicapten tweedaagse’ wilde organiseren. 
Het onderwerp leek me leuk, maar de naam he-
lemaal niet. Dus ben ik met m’n vrouwen-onder-
nemersnetwerk bij elkaar gaan zitten. Tijdens 
een brainstorm vonden we dat we een nieuw 
woord moesten bedenken voor de ‘verstande-
lijke gehandicapten tweedaagse’ . Dat werd 
Prokkel, een prikkelende ontmoeting. Daar 
ben ik toen verder mee aan de slag gegaan. De 
beginjaren waren zeker niet makkelijk, want ik 
kreeg ook negatieve reacties: ‘Weer een nieuw 
woord?’ en ‘Je moet normaal doen.’ Het is altijd 
wel balanceren geweest, maar gaandeweg 
kreeg ik steeds positievere reacties. Nu, na 10 
jaar, zijn de reacties heel enthousiast, maar ik 
moest er wel een lange adem voor hebben.’

PROKKELWEEK
‘Elk jaar in juni vragen we wat extra aandacht. Dat noe-
men we de ‘Prokkelweek’. Die week dient als inspiratie 
voor de rest van het jaar. Nieuwe ervaringen opdoen, 
dat geldt voor mensen met, maar óók voor iedereen 
zonder beperking. Het gaat om ervarend leren, of je 
nu een beperking hebt of niet. Bijvoorbeeld met de 
Nationale Prokkelstagedag die deel uitmaakt van die 
week. Heel veel mensen en vooral bedrijven denken 
‘dat kan bij ons niet’, iemand met een beperking laten 
werken. Maar steeds meer bedrijven zoals bijvoor-
beeld Sodexo, Restart, verschillende ministeries maar 
ook de plaatselijke supermarkt en fietsenmaker doen 
mee aan de Nationale Prokkelstagedag. Dan lopen 
mensen met beperking een dagje mee. En dan blijkt 
dat zij daar heel goed tot hun recht komen en er prima 
kunnen werken.’

En wat het beginpunt daarvan is, 
maakt dan niet uit. Iedereen is van 
waarde, maar sommige mensen 
hebben een steuntje in de rug 
nodig om wat verder te komen. Ik 
ben altijd op zoek naar win-win. 
Een mooi voorbeeld daarvan is 
het project van de 55-plussers die 
studenten met een vorm van autis-
me begeleiden bij het plannen en 
organiseren van hun studie. Daar 
was één vrijwilliger, wiens vrouw ik 
later ook ontmoette. Zij zei: ‘Ik ben 

zó blij, ik heb de oude Paul weer 
terug’. Haar man was met pensioen 
gegaan en had de bank versleten 
met zitten, hij wist niet wat hij 
moest doen. Nu hij coach is, bloeit 
hij helemaal op. Dát is waar ik blij 
van word, dát is mijn drijfveer. Wat 
wil je dan nog meer?’

INSPIREREND
‘Het is in de loop der jaren een heel 
inspirerend project geworden, met 

een team werknemers dat bestaat 
uit allerlei mensen ‘waarmee iets 
is’. De één ziet maar 2 procent, de 
ander heeft NAH en de derde heeft 
weer een ander rugzakje. Maar met 
elkaar faciliteren we de Prokkel-
week en komt echt iedereen tot 
zijn recht. Met dat team werk ik en 
organiseer ik ook deze netwerkbij-
eenkomsten waarbij we mensen 
vertellen over ‘Prokkelen’.

MAIL VAN DE 
STAATSSECRETARIS
‘Wat ik doe opent echt deuren. 
Recent kreeg ik een mailtje van 
Tamara van Ark, de nieuwe 
staatssecretaris voor Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid. Of ik wat 
agendapunten op wilde stellen 
waarover ik binnenkort met haar 
zou willen praten. Ik moet het nog 
even doen, want ik heb er eerder 
geen tijd voor gehad,’ lacht Marian. 
‘Binnenkort ga ik met haar koffie-
drinken.’

MARIAN: ‘PAS KREEG IK EEN MAIL VAN DE STAATSSECRETARIS. 
ZE VROEG WAT IK GRAAG MET HAAR ZOU WILLEN BESPREKEN’.
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‘In een 
Prokkelweek 
komt iedereen 
tot z’n recht’



De FNV is een offensief gestart omdat de werkers 

van Nederland een fundamentele verandering willen. 

Op 1 mei, de wereldwijde Dag van de Arbeid, laten 

we dat zien.  

De FNV heeft laten zien samen met mensen de maatschappij  

te kunnen veranderen. Denk aan de strijd voor de 8-urige werk-

dag, doorbetaling bij ziekte, de kinderopvang of recent nog de 

afschaffing van het minimumjeugdloon. Samen maken we een 

vuist. Daarom lopen we op 1 mei een mars door de stad waar 

de regering en de werkgevers zitten. 

