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VAN SCHAPENHOEDSTER 
TOT ZZP’ER

Stefanie ontwikkelt kinderwandelroutes:
‘Kinderen moeten weer de natuur in’ 



1 WAAROM BEN JE LID GEWORDEN VAN 
FNV ZELFSTANDIGEN?
‘Ik kreeg een opdracht aangeboden en had hulp nodig 
bij het maken van een modelovereenkomst met de 
opdrachtgever. En ik begreep dat ik ook bij de bond 
terecht kan als ik een juridische geschil heb. Dat vind ik 
een fijne zekerheid.’

2 WAT WIST JE VAN DE FNV VOORDAT JE 
LID WERD?
‘Niet zo heel veel. Natuurlijk wel dat een vakbond voor 
je opkomt als lid. Maar ik dacht dat de FNV er alleen was 
voor mensen met een loondienstverband. Toen ik recent 
hoorde dat de FNV er ook voor zelfstandigen is, besloot 
ik lid te worden.’

3 VIND JE HET BELANGRIJK OM LID TE 
ZIJN?
‘Ik vind het vooral heel handig. Als ik ooit problemen 
krijg met een opdrachtgever, dan kan ik die voorleggen 
aan jullie juridische afdeling.’

4 HEB JE AL CONTACT GEHAD?
‘Nee nog niet. De opdracht waarvoor ik een modelover-
eenkomst wilde laten checken, ging niet door. Maar 
mocht ik de bond in de toekomst nodig hebben, dan 
weet ik jullie te vinden.’

5 HOE BEVALT HET LIDMAATSCHAP?
‘Ik ben nog maar kort lid dus kan daar nog niet heel veel 
over zeggen. De voordelen voor zelfstandigen spreken 
me in ieder geval wel aan en ik word goed op de hoogte 
gehouden via mail en het magazine.’

FRANKA JANSEN (23) is net begonnen als 
zzp’er. Na m’n studie grafische vormgeving 
wilde ik niet in vaste dienst. Nu ik wat meer 
opdrachten krijg, vind ik het goed om lid te zijn.

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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Uit onderzoek is gebleken dat er jaarlijks 
600.000 gevallen van identiteitsfraude 
plaatsvinden. Ruim 9% van die gevallen is 
gerelateerd aan het burgerservicenummer.

COLUMN: DIKKE DOEI PAG 19
Jammer dat in de modelovereenkomst van 
de NVJ voor freelance auteurs een lijst met 
auteursinstructies is opgenomen... 

‘IK HOUD VAN DE NATUUR’ PAG 28
Stefanie Jegerings was boswachter, schapen-
hoedster en dierverzorger. Nu is ze als zzp’er 
gespecialiseerd in natuurwandelroutes voor 
kinderen.

OV-KOSTEN DECLAREREN PAG 41
OV-kosten declareren bij je opdrachtgever 
kan een ramp zijn. Belastingdienst, vereen-
voudig alsjeblieft de reiskostendeclaraties. 
Leuker kunnen jullie het niet maken, maar 
makkelijker blijkbaar ook niet!

VEELGESTELDE VRAGEN PAG 42
De helpdesk van FNV Zelfstandigen krijgt da-
gelijks veel vragen van leden. In dit nummer 
zetten we de meest gestelde vragen over 
modelovereenkomsten en acquisitiefraude 
voor je op een rijtje.

