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MERKENRECHT
Gebruik nooit zomaar een 
merknaam of logo



1 HOE BEN JE LID GEWORDEN?
‘Ik zag het vorig jaar ergens op een website voorbij 
komen. Ik wist helemaal niet dat de FNV er ook voor zelf-
standigen is. Het leek me wel zinvol om lid te worden’.

2 WAAROM BEN JE LID GEWORDEN?
‘Voornamelijk vanwege de juridische diensten die FNV 
Zelfstandigen biedt. Ik heb ze gelukkig nog niet nodig 
gehad, maar je weet nooit natuurlijk. Het is een prettig 
gevoel om dat achter de hand te hebben’.

3 WAT WIST JE VAN DE FNV?
‘Ik ken de FNV alleen van stakende mannen in rode 
hesjes. Dat ze ook voor de belangen van zelfstandigen 
opkomen, was nieuw voor me. De naam FNV geeft me 
een gevoel van actievoeren en op de barricades gaan. 
En het belang van het collectief spreekt me wel aan. De 
maatschappij is al egoïstisch genoeg.’.

4 HOE BEVALT HET LIDMAATSCHAP?
‘Ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen, maar als 
FNV Zelfstandigen waar maakt waar ze zeggen dat 
ze voor staan, dan weet ik zeker dat ik in de toekomst 
de goede hulp krijg als ik eens een juridisch geschil of 
vragen heb’.

5 ZOU JE ACTIEF LID WILLEN WORDEN?
‘Het is druk genoeg met m’n werk op dit moment dus 
daar heb ik voorlopig echt geen tijd voor’.

REMCO VAN DEN BERG (34) is interim 
projectmanager. Hij heeft onder 
meer vastgoed, beheer, advies en 
projectmanagement in zijn portefeuille. 

TEKST EN FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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‘LID ZIJN IS EEN 
VEILIG GEVOEL’



ZZP’ERS GEZOCHT 
De Belastingdienst zoekt zelfstandigen die 
mee willen doen aan een pilot waarmee je 
makkelijker en beter grip op je financiële 
huishouding krijgt.   PAG 41

REGEERAKKOORD
Wat zegt het nieuwe 
regeerakkoord over zelf-
standigen?   PAG 28

WERK AAN DE 
WERELD
Nederlandse bedrijven 
behandelen hun personeel 
in het buitenland niet 
altijd netjes. PAG 32

WURGENDE BUREAUCRATIE PAG 4
Of je nu werkt in het bedrijfsleven, op een 
school of bij een vereniging: praktisch 
iedereen heeft last van de grote hoeveelheid  
regels en protocollen. Daar moet wat aan 
gebeuren!

MARJAN VAN NOORT  PAG 16
Ze stond twintig jaar geleden aan de wieg 
van FNV Zelfstandigen en twijfelde nooit 
over de vraag of zelfstandigen wel bij de vak-
bond horen. ‘Zzp’ers en mensen in loondienst 
lopen tegen dezelfde problemen aan’.

ELLEN TEN DAMME PAG 24
Ze laat lang op zich wachten. Maar als 
Ellen ten Damme is gearriveerd, neemt ze 
alle tijd voor het gesprek. ‘Als klein meisje 
wilde ik al troubadour worden. Die droom is 
uitgekomen.’

MERKENRECHT PAG 38
Annamara Ketting zette een foto van haar 
taart met logo van een bekend Frans par-
fummerk op haar website en Facebook. Of 
ze even 1800 euro schadevergoeding wilde 
betalen.

PLATFORMWERK PAG 42
Is het, met het oog op het nieuwe regeer-
akkoord, überhaupt wel mogelijk om met 
zelfstandigen binnen platforms te werken?

IN DIT NUMMER

FNV MOMENT
FNV Zelfstandigen was 
present op de KvK Star-
tersdagen.   PAG 8-9

VOORWOORD
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NIEUW VOORDEEL!
Voor je ligt de vierde en laatste editie van dit jaar 
van het FNV Magazine voor zelfstandigen.  
In dit nummer aandacht voor actualiteiten als het 
regeerakkoord en de opkomst van de platformeco-
nomie. Verder interessante stukken over onder 
meer acquisitiefraude en merkenrecht. Zo spraken 
we met Annamara Ketting over de foto van de 
taart die zij op haar website en Facebook-pagina 
plaatste, waarna ze door een bekend Frans par-
fummerk werd gesommeerd 1800 euro te betalen. 
We hebben haar met succes bij kunnen staan. 
Omdat dit najaar het Expertise Centrum Zelfstan-
digen (ECZ) écht van start is gegaan, leg ik in een 
interview uit wat de achtergronden daarvan zijn 
en waar FNV Zelfstandigen in 2018 op in gaat 
zetten. Want we zijn heel wat van plan! Zo willen 
we behalve meer zelfstandige leden werven, in 
2018 een pilot met een Belastingservice voor 
zelfstandigen starten. De FNV verzorgt al langere 
tijd de belastingaangifte voor werknemers in loon-
dienstverband en wil onderzoeken of zelfstandi-
gen het ook interessant vinden om via de FNV hun 
aangifte te gaan doen. 
Tenslotte verheugt het me te kunnen melden dat 
we als FNV Zelfstandigen nu meedoen aan het 
voordeelpakket dat de FNV exclusief aan haar 
leden aanbiedt. Zo krijg je nu – net als alle andere 
FNV-leden -  onder andere 10 procent korting bij 
de KwikFit, krijg je voordeel op groene energie bij 
GreenChoice en heb je als lid tot wel 10 procent 
korting op de FNV Menzis Zorgverzekering. Je 
leest er alles over op pagina 48/49 en op leden-
voordeelfnv.nl.
Boordevol plannen voor komend jaar dus en ik zie 
er naar uit. Maar natuurlijk wens ik je allereerst 
fijne feestdagen en een gezellig Oud & Nieuw. 
Ik hoop tot ziens in het nieuwe jaar tijdens één van 
onze ledenbijeenkomsten!

MARJAN VAN NOORT
MANAGER ECZ
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REGELZUCHT IS 
DOOD IN DE POT

Wurgende bureaucratie

Doet de paarse krokodil nog een belletje rinkelen? Dankzij 
een reclamespotje van een verzekeringsmaatschappij 
werd deze opblaaskrokodil het symbool van bureaucratie. 

TEKST FRANK SMIT  BEELD XF&M

De term ‘bureaucratie’ werd eind negentiende 

eeuw voor het eerst gebruikt door de Duitse 

socioloog Max Weber. Volgens Weber is een 

bureaucratisch geleide organisatie zakelijk 

en efficiënt. Alle afspraken zijn vastgelegd 

en er is een duidelijke taakomschrijving 

waardoor je optimaal kunt werken. Zo klinkt 

bureaucratie zo slecht nog niet, zolang 

we maar niet doorslaan in het opstellen 

van regels. Een dikke honderd jaar later 

is bureaucratie synoniem aan log, star en 

onredelijk. Niet het bieden van service of 

hulp staat centraal, maar het vasthouden aan 

talloze en vaak onzinnige regeltjes. Sinds de 

jaren tachtig zijn we in een papieren tijdperk 

beland. Een wildgroei aan regelgevingen, 

bepalingen en instructies heeft de bodem 

onder de menselijke maat en efficiënt werken 

weggeslagen. 

VICIEUZE CIRKEL
Een van de sectoren waar de bureaucratie 

heeft toegeslagen is de overheid. Talloze 

regels, checklists en protocollen zijn de 

afgelopen jaren opgesteld. En hoe meer regels 

er zijn, hoe vaker regels worden overtreden. 

De oplossing daarvoor is om de regels aan 

te scherpen en dus meer regels in te stellen 

om de mazen in het net te herstellen. De 

bureaucratische vicieuze cirkel in optima 

forma. Ambtenaren staan constant voor het 

dilemma: pas ik de regel toe of is het beter 

om dat niet te doen? Dat zorgt vaak voor 

frustraties, zowel bij de ambtenaar als in de 

samenleving. 

Gelukkig beginnen pogingen om de 

bureaucratie tegen te gaan langzaam 

vruchten af te werpen. De Paarse krokodil-wet 

en de campagne Beter en concreter moeten 

regeldruk verminderen en de kwaliteit van 

regels verbeteren, maar er is nog een lange 

weg te gaan.

Niet alleen zorgverleners en ambtenaren 

ervaren de bureaucratie als een blok aan hun 

been. Of je nu werkt in het bedrijfsleven, op een 

school of bij een vereniging: praktisch iedereen 

heeft last van een overmatige hoeveelheid 

regels en protocollen. Dat regels en afspraken 

nodig zijn staat buiten kijf. Ze ondersteunen 

en zorgen voor eerlijke behandeling. Maar een 

eerlijke behandeling is niet altijd een gelijke 

behandeling. Ieder mens en elke situatie is 

uniek en heeft dus ook een unieke behandeling 

nodig. Het is daarom nodig te handelen in de 

geest van de wet, niet in de letter van de wet. 

Met de menselijkheid voorop. 

Op de volgende pagina’s lees je de verhalen van 

Gerrit, Isabe’ en Louise, over hoe bureaucratie 

hun dagelijkse werkzaamheden bemoeilijkt.  
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‘ KIND IS GEEN 
INDIVIDU MEER’

‘ WE MOETEN 
VALSSPELEN’

‘Noteren, evalueren, rapporteren. 
Het onderwijs staat bol van het 
papierwerk. Alles moet op- en 
uitgeschreven worden. Is het 
zinvol, dan vind ik het prima. Maar 
vaak doe je dubbel werk of er 
wordt nooit meer naar omgekeken. 
Een voorbeeld: scholen zijn 
verplicht om les te geven aan de 
hand van lesmethodes. In zo’n 
methode staat uitgeschreven 
wat het doel, opbouw en het te 
verwachten eindresultaat is van 
bijvoorbeeld je taal- of rekenles. 

En, ondanks dat het dus al staat 
beschreven, moet jij aan de 
hand van wat er dus al staat, 
nog een keer je doel, opbouw 
en eindresultaat opschrijven. 
Wat heeft het voor nut om 
precies hetzelfde nog eens op te 
schrijven? Vervolgens schrijf je 
een evaluatie over je les waarin 
je vragen moet beantwoorden als 
‘Hoe komt het dat je dit doel hebt 
bereikt’. Ja ehh, dat komt door wat 
er in de methode staat!
Het is overbodig werk. En dat voor 
élke les. Je geeft per dag twee 
taallessen, twee rekenlessen, 
dat loopt al aardig op. Plus dat 
je daarnaast nog eens allerlei 
verslagen en beoordelingen 
moet maken. Ik denk dat 30 à 40 
procent van de werktijd aan al 
dat papierwerk opgaat. Die tijd 

‘Ik werk met dak- en thuisloze jongeren met 
problemen, zoals een verslaving. Om die jongeren te 
kunnen helpen moeten we vaak buiten de gebaande 
paden treden. Alleen worden die mogelijkheden 
steeds minder. Alles wordt in regels gevangen. 
Daarom moeten wij vaak een beetje valsspelen.
Stel, je bent dakloos en je identiteitsbewijs 
kwijtgeraakt. Je wilt je leven weer op de rit 
krijgen. Maar zonder vaste verblijfplaats kun 
je geen identiteitsbewijs aanvragen. Zonder 
identiteitsbewijs krijg je geen vaste verblijfplaats. 
Wij hebben dat opgelost door het adres van onze 
eigen organisatie op te geven als vaste verblijfplaats 
voor zo’n cliënt. Eigenlijk mag dat niet, maar in 
negen van de tien gevallen wordt het oogluikend 
toegelaten. Of iemand is dakloos en wil een uitkering 
aanvragen. Daarvoor moet je bankafschriften 
laten zien. Als je jaren op straat hebt geleefd, 
weet je je rekeningnummer of inloggegevens van 
internetbankieren echt niet meer. Dan ga je naar de 
bank, waar je moet betalen voor een uitdraai van je 
afschriften. Maar je hebt geen geld, daarvoor vraag 
je die uitkering aan. Je krijgt die afschriften niet. In 
dit geval ga ik bijvoorbeeld mee en lossen we het 
op door de afschriften niet af te laten drukken, maar 
ze naar mij te laten mailen. Print ik ze wel uit. Het 
is belachelijk dat allerlei tegenstrijdige regels het je 
onmogelijk maken om je problemen op te lossen.’

MAATWERK?
‘Sinds een paar jaar heeft iedereen het over 
maatwerk. Dat kun je alleen bieden als je heel 
veel regels afschaft. Door al die regels worden de 
mensen in hokjes geplaatst. Maar mensen zijn geen 
product, niemand is hetzelfde. Je kunt er niet van 
uitgaan dat als een behandeling bij de een negen 
maanden duurt, dat ook voor de ander geldt. En 
al helemaal niet voor de mensen met wie ik werk. 
Als iemand al 24 jaar een zooitje van zijn leven 
maakt, is hij na negen maanden echt niet ineens 
een compleet nieuw mens. De  kans op een terugval 
is dan groot. En dan kun je weer van voor af aan 
beginnen. Dat kost niet alleen heel veel tijd, het kost 
de belastingbetaler ook nog eens klauwen met geld. 
Je kunt dus beter een keer goed investeren, dan 
telkens maar pleisters plakken.’

besteed ik liever aan de kinderen 
dan aan het schrijven van verslagen 
óver die kinderen.’

NIEUW KABINET
‘Telkens als er een nieuw kabinet 
aantreedt, krijgen we een 
nieuwe minister van Onderwijs. 
Elke minister verzint nieuwe 
plannen waar hij zijn naam aan 
kan verbinden. Een nieuw plan 
betekent nieuwe eisen, die wij 
moeten uitvoeren. Om ze uit te 
voeren, worden de eisen verwerkt 
in nieuwe lesmethoden. Dus 
het kan zomaar gebeuren dat 
een lesmethode die vorig jaar is 
aangeschaft voor tienduizend euro, 
dankzij plannen van de nieuwe 
minister volgend jaar al niet meer 
voldoet aan de eisen. Dus moet 
je weer een nieuwe lesmethode 
kopen. Dat geld is er meestal niet, 
dus probeer je de huidige methode 
aan te passen, zodat die toch maar 
weer voldoet. Ook dat kost weer 
ontzettend veel tijd.
Tegenwoordig worden kinderen 
door al die eisen, regels en 
lesmethodes niet meer gezien 
als individu, ze worden in hokjes 
geplaatst. En pas je niet in 
het hokje, dan wordt er een 
handelingsplan geschreven en 
krijg je speciale begeleiding. We 
leven in een tijd van presteren, 
van prestatiegericht onderwijs. 
Maar een kind leert in zijn eigen 
tempo en op zijn eigen manier, dat 
kun je niet forceren. Laat kinderen 
zelf ontdekken, dat vinden ze veel 
prettiger. En voel je je prettig, dan 
presteer je beter, ben je gezellig 
thuis en word je een goed mens in 
de maatschappij. Daar is helemaal 
geen handelingsplan voor nodig.’

LOUISE (51) IS LEERKRACHT OP EEN 
BASISSCHOOL, VAN GROEP 1 EN 2

GERRIT (55) IS MAATSCHAPPELIJK WERKER 
BIJ EEN WELZIJNSORGANISATIE

‘ 40 PROCENT 
VAN MIJN TIJD 
GAAT OP AAN 
PAPIERWERK’



FNV MAGAZINE 7

DE SAMENLEVING REGELS EN PROTOCOLLEN

‘ ZORGVERZEKERAAR DICTEERT 
WAAR CLIËNT RECHT OP HEEFT’

‘De bureaucratie in de zorg is 
enorm toegenomen sinds de 
zorgverzekeraars de macht 
hebben. Wil je aan hun eisen 
voldoen, dan ben je per 
behandeling vijftien tot twintig 
minuten bezig met administratie. 
Een gemiddelde sessie duurt 
een half uur, dus als het meezit 
kun je iemand dan nog een 
kwartiertje echt behandelen. Ik 
krijg geregeld telefoontjes van 
mensen die willen weten wat 
mijn gemiddelde behandeltijd 
is, omdat ze bij hun eigen 
therapeut maar tien minuten 
worden behandeld. Ik heb ervoor 
gekozen om al dat papierwerk in 
de weekenden te doen, zodat het 
niet ten koste gaat van de zorg 
voor mijn cliënten. Dat betekent 
dat ik wekelijks in m’n vrije tijd 
tien tot twintig uur bezig ben 

met onder meer verslaglegging, 
correspondentie en het afsluiten 
van dossiers. Het is niet voor niks 
dat in ons beroep het aantal burn-
outs stijgt en collega’s vroegtijdig 
stoppen met werken.
Ik kom nog uit de tijd dat je 
per cliënt een minuut of vijf 
bezig was met administratief 
werk. Op m’n bureau stond 
een bak met A4’tjes en op 
zo’n vel papier schreef ik wat 
ik voor een cliënt deed, hoe 
het herstel verliep en welke 
doelen je wilde behalen. Met dat 
verslag bracht je de arts op de 
hoogte en dat was voldoende. 
Dat is nu totaal anders. Soms 
moet ik digitaal wel vijf keer 
hetzelfde invullen! Vroeger was 
een behandeling een afspraak 
tussen de therapeut en de cliënt. 
Tegenwoordig lijkt het meer een 

‘ DOOR HET PAPIERWERK 
BLIJFT ER MINDER 
TIJD OVER VOOR DE 
BEHANDELING ZELF’

driehoeksverhouding, waarin 
de zorgverzekeraar de grootste 
rol speelt. Die dicteert waar een 
cliënt recht op heeft en wat ik als 
therapeut mag doen. Ik heb een 
eigen fysiopraktijk, maar ik heb 
geen enkele mogelijkheid om de 
regels van mijn bedrijf te bepalen. 
De verzekeraar schrijft voor hoe 
vaak je iemand mag behandelen, 
welk bedrag je als praktijk mag 
declareren en zelfs aan welke 
inrichtingseisen je praktijk moet 
voldoen. Voldoe je niet aan hun 
eisen, dan krijg je een boete, 
word je gekort of komt je contract 
met die verzekeraar in gevaar.
Voor het bepalen van het 
aantal behandelingen maken 
de zorgverzekeraars gebruik 
van een behandelindex. Daarin 
staat hoeveel behandelingen 
iemand krijgt voor bijvoorbeeld 

rugklachten, gebaseerd op 
gemiddelden. Maar je kunt 
iemand die ’s ochtends een keer 
door zijn rug is gegaan, niet 
vergelijken met iemand met een 
reumatische aandoening. Dan 
vergelijk je appels met peren. Er 
zijn heel vaak uitzonderingen op 
de regel en die vragen om een 
andere behandeling. Daar krijg je 
door de strenge behandelindex 
niet de ruimte voor en dat 
gaat ten koste van de zorg. 
Wil ik mijn werk goed kunnen 
doen, dan moet ik zelf kunnen 
bepalen hoeveel behandelingen 
iemand nodig heeft en moet de 
administratieve werkdruk omlaag. 
Juist dat papierwerk zorgt ervoor 
dat er minder tijd overblijft voor 
de behandeling zelf. En minder 
behandeltijd betekent dat je weer 
meer behandelingen nodig hebt.’