KOM NAAR DEN HAAG EN LOOP MEE!

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: FNVL.NL/1MEI

LOOP MEE VOOR MEER ZEKERHEID VAN WERK, ZEKERHEID 
VAN INKOMEN EN EERLIJK STOPPEN MET WERKEN

1 MEI MARS EN MANIFESTATIE
DEN HAAG

GRATIS MET NS 
VOOR FNV-LEDEN
FNV-leden en hun kinderen 

t/m 14 jaar reizen gratis met NS!

Je gratis treinkaartje vraag je 

aan op fnv.nl/1mei

Advertentie Dag van de Arbeid FNV Magazine.indd   1 15-02-18   15:46



Met ruim 1 miljoen leden is de FNV de grootste vakbond van Nederland. We zijn er voor iedereen. 
Vul de bon in, ga naar fnv.nl/lidworden of bel 088 368 0 368. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

WORD LID VAN DE FNV!

Achternaam en voorletters m/v

Naam bedrijf

Voornaam

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Functie

Land

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

In dienst bij werkgever

Gepensioneerd 

Student/scholier

Zelfstandige/zzp-er

Niet werkend

PERSOONSGEGEVENS

JA, IK WORD LID VAN DE FNV !

(WERK)SITUATIE

IBAN-nummer

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

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

Datum

Handtekening

BETALINGSGEGEVENS

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

OPSTUREN

Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemene - 
voor waarden voor de actuele versie. We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te  
kunnen geven aan het lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen. 

ZW
NW

ER
FL

NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO.  
KIJK VOOR DE REGULIERE CONTRIBUTIE

BEDRAGEN OP FNV.NL/LIDWORDEN

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

17136_fnvmagazines_zwn_215x274.indd   1 15-08-17   12:19
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VALKUIL # 1 
IK HEB GEEN CONTRACT 
NODIG, IK HEB EEN MON-
DELINGE AFSPRAAK. 
Je hebt een opdracht gekregen en 
hierover een mondelinge afspraak 
gemaakt. Voor jou is het helder wat 
de opdrachtgever van je verwacht. 
Maar wat als je opdrachtgever 
daar anders over denkt en jullie 
verwachtingen niet matchen? On-
duidelijkheid hierover veroorzaakt 
ruis en conflicten. Zet afspraken 
daarom altijd goed op papier, 
bijvoorbeeld in een contract. Of 
gebruik een opdrachtbevestiging 
met handtekening.

VALKUIL # 2 
IK HOUD NIET VAN KLEINE 
LETTERTJES. 
De kleine lettertjes, wie heeft er 
geen hekel aan? Toch is het belang-
rijk om hier bij stil te staan. Geluk-
kig hoef je al het denkwerk niet zelf 
te doen. Je kunt gebruikmaken van 
de standaard leveringsvoorwaar-
den van je branche. Je kunt deze, 
indien nodig, op maat maken voor 
je bedrijf.  
Als je de algemene voorwaarden 
op de juiste manier hanteert, kun 
je je volledig concentreren op de 
afspraken die voor jou, als onderne-
mer, wel een uitdaging bieden.

VALKUIL # 3 
ALS IK HET VAAG HOUD, 
HEB IK MEER SPEELRUIM-
TE. 
Bij een conflict denken beide 
partijen dat ze in hun recht staan. 
En hoe vager de afspraken, des te 
meer ruimte er is voor meningsver-
schil en conflict. Het is dan lastig 
te achterhalen en te bewijzen wat 
beide partijen vooraf bedoelden of 
hoe ze de afspraak interpreteerden. 
Een voorbeeld hiervan geeft jurist 
Thomas Gontscharoff van FNV Zelf-
standigen: ‘Problemen komen vaak 
voort uit vage afspraken. Zo heb ik 
weleens voor een lid geprocedeerd 
over een reiskostenvergoeding. De 
zzp’er had veel kosten gemaakt en 
achteraf was het niet duidelijk of 
hij die naast het uurtarief mocht 
declareren.’

 
VALKUIL # 4 
IK BEN EEN ONDERNEMER, 
HIER HEB IK ECHT GEEN 
TIJD VOOR. 
Juist als ondernemer, is het ver-
standig om je te verdiepen in de 
verplichtingen die je mogelijk zelf 
aangaat, of waar je de klant of op-
drachtgever aan kunt houden. Zie 
dit als een investering die zichzelf 
terugverdient. Je investeert nu in 
het maken van goede overeenkom-
sten en bespaart later veel tijd en 
problemen doordat je conflicten 
voorkomt. 