Er is de afgelopen periode veel gebeurd bij FNV 
Zelfstandigen. Zo heb je sinds de fusie tussen FNV 
Zelfstandigen en de FNV al kennis kunnen maken 
met het nieuwe magazine, waarvan de derde 
editie nu voor je ligt. 
Ook intern is er een en ander verschoven. We 
hebben deze zomer afscheid genomen van onze 
voorzitter Hannie Stuurman en onze directeur 
Josien van Breda en komende periode zal er een 
aantal nieuwe collega’s bij komen.
Er is bij de fusie tussen FNV Zelfstandigen 
en de FNV afgesproken dat er een Expertise 
Centrum Zelfstandigen (ECZ) binnen de FNV 
wordt opgericht. Ik mag dit, samen met alle 
collega’s, vorm gaan geven. Met als belangrijkste 
doelstellingen: meer zelfstandige leden om zo 
sterker te staan naar politiek en opdrachtgevers, 
een betere zichtbaarheid en positie binnen de 
FNV, aantrekkelijke dienstverlening en een 
goede (collectieve)belangen behartiging voor de 
zelfstandigen.
Ik zal me daarom even heel kort aan je voorstellen. 
Mijn naam is Marjan van Noort. Ik ken de bond 
al heel lang en goed. De laatste jaren ben ik 
pensioenbestuurder geweest, daarvoor was ik 
onder meer hoofdbestuurder bij FNV Bondgenoten, 
‘kwartiermaker’ voor de Nieuwe Vakbeweging 
en zelfstandig ondernemer. Ook was ik -niet 
geheel onbelangrijk- al eerder directeur van FNV 
Zelfstandigen. Dat was in de beginperiode tussen 
2002 en 2008.
In het volgende nummer van dit magazine kun je 
in een interview lezen wat mijn ideeën voor FNV 
Zelfstandigen en het expertisecentrum zijn en hoe 
we de club zelfstandigen binnen én buiten de FNV 
meer op de kaart willen gaan zetten. Voor nu wens 
ik je eerst heel veel leesplezier met dit nummer!

MARJAN VAN NOORT,
MANAGER EXPERTISE CENTRUM 
ZELFSTANDIGEN 

EVEN VOORSTELLEN!

IN DIT NUMMER

GERECHTIGHEID 
Eindelijk gerechtigheid 
voor zwangere zzp’ers.  
PAG 14 

VOORWOORD
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KINDERARMOEDEDE SAMENLEVING

‘BIJSTANDS- 
GEZIN KOMT  

200 EURO  
PER MAAND  

TEKORT’
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KINDERARMOEDEDE SAMENLEVING

Je zou zeggen dat je als kind 

een voorsprong hebt als je 

wieg in een welvarend land als 

Nederland staat. Toch groeide 

in 2001 een kleine 9 procent 

van de kinderen in armoede 

op, in 2014 was dat opgelopen 

tot ruim 11 procent. En dat 

is een groot probleem, vindt 

Kitty Jong, vicevoorzitter van de 

FNV. ‘Dat is in een rijk land als 

Nederland onaanvaardbaar. Als 

er zo veel kinderen opgroeien 

in een slechte situatie, wordt 

armoede overerfbaar. Ze zitten 

al jong in een sociaal isolement, 

presteren ook slechter op school. 

Als je zo’n moeizame start hebt 

in het leven, is dat later heel 

moeilijk nog goed te maken. 

Armoede onder kinderen is 

een structureel probleem. Daar 

moeten we wat aan doen, en 

wel zo vroeg mogelijk. Anders 

kweekt de maatschappij weer 

een generatie armen.’ 

WERKENDE OUDERS
‘Het is schokkend,’ zegt Jong, ‘dat 

het bij armoede onder kinderen 

meestal níet gaat om gezinnen 

met een uitkering. In 60 procent 

van de gevallen werken de 

ouders. Ze hebben een baan, 

maar kunnen toch niet goed 

ARMOEDE IN 
EEN RIJK LAND

STEEDS MEER KINDEREN MAKEN EEN SLECHTE START IN HET LEVEN

Eén op de negen Nederlandse kinderen groeit op in armoede: 
dat zijn er zo’n 378.000. Onaanvaardbaar, vindt de FNV. 

TEKST PETER BEEKMAN, EVA PRINS   BEELD XF&M

rondkomen. Dat komt omdat 

ze kleine flexbanen hebben, 

zelfstandige zijn of banen 

moeten stapelen.’ Deze gegevens 

komen uit het advies ‘Opgroeien 

zonder armoede’ van de Sociaal

Economische Raad (SER). 