ISABEL (43) IS EIGENAAR VAN EEN FYSIOTHERAPIEPRAKTIJK 
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Het Expertise Centrum Zelfstandigen van FNV Zelfstandigen maakte zater-
dag 4 november op de Kamer van Koophandel Startersdagen een vliegende 
start. Duizenden beginnende zelfstandigen bezochten de locaties Utrecht, 
Groningen en Eindhoven voor meer informatie over hun zelfstandig onderne-
merschap. Op elke locatie was FNV Zelfstandigen vertegenwoordigd met een 
stand waar professionals informeerden, tips gaven en zzp’ers voorbereidden 
op hun start. ‘We hadden Tony Chocoloney-repen om uit te delen, en hebben 
honderden mensen gesproken’, vertelt manager Marjan van Noort. ‘Veel 
mensen blijken te willen starten als zzp’er vanuit een WW-uitkering, maar ik 
heb er ook veel gesproken die hybride ondernemer willen worden; dus naast 
hun vaste baan van bijvoorbeeld twee of drie dagen per week, zelfstandig 
ondernemer willen worden. Een geslaagde dag! In 2018 zullen we vaker op de 
Startersdagen staan!’

VLIEGENDE START ECZ 
OP KVK STARTERSDAG
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TEKST PETER TE LINTEL HEKKERT  BEELD JAAP VAN DEN BEUKEL

AYE AYE 
KAPITEIN
Bart (30) is schipper, net als zijn vader Klaas Jan (58). 
Zij varen met hun binnenvaartschepen over de Rijn 
naar Duitsland en Zwitserland.  

KLAAS JAN (58) 

‘ VROEGER WAS HET NIET 
BETER, MAAR HET WAS 
WEL MEER OUWEJONGENS-
KRENTENBROOD’
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Het is de donkerste dag van het 

jaar, een dik wolkendek hangt 

boven het Westelijk Havengebied 

van Amsterdam. De Eureka ligt 

hier gemeerd, onder de rook 

van een elektriciteitscentrale, 

wiegend op een lichte golfslag. In 

de verte galmt een scheepshoorn. 

Bart ter Stege sloft over het 

knalrode dek van het tankschip. 

Alsof het hoogzomer is: handen 

in de zakken van een korte 

broek, slippers aan zijn voeten. 

‘Tja,’ zegt hij schouderophalend, 

‘dit zit toch het lekkerste hè? En 

het kan nu eventjes, we mogen 

nog niet lossen.’

Niet dat de bemanning zich 

verveelt, op zulke dagen doen 

ze klusjes. Schoonmaken, een 

lik verf, onderhoud van de 

machines, de fietsen opknappen. 

‘Wij zitten niet stil hoor, aan 

boord is altijd wat te doen.’

Bart is de kapitein van de Eureka. 

Hij heeft dagelijks minstens 

700 ton staal onder zijn kont. 

Dat zijn 700 auto’s. Het schip is 

een voetbalveld lang, 110 meter. 

Voor een Duitse firma vaart 

Bart vooral diesel en benzine 

over de Rijn, van Antwerpen, 

Amsterdam en Rotterdam naar 

de oosterburen en Zwitserland. 

In de opslagtanks gaat ruim 2500 

ton lading, zo’n 3 miljoen liter 

brandstof. ‘Daar ken je wel effe 

op rijden. Met je Puch.’

HEERLIJK, BUITEN WERKEN
Zijn vader Klaas Jan zit in de 

stuurhut met een dampende 

bak koffie. Een vrolijke kerel 

met kort grijs haar, lachende 

ogen en sterke armen. Dit is het 

epicentrum van het schip, vol 

schermpjes, radar, knopjes en 

lampjes.

Voor Klaas Jan een vertrouwde 

omgeving. Hij zit zelf al meer 

dan dertig jaar op de vaart. 

Opgegroeid in schippersdorp 

Vreeswijk (bij Nieuwegein) 

met scheepswerven, de 

schippersschool, het internaat. 

Zijn opa was schipper. ‘Het is een 

heerlijk vak,’ getuigt Klaas Jan, 

‘je bent buiten en je werkt in 

teamverband. Ik heb ook op de 

vrachtwagen gezeten. Dan ben je 

toch een einzelgänger. En ik zat 

kort op kantoor, maar daar werd 

ik gek.’ Klaas Jan is roerganger 

van een ander schip. ‘Dat is een 

stukje langer: 214 meter, met 

zo’n duwbak.’ Daarmee vervoert 

hij vrachtwagens en tractoren. 

DEKZWABBERTJE
Vader en zoon hebben wel jaren 

samen gevaren. Dat was al toen 

Bart op de middelbare school 

zat. Dan mocht hij mee in de 

vakanties. Stelde niet zo veel 

voor, geeft hij toe. ‘Ik liep vooral 

in mijn zwembroek aan dek. Wat 

verven. Of met water spelen.’ 

Schippersbloed of niet, hij ging 

wat anders doen: een opleiding 

toerisme. Bart zag zich wel als 

een Chris Zegers over de wereld 

reizen. ‘Zoals in 3 op Reis, RTL 

Travel.’ De werkelijkheid was 

minder avontuurlijk. Op stage 

mocht hij vooral stofzuigen en 

koffiezetten. Die liefde was dus 

snel over.

Tijd om te lanterfanten 

kreeg hij niet. Klaas Jan was 

onverbiddelijk: aan het werk! 

Maar wat dan? De beroepstests 

BART (30) 

‘ JE BENT 
VERANTWOORDELIJK 
VOOR HET SCHIP, 
DE LADING EN DE 
BEMANNING’

‘ OP KANTOOR 
WERD IK GEK’
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waren unaniem: Bart werkt 

het liefste buiten. In een vrij 

beroep. Op het water. ‘Zo kwam 

ik weer bij jou aan boord’, lacht 

Bart. ‘Als dekzwabbertje, onder 

aan de ladder.’ Ze voeren een 

jaar samen, tot het schip werd 

verkocht. Bart ging naar de 

schippersopleiding en werkte 

drie jaar op een ander schip. Hij 

moest vaaruren maken, zoals 

piloten hun vlieguren. 

AAN BOORD DE BAAS, 
THUIS WEER VADER
De eerste keer alleen varen is 

‘kicken’, vertelt Bart. ‘Je hebt 

de macht over zoiets groots, de 

verantwoording over het schip 

en de lading; die zijn miljoenen 

waard.’ Maar echt spannend 

vond hij het niet. ‘Ik had al 

stukjes aan het roer gestaan. Wel 

altijd met iemand erbij. Daarna 

ben ik langzaam losgelaten.’

Nee, dan Rotterdam, de grootste 

haven van Europa, lange tijd 

van de wereld. Die maakte pas 

indruk. Daar gebeurt het, daar 

staan de echte schippers op. 

Je komt ogen en oren tekort. 

Schepen van alle kanten, ook 

oceaanstomers, olietankers; er is 

eb en vloed, de marifoon tettert 

aan één stuk door. ‘Dan moet je 

vooruit denken, rekenen, alles 

heel goed inschatten.’ Wat hij wil 

zeggen: rechte stukjes gaan wel. 

‘Maar Rotterdam. Als je het daar 

weet te fiksen …’

Op zijn 21e keerde Bart terug bij 

pa. Die vond dat wel even gek. ‘Ik 

nam afscheid van je als matroos 

en kreeg je terug als stuurman.’ 

Maar ze pakten het snel op. 

‘Problemen hadden we eigenlijk 

nooit’, zegt Bart. ‘Jij hebt me niet 

afgebeuld, maar ook zeker niet 

voorgetrokken. Ik was één van 

de jongens. Ik had ook absoluut 

niet het gevoel dat ik bij mijn 

vader aan boord was.’ Klaas 

Jan haakt in: ‘Wat aan boord 

gebeurde, bleef ook aan boord. 

En andersom.’ Bart: ‘Aan boord 

was jij mijn kapitein, thuis mijn 

vader.’

Zo probeert Bart nu ook als 

kapitein bij zijn bemanning werk 

en privé te scheiden. ‘Het is vrij 

uniek: je bent collega’s, maar 

ook huisgenoten.’ De crew deelt 

een woning onder het achterdek. 

Is er boven een duidelijke 

hiërarchie, beneden valt die 

weg. ‘Ik ruim ook gewoon de 

vaatwasser uit.’ 

Klaas Jan kent de mores aan 

boord. Hij leeft ook 26 weken 

per jaar op zijn schip. ‘Je leeft als 

een commune buiten je werk. 

Erger je je tijdens het werken aan 

iemand, neem het niet mee naar 

beneden. Die jongen heeft daar 

vrij. Als er iets is, spreek het 

gelijk uit. Op dit eilandje moet 

je niet met wrok rondlopen.’ 

OUWEJONGENS-
KRENTENBROOD
Klaas Jan heeft veel zien 

veranderen. ‘Je wisselt elkaar 

nu af aan het roer, dan kun 

je blijven doorvaren. Toen ik 

begon voer je in je uppie.  

’s Avonds lag je stil.’ Schepen 

waren minder goed uitgerust, 

dus je moest echt een beetje 

kunnen varen.’ Telefoons? ‘Wij 

hadden de marifoon, puur voor 

nautisch verkeer. Verder was 

je onbereikbaar.’ Een knipoog: 

‘Weet je hoe fijn dat was?’

Voor Klaas Jan heeft de 

tankvaart wel charme verloren. 

Steeds nieuwe regeltjes en 

procedures, almaar strengere 

controles. ‘Die zijn er voor de 

veiligheid, maar pfff …’ Daarom 

stapte hij een jaar terug over 

naar de trucks en trekkers. 

‘Vroeger was echt niet alles 

beter, maar het was wel meer 

ouwejongenskrentenbrood. We 

dronken tussen de middag een 

biertje en voeren weer verder. 

En nog eentje aan het einde van 

de dag. De steigerman kwam er 

gezellig bij zitten. Zelfs de heren 

van de havendienst. Zo was de 

cultuur.’

Hij wil geen oude zemelaar 

zijn, varen blijft mooi werk. 

Vindt ook Bart. Die geniet het 

meeste van de gezelligheid. 

‘Dat je een goed team hebt en 

het samen leuk hebt.’ Klaas Jan 

knikt. Of hij zijn zoon nog iets 

kan leren? ‘Niks. Ik vind dat ‘ie 

het hartstikke goed doet. Ik kan 

inmiddels van hém leren.’

‘ IK KAN INMIDDELS 
VAN HÉM LEREN’

‘ AAN BOORD IS 
ALTIJD WAT TE DOEN’



UITGESPROKEN

ELS RUBEN- 
TERPSTRA   
Ben 65 jaar, ruim  
40 jaar gewerkt, 
nooit verkeerd 
benaderd. ik ben 
altijd met respect 
behandeld. Maar 
ik heb mijn 
collega’s (mannen 
en vrouwen) ook 
altijd met respect 
behandeld.

MARCO SAMSON  
Als je zo op je 
woorden en daden 
moet letten 
dan is de snaar 
constant heel strak 
gespannen. Dan 
is er nauwelijks of 
geen moment van 
ontspanning op je 
werk. Gelukkig is het 
bij mijn baan beter 
geregeld!

MARISKA NIJBOER
Ongewenst is ... 
wat jij ongewenst 
vindt. Dat signaal 
moet voor iedereen 
duidelijk zijn. 
Handen thuis, zulke 
dingen zijn niet pluis 
en je doet ze niet per 
abuis.

JOLANDA JENNESKENS 
De grens is ... waar jij je ongemakkelijk bij 
voelt. Gelijk lik op stuk geven is het beste. 
Helaas is dat juist vaak het probleem als het 
machtsongelijkheid betreft.

MICHAEL HOOGEVEEN
Of durf gewoon te zeggen wanneer je 
iets niet fijn vindt. Dan kan iemand zich 
verontschuldigen en aanpassen. Lang niet alles 
is zo bedoeld. 

SOPHIA KEENESBURG 
Lang niet alles is zo bedoeld. Legt die man die 
dat doet dan ook zo de hand op de kont van een 
mannelijke collega? Nee, zeer zeker niet.

ROEL HALBERSMA  
Zo ken ik ook ‘n verhaal van iemand die seksueel 
geïntimideerd werd door z’n leidinggevende 
(een vrouw) en daar absoluut niet van gediend 
was. Waarom mag dat eigenlijk wel?                      

RITA BLAAUW 
Kan niet. Praten doe je met je mond. En niet 
met je handen. Handjes thuis laten dus.

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

#MeToo. Grensoverschrijdend 
gedrag is overal. Ook op de 
werkvloer. Wat vindt u ervan?

SEKSUELE INTIMIDATIE OP HET WERK: 

WAAR LIGT DE GRENS?

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

‘ALTIJD MET 
RESPECT’

‘GESPANNEN
SNAAR’

‘ DUIDELIJK
SIGNAAL’
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Acquisitiefraude is een vorm van 
bedrog, waarbij je als zelfstandige 
producten krijgt aangeboden die 
geen waarde hebben, of er kosten 
in rekening worden gebracht voor 
diensten die niet zijn geleverd of 
waarvoor je geen opdracht hebt 
gegeven. 
 
ADVERTENTIES 
Vaak gaat het om advertenties in 
publicaties die nooit verschijnen, 
of nauwelijks worden verspreid. 
Ook vermeldingen van je bedrijf 
op websites die nauwelijks worden 
bezocht komen veel voor. In het 
Wetboek van Strafrecht is geregeld 
dat iemand die een ondernemer – 
‘met het oogmerk zichzelf of een 
ander wederrechtelijk te bevoor-
delen – een bedrieglijke - op mis-
leiding gerichte - handeling pleegt 
met het doel een ondernemer te 
bewegen een betaling te doen’, 
wordt gestraft met een maximale 
gevangenisstraf van twee jaar of 
een geldboete van maximaal 
 € 82.000,-.  
 
ZELDEN AANGIFTE 
Na een jaar blijkt, dat onderne-
mers die slachtoffer worden van 
acquisitiefraude maar zelden 

komt vooral doordat ze via internet 
geen aangifte kunnen doen. Als 
zelfstandigen geen aangifte doen, 
denken fraudeurs dat ze hun gang 
kunnen blijven gaan. Daarom 
pleiten wij ervoor dat aangifte via 
internet mogelijk wordt gemaakt.’ 
 
ARTIKEL UITGEBREID 
In het Burgerlijk Wetboek is aan-
sluiting gezocht bij bepalingen in 
de Wet Oneerlijke Handelspraktij-
ken. ‘Deze wet beschermt alleen 
consumenten,’ legt Van Sark uit. 
‘Het geldende artikel 6:194 BW is 
daarom in 2016 uitgebreid. Daarbij 
is een ruime formulering gekozen 
zodat ook toekomstige vormen van 
acquisitiefraude kunnen worden 
aangepakt. Behalve dat acquisi-
tiefraude sinds juli 2016 als misdrijf 
strafbaar is gesteld, is in het civiele 
recht de bewijslast omgekeerd.’  
 
WANNEER MISLEIDEND? 
De wet regelt dat het misleidend is 
(en daardoor onrechtmatig) als een 
aanbieder verzuimt om essentiële 
informatie aan de ondernemer (po-
tentiële klant) te geven die hij wél 
nodig heeft om goed af te kunnen 
wegen of hij de overeenkomst wil 
aangaan. Dit is het geval als de 
ondernemer een beslissing heeft 
genomen die hij niet had genomen 
als hij alle essentiële informatie wél 
had gekregen. Ook is sprake van 
misleiding als die essentiële infor-
matie verborgen wordt gehouden 
of onduidelijk of onbegrijpelijk 
wordt gepresenteerd. Tot slot 
levert het ook misleiding op als 
de informatie dubbelzinnig of laat 
wordt gegeven en als de aanbie-

aangifte doen. Fraudeurs kunnen 
vaak ongestraft doorgaan met hun 
duistere praktijken. 
De juridische afdeling van FNV Zelf-
standigen wordt regelmatig gebeld 
door leden die acquisitiefraudeurs 
en hun incassobureaus achter 
zich aan hebben. FNV Zelfstandi-
gen procesjurist Ewald van Sark: 
‘Veel leden krijgen ongevraagde 
telefoontjes, spookfacturen en 
abonnementen waar ze niet om 
gevraagd hebben. De fraudeurs 
werken op zo’n dwingende wijze 
dat je als zelfstandige – doorgaans 
ongemerkt en tegen je wil – ak-
koord gaat met een nieuw contract. 
Dat is vervelend voor een onderne-
mer vooral als op slinkse wijze een 
handtekening of akkoord wordt 
ontfutseld en snel een gepeperde 
factuur volgt.’ 
 
OPGELOST
In veel gevallen heeft FNV Zelfstan-
digen de kwesties opgelost en heb-
ben leden de onterechte facturen 
niet hoeven te betalen. Maar het 
is wel een storende factor bij het 
ondernemen. ‘Wat het vervelend 
maakt, is dat veel zelfstandigen 
geen aangifte van de fraude bij de 
politie doen,’ zegt Van Sark. ‘Dat 

der het commerciële oogmerk 
niet laat blijken. Ook hier geldt de 
voorwaarde dat, als de aanbieder 
wel transparant was geweest, de 
ondernemer de overeenkomst niet 
had gesloten. 
 
OMGEKEERDE BEWIJSLAST 
‘Als sprake is van misleiding, dan 
geldt een zogenoemde omgekeer-
de bewijslast,’ legt Van Sark uit. ‘Je 
hoeft dan als ondernemer zelf niet 
te bewijzen dat de acquisitiefrau-
deur je niet volledig heeft geïnfor-
meerd. De acquisitiefraudeur zal 
moeten bewijzen dat hij wél een 
volledige en correcte voorstelling 
van zaken heeft gegeven. Bedrijven 
die zich bezighouden met acqui-
sitiefraude, zullen dat niet zo snel 
kunnen bewijzen. Voor onderne-
mers is het daarom makkelijker ge-
worden om van een overeenkomst 
af te komen.’ Aan de civiele rechter 
kan ook worden verzocht om het 
opleggen van een verbod aan 
een acquisitiefraudeur en om een 
veroordeling tot een rectificatie. De 
wet werkt, omdat het makkelijker 
is geworden van contracten af te 
komen. De strafbaarstelling komt 
minder uit de verf, omdat aangifte 
doen alleen op het politiebureau 
kan. ‘Wat ons betreft wordt aangifte 
doen van acquisitiefraude via 
internet snel geregeld. Ook moet 
de vervolging een hogere prioriteit 
krijgen van politie en justitie’ 
 
CONTACT 
Heb je last van acquisitiepraktij-
ken die het daglicht niet kunnen 
verdragen? Bel dan met onze juridi-
sche afdeling op 088 099 7020.