Succesvol ondernemen gaat met vallen en opstaan. Maar van fouten kun je 
leren, zeker als je ze in je portemonnee voelt. Vijf voorbeelden van valkuilen 
die we bij FNV Zelfstandigen in de praktijk vaak tegenkomen.

 
VALKUIL # 5 
IK VIND HET NEGATIEF OM 
NU AL OP PROBLEMEN TE 
ANTICIPEREN. 
Vertrouw niet blindelings op de 
huidige relatie met je opdracht-
gever. We horen nog te vaak: 
‘We hebben een goede relatie en 
komen er samen wel uit”. Maar een 
goede relatie wordt niet slechter 
van heldere afspraken op papier.  
Mocht ‘de liefde’ later toch bekoe-
len, bijvoorbeeld doordat omstan-
digheden veranderen, dan heb je 
beiden houvast aan de afspraken 
en kun je eventueel als vrienden uit 
elkaar gaan.
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5 VALKUILEN VOOR 
ONDERNEMERS
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Het kabinet heeft tijd nodig om 

haar plannen voor de arbeids-

markt zorgvuldig uit te voeren. 

Op dit moment krijgen opdracht-

gevers en -nemers geen boetes of 

naheffingen als achteraf gecon-

stateerd wordt dat er sprake is 

van een dienstbetrekking,

KICK-OFF OVERLEG
In het kader van die zorg-

vuldigheid vond onlangs het 

eerste kick-off overleg plaats over 

“Werken als zelfstandige”, geor-

ganiseerd door het ministerie 

van SZW en van Financiën. Het 

overleg was de aftrap voor het 

nieuwe kabinet om te inventari-

seren hoe het veld aankijkt tegen 

een (beperkt) aantal voorstellen 

van het kabinet om een eind te 

maken aan de huidige situatie op 

de arbeidsmarkt. 

“Het veld” bleek een breed 

begrip. Vrijwel alle partijen die 

“iets doen” met zelfstandigen, 
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De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering 
beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 
2020. De huidige situatie blijft dus nog wel even voortduren. 
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‘Het veld bleek 
over alles verdeeld, 
behalve over het 
minimumtarief’

DE VERVANGER VAN DE WET DBA: 
VERRE TOEKOMSTMUZIEK?

FNV Zelfstandigen op Haagse kick-off ‘Werken als zelfstandige’
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waren uitgenodigd. Naast FNV 

Zelfstandigen waren CNV, ZZP 

Nederland en PZO aanwezig, 

maar ook bijvoorbeeld VNO 

NCW, de ABU en de NBBU waren 

present. Het veld bestond dus 

zeker niet alleen uit belangen-

behartigers van zelfstandigen, 

maar ook van opdrachtgevers/

inhuurders van zelfstandigen.  

De voorstellen die aan het veld 

werden voorgelegd, zijn de voor-

stellen die betrekking hebben 

op de afbakening van de groep 

zelfstandigen. Voor de onderkant 

van de arbeidsmarkt stelt het 

kabinet een minimumtarief voor 

van 125% van het minimumloon. 

Dat komt neer op € 15 - € 18 per 

uur. Onder dit tarief –aangevuld 

met een aantal voorwaarden – 

kan alleen in loondienst worden 

gewerkt (“must-in”). Voor de 

bovenkant van de arbeidsmarkt 

– het kabinet denkt daarbij aan 

een tarief van € 75 en hoger – 

geldt dat de mogelijkheid van 

een opt-out komt: de werkende 

kan kiezen om uit de sociale 

zekerheid te stappen. Voor de 

middengroep wordt een zg. 

‘opdrachtgeversverklaring’ inge-

voerd. Het idee is een webmodule 

te maken, die de opdrachtgever 

invult en die dan, bij een positie-

ve uitkomst van de webmodule, 

gevrijwaard wordt voor loonhef-

fingen en werknemersverzekerin-

gen, aldus het regeerakkoord.

STEUN MINIMUMTARIEF
Het veld bleek verdeeld over 

vrijwel alle onderwerpen, 

behalve het idee om voor de 

onderkant van de arbeidsmarkt 

een minimumtarief in te voeren. 

Dit idee werd breed ondersteund, 

ook door partijen die daar eerder 

tegenstander van waren. Dat het 

voorgestelde minimumtarief 

veel te laag is, zoals FNV Zelf-

standigen heeft betoogd, werd 

ook breed gedragen. Maar over 

hoe het minimumtarief vorm 

moet worden gegeven, lopen 

de meningen weer flink uiteen. 

FNV Zelfstandigen pleit voor 

een sectorale benadering van 

het minimumtarief, vanwege de 

enorme sectorale verschillen die 

er zijn.