OMGEKEERDE WERELD
Jong stelt dat doorgeschoten 

flexibilisering een grote rol 

speelt bij armoede onder 

kinderen: ‘Echte banen zijn 

hiervoor een structurele 

oplossing. Maar dat niet alleen: 

ook het minimumloon moet 

omhoog.’ 

Als het wettelijk minimumloon 

omhoog gaat, komt ook de 

armoedeval minder vaak voor. 

De armoedeval houdt in dat als 

je vanuit een uitkering werk 

vindt, je er vaak niet op vooruit 

gaat, maar juist achteruit. 

Bijvoorbeeld omdat je dan geen 

recht meer hebt op huursubsidie. 

‘Dat is natuurlijk de omgekeerde 

wereld’, zegt Jong.

 
VERSNIPPERD EN 
ONOVERZICHTELIJK
Dit geldt voor gezinnen met 

werkende ouders. Maar 40 

procent van de kinderen 

die in armoede leven komt 

uit een gezin met een 

bijstandsuitkering. 

‘Die uitkeringen moeten ook 

omhoog’, vindt Jong. ‘Uit 

onderzoek van het Nibud in 

samenwerking met de gemeente 

Utrecht blijkt dat een gezin in 

de bijstand met twee kinderen 

structureel ruim 200 euro per 

maand tekort komt. Zelfs met 

alle regelingen en voorzieningen 

van de gemeente. En als je weet 

dat de meeste mensen niet eens 

alle potjes gebruiken, betekent 

dat dat ze in de praktijk nog 

slechter uitkomen. Mensen die 

financiële problemen hebben, 

schamen zich vaak daarvoor, 

waardoor ze geen hulp zoeken. 

Of ze weten de weg naar alle 

regelingen en voorzieningen 

niet te vinden. Het is versnipperd 

en onoverzichtelijk. Dat is niet 

effectief. Gemeenten kunnen ook 

meer doen om de toegang tot die 

gemeentelijke potjes makkelijker 

te maken. Betere voorlichting is 

essentieel.’

 
MAATWERK BIEDEN
Veel gezinnen hebben schulden. 

De grootste schuldeiser is de 

overheid. En die is volgens de 

vicevoorzitter veel te strikt. 

‘Een klein foutje kan je al in 

‘BIJSTANDS- 
GEZIN KOMT  

200 EURO  
PER MAAND  

TEKORT’



FNV MAGAZINE6

KINDPAKKET
Den Haag heeft 100 miljoen 
euro uitgetrokken voor het 
Kindpakket. Dat geld gaat 
naar gemeenten, naar rato 
van hun grootte. Ze kunnen er 
verstrekkingen in natura mee 
doen aan arme gezinnen. Dat 
kan van alles zijn: van kleding 
tot een computer. Maar er zijn 
geen regels die bepalen dat 
het geld ook daadwerkelijk 
naar het Kindpakket gaat. Daar 
komt verandering in dankzij een 
motie van Gijs van Dijk (PvdA), 
die de Tweede Kamer heeft 
aangenomen. 

DE SAMENLEVING KINDERARMOEDE

de problemen brengen. En als 

je leeft van flexwerk met een 

onregelmatig inkomen, kan het 

ook snel misgaan. Want dan heb 

je nu eens recht op huursubsidie 

(als je een uitkering hebt) 

en dan weer niet (als je even 

werk hebt) en voor je het weet 

moet je opeens veel geld aan 

de gemeente terugbetalen. 

Daar moeten ze anders mee 

omgaan dan nu het geval is. Ze 

moeten meer coulance tonen en 

maatwerk bieden, dat scheelt een 

hoop ellende.’