Per 1 juli 2016 is het makkelijker gemaakt 
om acquisitiefraude civielrechtelijk aan 
te pakken en is het als misdrijf strafbaar 
gesteld. Maar aangifte doen via internet 
kan nog steeds niet.

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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‘MAAK AANGIFTE VIA 
INTERNET MOGELIJK’

Acquisitiefraude is als misdrijf strafbaar gesteld
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In veel gevallen heeft FNV Zelfstandigen de 
kwesties met acquisitiefraude opgelost en 
hebben leden de onterechte facturen niet 
hoeven te betalen.



FNV MAGAZINE

FNV ZELFSTANDIGENFNV ZELFSTANDIGEN

16

‘IK HEB NOOIT 
GETWIJFELD OF 
ZELFSTANDIGEN 
WEL BIJ DE 
VAKBOND 
HOREN’.



MARJAN VAN NOORT (57)
 
Begon haar carriere als 
coördinator bemiddeling en 
ontslagzaken, waarna ze 
lange tijd bestuurder bij FNV 
Bondgenoten was.  
Begin 2000 werd ze 
organisatieadviseur bij 
Basis&Beleid, reisde een jaar in 
2001, werd opnieuw bestuurder 
bij FNV Bondgenoten en kwam 
in 2002 als directeur bij FNV 
Zelfstandigen.  
Na verschillende klussen als 
zelfstandige werd ze in 2012 
gevraagd als kwartiermaker 
van de Nieuwe Vakbeweging. 
Tegelijk was ze directeur bij het 
SNPI, de Stichting Nederlands 
Participatie Instituut. Na in 
2013 twee jaar algemeen 
secretaris te zijn geweest in het 
hoofdbestuur van de FNV en 
in diverse Raden van Toezicht 
en Raden van Commissarissen 
te hebben gezeten, werd ze in 
2016 pensioenbestuurder bij de 
FNV.
 
Sinds juli 2017 is Marjan 
manager van het Expertise 
Centrum Zelfstandigen bij de 
FNV.

‘En we hebben grote plannen!’, 
zegt Marjan enthousiast. ‘Zo 
gaan we ons cursusaanbod uit-
breiden, een zzp-café voor leden 
én niet-leden in onze vakbonds-
huizen organiseren én nadenken 
over een Belastingservice voor 
onze leden.’ 
 
EIGEN RIJDERS  
‘Ik heb nooit getwijfeld over de 
vraag of zelfstandigen wel bij 
de vakbond horen,’ zegt Marjan 
van Noort, sinds zomer 2017 
manager Expertise Centrum 
Zelfstandigen (ECZ) van de FNV. 
‘Ik heb destijds, zo’n twintig jaar 
geleden zelfs aan de wieg van 
FNV Zelfstandigen gestaan. In 
1998 is er onderzocht of zelf-
standigen een plek bij de FNV 
konden krijgen. Je had toen de 
‘eigen rijders’, zelfstandigen in 
de transportsector, waardoor het 
balletje is gaan rollen. Daarvoor 
is toen een project in het leven 
geroepen, waarbij bijeenkomsten 
zijn georganiseerd die ontzet-
tend goed bezocht werden. Tot 
ieders verbazing, want er bleken 
heel veel mensen voor zichzelf 
te werken én tegelijk lid van de 
FNV te zijn. In die beginperiode 
zochten ze iemand om dat verder 
handen en voeten te geven en 
dat werd ik.’ 

KLEIN BEGONNEN 
‘We zijn heel klein begonnen, 
met z’n drieën, en kregen een 
subsidie van FNV Bondgeno-
ten. Dat was niet zoveel, dus 
we moesten heel creatief en 
ondernemend zijn. Dat waren we 
en we hebben alles uit de kast 
getrokken om leden te werven. 
In de zes jaar dat ik er tot 2008 
was, zijn we van  ongeveer 1500 
naar 13.000 leden gegroeid. ik 
vind het belangrijk dat zelf-
standigen bij de FNV horen. De 
bond is er voor iedereen die 
werkt!  Het maakt niet uit of je in 
loondienst werkt, uitzendkracht 
of zelfstandige bent. Je hebt 
allemaal recht op goede arbeids-
voorwaarden en dat is eigenlijk 
het belangrijkst. Of je nu zzp’er 
of in loondienst bent, je loopt 
vaak tegen dezelfde problemen 
aan. Denk aan veiligheid, of je 
tarief, je verzekeringen, pensi-
oenzaken, die komen in beide 
groepen werkenden voor. En we 
willen komende periode heel 
graag weer gaan inzetten op 
het ontwikkelen van je vakman-
schap als zzp’er. Daar hebben 
we niet zo heel veel meegedaan 
de laatste jaren, want de focus 
heeft de afgelopen jaren veel 
gelegen op wat we voor zzp’ers 
in Den Haag, politiek gezien, 

konden betekenen. Het is nu tijd 
om ons nu weer te richten op de 
zelfstandigen zelf.’ 
 
ZZP’EN 
Marjan weet heel goed hoe het is 
om als zelfstandige te wer-
ken: ‘Toen ik in 2011 wegging 
bij de FNV heb ik tijdens een 
sabbatical een fietsreis naar 
Nepal gemaakt. Toen ik weer 
terugkwam in Nederland ben ik 
een aantal jaren als zelfstandig 
adviseur aan de slag gegaan. 
Ik gaf onder meer advies over 
arbeidsvoorwaarden. Daarnaast 
heb ik een poos op interimbasis 
gewerkt en ben ik, samen met 

Jetta Klijnsma, kwartiermaker 
geweest voor de grote FNV-fu-
sie.’ 
 
HOOFDBESTUUR FNV 
In 2013 vroeg de FNV Van 
Noort, nadat zij met onder meer 
Jetta Klijnsma kwartiermaker 
was geweest voor de nieuwe 
vakbeweging, of ze zich kandi-

‘Deze zomer is het Expertise Centrum Zelfstandigen van de 
FNV van start gegaan’, vertelt de nieuwe manager Marjan 
van Noort. ‘Zelfstandigen horen nu echt bij de FNV’.

TEKST EN FOTO’S: MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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‘OF JE NU ZZP’ER 
OF IN LOONDIENST 
BENT, JE LOOPT 
TEGEN DEZELFDE 
PROBLEMEN AAN’

‘WE HEBBEN GROTE 
PLANNEN MET 
ZELFSTANDIGEN’

Expertise Centrum Zelfstandigen nu echt van start



daat wilde stellen voor het 
hoofdbestuur van Bondgeno-
ten, om de fusie te organise-
ren. ‘Kwartiermaken was met 
name zorgen dat partijen weer 
met elkaar gingen praten,’ 
vertelt ze. ‘En daarbij kijken of 
er een nieuwe vakbeweging, 
zoals we die toen noemden, 
opgericht kon worden. Dat is 
uiteindelijk een fusie gewor-
den. En het was niet alleen 
kijken of we de verschillende 
FNV-bonden bij elkaar konden 
krijgen, we hebben destijds 

ook geprobeerd om andere 
bonden erbij te krijgen. Dat is 
niet gelukt. Na die bestuursperi-
ode ben ik pensioenbestuurder 
geworden. Dat ben ik tot afgelo-
pen zomer geweest.’ 
 
AOV 
‘We richten onze pijlen onder 
meer op collectieve arrangemen-
ten voor zzp’ers op het gebied 
van arbeidsongeschiktheid en 
pensioen. Want een broodfonds 
is best een goed idee, maar keert 
bij ziekte maar maximaal twee 
jaar uit. En daarna? Daar gaat het 
ons met name om. En bijvoor-
beeld bouwvakkers kunnen zich 
op dit moment nog maar tot hun 
60e verzekeren tegen arbeids-
ongeschiktheid; bij geen enkele 
verzekeraar kan dat langer. Wat 
doe je daarna als je als bouwvak-
ker arbeidsongeschikt wordt? 

Bijstand of terugvallen op je 
partner. Dáár willen we wat aan 
doen, met het liefst een collec-
tieve regeling, waar iedereen 
betaalbaar aan kan deelnemen.’ 
 
PENSIOEN
‘Om pensioen betaalbaar te 
maken voor zelfstandigen heb ik 
recent de aftrap voor de werk-
groep Zelfstandigen & Pensioen 
gegeven. Daarin gaan we onder-
zoeken of er mogelijkheden zijn 
om een pensioenregeling voor 
zzp’ers in het leven te roepen.’ 
 
‘Er wordt op dit moment in de 
Sociaal Economische Raad (SER) 
ook gepraat over een nieuw pen-
sioenstelsel in Nederland. Daar 
zou zoiets voor zelfstandigen 
heel goed in passen.’ 
 
 

BELASTINGSERVICE 
FNV Zelfstandigen heeft de 
organisatie van netwerkbijeen-
komsten ook hoog op het lijstje 
staan. Evenals een samenwer-
king met FNV Professionals. Van 
Noort: ‘We gaan zzp-cafés orga-
niseren in onze vakbondshuizen 
en met FNV Professionals kun je 
als zzp’er onderzoeken waar je 
uitdagingen en ambities liggen 
en je kwaliteiten onder de loep 
nemen. En als kers op de taart 
gaan we verkennen of we een 
Belastingservice voor zelfstandi-
gen kunnen gaan aanbieden. Uit 
ons onderzoek is gebleken dat 
hier heel veel animo voor is en 
daarom willen we daar in 2018 
een pilot mee gaan doen. Als 
dat succesvol is, willen we zo’n 
Belastingservice in 2019 groots 
gaan aanpakken en een landelijk 
netwerk van consulenten gaan 
opzetten.’ 
 
GEHELE PLAATJE 
‘Nu we meer bij de FNV horen, 
kijken we ook naar de totale 
arbeidsmarkt’, besluit Van Noort. 
‘We willen ook dat de tarieven 
voor zzp’ers goed zijn; dat men-
sen niet voor 10 of 15 euro per 
uur hoeven te werken. Maar om 
positie in Den Haag te krijgen, 
hebben we uiteindelijk gewoon 
leden nodig. Alleen dán kunnen 
we onze stem laten horen. Die 
leden willen we gaan werven via 
online marketing en social media. 
Maar we hebben daarvoor ook 
onze huidige leden nodig. Vertel 
je collega dat wij er zijn en dat 
een lidmaatschap een meer-
waarde heeft! Meer leden bete-
kent ook meer zetels meer in het 
FNV Ledenparlement, waarin 
we nu één zetel hebben. Ik heb 
heel veel zin om ons weer heel 
groot op de kaart van werkend 
Nederland te gaan zetten!’
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‘IN 2018 GAAN WE 
EEN PILOT MET EEN 
BELASTINGSERVICE 
VOOR 
ZELFSTANDIGEN 
DOEN’



Volgens verschillende media rijst de externe inhuur de pan uit en zou het 
minder moeten.
Ik vind dat altijd discutabel. Wanneer is iets TE veel en wie bepaalt dat? 
Als echte ondernemer, want ja zo zie ik mezelf toch echt wel, was ik in ie-
der geval verheugd door dit bericht. Ik zie mezelf hier toch zeker wel een 
graantje van meepikken. Naast mijn opdracht voor het schrijven van deze 
column voor het FNV Magazine heb ik nog wel wat ruimte. 
Leuk detail, hoewel niet per se omzetverhogend voor mij als columnist, is 
dat het Ministerie van Financiën de kroon spant. Dit ministerie gaf in 2016 
maar liefst 272 miljoen uit aan externe inhuur. En rara, hoe komt dat? 
Juist. Doordat er orde op zaken gesteld moe(s?)t worden bij de Belas-
tingdienst. U weet wel, die club die uitvoering moest geven aan de Wet 
DBA. Moest ja, want inmiddels blijkt deze, tot grote vreugde van velen, te 
worden vervangen.  
 
Er komt een zogenoemde ‘opdrachtgeversverklaring’. Dat betekent weer 
werkverschaffing bij de Belastingdienst, want er moet een webmodule 
komen. Ik heb geen glazen bol, maar ik verwacht dat ook deze klus door 
externen geklaard zal worden. Ik voorspel dan ook dat de kosten voor 
externe inhuur bij het Ministerie van Financiën voorlopig niet lager dan 
272 miljoen per jaar worden, dankzij dit nieuwe idee. 
Gelukkig voor de Belastingdienst komt er - als het aan het kabinet ligt 
- voor de bovenkant van de markt een ‘opt out’, die inhoudt dat zelfstan-
digen die een uurtarief van 75,-  europer uur of hoger hanteren, uitge-
zonderd zijn van het circus van de opdrachtgeversverklaring. Dat scheelt 
weer in de handhaving. 
Die uitzondering op basis van de hoogte van het uurtarief past overigens 
prima bij de definitie van een ondernemer volgens de Belastingdienst. 
De Belastingdienst is namelijk van mening, dat onder een echte onderne-
mer uitsluitend wordt verstaan ‘een duurzame organisatie van arbeid en 
kapitaal waarmee wordt beoogd winst te behalen door deelname aan het 
economische verkeer’. 
 
Even terug naar de exorbitante inhuurkosten van externen door het Mi-
nisterie van Financiën: met uurtarieven van 225,- euro per uur wordt in ie-
der geval aan dat op één na laatste criterium voldaan, dacht ik zo. Mocht 
u één van de gelukkigen zijn die dergelijke tarieven factureert en men 
besluit alsnog handhavend tegen u op te treden, dan zou ik daar tijdens 
de hoorzitting over uw zelfstandig ondernemerschap zeker een punt van 
maken. U begrijpt dat columnisten zoals ik van dergelijke tarieven alleen 
maar kunnen dromen.  
Het lijkt er dus op dat er voldoende markt blijft bestaan voor ons zzp‘ers, 
dankzij, of ondanks (vul zelf maar in) de Wet DBA en de vervanging ervan. 
Dat stemt hoopvol en deze columnist gaat de ontwikkelingen dan ook 
kritisch volgen.

COLUMN
In mijn vorige column schreef ik over mijn leven als zzp’end 

columnist. Dat kent vele voordelen. Niet alleen ben ik, 

dankzij de afschaffing van de VAR en het bestaan van de 

modelovereenkomst van de NVJ, eindelijk verlost van deel-

name aan redactievergaderingen, ook blijkt dat er - en ik dus 

ook - nog steeds op grote schaal extern wordt ingehuurd. Té 

grote schaal zelfs als ik sommigen mag geloven...

COLUMN
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‘ HET OFFENSIEF IS 
GISTEREN BEGONNEN!’
Zakaria Boufangacha (36) is in mei gekozen in het 
bestuur van de FNV. We spreken met hem over 
flexwerk, cao’s en Rutte III. Hij toont zich strijdlustig.

Hogere lonen, iedereen 
is er voor: werkgevers, 
Klaas Knot van De 
Nederlandsche Bank, dus 
met de agenda van de FNV 
komt het wel goed.
‘Gelijk hebben betekent helaas 

niet gelijk krijgen. We zullen 

dagelijks moeten vechten om 

goede resultaten te behalen. Het 

gaat niet vanzelf, ook al staan 

veel seinen op groen. Want 

ja, er is economische groei en 

krapte op de arbeidsmarkt. 

De Nederlandsche Bank en 

werkgevers zien dat nu ook. En 

wat betreft de doorgeschoten 

flexibilisering: zelfs rechtse 

instituten als het Internationaal 

Monetair Fonds geven ons 

nu gelijk. Het spreekt van 

een verziekte arbeidsmarkt. 

Het momentum is daar, nu 

moeten we écht aan de slag: 

keihard werken, samen met de 

leden strijden voor een goede 

loonsverhoging en voor echte 

banen!’

Aan de slag, kun je 
concreter zijn?
‘We zetten voor 2018 in op 3,5 

procent meer loon. Daarnaast 

eisen we dat iedereen er in 

Nederland ten minste 1000 euro 

bruto bij krijgt per jaar. Voor 

mensen met een minimumloon 

is dat rond de 5 procent. Dit 

om de inkomensverschillen die 

zijn toegenomen, iets kleiner 

te maken. Het gaat economisch 

goed, en mensen profiteren daar 

nu te weinig van. Dat kan en 

moet anders! Dat betekent ook 

dat er veel meer echte banen 

moeten komen: de onzekere 

contracten moeten worden 

teruggedrongen.’

Waarom is dat van belang?
‘Werkgevers zien 

arbeidsvoorwaarden steeds 

meer als kostenpost. Het is triest 

dat werk als een verdienmodel 

wordt gezien en concurrentie 

op arbeidsvoorwaarden 

normaal lijkt te zijn: om 

hogere winsten te krijgen 

en te kunnen concurreren 

kiezen werkgevers voor de 

goedkoopste arbeid. Mensen 

met een vast dienstverband 

worden ontslagen, om ze weer 

als flexwerker aan te nemen 

tegen fors minder loon en vaak 

slechtere arbeidsvoorwaarden. 

De werkgevers wentelen 

alle risico’s af op de mensen 

met een onzeker contract en 

pensioen wordt niet of nauwelijks 

opgebouwd. Wij vinden dat 

als het werk structureel is, dit 

gewoon ‘echte’ banen moeten 

zijn, dat wil zeggen een vast 

contract met vaste uren tegen een 

fatsoenlijke beloning. Om aan 

die doorgeschoten flex paal en 

perk te stellen is het noodzakelijk 

dat het verdienmodel voor 

werkgevers niet meer mogelijk 

is. Flex moet duurder zijn dan 

vast. Mensen met een vaste baan 

en een flexbaan moeten samen 

optrekken om dit af te dwingen. 

Want het gaat iedereen aan, ook 

mensen met een vast contract. We 

zijn collega’s van elkaar en geen 

concurrenten. Iedereen kan zijn 

baan verliezen terwijl een flexer 

vervolgens zijn baan overneemt.’

Je hebt het over ‘echte’ 
banen. Jongeren krijgen nu 
moeilijk een vaste baan. 
‘Dat is zo. Jongeren kunnen nu 

lastig een leven opbouwen. Aan 

FNV-bestuurder Zakaria Boufangacha:
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‘ RUTTE III VOERT 
KEIHARD RECHTS 
BELEID’

de andere kant zijn er ouderen 

die graag minder zouden 

willen werken om gezond hun 

pensioen te halen. Herverdeling 

van werk is de oplossing, door 

een generatiepact af te sluiten: 

ouderen gaan met behoud 

van hun pensioen en inkomen 

minder werken en de uren die 

vrijkomen gaan naar jongeren 

in de vorm van een vaste baan. 

Voorbeelden zijn cao-afspraken 

in de metaal, ziekenhuizen, 

gemeenten, zorg en bij de NS.’

Een sterke vakbond is 
essentieel om een goede 
cao af te spreken.
‘Zeker. Overal waar we sterk 

zijn, maken we betere afspraken. 