OPT-OUT
Ook de mogelijkheid voor een 

opt-out riep verschillende reac-

ties op. De vraag welk probleem 

hiermee wordt opgelost, werd 

wat FNV Zelfstandigen betreft 

niet beantwoord. Het veroor-

zaakt juist nieuwe problemen, 

zoals een negatief effect op de 

verzorgingsstaat. Bovendien 

heeft het kabinet niet gekozen 

voor een collectieve AOV, wat er 

toe zal leiden dat deze groep bij 

een keuze voor een opt-out nog 

steeds te maken zal krijgen met 

risicoselectie en uitsluiting door 

verzekeraars.

WEBMODULE
De opdrachtgeversverklaring riep 

nog wel de meeste weerstand 

op, vanwege uiteenlopende 

FNV ZELFSTANDIGENFNV ZELFSTANDIGEN

IRENE VAN HEST IS BELEIDS-
ADVISEUR EN BESTUURDER 
BIJ HET EXPERTISE CENTRUM 
ZELFSTANDIGEN VAN DE FNV.

redenen. Het zal hoe dan ook 

meer administratieve rompslomp 

met zich meebrengen. Voor FNV 

Zelfstandigen is het belangrijk 

dat zowel opdrachtnemer als 

opdrachtgever verantwoordelijk 

blijven voor de manier waarop 

wordt gewerkt, en niet alle 

risico’s alleen bij de zelfstandige 

worden gelegd.

BRIEF
Minister Koolmees van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid en 

staatssecretaris Snel van Finan-

ciën hebben na het kick-overleg 

een brief aan de Tweede Kamer 

gestuurd waarin zij schrijven dat 

de opschorting van de handha-

ving van de Wet DBA is verlengd 

tot 1 januari 2020. Wel gaat het 

kabinet de mogelijkheden voor 

de handhaving van kwaad-

willenden vanaf 1 juli 2018 

verruimen. FNV pleit al langer 

voor meer handhaving en is blij 

dat de handhaving breder wordt 

opgepakt. 

Wat deze verruiming van 

mogelijkheden inhoudt, wordt 

verderop duidelijk: “Bij kwaad-

willenden handhaaft de Belas-

tingdienst wel. Per 1 juli 2018 

richt de handhaving zich niet 

langer alleen op de ernstigste 

gevallen, maar ook op de andere 

kwaadwillenden”.  Het kabinet 

lijkt hiermee in ieder geval te 

erkennen dat het gebrek aan 

handhaving misstanden in de 

hand werkt. 

TIJDSPAD
In de brief schetst Koolmees het 

tijdspad voor de vervanging van 

de Wet DBA. Het streven is “de 

specifieke maatregelen, bedoeld 

voor de onderkant en de boven-

kant van de arbeidsmarkt, alsme-

de de opdrachtgeversverklaring 

per 1 januari 2020 in werking 

te laten treden.” Volgens hem 

een ambitieuze, maar haalbare 

planning. 

 

GEZAGSRELATIE
De minister kondigt verder aan 

al eerder, namelijk vóór 1 januari 

2019, te komen met een verdui-

delijking van het begrip gezags-

relatie. FNV ziet geen noodzaak 

voor verduidelijking van dit 

begrip. Het begrip gezagsverhou-

ding is in juridische zin nu al 

duidelijk en heeft in jurispruden-

tie al een ontwikkeling doorge-

maakt waardoor deze aansluit 

bij de realiteit. De onrust die met 

name opdrachtgevers ervaren 

wordt veroorzaakt door het feit 

dat opdrachtgevers niet langer 

gevrijwaard zijn voor de loon-
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heffingen. Het kabinet schrijft 

daarover in haar brief “ Zowel de 

opdrachtgever als de opdracht-

nemer moeten kunnen worden 

aangesproken op hun handelen, 

naar de mate waarin zij daar zelf 

invloed op hebben gehad. De 

ongeclausuleerde zekerheid in 

de vorm van de vrijwaring voor 

de opdrachtgever zoals die onder 

de VAR bestond, zal dus niet 

terugkeren.“ Een voornemen dat 

FNV Zelfstandigen alleen maar 

kan onderschrijven. 

De opschorting 
van de Wet DBA 
is verlengd tot 
1 januari 2020



QUOTES & POST VAN LEDEN

Wil jij de redactie laten weten wat je 
vindt? Mail dan naar redactie@fnv.nl.
Hieronder tref je een selectie uit 
mail, sociale media en de ouderwetse 
brievenbus. De redactie behoudt zich 
het recht voor bijdragen in te korten.