GOED ARMOEDEBELEID
Het aanstellen van een 

armoederegisseur is een van de 

aanbevelingen uit het rapport 

van de SER. Jong: ‘Dat zou het 

een stuk eenvoudiger maken. 

Die armoederegisseur is dan 

het enige aanspreekpunt: hij of 

zij bemiddelt tussen burgers, 

maatschappelijke organisaties 

en de gemeente. Op die manier 

Tamara (38) heeft een bijstandsuitkering en zit sinds kort in de schuld sanering. 
Haar zoon Danny (15) gaat naar het speciaal onderwijs, onder andere vanwege 
epilepsie

‘IK VIND HET BEST KLOTE’
DE TIENER  

Danny: ‘Ik zou echt heel graag op ijshockey willen, 
want al mijn vrienden zitten erop. Maar dat kunnen 
we niet betalen. Ik zit op geen een sport. Ook zou ik 
wel een tablet of telefoon willen. Andere kinderen 
hebben een Playstation, en een i-Phone;  wij hebben 
niet eens een computer. Ik vind het best klote dat 
dat allemaal niet kan. Vakantie mis ik ook wel; ik ben 
nog nooit met mijn moeder op vakantie geweest. 
Alleen tegen mijn beste vrienden vertel ik dat we 
daar allemaal geen geld voor hebben. Ik vind het  
niet prettig om te vertellen; ik schaam me er een 
beetje voor.
Zakgeld krijg ik niet. Kreeg ik dat wel, dan zou ik 
bijvoorbeeld naar de bioscoop gaan, dat doe ik nu 

nooit. Ik ben bijna altijd thuis, terwijl mijn vrienden 
trainen of uitgaan. Ook zou ik er kleding van kopen. 
Kleren krijg ik vaak van mijn tante, of via vrienden 
van mijn moeder. Soms zijn dat hele kinderachtige 
spullen. Alleen als het echt nodig is, krijg ik iets 
nieuws: schoenen, sokken en ondergoed – en dan 
gaan we naar de allergoedkoopste winkel. Dat vind 
ik echt niet leuk.  
Het moeilijkste vind ik dat het gewoon niet anders 
kan. We hebben geen geld en geld dat er wel is, is 
voor eten. En zelfs dat lukt nu niet meer; sinds een 
paar weken gaan we naar de voedselbank. Ik ben 
blij dat we het krijgen, maar het voelt niet fijn. Als 
je daar bent, voel je je echt arm.’

verdwalen mensen niet in het 

woud van voorzieningen en 

regelingen. En voor  gemeenten 

is het voordeel dat ze dankzij 

een armoederegisseur inzicht 

hebben in wat er speelt. 

Sommigen hebben daar geen 

beeld van. En dat is wel nodig 

om tot een armoedebeleid te 

komen. We zien dat charitas 

steeds meer taken van de 

overheid overneemt. Hulp 

van bijvoorbeeld kerken is 

natuurlijk goed, maar het 

is symptoombestrijding. 

Gemeenten moeten hun 

verantwoordelijkheid nemen 

en een goed armoede beleid 

ontwikkelen. Ik zie hier een 

duidelijke rol weggelegd voor 

onze leden die actief zijn binnen 

FNV Lokaal: die moeten de 

gemeenten scherp houden. 

Begin volgend jaar zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen.  

Er is voor de FNV nog veel werk 

te doen!’  

‘DE GROOTSTE 
SCHULDEISER IS 
DE OVERHEID’
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DE HULPVERLENER

FINANCIEEL ADVIES VOOR LAGE INKOMENS
Heb je een laag inkomen of een uitkering? En moeite 
om rond te komen? Of ben je (chronisch) ziek of 
gehandicapt en kun je de zorg niet meer betalen? Heb 
je schulden en kun je  financieel advies gebruiken? De 
overheid en gemeenten hebben financiële regelingen 
die je misschien kunnen helpen. Als lid van de FNV kun 
je gebruik maken van: 
• Financieel advies gemeentelijke regelingen 
• Financieel advies zorgregelingen 
• Hulp van een budgetcoach 
Ga voor meer info naar: 
www.fnv.nl/financieel-advies-minima

DE SAMENLEVING KINDERARMOEDE

Anne (33), alleenstaand moeder van een zoontje van twee, werkt zo’n 25 uur per week 
voor een kaaswinkel. Daarmee verdient ze net zo veel als een bijstandsuitkering – maar 
ze maakt meer kosten. 