Dan kunnen we ook echte 

veranderingen voor elkaar 

krijgen. Afspraken over meer 

echte banen, minder onzeker 

werk en minder werkdruk. 

Samen met meer leden, actieve 

leden, staan we sterker om dat 

af te dwingen. Daarom is een 

sterke vakbond zo belangrijk, 

anders zijn we te afhankelijk van 

de werkgevers en politiek. En 

daar hoeven de werknemers op 

dit moment niet al te veel van te 

verwachten.’
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Wat vind je van de 
plannen van het kabinet- 
Rutte III?
‘Een keihard rechts beleid! De 

inkomensverschillen worden 

nog groter dan ze al zijn. Het 

sociale minimum moet juist 

fors omhoog. Rutte verlaagt 

de vennootschapsbelasting en 

schrapt de dividendbelasting. 

Die miljarden hadden ze beter 

kunnen investeren in de minima 

en in eerder, wij noemen dat 

eerlijk, stoppen met werken. 

Ook voor mensen die niet zo veel 

verdienen, lang hebben gewerkt 

of een zwaar beroep hebben.’

De Wajongers zijn ook 
doelwit.

‘Dat is echt een schande. 

Mensen met een beperking 

worden met 5 procent gekort op 

hun uitkering. Met de nieuwe 

plannen (afschaffen van de 

loonsubsidie) van deze regering 

bestaat ook het risico dat ze, als 

ze aan het werk komen, een loon 

krijgen dat onder het wettelijk 

minimumloon ligt. De bodem 

van de arbeidsmarkt wordt 

door Rutte III nog lager. En dat 

terwijl de hogere inkomens 

er 5 procent in koopkracht op 

vooruitgaan en mensen met een 

bijstandsuitkering en mensen 

die AOW met een klein pensioen 

ontvangen er met maar 0,6 

procent op vooruitgaan. Alweer, 

de ongelijkheid wordt vergroot.’

Het wordt er niet socialer 
op met deze regering.
‘De verzorgingsstaat wordt 

ondermijnd. We lijken richting 

de VS te gaan, waar steeds 

minder wordt bijgedragen aan 

sociale voorzieningen en je 

pech hebt als je het niet breed 

hebt. Iedereen heeft zijn eigen 

verantwoordelijkheid, maar er 

zijn mensen die het alleen niet 

redden. De staat, dat zijn wij 

met zijn allen, moet dan in hun 

onderhoud voorzien. Nederland 

moet voor iedereen wel een 

beetje prettig zijn om in te leven. 

Kijk naar mijn vader. Die is als 

eerstegeneratiegastarbeider hier 

gekomen, om zwaar werk te doen 

waar de ‘Hollanders’ over het 

algemeen geen zin in hadden. 

Bijna veertig jaar heeft hij 

hard gewerkt. Nu heeft hij een 

gekorte AOW en een heel klein 

pensioentje. Hij kan nauwelijks 

rondkomen. Waar zijn we dan 

mee bezig? Het moet socialer! 

Ziedaar de schone taak voor de 

FNV en de uitdaging voor het 

nieuwe bestuur.’

En daarom begint de FNV 
een offensief?
‘Dat offensief is gisteren al 

begonnen! En gaat vandaag en 

morgen door. Elke dag strijden 

we voor goede resultaten, zoals 

laatst 3 procent meer loon voor 

de taxichauffeurs. Daar was 

actie voor nodig, net als bij 

Unox, in het onderwijs en in 

de lounges van KLM. We doen 

er alles aan om de race-naar-

beneden te stoppen. We richten 

onze pijlen op de politiek en 

de werkgevers. We gaan aan de 

slag op strategische plekken in 

sectoren en bedrijven en maken 

de problemen zichtbaar. Met 

als doel de publieke opinie en 

politieke meerderheid te winnen 

om zo echte veranderingen voor 

elkaar te krijgen. Dat dat kan, 

bewijzen de acties rondom het 

minimumjeugdloon, dat deels 

is afgeschaft, en de acties in 

de schoonmaak waar nu 120 

procent van het minimumloon 

wordt verdiend. En nu zijn we 

bezig het flexwerk door en voor 

jongeren te agenderen met onze 

campagne ‘What the Flex?!’

Vind jij ook dat er een eind moet komen aan de 
doorgeschoten flexibilisering? Dat het sociaal minimum 
omhoog moet? Dan moeten we samen aan de slag, want 
daar is fundamentele verandering voor nodig. De FNV 
zet in op een langdurig offensief om dat te realiseren. De 
eerste stap is een landelijke kick-off op zaterdag 13 januari 
aanstaande. Zorg dat je erbij bent en laat je collega’s 
weten dat ze ook welkom zijn! Gratis treinkaartje wordt 
geregeld. Informatie over aanmelding en precieze locatie 
vind je op www.FNV.nl/samensterk.

HET OFFENSIEF: KICK-OFF OP 13 JANUARI. 
MELD JE AAN!

Zakaria Boufangacha

Verklaar je polderen 
hiermee taboe?
‘Zeker niet. Vakbondsmacht 

in de bedrijven, en aan de 

poldertafel in Den Haag. En 

we polderen niet uit armoede, 

maar vanuit kracht. Op onze 

voorwaarden.’

Minister Koolmees van 
Sociale Zaken ziet graag 
een sociaal akkoord. Is de 
vakbond daartoe bereid?
‘We hebben het geprobeerd met 

de werkgevers, veertien maanden 

lang. Maar ze kwamen met niks. 

Ik zie dus geen enkele aanleiding 

om te denken dat we nu wel tot 

een akkoord zullen komen. Ik 

vrees dat we met deze regering 

nog verder van huis zijn.’

Zie jij geen enkel 
positief punt in de 
regeringsplannen?
‘Dat er een minimumtarief 

voor zzp’ers komt is een 

begin in het tegengaan van 

schijnzelfstandigheid. En dat 

de transitievergoeding vanaf de 

eerste werkdag wordt opgebouwd 

maakt het flexwerk ietsjes 

duurder. O ja, en het betaald 

vaderschapsverlof. Daar kunnen 

nu ook mensen die niet zo veel 

verdienen van genieten.’

‘ SOCIALE MINIMUM 
MOET FORS 
OMHOOG’



TIKKIE
GA JE REGELMATIG ETEN OF 
DRINKEN MET VRIENDEN 
EN IS ER NA AFLOOP ALTIJD 
GEDOE OVER WIE WAT 
BETAALT?  
MET TIKKE NIET MEER: 
EENVOUDIG VIA IDEAL EN 
WHATSAPP DE REKENING 
DELEN WAS NOG NOOIT ZO 
MAKKELIJK.
HTTPS://TIKKIE.ME

TELLOW
HEB JE EEN ZAKELIJKE 
REKENING BIJ DE RABO? 
CHECK DAN TELLOW 
EENS.  DIRECT EN HANDIG 
BONNETJES INSCANNEN EN 
VANWEGE DE KOPPELING 
MET JE ZAKELIJKE REKENING 
STAAT JE BTW-AANGIFTE ZO 
VOOR JE KLAAR.  
AUTOMATISEER JE 
BOEKHOUDING MET DEZE 
TELLOW. NU DRIE MAANDEN 
GRATIS BIJ DE RABOBANK. 
HTTPS://TELLOW.NL

WIST JE DAT …
De premie van je AOV fiscaal aftrekbaar is? Bijna 
veertig op de honderd zelfstandigen weten dit 
niet, zo blijkt uit een onderzoekje. Door gebruik 
te maken van die aftrekpost kunnen de kosten 
voor een verzekering dus flink lager uitvallen. 
Bovendien hoef je een AOV niet meteen vanaf je 
tweede ziektedag uit te laten betalen. Wanneer 
je bijvoorbeeld lid wordt van een broodfonds kun 
je daarmee de eerste twee jaar ziekte financieel 
overbruggen. Zo kun je je al voor een paar honderd 
euro per maand (aftrekbaar!) verzekeren van een 
basisinkomen wanneer je ziek wordt. Een goede 
reden om dit eens precies uit te rekenen.

TENTOONSTELLING
ART DECO KOMT TOT EN MET 4 
MAART 2018 TOT LEVEN IN HET 
GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG
Stap in de wereld van de roaring twenties, ofwel 
les années folles, verpersoonlijkt in Poiret, Le 
Magnifique. Paul Poiret was een van de grote 
vernieuwers van de mode aan het begin van de 
20ste eeuw. Hij bevrijdde dames van het korset 
en ontwierp opvallende kimono-vormige mantels. 
Zijn invloed reikte veel verder dan de modewereld 
alleen. Van mode tot kunst, schilderkunst, 
beelhouwwerken, juwelen, fotografie en film. 
Poiret creëerde een eigen stijl die van grote 
invloed zou zijn op de westerse kunstwereld. Deze 
stijl zou het kraambed blijken van de art deco.  
TOT EN MET 4 MAART TE ZIEN IN HET 
GEMEENTEMUSEUM IN DEN HAAG.

HANDIGE 
APPS

TEKST EN FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

PEPER & ZOUT

DOCU 
Een eigen bedrijf starten lijkt mooi, maar het is 
niet allemaal goud wat er blinkt. Voor sommigen 
is het vinden van investeerders bijvoorbeeld een 
probleem. Startup-ondernemer August de Vocht 
van NoFoodWasted kan daarover meepraten. De 
Vocht is hoofdpersoon in de documentaire ‘The 
Rollercoaster Startup’, die begin dit jaar werd 
uitgezonden op Omroep Brabant. Voor deze 
documentaire is de ondernemer een half jaar lang 
intensief gevolgd in zijn zoektocht naar investeer-
ders voor zijn bedrijf. De documentaire laat pijn-
lijke en ontroerende momenten zien, afgewisseld 
met mooie en grappige beelden. Uiteindelijk wist 
August via valorisatiefonds OndernemersLift+ 
toch een lening te krijgen en later zijn ook andere 
investeerders aangehaakt.  
De documentaire is online te bekijken via  
http://bit.ly/2muvfru

OVERTUIGINGSKRACHT
Hoe verhoog je je invloed waar dan ook en hoe 
overtuig je andere mensen beter van wat dan ook?
De 60 wetenschappelijk bewezen tips en strate-
gieën in dit boek laten zien hoe een kleine veran-
dering van je aanpak direct een drastisch effect 
kan hebben op je slagingskans - of je nu wilt dat 
iemand iets voor je doet, milieubewuster wordt of 
tevreden is over je product.  
De uitgebreide editie van deze klassieker bevat 
tien nieuwe hoofdstukken en vele opmerkelijke 
inzichten die je helpen om zowel op het werk als 
thuis meer invloed te hebben. 
De auteurs vertalen de uitkomsten van gedegen 
wetenschappelijk onderzoek op aanstekelijke 
wijze naar de dagelijkse praktijk.
Overtuigingskracht kost 21,95 euro en is online 
en bij de boekwinkel te koop. 

PEPER & ZOUT
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Ellen ten Damme laat lang op zich wachten. Maar als ze is gearriveerd 
neemt ze alle tijd voor het gesprek. ‘Als klein meisje wilde ik al 
troubadour worden. Die droom is uitgekomen.’

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MILAN VERMEULEN
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‘ ZINGEN IS DE BASIS VAN 
ALLES WAT IK DOE’



ELLEN TEN DAMME 
(WARNSVELD, 1967) 
studeerde Nederlands aan de 
Rijksuniversiteit Groningen, ze 
staakte de studie en ging naar 
het conservatorium in Hilversum 
en later de Kleinkunstacademie 
in Amsterdam. Ze kan bijna alles: 
ze zingt, speelt piano, viool, 
gitaar, schrijft liedjes en acteert. 
Haar laatste cd is ‘Paris & The 
Magpie Orchestra’.

Ik zag je in een theater in 
Hoogeveen. De zaal lag 
meteen aan je voeten. Is 
dat altijd zo?
‘Ja, eigenlijk wel. Ik bouw de 
spanning langzaam op. Ik 
begin rustig, dan het exposé, 
het absolute dieptepunt en dan 
de loutering. Het is een Griekse 
tragedie, met zang en dans.’

In Hoogeveen was het 
publiek tamelijk oud. Ligt 
dat aan de voorstelling?
‘Ik heb alle soorten publiek, 
het ligt voornamelijk aan 
de zaal wat voor mensen 
er komen. In Paradiso in 
Amsterdam komt een ander 
publiek dan in Hoogeveen. Ik 
pas de voorstelling ook aan 
aan de zaal: andere afmeting 
decor, ander licht. In Paradiso 
zijn geen stoelen, en de bar 
is altijd open … om die nu 
te laten sluiten tijdens de 
voorstelling is ook zo wat.’

En ze lullen er doorheen …
‘Nee hoor! Het ligt eraan hoe 
je het aanpakt. Maar ik wou 
zeggen: in het theater luistert 
het veel nauwer dan in een 
club. Als je in het theater 
een flesje bier op de vleugel 
neerzet, heeft dat meteen 
betekenis, je creëert daarmee 
verwachting. Alles heeft 
betekenis in het theater. In 
een club slingert er altijd wel 
troep rond, een flesje bier op 
de vleugel valt niet op. En als 
je op een festival staat, heb je 
aan een bass drum eigenlijk 
wel genoeg, ze gaan meteen 
van hoppa! (ze klapt met haar 
handen ritmisch boven haar 
hoofd)  Met alleen een bass 
drum hoef je in het theater 
niet aan te komen, hoewel, 
misschien moet ik dat eens 
proberen!’

Heb je ooit een normale 
baan gehad?
‘Als kind heb ik wel appels 
verkocht en krantjes rond- 
gebracht, maar eigenlijk niet 
nee. Ik heb het geluk gehad dat 
ik altijd met zingen mijn geld 
heb kunnen verdienen.’

Zie je het als werk wat je 
doet?
‘Het is gewoon mijn werk ja. 
Heel speciaal werk, dat besef 
ik ook wel. Ik maak mensen 
blij, en dat is mooi om te doen. 
Het is veel werk, het kost veel 
tijd om een voorstelling te 
maken. Ik heb weinig tijd 
over om cursussen te doen, 
of om naar een sportclub te 

gaan. Ik doe eigenlijk nooit 
boodschappen, en ik eet 
bijna altijd buiten de deur. 
Ik ben eigenlijk nooit thuis, 
mijn moeder was altijd thuis 
trouwens. Echt een zorgzame 
moeder. Dat komt omdat háár 
moeder nooit thuis was!’

Wat deed ze buitenshuis? 
‘Mijn oma was de eerste 
vrouwelijke wethouder in 
Nederland. In Winterswijk 
was dat. Voor de SDAP. Dus 
zij was altijd weg. Mijn opa 
kookte en deed een deel van 
het huishouden. Heel modern 
voor die tijd eigenlijk. Dus 
van de weeromstuit was mijn 
moeder veel thuis. En ik dan 
weer nooit. Zo werkt dat 
blijkbaar in mijn familie. Mijn 
overgrootvader was één van 

de oprichters van de SDAP 
trouwens.’

Hoe geëngageerd ben jij?
‘Ik was vroeger ambassadeur 
van veel goede doelen, 
maar dat doe ik niet meer. 
Vond ik te hapsnap. Nu 
organiseer ik wel concerten 
voor asielzoekers. Mijn vader 
was ook erg geëngageerd. 
Hij is onlangs overleden. 
Toen bleek dat hij een A4-
tje aan goede doelen had 
ondersteund. En hij had veel 
bestuurlijke functies. Nee, 
zo ben ik niet: heb al mijn 
handen vol om mijn eigen 
toko te runnen. We zijn 
met deze toer met achttien 
man op pad. Dat is een heel 
bedrijf. Nu sta ik er niet 
alleen voor hoor, maar het 
blijft veel werk en er gaat 
veel geld om met zo’n grote 
groep. Ik denk wel eens: wat 
moeten die cabaretiers rijk 
zijn. Haha. Nee hoor, ik heb 
het heel goed, ik heb niks om 
over te klagen.’

Waarom zet je je juist in 
voor asielzoekers?
‘Omdat niemand zijn land 
en zijn geliefden zomaar 
verlaat. Migratie is zo oud als 
de wereld. Omdat mensen 
die op de vlucht zijn ergens 
moeten worden opgevangen. 
Ik zeg niet dat het makkelijk 
is om dat hier te doen. Er 
zitten haken en ogen aan, dat 
besef ik ook wel. Laat ik er dit 
van zeggen: ik hoop dat als 
ik op de vlucht ben ik ergens 
terechtkan. Punt. En ik vind 
dat wij als samenleving 
voor de zwakkeren moeten 
opkomen. Dat is een teken 
van beschaving. Dat mijn 
zusje gehandicapt is, heeft 
daar wel mee te maken ja.’

FNV MAGAZINE

ELLEN TEN DAMMEINTERVIEW

25

‘ DE SAMENLEVING 
MOET VOOR DE 
ZWAKKEREN 
OPKOMEN’



Ben je hoopvol voor de 
mensheid?
‘Niet echt nee. De mens 
is een diersoort die 
voorgeprogrammeerd is voor 
zichzelf op te komen. Survival 
of the fittest. Eten of gegeten 
worden, dat is het probleem. 
Het is een strijd.’

Heb jij nog een strijd te 
voeren?
‘Niet meer nee. Ik heb nooit 
echt aan de grond gezeten, 
dat niet. Maar er waren tijden 
dat het niet zo goed ging.’

En dan ging toch de 
telefoon …
‘Nee, dat ging niet vanzelf. Je 
moet er zelf voor zorgen dat 
het weer goed met je gaat hè?’

Compromisloos, zo word 
je altijd genoemd. Ten 
Damme gaat haar eigen 
gang …
‘Compromisloos? Ik? Hoe 
kom je daar nu bij? Elke 
zaak bekijk ik van alle 
kanten, vraag mensen advies. 
Ik twijfel lang, knopen 
doorhakken … nee, daar ben 
ik helemaal niet goed in.’

Heb je wel eens een 
verkeerde keuze 
gemaakt?
‘Niet dat ik weet. Tóen, op 
dat moment dacht je dat 
het goed was, en dat was 
het dan ook. Vroeger wilde 
ik alleen mijn eigen liedjes 
zingen bijvoorbeeld. Niet die 
van anderen. Nu doe ik bijna 
niet anders dan andermans 
liedjes zingen. Wat is goed, 

wat is fout? De ene keuze 
leidt vervolgens weer tot iets 
anders. Ik maak eigenlijk 
antikeuzes.’

Antikeuzes, wat zijn dat?
‘In Duitsland kon ik een 
vaste rol in een tv-serie 
spelen. Daar word je echt in 
de watten gelegd hoor. Maar 
ik heb het uiteindelijk niet 
gedaan, omdat ik me niet 
wilde vastleggen. En het boeit 
me niet om altijd in beeld te 
zijn, zo’n fotoshoot hoeft voor 
mij niet. Het gaat mij om de 
kwaliteit van mijn werk, en 
dat ik kan optreden met mijn 
muziek. Het podium is altijd 
spannend, het een soort vibe.’