REACTIES

Ik heb met interesse het artikel ‘In de fout’ in FNV Magazine 4 gelezen. Hierin 
staat dat palmolie, die onder slechte arbeidsomstandigheden wordt geproduceerd, 
in levensmiddelen in onze supermarkten terechtkomt. Echter, ik mis dat jullie 
hierin aangeven waar ik op moet letten bij de aanschaf van koekjes, pindakaas en 
dergelijke waarin deze ‘foute’ palmolie is verwerkt. Bovendien: noem de verwerkers 
van deze foute olie bij naam. Alleen door boycot zijn ze te stoppen en te dwingen 
tot goede arbeidsomstandigheden. De foute producenten en verwerkers van 
palmolie zijn bekend, dus wat let jullie om in FNV Magazine hier meer en duidelijkere 
informatie over te geven?
Roel de Vos

REACTIE MONDIAAL FNV
Het is een logische vraag: waar moet je op letten bij de aanschaf van producten 
met palmolie? Maar helaas is daar nog geen helder antwoord op te geven. Het 
is een enorme industrie met veel grote spelers, zoals Unilever en Pepsico. In de 
helft van de producten in de supermarkt is palmolie verwerkt. Er is een initiatief 
om de productie van palmolie duurzaam te maken, de RSPO. Aan tafel zitten 
plantagebedrijven, supermarkten, financiële instellingen en maatschappelijke 
organisaties, met onder meer als doelen: het handhaven van vakbondsvrijheid en 
problemen als ontbossing en kinderarbeid tegengaan. Op papier zien de afspraken 
van de RSPO er mooi uit, maar er komen nog vele misstanden voor op de plantages. 
Toch worden hier en daar wel wat verbeteringen in arbeidsomstandigheden 
en rechten bereikt. Maar de RSPO staat nog lang niet garant voor duurzame 
palmolie. De FNV werkt er hard aan om daar verbetering in te brengen.  Door 
vakbondspartners in Indonesië te steunen, door internationaal te lobbyen bij 
bedrijven en financiers.

FOUTE PALMOLIE

Het wordt de hoogste tijd dat 
alle nieuwe cao’s niet meer 
gedaan worden in procenten, 
maar in centen. De FNV heeft al 
jaren de mond vol van nivelleren, 
maar werkt met de oude manier 
van cao’s afsluiten juist het 
tegendeel in de hand. Mensen 
die veel verdienen krijgen steeds 
meer erbij tegenover mensen die 
minder verdienen. Dat moet nu 
stoppen.
Neem de totale verhoging in 
loonkosten en deel dat door het 
aantal medewerkers, simpel! 
Dan krijgt iedereen hetzelfde 
en wordt het bestaande gat 
tussen de veelverdieners en de 
mensen die niet veel verdienen 
in ieder geval niet groter. Het 
is veel beter voor de economie, 
aangezien de allergrootste groep 
werkenden juist weinig verdient 
en die krijgen er meer geld bij met 
dit systeem. Dus, waarom zou de 
FNV dit niet bij elke nieuwe cao 
gaan doen? Meer geld erbij voor 
de mensen die weinig verdienen.
Het is de hoogste tijd om te doen 
wat jullie al jaren roepen!
Dick van Maanen

CAO

#WTFlex met je 
draaideur?! - Jongeren 
voeren actie Plein, Den 
Haag tegen carrousel 
van flexcontracten @
Young&united
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‘Het ambulancepersoneel voert 
actie voor betere ambulancezorg’, 
zegt Fred Seifert, bestuurder FNV 
Zorg & Welzijn. ‘Door tekort aan 
personeel en daardoor tekort aan 
beschikbare ambulances, halen 
de medewerkers de toegestane 
aanrijtijden vaak niet meer, zoals 
de 15 minutengrens bij spoed. De 
werkdruk is onaanvaardbaar hoog.’

EM BEE 
Natuurlijk! Mede dankzij hen leef 
ik nog! Slagaderlijke bloeding 
gehad en met 5 liter bloedverlies 
de ambulance in gegaan. De 
broeder die ‘toevallig’ dezelfde 
naam als mijn pasgeboren zoontje 
had, was én bezig mij in leven te 
houden, én bezig mij af te leiden, 
zodat ik niet in paniek raakte 
en rustig bleef. Diep respect 
voor deze bijzondere mensen en 
dankbaar dat ze bestaan.

BAUKJE DIJKSTRA 
Ook ik steun de ambulance
medewerkers. Het roer moet 
definitief om en zeker om goede 
en verantwoordelijke zorg te 
kunnen verlenen. Dus: Yes! Ik 
steun ze onvoorwaardelijk.

JOS HOUBEN 
Niet alleen lagere lonen, maar ook 
minder tot geen pensioenopbouw. 

COR VAN STEK 
Maar één oplossing voor! In alle 
sectoren tegelijk acties houden 
tegen flexwerk!
Alle werknemers voor beter loon 
en tegen uitbuiting! 