‘LEVEN VAN ZO WEINIG  
KOST VEEL TIJD EN ENERGIE’

‘ZO’N KIND VALT ERBUITEN’

DE MOEDER

‘Onlangs heb ik de balans 
opgemaakt. Na aftrek van vaste 
lasten heb ik zo’n 90 euro per 
week om van te leven. Daar 
schrok ik wel van: zo weinig. 
Ik leef heel sober, daardoor red 
ik het. Zo maak ik veel zelf. Dat 
kost meer tijd, maar minder geld. 
Ook heb ik een klein moestuintje 
– van mijn pompoenen eet ik 
de hele winter. En voorheen 

Als maatschappelijk werkster/
wijkcoach bij Kwadraad in  
Zoetermeer ziet Femke Krul  
veel gezinnen met financiële 
problemen. 

‘Armoede in Nederland is heel 
onzichtbaar, want de schaamte is 
enorm. Daardoor kloppen mensen 
helaas ook vaak pas heel laat aan 
bij de hulpverlening. Ik werk zelf 
in een nieuwbouwwijk. Aan de 
buitenkant zijn het allemaal mooie 
huizen, maar achter de voordeur 
tref ik soms gezinnen die op kaal 
beton wonen of bij wie het water 
al maanden is afgesloten. 
Ouders proberen hun kinderen 
vaak zo lang mogelijk te ontzien. 
Dan eten ze zelf wel een 
boterham, als hun kind maar 
een warme maaltijd heeft. Toch 
merken kinderen het, natuurlijk. 
Kinderen die zo opgroeien, 
nemen geen vriendjes mee naar 
huis. En het klinkt misschien als 
‘luxeproblemen’, maar voor een 

had ik bijvoorbeeld wasbare 
luiers. Nu ik uit tijdgebrek weer 
wegwerpluiers koop, merk ik dat 
gelijk in mijn portemonnee. 
Soms is het wel frustrerend 
dat ik met 25 uur werken net 
zo veel inkomen heb als een 
bijstandsuitkering: 950 euro 
netto per maand. Terwijl ik nu 
meer kosten heb – ik heb een 
auto nodig voor mijn werk, en 

kind is het erg als het niet mee 
kan op schoolkamp, nooit nieuwe 
schoolspullen of kleding heeft, 
niet op vakantie of naar een 
pretpark gaat, en niet kan sporten 
of naar het zwembad. Zo’n kind 
valt erbuiten – en mist ook iets. 
Bovendien: financiële stabiliteit 
is de basis. Als die ontbreekt, 
wordt vaak ook de thuissituatie 
onstabiel, want het leidt 
tot stress, spanning, ruzies, 
relatieproblemen. Mensen zijn 
alleen nog met geld bezig, vullen 
het ene gat met het andere. 
Ze zijn aan het overleven. In 
zo’n situatie is er weinig ruimte 
voor opvoeding, laat staan voor 
leuke dingen. Sommige kinderen 
proberen als reactie hierop hun 
ouders te ont lasten. Ze vragen – 
en krijgen – te weinig aandacht en 
ruimte. Andere kinderen worden 
boos en gaan zo veel mogelijk 
naar buiten, de straat op – met alle 
risico’s van dien.’ 
Ook maak ik me zorgen om het 

intergenerationele aspect. Ik zie 
het vaak: opa’s en oma’s die ook 
financiële problemen hebben, 
pubers met nu al schulden. Dat 
is het voorbeeld dat ze zien: 
een lening is heel normaal. Als 
niemand deze kinderen leert  
goed met geld om te gaan, kan  
je er bijna op wachten tot het 
weer misgaat.’ 