Maar je hebt toch wel eens 
een slechte dag?
‘Ja natuurlijk. Maar als ik 
de zaal hoor zoemen en 
rumoeren is dat voorbij. Ik 
heb nu pijn aan mijn voet, 
maar dat voel je niet meer 
als je op het podium staat. 
Ik concentreer me op mijn 
muziek, tekst, timing, waar 
ik moet staan. Je hebt geen 
tijd om aan andere dingen te 
denken. En als het voorbij is 
voel je de pijn weer.’

Ben je verslaafd aan 
optreden?
‘Nou nee. Op een gegeven 
moment zag ik wéér diezelfde 
mensen op de voorste rij 
zitten. Fans ja. En ik dacht: 
“Kijk niet zo! Ga weg!” Nee, dat 
is niet erg aardig van mij. 
Dat hoort niet zo. Ik had te 
lang achtereen getoerd. Het 
werd tijd om iets anders 
te doen. Dan ga ik liedjes 
schrijven of zo.’

Is dat de basis van wat je 
doet?
‘Zingen is de basis van alles 
wat ik doe. Daar begint ’t mee, 
daar draait ’t om.’

Waar schrijf je je liedjes?
‘Het liefst ergens in een huisje 
alleen of met een muzikant. Of 
in een druk café, dat werkt ook 
prettig.’

Je leidt een zwervend 
bestaan. Altijd onderweg, 
zonder gezinsleven.
‘Absoluut. Als klein meisje 
wilde ik al troubadour worden. 
Ik las kinderboeken als Alleen 
op de wereld van Hector 
Malot en Geef me de ruimte! 
van Thea Beckman. Ik ben 
troubadour geworden, die 
droom is uitgekomen.’

Altijd in de auto ...
‘Dat vind ik juist heel prettig! 
Even niks. Heerlijk.’

En komt er een keer een 
einde aan het zwervend 
bestaan?
‘Aan alles komt een einde. Ik 
weet het niet. Af en toe denk 
ik, hoe lang nog? Ik heb geen 
vaste baan of zo. Maar het 
komt altijd goed.’

Heb je nog een droom?
‘Pfoe…iets met huisdieren 
misschien? Of iets heel 
anders doen: boerin worden 
in Frankrijk, ik heb daar een 
huisje. Nee, eigenlijk heb ik 
niet echt een grote droom.’
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‘ AAN ALLES KOMT 
EEN EINDE, MAAR 
HET KOMT GOED’

‘ MIGRATIE IS ZO 
OUD ALS DE 
WERELD’



Met hoe meer mensen je bent, hoe meer je voor elkaar krijgt. Ook binnen het Zorgcollectief FNV/Menzis. 

FNV-leden krijgen minimaal €8,- korting per maand op de zorgpremie. En profiteren van extra’s. 

Zoals vrije keus voor ziekenhuis en huisarts, persoonlijke hulp bij vragen over mantelzorg, 

een gratis second opinion bij werkgerelateerde klachten en ieder jaar een gratis check van je 

gezondheid. Daarnaast hebben FNV-leden de eigen FNV/Menzis Klantenservice. Wel zo persoonlijk. 

Ontdek alle voordelen op fnvmenzis.nl/voordeel of bel onze klantenservice: 088 222 4444.
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Na maar liefst 218 dagen na de 
verkiezingen, op 9 oktober jl, lag 
eindelijk het regeerakkoord Rutte 
III op tafel. Op 26 oktober jl. is het 
nieuwe kabinet beëdigd. Dat 
laatste ging dan ineens heel snel. 
De slogan van het nieuwe kabinet 
is geworden: ‘Vertrouwen in de 
toekomst’. Over het regeerakkoord 
valt heel veel te zeggen en te 
vinden, maar wat staat er in over 
zelfstandigen? 
 
INHUUR VERANDERT 
Het nieuwe kabinet is er in het 
regeerakkoord duidelijk over: het 
systeem rondom de inhuur van 
zelfstandigen wordt wederom 
ingrijpend veranderd. De Wet DBA 
wordt vervangen, omdat de wet 
volgens het kabinet geen helder-
heid heeft gegeven over de vraag 
of er wel of niet sprake is van een 
arbeidsrelatie (lees: arbeidsover-
eenkomst). Dat op zich is niet juist, 
omdat de Wet DBA alleen de VAR 
heeft afgeschaft en niets heeft 
veranderd in de vraag wanneer is 
sprake is van een arbeidsovereen-
komst. 
 
JAMMER 
‘Wij vinden het jammer dat zo snel 
afscheid wordt genomen van een 
wet die zorgde voor een eerlijkere 

verdeling van de verantwoorde-
lijkheid voor de manier waarop 
wordt gewerkt en een stelsel van 
modelovereenkomsten waaraan 
beide partijen, zowel opdracht-
gever als opdrachtnemer, duide-
lijkheid konden ontlenen’, zegt 
beleidsadviseur Irene van Hest van 
FNV Zelfstandigen. ‘Ook wij hebben 
tegelijkertijd uit onze achterban 
verschillende keren teruggekre-
gen, dat opdrachtgevers niet meer 
rechtstreeks met zelfstandigen 
durfden te contracteren en zien dat 
de Wet DBA ook gevolgen heeft ge-
had voor zelfstandigen. OokBwaar 
dat absoluut niet de bedoeling 
is geweest en zeker niet nodig is 
geweest.’ 
 
NIEUW STELSEL 
‘Hoe dan ook’, zegt Van Hest, ‘het 
nieuwe kabinet kiest ervoor om 
een nieuw stelsel in te voeren.’ Het 
kabinet zegt daarover: ‘De nieuwe 
wet moet enerzijds (de inhuurder 
van) echte zelfstandigen zekerheid 
bieden dat er geen sprake is van 
een dienstbetrekking en anderzijds 
schijnzelfstandigheid (vooral aan 
de onderkant) voorkomen’. 
‘Het kabinet schetst de grote lijnen’, 
vervolgt ze, ‘maar aan uitwerking 
ontbreekt het nog. ‘ 
 

Na 218 dagen na de verkiezingen lag 
eindelijk het nieuwe regeerakkoord van 
het kabinet Rutte III op tafel. Wat zijn de 
consequenties voor zelfstandigen?

TEKST EN  FOTO’S: MARIËTTE RAAP
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VOLGENS HET REGEERAKKOORD HEEFT DE WET DBA GEEN HEL-
DERHEID GEGEVEN OVER DE ARBEIDSRELATIE.

‘Het kabinet 
schetst de grote 
lijnen, maar 
aan uitwerking 
ontbreekt het 
nog’

HET REGEERAKKOORD RUTTE III
OVER EEN ANDERE BOEG?



Maar hoe zien die grote lijnen er 
uit? In het regeerakkoord staat dat 
er een stelsel komt waarbij drie 
groepen kunnen worden onder-
scheiden. Deze groepen worden 
onderscheiden aan de hand van 
tarief, duur van de opdracht en 
reguliere bedrijfsactiviteiten. 
 
MINIMUMTARIEF 
Het kabinet wil aan de onderkant 
van de arbeidsmarkt voorkomen 
dat zelfstandigen worden ingezet. 
Het regeerakkoord zegt daarover: 
“Voor zzp’ers wordt bepaald dat 
altijd sprake is van een arbeids-
overeenkomst bij een laag tarief 
in combinatie met een langere 
duur van de overeenkomst of een 
laag tarief in combinatie met het 
verrichten van reguliere bedrijfs-
activiteiten. Wat een laag tarief is, 
wordt gedefinieerd als correspon-
derend met loonkosten tot 125% 
van het wettelijk minimumloon (de 
grens die bijvoorbeeld ook voor het 
lage-inkomensvoordeel (LIV) wordt 
gehanteerd), of met de laagste 
loonschalen in cao’s. Er wordt één 
tarief gekozen om voor de gehele 
markt de onderkant af te bakenen. 
Op basis van de gehanteerde argu-
mentatie zal dit tarief vermoedelijk 
liggen in een bandbreedte tussen 
de 15 en 18 euro per uur. Een lan-
gere duur wordt gedefinieerd als 
langer dan drie maanden.” 
 
‘Een mooie stap’, zegt Irene, ‘dat het 
kabinet heeft gekozen voor een 
minimumtarief. Daarvoor pleiten 
wij al veel langer. Maar zo’n mini-
mumtarief moet de zelfstandige 
wel minimaal in staat stellen zich 
te verzekeren tegen arbeidsonge-
schiktheid en pensioenopbouw 
(en andere kosten te dragen die de 
zelfstandige heeft). Maar dat is met 
dit tarief nog lang niet mogelijk! 
Daarnaast blijft het mogelijk om 
kortdurend tegen een tarief lager 
dan het minimumtarief, kortlopen-
de opdrachten uit te voeren die 
niet tot de kernactiviteit van het 
bedrijf horen. Dat biedt weer een 

opening om onder het minimumta-
rief uit te komen. Toch zal het met 
dit minimumtarief lastiger worden 
voor opdrachtgevers om alleen 
vanwege besparing op arbeidskos-
ten met zelfstandigen te werken.’ 
 
LIEVER AFSPRAKEN 
Anders dan de systematiek waar-
voor dit kabinet kiest - een in de 
wet geregeld minimumtarief voor 
de hele groep zelfstandigen - had 
FNV Zelfstandigen liever gezien dat 
sectoraal en collectief afspraken 
kunnen worden gemaakt voor 
zelfstandigen. Het standpunt van 
de mededingingsautoriteit dat 
dergelijke afspraken in strijd zijn 
met het kartelverbod, is te kort 
door de bocht. Er zijn meerdere 
voorbeelden uit andere Europese 
landen, waaruit blijkt dat dat wel 
degelijk mogelijk moet zijn, zeker 
voor bepaalde sectoren die daar 
specifiek behoefte aan hebben, zo-
als bijvoorbeeld de creatieve sector 
en de tolken en vertalers.  
 
STUKLOON 
‘De vraag blijft ook nog hoe dit 
minimumtarief zal worden ingezet 
waar sprake is van 
stukloon, zoals we dit nu bij-
voorbeeld zien bij platforms als 
Deliveroo’, gaat Irene verder. 
‘Deliveroo heeft onlangs eenzijdig 
besloten om alleen nog maar met 
zelfstandigen te willen werken en 
voor iedere bezorging een bedrag 
van 4,75 euro te betalen. Nadere 
uitwerking van het minimumtarief 
- als het gaat om stukloon - zal nog 
moeten volgen.’ 
 
OPDRACHTGEVERS-
VERKLARING 
Het stelsel van de modelovereen-
komsten, ingevoerd met de Wet 
DBA, verdwijnt en maakt plaats 
voor een opdrachtgeversverklaring, 
zegt het regeerakkoord. Van Helst: 
‘Deze opdrachtgeversverklaring 
krijgen opdrachtgevers na het 
invullen van een webmodule. Het 
huidige handhavingsmoratorium 

wordt voorlopig gehandhaafd, 
maar wordt na invoering van de 
nieuwe maatregelen gefaseerd 
afgebouwd. Volgens het kabinet 
geeft de opdrachtgeversverklaring 
‘vooraf duidelijkheid en zekerheid 
bij de inhuur van zelfstandig on-
dernemers’. Indien de webmodule 
naar waarheid is ingevuld en de 
opdrachtgeversverklaring is verkre-
gen, dan ‘krijgt een opdrachtgever 
zekerheid vooraf van vrijwaring 
van loonbelasting en premies 
werknemersverzekeringen’. Deze 
vrijwaring, die met invoering van 
de Wet DBA juist is afgeschaft, keert 
dus weer terug.’ 
 
GEZAGSVERHOUDING 
Het kabinet vervolgt: ‘In de web-
module wordt aan de opdracht-
gevers een aantal duidelijke 
vragen gesteld over de aard van 
de werkzaamheden. Daarbij wordt 
ten behoeve van de webmodule 
het onderdeel ‘gezagsverhouding’ 
verduidelijkt. Bijvoorbeeld dat 
het enkel moeten bijwonen van 
een vergadering op zichzelf geen 
indicatie van gezag is. Tevens zal 
het kabinet de wet zo aanpassen, 
dat de gezagsverhouding voortaan 
meer getoetst wordt op basis van 
de materiële in plaats van formele 
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IRENE VAN HEST IS BELEIDSCO-
ORDINATOR BIJ FNV ZELFSTAN-
DIGEN.

‘HET KABINET HEEFT GEKOZEN VOOR EEN MINIMUMTARIEF 
VOOR ZELFSTANDIGEN. DAARVOOR PLEITEN WIJ AL LANGER’.

‘Hoe wordt het 
minimumtarief 
ingezet waar 
er sprake is van 
stukloon?’



omstandigheden’. Bij de bepaling 
van die duidelijke vragen zal het 
kabinet hulp inschakelen van veld-
partijen. Uitwerking van de criteria 
waaraan de opdrachtgeversverkla-
ring moet voldoen, ontbreekt dus 
nog. Welke aanpassing van de wet 
het kabinet voor ogen heeft als het 
gaat om toetsing van gezagsver-
houding op basis van de materiële 
omstandigheden in plaats van 
formele omstandigheden, is nog 
onduidelijk.  
 
OPT-OUT 
Het kabinet heeft aan de boven-
kant van de arbeidsmarkt een 
mogelijkheid tot ‘opt-out’ gecre-
eerd voor de loonbelasting en de 
werknemersverzekeringen, ‘indien 
er sprake is van een hoog tarief in 
combinatie met een kortere duur 
van de overeenkomst of een hoog 
tarief in combinatie met het niet 
verrichten van reguliere bedrijfsac-
tiviteiten. Bij een ‘hoog tarief’ denkt 
het kabinet aan een tarief boven de 
75 euro per uur. Een kortere duur 
wordt gedefinieerd als korter dan 
een jaar’. 
 
Irene vindt de grens van 75 euro 
per uur een herkenbare grens: ‘Be-
dragen in deze richting zijn vaker 

genoemd als afbakening voor de 
groep zelfstandigen die in staat is 
een goed tarief uit te onderhande-
len, die een buffer kan opbouwen 
voor periodes van minder werk, die 
een arbeidsongeschiktheidsverze-
kering heeft afgesloten en ook nog 
(voldoende) spaart voor de oude 
dag. De groep zelfstandigen die 
tarieven van rond de 75euro per 
uur kan uitonderhandelen, zou on-
gestoord zijn werk moeten kunnen 
doen, zo is de gedachte. Dat zou 
natuurlijk zo moeten kunnen zijn, 
zolang die zelfstandige ook echt 
als een zelfstandige werkt. Niet als 
deze zelfstandige in een arbeidsre-
latie werkt die alle kenmerken van 
een arbeidsovereenkomst heeft, 
bijvoorbeeld omdat er onder gezag 
wordt gewerkt, ook al is dat korter 
dan een jaar.  
 
TEGEN 
FNV Zelfstandigen is principieel 
tegen de mogelijkheid om te 
kiezen welk regime van toepassing 
is (werk je als zelfstandige of als 
werknemer), immers: de mogelijk-
heid om boven een bepaald tarief 
te kunnen kiezen voor een opt-out 
voor de loonbelasting en werkne-
mersverzekeringen betekent een 
keuze om niet bij te dragen aan de 
solidariteit die ten grondslag ligt 
aan ons sociale stelstel. Juist die 
solidariteit houdt de verzorgings-
staat voor iedereen betaalbaar en 
dus in stand.’ 
 
GÉÉN COLLECTIEVE AOV 
‘We vinden het als vakbond een ge-
miste kans dat er geen collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
voor zelfstandigen komt’, legt Irene 
het regeerakkoord verder uit. ‘Het 
is een gegeven dat op dit moment 
80 procent van de zelfstandigen 
niet verzekerd is. Deels omdat zij 
dat niet willen, maar ook omdat 
zij dat vaak niet kunnen vanwege 
te hoge premies en uitsluitingen. 
Zelfstandigen in de bouw kunnen 
zich maar verzekeren tot hun 60e.  
Ziektes worden uitgesloten. Het 

nieuwe kabinet pakt dit probleem 
ook deze periode niet op, maar 
zegt alleen toe met verzekeraars 
om tafel te gaan omdat het kabinet 
wél wil dat meer zelfstandigen zich 
verzekeren.’ 
 
ZELFSTANDIGENAFTREK 
Door de invoer van de zogenaam-
de ‘vlaktaks’ zijn er straks nog maar 
twee schijven inkomstenbelasting, 
het basistarief van 36,93 procent 
en een toptarief van 49,50 procent. 
De zelfstandigenaftrek wordtvan-
af 2020 in vier jaarlijkse stappen 
verlaagd van 3 procentpunt naar 
het basistarief. 
Aftrekposten in de inkomstenbelas-
ting mogen in de toekomst alleen 
tegen het basistarief worden afge-
trokken. Over de MKB-winstvrijstel-
ling zegt het regeerakkoord niets. 
De uiteindelijke gevolgen van de 
maatregelen voor het inkomen van 
zelfstandigen volgt FNV Zelfstandi-
gen nauwgezet. 
 
ONDERNEMERS-
OVEREENKOMST 
Het kabinet geeft aan dat het ‘gaat 
verkennen, ook in overleg met so-
ciale partners en veldpartijen, of en 
hoe zelfstandig ondernemerschap 
via de invoering van een onderne-
mersovereenkomst een eigen plek 
zou kunnen krijgen in het Burgerlijk 
Wetboek. Dit zou de positie van 
zelfstandig ondernemers kunnen 
verhelderen en verstevigen.’ 
 
BUITEN KIJF 
Volgens Van Hest staat het voor 
FNV Zelfstandigen buiten kijf dat 
een zogenaamde ‘ondernemers-
overeenkomst’ of ‘derde variant’ 
niet zal zorgen voor verheldering 
of versteviging van de positie 
van zelfstandig ondernemers: 
‘In Europa zijn meerdere landen 
waarin deze derde variant wel 
bestaat, denk bijvoorbeeld aan 
Groot- Brittannië. Zij kennen dit in 
de vorm van ‘workers’. Er worden 
over deze variant vele procedures 
gevoerd, en de afbakening daarvan 
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DE ZELFSTANDIGENAFTREK WORDT VANAF 2020 IN VIER JAAR-
LIJKSE STAPPEN VERLAAGD NAAR HET BASISTARIEF.

‘Wij zijn 
principieel 
tegen de 
mogelijkheid 
om te kiezen 
welk regime 
van toepassing 
is’.



geeft daar dezelfde problemen en 
leidt tot dezelfde vraagstukken als 
wij nu al hebben over de afbake-
ning tussen twee groepen. Het 
proberen te formuleren van een 
derde variant leidt alleen maar tot 
meer complexiteit, afwijkingen en 
varianten. Het huidige arbeidsrecht 
biedt voldoende aanknopingspun-
ten om te bepalen wanneer wel en 
wanneer niet met een zelfstandige 
gewerkt kan worden.’ 
 