BRIAN TRAAST 
Ik ben voor en laten we beginnen 
met een dagje Schiphol plat gooien 
want de eerste klap is een daalder 
waard!

PETER VAN VUGHT
Stoppen dus met cynische reacties 
richting FNV en vrienden en familie 
oproepen lid te worden van een 
FNVbond! 

STEUN JIJ DE 
ACTIEVOERENDE 
AMBULANCE-
MEDEWERKERS?

FLEXIBILISERING 
LEIDT TOT 
LAGERE LONEN, 
BEVESTIGT DNB

Eind januari 2018 kreeg ik (net als alle leden 
neem ik aan) een brief van de penningmeester 
van FNV. Hierin komen drie onderwerpen 
aan bod; ik wil het hier hebben over het 
bankrekeningnummer. Het bankrekeningnummer 
is vanaf 2018 voor alle leden van FNV uniform, 
prima! Maar waarom is deze gelegenheid niet 
aangegrepen om van de vervuilende ING over 
te stappen op een duurzame bank als ASN of 
Triodos? In FNV Magazine lees ik regelmatig dat 
FNV het milieu en duurzaamheid promoot, maar 
door de ING als betaalbank aan te houden wordt 
het milieu alsnog om zeep geholpen. Daaraan wil 
FNV toch zeker niet meedoen?   
Martijn Baetsen

REACTIE FNV
Wij zijn inderdaad van plan over te stappen naar 
de Triodosbank. Een heel groot gedeelte, zoals 
bijvoorbeeld onze lokale netwerken, bankiert 
al via de Triodosbank, maar in verband met de 
oude ledensystemen en de oude financiële 
systemen kunnen we onze oude bankrelaties 
niet zomaar omzetten.
Nu het bijna zover is dat ook de laatste delen 
van het nieuwe financiële systeem gereed 
zijn, gaan we een plan maken hoe alles op 
termijn onder te brengen bij een duurzame 
bank. ASN heeft wel duurzaam bankieren voor 
zelfstandigen maar (nog) niet voor zakelijke 
klanten met onze omvang.   
Coen van der Veer, penningmeester FNV

EERLIJK BANKIEREN

@FNV stelt 
ultimatum aan 
werkgevers in de sector 
woondiensten voor 
loonsverhoging en 
werkdrukverlaging voor 
25.000 medewerkers. 
Mogelijk volgen er acties. 

#Kamerdebat 
vandaag; Laagste 
inkomens en sociaal 
minimum moeten 
omhoog, anders blijft 
armoedebeleid voor 
kinderen dweilen 
met de kraan open. 
Rutte: zorg voor die 
koopkrachtverbetering!
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Profiteer deze lente al van Ledenvoordeel op zonnepanelen

Vanaf april kun je nog meer van de zon genieten. Greenchoice biedt namelijk tijdelijk 
exclusief Ledenvoordeel FNV op zonnepanelen. Met deze hoogwaardige zonnepanelen 
wek je voortaan je eigen stroom op, inclusief opbrengstgarantie. Hierdoor vergroen je 
de wereld en verlaag je je energiekosten. Dat is dus niet niks! Ons speciale actieaanbod 
is vanaf half april beschikbaar.

Waarom juist nu zonnepanelen?
 Tijdelijk scherp Ledenvoordeel FNV
 Vele malen hoger rendement dan huidige spaarrente
 Stijlvolle panelen met opbrengstgarantie

Je kunt uiteraard ook nog steeds gebruik maken van het scherpe Ledenvoordeel 
voor energie via www.greenchoice.nl/fnv

VOOR NIKS
GAAT DE
ZON OP

NIET



63 92 7074 25 4448 95983778 15 28 7

HORIZONTAAL
1 organisering van goederenstromen  9 graaien 
 17 in elkaar  18 verlegen  20 voedsel  21 
Elektronische Leeromgeving (afk.)  22 voorts  24 
land in Afrika  26 deel van het been  27 lieflijk  29 
stemming  30 gezondheid  31 roomskatholiek 
(afk.)  33 jongensnaam  35 advanced digital 
network (afk.)  36 plaats in Limburg  37 puistje  
39 land in Azië  41 viswater van de landsheer  42 
plek  44 kopieerpoeder  45 patat  46 moeder  
47 smeren  49 lysergzuurdiethylamide (afk.)  50 
zilverpopulier  51 medicijn  52 slib, modder  54 de 
tien hoogst genoteerden  56 smal en tenger  57 
ruimtelijk (geluid)  59 kreet  60 sinds  62 Schotse 
stam  63 trio  66 voeg  68 plezier  69 zwaar 
ademen  70 grappenmaker  72 rivier in Frankrijk  
74 filmfiguurtje  75 vlaskam  76 stok voor bonen 
 78 smart  79 keukengerei  80 beginner  82 zien 
(Eng.)  83 inpalmen  85 meisjesnaam  86 Engels 
telwoord  88 radon (afk.)  89 behoeftigen  90 
vertering  92 leer  94 telwoord  95 tropenkoorts 
 97 verslag  99 bosdier  100 rij auto’s  101 
slaginstrument  103 cadans  104 gewoon  105 
Nederlandse provincie.