kinderopvang  – en mijn kind veel 
minder zie. Maar ik wil graag 
werken, dat geeft mij eigenwaarde: 
zelfstandig zijn, niet afhankelijk 
van een uitkering. 
Ik werk twee tot drie dagen per 
week in de winkel en daarnaast 
probeer ik zo veel mogelijk 
administratieve klussen naar mij 
toe te trekken die ik thuis kan 
doen. Een paar honderd euro 

meer zou al zo veel rust geven. 
Nu ben ik bij elke uitgave aan het 
afwegen en rekenen, daar word ik 
wel eens moe van. Leven van zo 
weinig kost veel tijd en energie.
Mijn zoontje merkt er nu nog niet 
veel van, denk ik. Maar ik maak 
me wel zorgen voor als hij ouder 
wordt: lukt het me straks wel om 
hem op school met alles mee te 
laten doen? Heb ik wel geld voor 
muziekles of sport? 
Mijn familie ondersteunt me 
praktisch en emotioneel. 
Financiële steun wil ik niet. Ik 
sta ook nooit rood; ik wil geen 
schulden. Maar als nu bijvoorbeeld 
mijn auto stuk gaat, zit ik klem.’

‘ARMOEDE–
REGISSEUR KAN 

BEMIDDELEN 
TUSSEN BURGER 

EN GEMEENTE’

De namen Tamara, Danny en Anne 
zijn om privacyredenen gefingeerd.



T
EK

ST
 &

 F
O

T
O

: M
A

R
IË

T
T

E 
R

A
A

P 
| D

E 
SC

H
R

IJF
FA

B
R

IE
K

FNV MAGAZINE

FNV MOMENTFNV MOMENT

8

Eind juni was de Witte Vos in Utrecht decor van de jaarlijkse Trouwe Ledendag van FNV Zelfstandigen. Zo’n 40 
zelfstandigen kwamen daar op de bijna warmste dag van het jaar bij elkaar om te netwerken en te luisteren naar 
de betogen van onder meer sociaal ondernemer Rutger van Weeren, sectorbestuurder Mark Bassie en Algemeen 
FNV-bestuurslid Jan Ruijtenberg. Scheidend directeur van FNV Zelfstandigen Josien van Breda, praatte de groep bij 
over de diverse lopende zaken waar de vereniging mee bezig is. Onder meer over de zwangerschapsuitkering voor 
zelfstandigen, de ontkoppeling van het btw-nummer en het bsn en de politiek in Den Haag zijn onderwerpen die op 
dit moment hoog op de agenda staan. Daarnaast ging Josien kort in op de ambitie van de FNV: het Expertise Centrum 
Zelfstandigen, het ECZ, dat binnen 5 jaar zo’n 15.000 nieuwe zzp-leden in moet schrijven en de belangenbehartiging 
voor zelfstandigen binnen de FNV zal versterken. Rutger van Weeren, mede-eigenaar van so/cratie, gaf vervolgens 
een pleidooi voor sociaal ondernemen, waarna de jubilarissen werden onderscheiden. Hannie Uiterwaal en Anke Fre-
richs kregen de jubileumspeld voor 25 jaar lidmaatschap opgespeld. Jan Poortman en Guillaumine Nelom, beiden maar 
liefst 40 jaar FNV-lid, werden na het diner gehuldigd. Het avondprogramma werd geleid door Mark Bassie, voorzitter 
van de Sectorraad Zelfstandigen en Jan Ruijtenberg, die de portefeuille zelfstandigen in het Algemeen Bestuur van 

TROUWE LEDENDAG
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‘Overstekende stokstaartjes.’ 