ANDERE BOEG 
‘Het is duidelijk dat Rutte III het 
over een andere boeg gooit’, 
besluit Irene. ‘Maar voor de mid-
dengroep, de grote en zeer diverse 
groep zelfstandigen die werkt voor 
tarieven tussen de 18 en 75 euro, 
zou je ook kunnen zeggen: over 
een ‘oude boeg’. Voor de ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt, die 
hebben geleid tot de invoering van 
de Wet DBA, heeft het kabinet geen 
oog, wel voor de – vaak onterechte 
- angst van opdrachtgevers voor 
naheffingen en boetes.  
 
EERLIJKE ARBEIDSMARKT 
De plannen van het kabinet voor 
deze middengroep zullen weer 
leiden tot dezelfde problemen die 
speelden onder het VAR-tijdperk. 
FNV Zelfstandigen blijft pleiten 
voor een eerlijkere arbeidsmarkt, 
en dat betekent ook een eerlijke 
verdeling van de verantwoordelijk-
heid voor de manier waarop wordt 
gewerkt.’
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FNV ZELFSTANDIGEN BLIJFT PLEITEN VOOR EEN EERLIJKERE 
ARBEIDSMARKT.

MEER achtergronden lees je op www.fnvzzp.nl

‘Rutte III gooit 
het over een 
andere boeg, je 
zou ook kunnen 
zeggen: een 
oude boeg’.



WERK AAN DE WERELD

IN DE FOUT

Nederlandse bedrijven, of hun leveranciers, behandelen 
hun personeel in het buitenland niet altijd even netjes. 
Gevaarlijk en ongezond werk, moderne slavernij en ook 
kinderarbeid komen voor. 

MODERNE SLAVERNIJ

TEKST BART SPELEERS  BEELD CHRIS DE BODE, MONDIAAL FNV 

BESMETTE 
BOSBESSEN IN 
SUPERMARKT

PERU

In het Zuid-Amerikaanse 

Peru plukt Juan Julio Luciano 

bosbessen. Bessen die ook in 

Nederlandse supermarkten 

worden verkocht, net als 

ander fruit dat Luciano oogst: 

avocado’s, druiven, mango’s 

en mandarijnen. Hij doet dit 

werk zes dagen per week voor 

het bedrijf Camposol, een van 

de grootste exporteurs van 

groenten en fruit in Peru. 

Luciano is veel tijd kwijt aan 

reizen van en naar de plantages. 

‘Om half vijf ’s ochtends vertrek 

ik thuis, om zes uur ’s avonds 

kom ik terug. Dat heeft invloed 

op m’n gezinsleven, ik heb een 

vrouw en twee kleine kinderen. 

Voor vrouwen is de reistijd 

vervelender. Zij staan nog vroeger 

op en gaan laat slapen, omdat zij 

vaak het huishouden doen.’ 

Op Luciano’s werk zijn de 

arbeidsomstandigheden verre 

van optimaal. De houding die 

nodig is voor het oogsten, is 

slecht voor de rug. Daarnaast 

vergt de temperatuur z’n tol. ‘We 

werken in woestijngebied en de 

hitte is moeilijk te verdragen.’ 

Met het oogsten verdient Luciano 

zeven euro per dag, inclusief 

vakantiegeld en sociale lasten. 

Niet genoeg om van te leven. 

Volgens berekeningen is ten 

minste het dubbele nodig om 

fatsoenlijk rond te komen met 

een gezin van vier mensen.

Zes jaar geleden werd Luciano lid 

van de vakbond, in een tijd dat 

de relatie tussen vakbeweging 

en Camposol slecht was. Maar, 

zo vertelt Luciano, de afgelopen 

jaren is dat contact, en daarmee 

ook de arbeidsomstandigheden, 

verbeterd. ‘Dit komt door de 

kracht van onze vakbond en de 

start van een sociale dialoog 

met het bedrijf.’ Die dialoog is 

mede tot stand gekomen door 

de FNV, die drie jaar geleden 

een bezoek aan Nederland 

organiseerde voor leden van de 

Peruaanse vakbond én die van de 

werkgeversvereniging. Na deze 

gezamenlijke missie was het 

moeizame contact losgetrokken 

en werd een cao afgesproken 

zonder strijd. Nu is er geregeld 

overleg met Camposol, ook 
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met de FNV erbij. ‘Vakbond en 

Camposol zien elkaar niet meer 

als vijanden, maar als partners’, 

zegt Luciano. ‘Door te overleggen 

met elkaar op alle niveaus 

zoeken we naar oplossingen voor 

problemen.’ Dat er nog kwesties 

zijn, mag duidelijk zijn. Over het 

aanpakken van beroepsziekten, 

procedures rond overuren en het 

verbeteren van het werkklimaat 

voor vrouwen wordt momenteel 

overlegd. 



WERK AAN DE WERELD

IN DE FOUT

MODERNE SLAVERNIJ

‘Werken in een granietgroeve 

is heel gevaarlijk, op elk 

moment kan er een ongeluk 

gebeuren.’ Iedere dag klimt 
Bhimaraju Pathrua (45) in 

het Zuid-Indiase Chimakurthi 

met z’n drilboor een ladder 

van 45 meter op om graniet los 

te boren. ‘Enige moed is daar 

wel voor nodig. Als ik kijk naar 

andere arbeiders in de groeve, 

lijken het wel mieren, heel 

eng.’ Pathrua is een tijdelijke 

arbeidskracht en krijgt per 

dag 4,40 euro betaald via een 

tussenpersoon. In de winter is 

er door het goede weer genoeg 

werk in de steengroeve, maar 

door de slechte hygiënische 

DUBIEUS STEEN IN NEDERLANDSE KEUKENS
INDIA

omstandigheden waaronder 

de arbeiders leven, gaan er 

ongeveer vijf werkdagen per 

maand verloren. Dagen die 

niet worden uitbetaald. Ziekte 

en koorts tieren welig in de 

kamertjes waar soms wel 

twintig mensen slapen. Hokken 

met weinig of geen ventilatie 

en wc’s. En in de groeven staan 

de arbeiders de hele dag in het 

stof en is er vaak geen schoon 

drinkwater. 

Dat de werk- en 

leefomstandigheden in de Zuid-

Indiase steengroeven beroerd 

zijn, komt naar voren in een 

onderzoek van de Landelijke 

India Werkgroep en Stop 

Kinderarbeid, waar Mondiaal 

FNV partner van is. Moderne 

slavernij, lage lonen, gevaarlijk 

en ongezond werk: het komt 

veelvuldig voor. In sommige 

groeven werken ook kinderen. 

Graniet uit de Indiase 

steengroeven wordt gebruikt 

voor wand- en vloertegels, 

grafstenen, pleinen en 

aanrechtbladen, en onder 

andere geïmporteerd door 

Nederlandse bedrijven. Pathrua 

werkt in een groeve waar het 

graniet ook op de Nederlandse 

markt terechtkomt. Een 

werkplek waar dodelijke 

ongelukken plaatsvinden, 

arbeiders geen helm of 

gehoorbeschermers dragen 

en veel rug- en oogklachten 

voorkomen. Door het stof 

lijden sommige arbeiders 

aan de longziekte silicose, 

waardoor ze vaak niet ouder 

worden dan veertig of vijftig 

jaar. Een ander probleem zijn 

de schulden die arbeiders 

hebben bij de tussenpersonen. 

De bemiddelaars binden 

de werkers aan zich door 

voorschotten met buitensporige 

rentes te geven. Pathrua zit 

ook vast aan een schuld van 

312 euro, een enorm bedrag 

in India. Arbeiders met zo’n 

schuld kunnen geen kant op en 

zijn in feite moderne slaven. 
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WERK AAN DE WERELD

In de Democratische Republiek 

Congo is het biermerk 

Primus wereldberoemd. 

Het wordt gebrouwen in de 

brouwerijen van Bralima, een 

dochteronderneming van 

Heineken. Zeventien jaar geleden 

werkte John Namegabe Bugabo 

(51) als onderhoudsmonteur bij 

Bralima toen hij samen met 167 

collega’s werd ontslagen bij de 

brouwerij. Onrechtmatig, volgens 

Bugabo. ‘Bralima werkte destijds 

HEINEKEN SCHENDT ARBEIDSRECHT
CONGO

samen met een gewelddadige 

rebellenbeweging die aan de 

macht was in ons district. De 

brouwerij vroeg toestemming 

aan de rebellen om ons te 

ontslaan en niet aan de bevoegde 

instanties. Ze hebben daardoor 

misbruik gemaakt van de onrust 

in Congo.’ Na het ontslag werden 

de werknemers vervangen door 

tijdelijke uitzendkrachten. 

Volgens Bugabo was Heineken 

op de hoogte van de schending 

van de arbeidsrechten. ‘In die tijd 

kwamen hoge functionarissen 

van het hoofdkantoor uit 

Amsterdam in onze fabriek. Het 

kan niet anders dan dat ze het 

wisten.’ De onderhoudsmonteur 

en z’n collega’s accepteerden 

hun ontslag niet en klaagden bij 

Bralima en later bij Heineken. ‘Zij 

negeerden ons jarenlang’, vertelt 

Bugabo. ‘Ik weet nog dat Bralima 

in 2010 tegen ons zei: stop maar 

je tijd te verdoen. Heineken 

reageerde hierop met: we hebben 

hier niets aan toe te voegen.’ De 

ontslagen werknemers gingen 

door met hun strijd en dienden 

een klacht in over de schending 

van mensenrechten en het 

onwettige ontslag door Heineken 

bij de OESO (Organisatie voor 

Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling). ‘Vervolgens 

kwamen er ook publicaties 

in de internationale media 

waarna Heineken met ons wilde 

onderhandelen’, vertelt Bugabo. 

‘Zeventien frustrerende jaren 

had het geduurd, en nu zaten ze 

eindelijk met ons aan tafel. Het 

was geweldig.’ 

De twee partijen kwamen tot 

een schikking: Heineken betaalt 

In meer dan de helft van alle 

levensmiddelen in de supermarkt 

zit palmolie. Het goedkope vet 

vind je bijvoorbeeld in Blue Band 

margarine, Calvé pindakaas en 

Knorr wereldgerechten, producten 

van het Brits-Nederlandse Unilever. 

Palmolie is niet onomstreden. 

Door de wereldwijde ‘honger’ 

naar het vet vindt onder meer 

grootschalige ontbossing van 

regenwoud plaats en zijn de 

werkomstandigheden op de 

oliepalmplantages in Indonesië 

slecht. 

Adelia (29), die uit angst voor 

repercussies niet met haar echte 

VERDACHTE PALMOLIE 
IN ONZE KOEKJES

INDONESIË

naam in FNV Magazine wil, werkt 

op een plantage van ABM op 

Noord-Sumatra. Dit bedrijf levert 

via palmolieproducent Wilmar 

olie aan Unilever. Adelia woont 

met haar man en vier kinderen op 

de plantage in een houten huisje, 

zonder elektriciteit of stromend 

water. Ze is onkruidverdelgster en 

spuit bestrijdingsmiddelen op het 

onkruid tussen de palmbomen. 

‘Ik weet niet wat voor spul ik 

spray, maar ik denk dat ik er 

duizelig van word’, vertelt ze. 

‘Er zijn ook vrouwen die bloed 

ophoesten. De dokter moeten 

we zelf betalen, omdat we geen 

vast contract hebben.’ Adelia 

is blij dat de arbeidsters sinds 

twee maanden mondkapjes, 

schorten en handschoenen van 

ABM krijgen. ‘Daarvoor hadden 

we helemaal geen beschermende 

kleding.’ Naast onkruid verdelgen 

maait ze ook acht hectare gras per 

maand, met een kapmes. Zware 

arbeid, waarvoor ook de kinderen 

worden ingezet. Met spuiten en 

grasmaaien legt Adelia ongeveer 

vijftien kilometer per dag af en 

verdient ze vier euro. Haar man 

is ‘oogster’ op dezelfde plantage. 

‘Z’n werk is echt heel zwaar en 

gevaarlijk’, vertelt Adelia. ‘Met een 

lang snoeimes snijdt hij trossen 

van 25 kilo los die zo’n tien tot 

vijftien meter hoog hangen.’  

Vorig jaar publiceerde Amnesty 

International een rapport 

waaruit blijkt dat op meerdere 

plantages van toeleveranciers 

van Wilmar kinderarbeid, 

gedwongen arbeid en gevaarlijk 

werk voorkomt. Ook is er 

sprake van discriminatie van 

vrouwen en intimidatie van 

vakbonden. Deze praktijk 

proberen de Indonesische 

arbeidsrechtenorganisatie OPPUK 

en Mondiaal FNV gezamenlijk 

aan te pakken. 
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KIJK OOK OP  
WWW.EERLIJKEGELDWIJZER.NL. 
DAAR KUN JE ZIEN WELKE BANK 
DUURZAAM INVESTEERT IN DE 
INDIASE STEENGROEVEN.

MET MEDEWERKING VAN MONDIAAL FNV, LANDELIJKE INDIA WERKGROEP, 
CHRIS DE BODE EN SOMO, WWW.MONDIAALFNV.NL

de oud-werknemers in totaal 1,1 

miljoen euro. ‘We zijn tevreden 

met deze uitkomst’, zegt Bugabo. 

‘De meeste oud-werknemers, 

circa honderd, vonden na hun 

ontslag geen baan meer, en 

hebben nu weer inkomsten.’ Ook 

belangrijk vindt hij dat de zaak 

internationaal is opgepakt. ‘Dat 

heeft Heineken ertoe gedwongen 

om stil te staan bij z’n handelen 

in het buitenland. Het bedrijf, 

maar ook andere multinationals, 

zullen een volgende keer wel 

uitkijken om met criminelen of 

rebellen samen te werken.’ 



Steenmijn india: 
Geen SilicoSe maar ScholinG

Foto: Roderick Polak, Tekst: Marleen Laverman

Vakbond maakt ScholinG moGelijk 

Een andere jeugd dan die van Shushila en haar man. Zij hebben weinig tot 

geen opleiding gehad en werken beiden in de steenmijn. Ze merken van 

dichtbij welke tol het zware werk eist: de man van Shushila heeft erg veel 

last van zijn rug en haar schoonvader lijdt aan de ongeneeslijke longziekte 

silicose. ‘Ik vind het belangrijk dat mijn zonen een betere toekomst krijgen 

dan die van ons’, zegt zij. Mede door het werk van de vakbond werd zij zich 

bewust van het belang van goede scholing voor haar kinderen. Shushila 

werkt hard om haar drie zonen de kansen te geven die zij niet had.  

‘Eerder was het erg moeilijk om van de lonen die wij kregen een gezin te 

onderhouden’, zegt Shushila. De vakbond heeft zich de afgelopen jaren 

ingezet om — in overleg tussen werknemers en werkgevers — aan te sturen 

op hogere lonen. Met goed resultaat: de lonen zijn wel 30 tot 50 procent 

hoger dan voorheen. ‘Dat geeft ons nu de ruimte om onze zonen zelfs naar 

het vervolgonderwijs te sturen!’, zegt Shushila trots.

Shushila (38) en haar drie grote zonen (18, 16, 14) staan stralend voor de deur van hun kleine huisje, in het district Jodhpur in het 
noordwesten van India. ’Mijn zonen hebben waargemaakt waar ik op hoopte’, zegt Shushila. ’Ze gaan alle drie naar school en doen 

erg hun best.’ Haar twee jongste zonen gaan naar de middelbare school en de oudste is sinds kort begonnen aan het 

vervolgonderwijs en studeert handel.

Mondiaal FNV en FNV sector Bouw steunen 
de vakbond in de steenmijnen in Jodhpur. 
Zodat de werknemers betere lonen en veiliger 

arbeidsomstandigheden krijgen. Dan is onze stenen 

vloer of ons aanrecht ook weer een beetje eerlijker. 

Meer weten over het werk van Mondiaal FNV? 

Kijk op Facebook of Twitter of op www.mondiaalfnv.nl
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VERENIGINGSNIEUWS

VAN DE FNV
De contributie van de FNV wordt naar alle waarschijnlijkheid verhoogd 
met 1,7 procent per 1 januari 2018. De verhoging moest – bij het ter 
perse gaan van dit nummer – nog formeel worden vastgesteld in het 
ledenparlement van 8 december. De contributietarieven voor 2018 zijn 
te vinden op onze website: www.fnv.nl/lidmaatschap/contributie.
De verhoging van de contributie geldt voor alle leden, aangesloten bij 
het gefuseerde deel van de FNV. 

‘VAKKENNIS LEDEN 
BENUTTEN’

‘Het visietraject, uitmondend in 
de congresresolutie, kan veel 
inspirerender. De informatie 
werd opgehaald in zaaltjes met 
veertig, vijftig man. Dan heb 
je te weinig kans voor eigen 
inbreng en een aansprekende 
visie komt er niet uit. Boven-
dien zijn het vaak dezelfde 
mensen met een mening, die 
niet altijd de recente kennis 
hebben om een visie op de 
toekomst te kunnen geven. Dat 
zijn kaderleden die heel goed 
zijn in vakbondswerk in de 
bedrijven.
Als het gaat om robotisering, 
digitalisering, heb je andere 
vakmensen nodig. We zijn een 
vákbond toch? En die hebben 
we in onze achterban. We 
moeten het intellect van die 1 
miljoen gewone leden aanspre-
ken. Dan betrek je die ook bij 
de bond. Dat kun je via internet 
organiseren. Het gaat om nieu-
we maatschappelijk relevante 
onderwerpen (en het is ook 
verfrissend als de FNV zich van 
een andere kant laat zien). Zie 
de toekomst als een kans, maak 
de leden bewust van de ont-

wikkelingen en hun eigen rol 
daarin. Dat is ook belangenbe-
hartiging. Cao en pensioen zijn 
essentieel. Maar de wereld van 
het werk groeit, zie flex, zzp en 
ook digitalisering. En de FNV 
is in die arena’s onvoldoende 
aanwezig. Daardoor maken we 
onze doelgroep relatief kleiner.
Ander belangrijk punt is de 
energietransitie. En met name 
de koopkracht van de huis-
houdens. Die moeten daar niet 
de dupe van worden. Ik heb 
berekend dat als de grote ener-
giebedrijven en milieuclubs hun 
zin krijgen, het de huishoudens 
500 euro per maand gaat 
kosten. Als elk huishouden zijn 
eigen energie zou opwekken, 
ook de EU wil dat, is dat veel 
goedkoper. We moeten buiten 
het strikte terrein van arbeid 
en inkomen durven treden, an-
ders worden we steeds kleiner. 
En dat wil je toch niet?’

Henk Daalder (63) werkt bij DAF Trucks in 
Eindhoven als automatiseerder.