VERTICAAL
1 plaats in Engeland  2 Engels telwoord  3 
jongensnaam  4 elk  5 gevat  6 inkomstenbelasting 
(afk.)  7 loofboom  8 jongensnaam  10 neerslag 
 11 plaats in Mauretanië  12 schel  13 bekende 
Nederlander (afk.)  14 rusten, steunen  15 keur 
 16 vijf evenwijdige lijnen  19 niet sportief  23 
appelsoort  25 plaats in Zeeland  26 priestermutsje 
 28 afvoerbuis  30 hoofdstad van ZuidKorea  
32 wintergroente  34 menens  36 huilen  38 
doorschijnende steen  40 dulden  41 angst  43 
opsplitsen  45 Federal Bureau of Investigation 
(afk.)  46 pastelgroen  48 gevangenis  50 plaats 
in Amerika  51 ineens  53 inpolderen  55 kern  56 
oude munt  57 kasteel  58 muziekinstrument  61 
marterachtig zoogdier  62 Egyptische koningin 
 64 dun  65 regenschoeisel  67 verzinsel  69 
die naam hebben  71 klepper  73 draaikolk  75 
met een heiblok instampen  76 haardracht  77 
insekt  79 dier met twee bulten  80 rustteken 
 81 scheepsonderneming  84 watergeest  85 
insluiting  87 jongensnaam  90 chique feestkleding 
 91 stelsel van betaling  93 soldatenkost  95 
meisjesnaam  96 Algemeen Ouderenverbond (afk.) 
 98 atomaire massaeenheid (afk.)  100 Financieel 
Dagblad (afk.)  102 mobiele eenheid.

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 
4-2017 was WINSTDELING.

WINNAARS
€ 100: J.P. van Zutphen, Sint Maarten; 
€ 75: Fl.A. Tiemissen uit Lithoyen en  
T. Ermerip uit Gouda; € 50 gaan naar  
S. vd Aa uit Oisterwijk, J. Huis 

in ’t Veld uit Twello en E. van Puyvelde 
uit NieuwNamen. De prijswinnaars 
krijgen persoonlijk bericht.

Stuur de oplossing van deze kruiswoord
puzzel op een kaart of briefkaart (niet in 
een envelop) voor 15 april 2018 naar 
Redactie FNV, Postbus 9208, 3506 GE 
Utrecht met vermelding van jouw naam, 
lidmaatschapsnummer en adres. Of mail 
jouw oplossing met deze persoonlijke 
gegevens naar puzzel@fnv.nl.

WIN! 

PUZZEL EN WIN! Plaats de gevonden woorden in het kruiswoorddiagram. Vul 

vervolgens de letters in in de gelijkgenummerde vakjes in de 

oplossingsbalk onder het diagram en ontdek zo de oplossing.

€ 50,-€ 75,-2X 3X€ 100,-1X
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FNV Zelfstandigen zit aan tafel op 
plekken die er toe doen. Bijvoorbeeld 
bij de Tweede Kamer in Den Haag,
in de SER en bij andere overlegorga- 
nen. Ook zijn we als vereniging een 
gewaardeerde gesprekspartner in 
politieke vergaderingen.
We zijn een onafankelijke vereniging 
van, voor en door zelfstandigen en 
behartigen al meer dan
twintig jaar succesvol de belangen 
van zelfstandig professionals in 
polder en politiek. We zijn een ver-
eniging van, voor en door leden en 
hebben geen winstoogmerk.

WE KOMEN OP VOOR JOUW 
BELANGEN

COLOFON HOOFDREDACTEUR Roosmarijn Schröder (roosmarijn.schroder@fnv.nl) EINDREDACTEUR Peter Beekman (peter.beekman@fnv.nl) REDACTIE Peter van der Aa 

(peter.vanderaa@fnv.nl) REDACTIE MPG., AMSTELVEEN Reijer Blankenspoor en Annemiek Sinnige ART DIRECTION EN VORMGEVING Esther Tji, Bianca van Hilst 

REDACTIE-ASSISTENTIE Chantal van der Toorn (chantal.vandertoorn@fnv.nl) CONCEPT FNV en MPG. ADVERTENTIEVERKOOP PSH, Dunck DRUK Senefelder Misset, Doetinchem 

COPYRIGHT Overname van artikelen is alleen toegestaan met bronvermelding en toestemming van de uitgever. FNV Magazine ISSN 2405-9013.