BESTUUR 
FNV 
COMPLEET

CONTRIBUTIE 2018
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Ingrid Rep is onlangs door het 
ledenparlement gekozen tot 
algemeen secretaris. Daarmee 
is het dagelijks bestuur van de 
FNV compleet. 
Lees haar profiel op 
www.fnv.nl/bestuur

HENK

DAALDER 

VAN HET LEDEN

PARLEMENT
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Wil je meedenken over 
energietransitie en 
belangenbehartiging van 
de FNV, mail henk.daalder@
ledenparlement.fnv.nl 



De FNV zet jouw belangen voorop, dus ook als het om 

gezondheid gaat. We besteden aandacht aan veilig & 

gezond werken. Een goede balans tussen werk en 

gezondheid is belangrijk voor iedereen.

Het Zorgcollectief voor FNV-leden bij Menzis, draagt ook 

een steentje bij als het gaat om ons beleid voor veilig & 

gezond werken. Het Zorgcollectief biedt exclusieve 

dienstverlening aan onze leden. Door bijvoorbeeld hulp  

bij mantelzorgvragen, of een second opinion bij de 

onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts over het oordeel 

van jouw bedrijfsarts. Met goede collectiviteitskortingen  

die wij hebben afgesproken met Menzis, willen we goede 

zorg bereikbaar en betaalbaar houden.  

Voor een solidair gezondheidszorgstelsel

De FNV maakt zich hard voor een solidair gezondheids-

zorgstelsel in Nederland: goede, bereikbare en betaalbare 

zorg. Of je nu jong of oud bent. Arm of rijk. Gezond of ziek. 

Dit kunnen we alleen bereiken als we met z’n allen de 

kosten van zorg betalen. Daarom is iedereen in Nederland 

verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

De FNV is en blijft een groot voorstander van dit 

zogenaamde solidariteitsbeginsel.

Voor het belang van de FNV-leden

Als FNV-lid kun je erop rekenen dat wij blijven waken voor 

het behoud van solidaire gezondheidszorg. Ongeacht of je 

via het Zorgcollectief FNV/Menzis of een andere verzekeraar 

bent verzekerd. De uiteindelijke keuze voor jouw zorg-

verzekering ligt uiteraard bij jezelf. Het belangrijkste 

uitgangspunt voor deze keuze is, dat jij je verzekert bij 

een zorgverzekeraar waar jij je prettig bij voelt. 

Uiteraard hopen wij dat jij je via het Zorgcollectief  

FNV/Menzis verzekert. Samen krijgen we namelijk 

meer voor elkaar.

Ruim 255.000 leden van de FNV zijn verzekerd bij 

het Zorgcollectief FNV/Menzis. Het Zorgcollectief is 

geen prijsvechter. Iets waar wij als de FNV achter 

staan. Ook voor 2018 biedt het Zorgcollectief voor 

FNV-leden een goede prijs-kwaliteitverhouding met 

exclusieve voordelen. 

SAMEN WERKT ALTIJD BETER,  
OOK VOOR JE GEZONDHEID

BB154-002253-00 Advetorial Najaarscampagne_v3.indd   1 21/11/2017   10:54



‘Ik zette er drie jaar geleden een 
foto van op m’n website en op 
Facebook, maar vorige maand lag 
er plotseling een claim van een 
advocatenkantoor op m’n deurmat’, 
vertelt Annamara geschrokken.
Annamara is een ‘hybride zzp’er’. Ze 
werkt sinds ze haar mbo-diploma 
Bank en Verzekeringen haalde, 
parttime als verzekeringsagent in 
loondienst bij Nationale Nederlan-
den. Daarnaast is ze sinds vier jaar 
twee dagen per week pedicure en 
bakt ze taarten. Met dat laatste, 
taarten bakken, stopt ze bin-
nenkort. ‘Want ik ben er na deze 
gebeurtenis met het parfummerk 
helemaal klaar mee’, zegt ze.  
 
PEDICURE 
‘Dat taarten bakken deed ik er als 
zzp’er een beetje bij’, vertelt ze. ‘Ik 
ben als zzp’er voornamelijk pedi-
cure. Bij de Kamer van Koophandel 
sta ik ingeschreven als zelfstandig 
pedicure en taartenbakster. Ik heb 
taarten bakken altijd heel leuk 
gevonden. Mijn man is kok en zijn 
bedrijf vroeg op een gegeven mo-
ment of ik ook bruidstaarten wilde 
bakken. Zo ging ik langzaam maar 
zeker steeds meer taarten bakken. 
De ene week bak ik er drie of  vier 
en de andere week niets. Iemand 
kwam ooit eens met een foto van 
een cavia,:of ik een caviataart kon 
maken. Geen probleem hoor, want 
ik heb ook weleens een Eiffeltoren-
taart gemaakt. En voor kinderen 
bak ik heel vaak een Frozen-, Cars- 
of  Star Wars-taart. Volgende week 
staat er een Bumba-taart als bestel-
ling.’ De Bumba-taart wordt echter 
één van de laatste taarten die ze op 

bestelling maakt. ‘Ik ga het alleen 
nog voor vrienden of kennissen 
doen, want ik ben er helemaal klaar 
mee’, zegt Annamara. 
 
BEKEND PARFUMMERK 
Voor een oud-collega maakte 
Annamara drie jaar geleden een 
mooie zwart-witte taart met het 
logo van het bekende Franse par-
fummerk erop. ‘Een vriend van haar 
werkt voor dat merk en het leek 
haar leuk om hem een taart cadeau 
te doen met hun merk en kleuren. 
Ze stuurde me een voorbeeldje van 
het logo, met de bloem erbij en 
het getal 30, want hij werd 30 jaar. 
Dus ik ging die taart maken, stond 
nergens bij stil. Achteraf bedacht 
ik natuurlijk wel dat het misschien 
niet zo slim was, maar wat zie je op 
internet allemaal wel niet voor-
bij komen? Nijntje, Buurman en 
Buurman, Frozen, Cars, noem het 
maar op!’ 
 
SCHADEVERGOEDING 
‘Het waren twee ronde taartjes, 
op elkaar gestapeld, met zwart 
witte streepjes, het logo en een 
bloem’, legt Annamara uit. ‘Niet 
heel bijzonder en zeker niet de 
beste of mooiste taart die ik ooit 
gemaakt heb. Vervolgens heb ik dat 
als voorbeeld, net als alle andere 
taarten die ik maakte, op m’n web-
site en m’n Facebookpagina gezet. 
Daar heeft het een jaar of drie 
opgestaan, totdat ik vorige maand 
opeens drie mails kreeg van een 
advocatenkantoor dat mij, namens 
het Franse parfummerk, een boete 
oplegde. Ze eisten 1.500 euro 
schadevergoeding, plus 300 euro 

Annamara Ketting (33) bakt taarten. Voor 
een taart voor een oud-collega gebruikte 
ze het logo van een bijzonder bekend 
Frans parfummerk.

TEKST EN FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘GEBRUIK NOOIT ZOMAAR 
EEN LOGO’

Bekend Frans parfummerk claimt €1.800 en de winst
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‘Of ik het voor maandag even over 
wilde maken. Ik had nog geen tientje 
winst op die taart gemaakt!’



kosten én de winst die ik op de 
taart had gemaakt. En of ik dat voor 
maandag even over wilde maken. 
Ik had nog geen tientje verdiend 
op die taart!’ 
 
ONZIN 
‘Ik vond die e-mails eigenlijk eerst 
grote onzin. Maar toen ik ze ’s 
avonds nog een keer las, realiseer-
de ik me dat het toch niet helemaal 
goed zat. Ik kreeg er nog een 
aangetekende brief achteraan en 
heb een paar dagen gedacht over 
wat ik daar nou mee moest. Het 
schoot me opeens te binnen dat 
ik lid ben van de FNV en daarop 
heb ik gebeld. Gelukkig konden en 
wilden ze me helpen. De FNV nam 
het me vervolgens helemaal uit 
handen’, vertelt ze. ‘De jurist heeft 
contact gezocht met het advoca-
tenkantoor en ervoor gezorgd dat 
ik een schikking kon treffen. Daar 
ben ik uiteindelijk heel blij mee, 
want na tussenkomst van de FNV  
hoefde ik ‘maar’ 370 euro te beta-
len: de verkoopprijs van de taart, 

plus 300 euro gemaakte kosten. Ik 
was allang blij dat het een heel stuk 
minder was, dus heb het gewoon 
betaald. Wel was ik er toen zó klaar 
mee dat ik gelijk m’n website offline 
heb gehaald. Ik bak alleen nog voor 
mensen die ik ken, of waarvoor ik al 
eerder heb gebakken. Ik hoef geen 
nieuwe klanten meer!’ 
 
PEDICURESALON 
Voorlopig houdt Annamara het dus 
bij alleen pedicuren. ‘Daar heb ik 
flink in moeten investeren en dat 
wil ik wel graag blijven doen’, zegt 
Annamara. ‘In de toekomst zou ik 
graag een eigen pedicuresalon op 
de begane grond willen hebben. 
Ik help mensen nu in een kamer in 
ons huis, op de eerste verdieping 
en dat zou ik best graag anders 
willen. Ik heb een man en een klein 
meisje en daar heb ik ook rekening 
mee te houden. Taarten blijf ik wel 
bakken, maar alleen voor mezelf en 
goede bekenden.’

WAARSCHUWING!
FNV-jurist Juliët Limburg: ‘Annamara heeft 
met het gebruik van het logo van het bekende 
Franse parfummerk inbreuk gepleegd op het 
merkenrecht. Dat is vastgelegd in het Benelux 
Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom. 
Daarin is opgenomen dat je niet het logo van 
iemand anders mag gebruiken voor de verkoop 
van je eigen producten.’
Het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele 
Eigendom (BVIE) kent vier inbreukcriteria voor 
vier verschillende inbreuksituaties. Zo mag je 
het merk van een ander niet gebruiken, maar 
ook niet iets dat teveel lijkt op het merk. Dat 
mag niet voor dezelfde waren of diensten, maar 
ook niet voor soortgelijke en zelfs niet voor 
niet-soortgelijke waren of diensten. Ook mag je 
het merk zonder geldige reden op geen enkele 
andere manier gebruiken. Een merk is dus 
zeer ruim beschermd’, legt Juliët uit. ‘Gelukkig 
hebben we kunnen schikken, maar het kantoor 
stond in zijn recht. Laat het een waarschuwing 
zijn voor iedereen die plaatjes of afbeeldingen 
gebruikt op producten die hij of zij verkoopt: 
plaats niet zomaar een logo of afbeelding van 
een merk, dus ook geen Disney- of Bumba-af-
beelding!’
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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
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De meeste zzp’ers denken heel 
goed te weten hoe ze er financieel 
voorstaan. Maar op het moment 
dat de Belastingaangifte of een 
investering moet worden gedaan, 
blijkt die intuïtie nogal eens on-
voldoende: bonnetjes en facturen 
moeten geboekt worden en kosten 
en opbrengsten moeten zorgvuldig 
worden gescheiden. Je kunt als 
zzp’er een prima professional zijn, 
maar dat moet je ook op papier en 

digitaal kunnen laten zien. En die 
onderbouwing moet ook nog eens 
aan allerlei wettelijke en juridische 
eisen voldoen. Dat kost veel tijd en 
moeite. Samen met Stichting Ze-
ker-Online start de Belastingdienst 
daarom een pilot waarmee zzp’ers 
makkelijker en beter grip hebben 
en houden op hun boekhouding 
en belastingverplichtingen. 
 
RONDETAFELBIJEENKOMST 
‘Afgelopen voorjaar heeft FNV Zelf-
standigen van het ECP (Platform 
voor InformatieSamenleving) een 
uitnodiging gekregen voor een 
rondetafelbijeenkomst hierover’, 
vertelt Wienand Sieperda, juridisch 
medewerker bij FNV Zelfstandigen. 

De bijeenkomst werd op verzoek 
van de Belastingdienst georgani-
seerd met partijen die zelfstandi-
gen willen helpen gemakkelijker 
en beter grip te houden op hun 
financiële situatie. 
 
ONLINE STIMULEREN 
Hiertoe willen ze het gebruik van 
online boekhoudprogramma’s sti-
muleren. Het keurmerk Zeker-On-
line wordt alleen toegekend aan 
aanbieders van online boekhoud-
pakketten als ze aan de gestelde 
normen voldoen, zodat wordt 
gewaarborgd dat het boekhouden 
in een veilige omgeving plaats-
vindt. Vanuit deze veilige omgeving 
kan men aangifte omzetbelasting 
doen en betalen met iDeal. Later 
in de pilot volgt de mogelijkheid 
van een automatisch ingevulde 
winstaangifte. 
 
PILOTGROEP 
De proef laat deelnemers kennis-
maken met deze nieuwe functies 
en loopt over boekjaren 2018 en 
2019. Deelnemers aan de proef 
kunnen met vragen bij een speciaal 
telefoonnummer van de Belasting-
dienst terecht. Als deelnemer van 
de proef word naar je ervaring met 
het boekhouden, belastingaangifte 
doen en betalen in één gevraagd 
via enquêtes of een interview. Aan 
de proef doen vijf boekhoudpak-
ketten mee die allen het keurmerk 
van Zeker-Online hebben. 

 
ZZP’ERS GEZOCHT 
De Belastingdienst zoekt 2.500 
zelfstandigen die aan de pilot 
mee willen doen. Wel moet je aan 
een aantal voorwaarden (willen) 
voldoen. Het hebben van een 
boekhouder is geen vereiste, 
‘Maar als je nu gebruik maakt van 
een boekhouder is het niet aan te 
raden om het boekhoudpakket als 
vervanger te zien, maar juist als 
toevoeging. Want het boekhoud-
pakket geeft geen inhoudelijk 
advies over fiscale keuzes.’ aldus 
Wienand.  
 
De voorwaarden, evenals een over-
zicht van deelnemende pakketten 
en een aanmeldformulier vind je 
op:  
www.zeker-onine.nl/profbbb

Direct vanuit je boekhoudprogramma 
aangifte doen en betalen? De 
Belastingdienst start een pilot om het 
makkelijker te maken!
TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

‘ZELFSTANDIGEN ZIJN VEEL TIJD KWIJT AAN HUN ADMINISTRA-
TIE. DAARBIJ KOMT DAT ZE VEEL KLEINE FOUTEN MAKEN’.
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PRAAT MEE Wil je je zaken 
goed op orde hebben? En geen 
gedoe met de Belastingdienst? 
Meld je dan aan via:  
www.zeker-online.nl/proefbbb

‘De 
winstbelasting 
wordt 
automatisch 
vooraf ingevuld 
op de aangifte’

‘Zelfstandigen 
hebben niet altijd 
goed zicht op 
hun (belasting)-
verplichtingen’

MAKKELIJKER EN BETER GRIP OP JE FINANCIËLE HUISHOUDING 

ZZP’ERS GEZOCHT VOOR PROEF MET 
BOEKHOUDEN, AANGIFTE EN BETALEN IN ÉÉN
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De platformeconomie omvat alle 
economische activiteiten van aan-
bieders en gebruikers die worden 
gefaciliteerd door een digitaal 
platform. De platformen faciliteren 
de deeleconomie en maken dus 
deel uit van een nieuwe netwerksa-
menleving. 
 
DIVERS
‘De platformeconomie is ontzet-
tend divers,’ legt beleidsadviseur 
Irene van Hest van de FNV uit. ‘Het 
loopt uiteen van platforms die 

mensen aan elkaar koppelen die 
spullen van elkaar willen lenen of 
huren, zoals HeelNederlandDeelt, 
tot grote internationale platforms 
waar vraag en aanbod van arbeid 
wereldwijd bij elkaar gebracht kun-
nen worden. Een bekend voorbeeld 
is Amazon Mechanical Turk.’ 
 
DISCUSSIE  
Ook de manier waarop het 
platform met de platformwerkers 
omgaat en in welke arbeidsver-
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De platformeconomie. In het Engels ook wel ‘gig economy’, of 
kluseconomie genoemd. Van lokaal ‘on-demand-werk’ als Uber, 
tot wereldwijd ‘crowd-work’ dat via internet wordt gedaan.

TEKST: IRENE VAN HEST  FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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De platformen 
faciliteren de 
deeleconomie en 
maken deel uit 
van een nieuwe 
netwerksamenleving.

‘De platformeconomie heeft, hoe dan ook, 
een grote invloed op de arbeidsmarkt’

DE OPKOMST VAN DE
PLATFORMECONOMIE

Een maatschappelijke- en juridische discussie
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houding wordt gewerkt, verschilt 
enorm. Rond platformeconomie is 
hierover aan het begin van dit jaar 
in ons land een maatschappelijke 
en juridische discussie ontstaan. 
Recent heeft Deliveroo - een van 
oorsprong Britse internetdienst, 
waarmee fiets- of scooterkoeriers 
maaltijden thuisbezorgen bij 
klanten - eenzijdig besloten om 
te stoppen met het werken met 
werknemers in loondienst en over 
te stappen op het werken met 
zelfstandigen en zo deze discussie 
verder aangezwengeld. 
 
MINIMUMTARIEF VERSUS 
STUKLOON 
Tegelijk speelt de vraag of het met 
het oog op de plannen in het nieu-
we regeerakkoord überhaupt wel 
mogelijk is om met zelfstandigen 
te werken binnen deze platforms. 
Het nieuwe kabinet heeft een 
minimumtarief geïntroduceerd, 
waaronder – onder voorwaarden 
– alleen met werknemers gewerkt 
kan worden.  
 
Hoe dit minimumtarief zich 
verhoudt tot het stukloon dat 
platforms vaak aanbieden – zoals 
bij Deliveroo 5,- euro per bezorging 
– vraagt nog verdere uitwerking. 
 
ROL VAKBONDEN 
Voor FNV Zelfstandigen, en vak-
bonden in het algemeen, is een 
belangrijke rol weggelegd als het 
gaat om het behartigen van de 
belangen van platformwerkers. 
‘Ook wanneer je als bewuste zelf-
standige opdrachten uitvoert voor 
platforms, zien we dat de onzeker-
heid rondom platformwerk groot 
is,’ zegt beleidsmedewerker Irene 
van Hest.  
 
ESSENTIËLE BEGINSELEN 
‘Voor de FNV essentiële beginselen 
die horen bij ‘gewoon goed werk’ 
- of dat nou is als zelfstandige of 
als werknemer - zijn binnen de 
platformeconomie niet gewaar-
borgd. Denk aan het kunnen 

verdienen van een behoorlijk loon 
dat is gebaseerd op de kosten 
van levensonderhoud, accepta-
bele arbeids- en rusttijden en het 
voorkomen dat wordt verwacht 
dat je altijd beschikbaar bent voor 
opdrachten. Maar ook dat het niet 
beschikbaar zijn ertoe leidt dat de 
platformwerker geen opdrachten 
meer te krijgt met als gevolg on-
voldoende inkomen, eerbiediging 
van privacy (geen onnodige en 
overbodige controle via algoritmen 
die bepalen of je wel of niet wordt 
ingezet voor werk) en veilige en 
gezonde arbeidsomstandigheden.’ 
 