VRAGEN over het magazine? Mail naar redactie@fnv.nl of bel (088) 368 0 368 (ma t/m vrij 8.30-17.30 uur).

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 088-0997010.

SERVICE

 

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

SOCIAL MEDIA EN ONLINE
Facebook.com/fnv-zelfstandigen 
www.twitter.com/fnvzzp 
www.fnvzzp.nl

LOBBY IN DEN HAAG

Advies van onze experts levert je altijd snel 
resultaat op. Ons uitgangspunt is het voorko-
men van juridische kwesties, maar als het moet, 
begeleiden wij je tot in de rechtbank.
We informeren, adviseren en behartigen je 
belangen, zowel collectief als individueel. 

Heb je vragen over juridische zaken, dan kun je 
dagelijks bellen tijdens het juridisch spreekuur. 
De juridische afdeling biedt onder meer profes-
sioneel 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. 

Contracten opstellen, het maken van algemene 
voorwaarden, informatie over bijvoorbeeld be-
drijfshuurrecht en alle andere aspecten waar je 

als zzp’er mee te maken hebt, worden door een 
eigen team van FNV Zelfstandigen beantwoord. 
Wel zo handig, want wij kennen jou als lid het 
beste. Met je lidmaatschap bij FNV Zelfstandi-
gen sta je juridisch sterk. Wij geven eerlijk en 
helder advies, met duidelijke richtlijnen, die 
passen bij je onderneming. We zijn géén verze-
kering. Als vereniging staan we onze leden bij 
in juridische geschillen die gerelateerd zijn aan 
hun ondernemerschap. Ons reglement vind je 
op www. fnvzzp.nl. 
 
FNV Zelfstandigen levert maatwerk workshops 
en trainingen die je ondernemersvaardigheden 
blijvend versterken en je up-to-date houden. 
Een overzicht van onze cursussen en work-
shops vind je op:
https://fnvzzp.nl/zzp-academy

FNV ZELFSTANDIGEN HEEFT ALLE PROFESSIONELE JURIDISCHE KENNIS IN EIGEN 
HUIS. WE INFORMEREN, ADVISEREN EN BEHARTIGEN JE BELANGEN, COLLECTIEF ÉN 
INDIVIDUEEL. EN ALS HET MOET BEGELEIDEN WIJ JE TOT IN DE RECHTBANK.

JURIDISCH ADVIES NODIG?

COLLECTIEF EN INDIVIDUEEL
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1 WIE IS LEO DE WITTE?
‘Een allround technisch medewerker bij l’Escaut. 

Ik bezoek bewoners die een klacht hebben gemeld. 

Maar ik inspecteer en repareer ook woningen die 

zijn ontruimd door vertrekkende huurders.’

2 WAT DOE JE BIJ DE FNV?
‘Ik ben al lang kaderlid. Tegenwoordig ben 

ik vraagbaak bij mijn corporatie en ik zit 

in de ondernemingsraad. Als zodanig ben 

ik ook betrokken bij de Zeeuwse OR: de 

ondernemingsraden van alle corporaties in 

de provincie komen regelmatig bij elkaar om 

ervaringen uit te wisselen. Daarnaast ben ik 

sectorraadslid Bouwen & Wonen en lid van de 

cao-commissie Woondiensten, die de voortgang van 

het cao-overleg bespeekt. Mijn vrouw vraagt soms 

wanneer ik weer eens thuis ben.’

3 WAARVOOR KAN IK BIJ JOU TERECHT?
‘De collega’s zien mij als ‘de man van de bond’. 

Ze kunnen met vragen en opmerkingen over de 

bond en de cao altijd bij mij aankloppen. Nu het 

cao-overleg in een impasse is geraakt en we in een 

actietraject zitten, hou ik de collega’s op de hoogte 

van de ontwikkelingen.’

4 WAT DRIJFT JE IN HET BONDSWERK?
‘Dat zit bij mij in de genen. Ik kan niet tegen 

onrecht. Dat heb ik van mijn vader. De bond 

beschermt de werknemers daartegen. Ik moet 

er niet aan denken dat er geen bond meer zou 

zijn. Dan hebben de werkgevers de vrije hand. Los 

daarvan vind ik het kaderlidmaatschap boeiend en 

leerzaam.’ 

LEO DE WITTE (54) woont in Vlissingen 
en werkt bij de Zeeuwse woningcorporatie 
l’Escaut Woonservice.

TEKST PETER VAN DER AA  BEELD MARTIN DE BOUTER

‘ IK KAN NIET 
TEGEN ONRECHT’
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