ONDERZOEK SZW 
Voormalig minister Asscher heeft 
het ministerie van Sociale Zaken en 
Welzijn opdracht gegeven om on-
afhankelijk onderzoek te doen en 
zo een beter beeld te krijgen van 
de bedrijven en platforms binnen 
de kluseconomie. Daarnaast wil de 
voormalig minister een inschatting 
kunnen maken van het aantal men-
sen dat hierin werkt en onder welke 
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BELEIDSADVISEUR IRENE VAN 
HEST:  
‘VAKBONDEN SPELEN EEN 
DOORSLAGGEVENDE ROL VAN 
BETEKENIS BIJ DE REGULERING 
VAN PLATFORMWERK’.

omstandigheden zij dat doen.  
Het onderzoek heeft volgens 
Asscher tot doel om meer inzicht 
in de omvang van en manier van 
werken in de kluseconomie te 
krijgen. Naast een beschrijving van 
de feitelijke stand van zaken zal het 
onderzoek ook inzicht geven in de 
arbeidsrechtelijke, fiscaalrechtelijke 
en sociaalrechtelijke aspecten die 
het werken in de kluseconomie 
met zich meebrengt. De oplevering 
van het onderzoek is gepland in 
het voorjaar van 2018. Dan zal er 
een duidelijker beeld zijn of maat-
regelen nodig zijn. 
 

VOORDELEN 
Het vinden van betaald werk via 
een digitaal platform wint snel aan 
populariteit. De technologische 
ontwikkeling en opkomst van plat-
formen bieden natuurlijk voorde-
len. Je kunt werken wanneer je wil 
en wanneer je dat nodig hebt.  
 
Vraag en aanbod van werk is veel 
transparanter geworden. Irene 
van Hest: ‘Aan de andere kant zien 
we dat platformwerkers vaak als 
zelfstandige aan het werk zijn. Of 
in ieder geval niet als werknemer. 
Gemiddeld genomen verdienen 
zij te weinig om zelf de risico’s die 
bij zelfstandigheid horen, op te 
kunnen vangen.’

MEER ERVARING 
‘We zien dat in andere landen in 
Europa, bijvoorbeeld in Zweden 
en Engeland, al veel meer ervaring 
is opgedaan met platformwerk’, 
besluit Van Helst.  
 
‘Er zijn verschillende initiatieven 
ondernomen, die ieder op hun 
eigen manier bijdragen aan een 
vorm van regulering van platform-
werk. Vakbonden spelen daarin een 
rol van doorslaggevende betekenis. 
Ervaringen waar wij als FNV uit 
kunnen putten. De platformeco-
nomie heeft hoe dan ook een 
grote impact op de arbeidsmarkt, 
een ontwikkeling die eerder zal 
toenemen dan afnemen. De FNV 
is de organisatie die het mogelijk 
maakt voor platformwerkers om 
voor hun belangen op te komen en 
deze ontwikkeling mede richting 
te geven.’
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‘Gemiddeld 
verdienen ze te 
weinig om zelf de 
zzp-risico’s op te 
kunnen vangen’



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
De FNV heeft het moeilijk. De megafusie leidt 
nog niet tot een sterkere vakbeweging. Leden 
en werknemers bij de FNV-organisaties zullen 
flink de schouders eronder moeten zetten om 
tegenwicht te kunnen bieden aan het kabinet. 
Daarom moet iedere werknemer van de FNV-
organisatie zich iedere dag afvragen als hij 
naar zijn werk gaat ‘wat ga ik vandaag doen 
om de vakbeweging sterker te maken?’. 
Met het interview met Anousha Nzume (FNV 
Magazine 3) kan toch moeilijk geconcludeerd 
worden dat hiermee de vakbeweging sterker 
gemaakt is. 
Bijna iedere dag gebeurt het mij dat ik tegen 
iemand moet zeggen dat iemand die moslim is 
zich niet hoeft te verontschuldigen dat elders 
in de wereld een malloot (die zegt dat hij  ook 
de islam naleeft) zich opblaast in het kader 
van de strijd moslims versus ongelovigen. Dan 
vind ik het bizar dat in een ledenblad iemand 
de gelegenheid krijgt om eigenlijk over te 
brengen dat de witte mens zich een beetje 
moet schamen over de slavernijperiode en dat 
er nog niet voldoende sorry gezegd is. Als je 
al een nutteloze discussie onder de leden wilt 
organiseren, dan is dat zeker gelukt.
Had dan gekozen om over de VOC-mentaliteit 
te schrijven, waarop de toenmalige minister 
president Balkellende zo fier was, want 
die moest terugkomen. Schrijf dan dat de 
VOC-periode vooral gekenmerkt werd door 
slavernij, uitbuiting, doden tijdens het werk 
en geen rechten voor de werknemers. En dat 
deze tendensen nog steeds waar te nemen 
zijn met de toename van flexarbeiders, zzp’er, 
het stijgende aantal doden op het werk 
en werknemers die steeds langer moeten 
doorwerken. En dat iedere werknemer, wit, 
zwart, geel, rood of blauw, lid moet worden 
van de FNV. Omdat er een kabinet zit waarbij 
de VOC-periode verbleekt.
Niek Stam, bestuurder bij FNV Havens

De gebruikelijke onzin over ‘white 
privilege’. Wij blanke mannen, 
en niet politiek-correcte witte 
mannen, zijn blijkbaar de daders 
van alles wat mis is: racisme, 
seksisme, uitbuiting enz. De strijd 
is niet blank-zwart, maar arbeid-
kapitaal, je hebt arme blanken en 
arme zwarten. Deze overdreven 
nadruk op racisme versterkt dit 
juist. De enige strijd is die op de 
werkvloer; voor betere beloning, 
korter werk en verbetering van 
de arbeidsomstandigheden. Met 
zo’n interview schets je juist 
verdeeldheid, en terechte boosheid 
over haar uitspraken.
Atte Houtsma, 40 jaar kaderlid en 
actievoerder

ANOUSHA NZUME

De dividendbelasting levert nu 
1,4 miljard op. Die stoppen we 
liever in een eerdere AOW dan in 
een vage belofte aan vier grote 
bedrijven. 

JAN BRINKMAN
Het wordt steeds duidelijker dat 
er met de verkiezingen in maart 
is gesjoemeld, de rijke achterban 
van de VVD, multinationals, 
banken e.d. hebben gezamenlijk, 
met medewerking en steun van 
de EU-Brussel ervoor gezorgd dat 
Pinokkio aan een ‘overwinning’ 
werd geholpen! Er waren veel 
belangen mee gemoeid, zoals nu 
blijkt!
ALEX GROOT
Ik ben geheel tegen deze 
coalitie maar wat een idiote 
complottheorie. Er is niet 
gesjoemeld, Nederlanders 
stemmen gewoon zelden voor 
algemeen belang, alleen voor 
eigen belang. Er is echt geen 
gesjoemel nodig om met dit 
krenterig, bang volk een klote-
resultaat te krijgen.
GERRIE FIJNEMAN
Wat een rare complottheorie, 
hoe is dat dan gegaan, iedere 
VVD-stem is gekocht? En door 
wie? Ik ben geen VVD’er maar 
dit gaat te ver. Wel mee eens 
dat het afschaffen van de 
dividendbelasting schandalig is.

FNV TEGEN 
AFSCHAFFEN 
DIVIDENDBELASTING

ANOUSHA NZUME (2)
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Een mannelijke werknemer 
in Nederland verdient per uur 
gemiddeld 16 procent meer dan 
zijn vrouwelijke collega. Da’s toch 
niet meer van deze tijd?

BRAM MACK
Loze kreten zoals je die wel vaker 
hoort van moderne feministen. 
Als het al waar zou zijn dan nog: 
vrouwen worden zwanger, kunnen 
niet het zwaarste werk doen en 
zijn 1 keer per maand ‘ziek’. Als je 
dan gaat rekenen dan werkt die 
man op een jaar gewoon meer.
ANNEMARIE VISSER
Een keer per maand ziek? Ik zou 
niet weten wanneer ik voor het 
laatst ziek ben geweest. Dit jaar 
in ieder geval nog geen enkele 
dag. Maar dat zijn weer typisch 
(domme) mannenuitspraken. 
Denken dat als vrouwen 
ongesteld worden/zijn ze dan ook 
direct ziek zijn.
AGNES VAN DER SCHUUR 
Bram Mack het is 2017… onder 
welke steen ben jij vandaan 
gekropen?
COR VAN STEK
Onderscheid op functie-loon 
kan niet! Een bepaalde functie 
behoort een bepaald loon toe. 
Ongeacht man of vrouw die de 
functie bekleedt!

GELIJK LOON VOOR 
MAN EN VROUW

De FNV wil dat de AOW-leeftijd per direct 
wordt bevroren op 65 jaar en negen maanden. 
De grootste vakbond schrijft dat in een 
brandbrief aan minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid Wouter Koolmees (D66).

JAN VAN DEN HOUT
Wordt het niet tijd om Nederland maar eens een 
tijdje plat te gooien. Overal stakingen. Wie niet 
horen wil moet immers maar voelen. Ze verzinnen 
van alles om de aandeelhouders te behagen 
maar degenen die het werk leveren worden 
uitgebuit. Ze komen ook met een kletsverhaal. 
De jongeren worden de dupe als de AOW gewoon 
weer 65 wordt. Maar die jongeren komen pas 
met zo’n 20 jaar op de arbeidsmarkt. Eerst kost 
het de samenleving studiefaciliteiten. De meeste 
ouderen werkten al vanaf hun 15e. Mogen die dan 
gewoon met hun 65e stoppen?
WILLY SMIT
Helemaal mee eens: laat het kabinet het zware 
werk maar eens doen dan piepen ze wel anders.
RAN GROETJES
Mensen met zware beroepen beginnen over het 
algemeen op jongere leeftijd te werken. Koppel 
AOW en pensioen dan aan een aantal gewerkte 
jaren. Bijvoorbeeld na 42 jaar werken krijg je AOW/
pensioen.
HENK ZUURMAN
Hier ben ik het helemaal mee eens! Je kan 
onmogelijk werken tot je 70e in zware beroepen, 
dat gaat je lichaam nooit volhouden. Dus kabinet: 
dit gaat nooit werken!
PETER JANSSEN
Ik ben op m’n 17e begonnen als leerling 
loodgieter. Verwarmingsmonteur in 1968. 
Arbeidsvoorwaarden waren er toen totaal niet, 
veiligheidsvoorschriften al helemaal niet. Ik 
heb me jarenlang kapot gesjouwd met zware 
radiators, dikwandige pijpen, gietijzeren cv-ketels 
en loodzware gasflessen. Toen ik 62 was kon ik 
echt niet meer vanwege m’n rug en m’n knieën. 
Ik kon nog net in de vut en dat heb ik met beide 
handen aangegrepen. Van die vut is twee keer 
flink wat vanaf gehaald. Toen ik 65 werd moest ik 
8 maanden wachten op m’n AOW en met een klein 
pensioentje erbij zit ik nog onder het minimum-
inkomen en daar heb ik dan 45 jaar voor gewerkt. 
Dank je wel Rutte en vriendjes.

FNV: ZET AOW VAST OP 
65 JAAR

@FNVHoreca  
Met maar 1% 
loonsverhoging 
per jaar doe je 
horecamedewerkers 
echt tekort! 

@FNVMetaal
Nein danke! #FNV 
leden tegen fusie van 
Tata Steel. ‘We hebben 
hier een prachtig 
bedrijf en dat mogen 
we niet verliezen’

@FNVOverheid  
Acht Friese 
gemeenten werden 
bezocht door 
actievoerende SW-
medewerkers van 
Caparis vandaag. 
De boodschap aan 
de wethouders om 
te stoppen met de 
afbraak in de SW 
kwam luid en duidelijk 
over. Nu nog daden. 
Wordt vervolgd!
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Ontdek hoeveel jij kunt besparen op greenchoice.nl/fnv

 100% Nederlandse windenergie
 Beste energieleverancier volgens Consumentenbond
 Zelf zaken regelen én slim besparen in de app

Al Greenchoice klant? Ook jij kunt profiteren van Ledenvoordeel FNV.

De wereld groener maken 
én flink besparen op je energierekening? 
Greenchoice en FNV maken het je makkelijk. Door een flink Ledenvoordeel te 
geven op groene energie van Greenchoice!
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HORIZONTAAL
1 onderwijsactiviteit - 8 verstuurder - 15 ingedikte 
vloeistof - 16 gezichtssluier - 18 gezag uitoefenen - 
20 nomen nescio (afk.) - 21 herkauwer - 23 snavel - 
24 vleessoort - 25 mobiele eenheid (afk.) - 26 godin 
van de verblinding - 28 mogelijkheid om te kiezen 
- 30 hemellichaam - 31 jong dier - 32 muntsoort 
- 34 bouwmateriaal - 37 vruchtbare plaats in de 
woestijn - 38 jeuken - 40 op de bel drukken - 42 
jongensnaam - 43 schoenmakersgereedschap - 
45 droogoven - 46 spil - 48 buitenstaander - 50 
Europeaan - 51 plaats in België - 52 onmeetbaar 
getal - 53 vlug - 55 vroegere Italiaanse munt - 57 
plaats in België - 58 adem-alcoholgehalte (afk.) - 
59 dapper persoon - 60 restaurant - 61 verharde 
huid - 62 naaldboom - 63 veel - 65 jongensnaam 
- 67 vordering - 69 stofmaat - 70 uitroep - 71 klein 
soort paard - 73 gevaarlijk - 75 voorzetsel - 76 
korte mode - 77 elk - 79 orgaan - 81 klieren in de 
keel - 84 wereldbol - 87 drank - 88 bloedgetuige 
- 90 zanggroep - 91 teerproduct - 92 onderbuik - 
93 haarwrong - 95 verlaagde toon - 96 daar - 97 
slag, klap - 98 spoedig - 100 haargroei - 102 neon 
(afk.) - 103 minder hoge - 105 boosheid - 107 
houten pin - 109 apart, gescheiden - 110 Deense 
sprookjesschrijver.

VERTICAAL
1 koud jaargetijde - 2 ondernemingsraad ( afk.) 
- 3 platvis - 4 bakkersproduct - 5 eiergerecht - 6 
openbaar vervoer (afk.) - 7 kledingstuk - 8 Albanië 
(afk.) - 9 ijzer ( afk.) - 10 ivoor - 11 draaikolk 
- 12 gezet - 13 jongensnaam - 14 gelijkspel 
- 15 cafetaria - 17 weinig - 19 telwoord - 22 
bloeiwijze - 24 geweer - 27 uniek - 29 bezigheid 
ter vermaak - 30 Spaans automerk - 31 Europeaan 
- 33 tobbe - 35 vlug - 36 gevoel - 37 plaats in 
Overijssel - 39 video - 41 bang voor vreemden 
- 44 uniformiteit - 47 landstreek in Afrika - 49 
leus, uitroep - 51 strafwerktuig - 52 binnenhof, 
binnenplaats - 54 schrijfgerei - 56 edel - 57 
kreet - 58 Engels bier - 62 pijnappel - 64 deel 
van een dashboard - 66 finale - 68 olie of vet - 
70 aanwijzing - 71 graafschap in Engeland - 72 
overeenkomst - 74 deel van een bloem - 76 rivier 
in Noord-Brabant - 77 Europese taal - 78 niet mis 
- 80 kleur - 82 drassig land - 83 wapen - 85 sterk 
smakend en vies ruikend - 86 borstelen - 89 zijn 
(Frans) - 92 parachutist (afk.) - 94 kunststukje - 
97 vroeger jeugdblad - 98 pluk - 99 gravin van 
Holland - 101 Europeaan - 104 U - 105 wettelijke 
aansprakelijkheid (afk.) - 106 voegwoord - 108 
volwasseneneducatie (afk.). 

Onder de goede inzenders worden zes 
prijzen verloot: een hoofdprijs van 
€ 100, twee prijzen van € 75 en drie 
prijzen van € 50. De oplossing van de 
puzzel afgedrukt in FNV Magazine 
3-2017 was KANTINE.

WINNAARS
€ 100: M. Tempel in Maarssenbroek; 
€ 75: A.J. Aalderink in Almelo en 
A. Fijn- Schoonhoven in Wezep; 
€ 50 gaan naar I. Hoek in Zierikzee, 

M. Cramer in Rotterdam en I. de Groot  
in Zwolle.

Stuur de oplossing van deze 
kruiswoordpuzzel op een kaart of 
briefkaart (niet in een envelop) voor
15 januari 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 
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DIT DOEN WE VOOR JE
Heb je vragen over opdrachten, niet betaalde facturen, 
(model)contracten of algemene voorwaarden? Kijk op 
www. fnvzzp.nl of bel onze ledenservice op 088-0997010.

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 VAN HUIS UIT
Natalia’s ouders zijn ook actief, in hun gemeen-

schap van Zuid-Amerikaanse migranten. Toen ze  

vijftien jaar was, ging ze helpen als tolk. ‘Zo werd 

ik zelf ook actief. Ik deed mee aan acties en vanaf 

m’n 18e ging ik me inzetten voor de groep migrant 

domestic workers binnen FNV Schoonmaak.’

2 TROTS
‘Ik ben er heel erg trots op dat ik ben gekozen in 

het parlement van FNV Schoonmaak. En dat ik ben 

gegroeid in de bond en het vakbondswerk. Ik ga me 

inzetten om mijn collega’s een stem te geven.’

3 ERKENNING
‘Ik wil bereiken dat het belangrijke werk van de  

migrant domestic workers zichtbaar wordt en 

erkend als echt werk. En dat wij echte werknemers 

worden, met alles wat daarbij hoort, zodat wij ook 

gewoon van ons werk kunnen leven.’

4 HELPEN
‘Binnen de Zuid-Amerikaanse gemeenschap helpen 

we elkaar, vooral met informatie: waar kun je medi-

sche hulp krijgen, welke advocaat kun je vragen. Dat 

is niet altijd makkelijk: mensen verwachten soms dat 

je alles voor ze kunt oplossen en dat is helaas niet zo.’

5 DOORZETTERS
‘Ondanks dat we binnen de migrant domestic 

workers met veel verschillende nationaliteiten zijn 

en  verschillende, ingewikkelde problemen hebben, 

gaan wij door. We zijn allemaal doorzetters die 

strijden om het leven voor onze mensen beter te 

kunnen maken.’

NATALIA ROBLEDO (23) werkt als oppas en 
schoonmaakster bij mensen thuis. Ze zit in 
de regering van FNV Schoonmaak namens de 
migrant domestic workers. Waarom is ze actief 
geworden voor de vakbond? Vijf redenen:

TEKST MARCO VAN MOORT  BEELD MATTHIJS DE BRUIJNE

DAAROM
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‘ ONS WERK IS 
ECHT WERK’