Het staat er echt, op een 

waarschuwingsbord langs de 

personeelsroute die om de 

Emmense dierentuin heenloopt, 

onzichtbaar voor het publiek. En 

verdomd, even verderop klautert 

zo’n grappig wezentje tegen 

het talud op om zich bij zijn 

soortgenootjes te voegen. Even 

een ommetje gemaakt.

Wacht even! Het woord 

‘dierentuin’ is niet gelukkig 

gekozen. De beroemde Drentse 

gezinsattractie heet sinds 2016 

Wildlands Adventure Zoo en 

heeft een bijzonder concept: het 

is een themapark met dieren, 

waarin de bezoeker op avontuur 

gaat in drie klimaatwerelden. De 

Zoo is een voortzetting van het 

vroegere Noorder Dierenpark, 

dat met zijn opzet (zonder tralies 

en glas) toen al vooropliep ten 

opzichte van de traditionele 

diergaardes. Wildlands behoort 

internationaal tot de meest 

vooruitstrevende parken in zijn 

soort. Het was een buitenkans 

vanjewelste toen het Noorder 

Dierenpark uit het centrum van 

Emmen moest verdwijnen en op 

een nieuwe locatie van nul af 

kon gaan bouwen. ‘Zo’n unieke 

mogelijkheid krijgen ze nergens’, 

zegt dierenverzorger Harmen 

Boelsma (50).  

PUUR TOEVAL
Het binnenverblijf van de 

savannedieren is het domein 

van Harmen. Op een enkel beest 

met een baaldag na is het verblijf 

overdag verlaten. Gezeten op 

wat balen stro vertelt Harmen 

hoe hij 26 jaar geleden puur 

toevallig het vak in rolde. ‘Ik 

had wel wat met dieren want 

we hadden thuis een boerderij, 

maar dierenverzorger wilde 

ik helemaal niet worden. Als 

dienstweigeraar moest ik 

vervangende dienstplicht doen 

en zo kwam ik bij het Noorder 

Dierenpark terecht. Daar ben 

ik blijven hangen, aanvankelijk 

op tijdelijke contracten en na 

verloop van tijd in loondienst.’ 

Na de eerste jaren kennis te 

hebben gemaakt met diverse 

afdelingen, werd de savanne het 

vaste werkterrein van Harmen. 

Hij verzorgt de ongeveer tachtig 

dieren die daar rondlopen, zoals 

de neushoorns, impala’s, giraffen 

en zebra’s.

KLEINE DIEREN
Collega Tom van Vliet (27) 

gaat voor het kleinere spul. 

‘Daar heb ik meer mee’, zegt 

hij. ‘Als hobby hield ik vroeger 

thuis al reptielen en insecten 

dus in de vlindertempel ben 

ik meer in mijn element dan 

op de savanne.’ Tom had als 

jongere interesse voor het vak 

van boswachter en volgde een 

opleiding bos en natuurbeheer. 

Maar het werd de Emmense 

Zoo toen daar een kleine drie 

jaar geleden een plek vrij kwam 

in de dieetkeuken, waar de 

maaltijden worden klaargemaakt 

voor de hele levende have. Ze 

zochten iemand die ook met de 

kettingzaag overweg kon, want 

voor olifanten horen takken bij 

de dagelijkse kost. Inmiddels 

werkt Tom beurtelings ook bij 

de slingerapen, de vogels en de 

vlinders. ‘Een echte opleiding heb 
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TEKST PETER VAN DER AA  BEELD ELINE HENSEN

GEEN TRALIES MEER 
IN DE DIERENTUIN
Dieren aanbieden op een presenteerblaadje, dat is er niet 
meer bij. Dierenverzorgers Harmen (neushoorns en giraffen) 
en Tom (vlinders en slingerapen) over het verschil tussen de 
oude dierentuin en zijn moderne variant.   

ik daar niet voor maar wat ik niet 

weet, leer ik hier in de praktijk.’ 

OP AVONTUUR
De belangrijkste verschillen 

tussen vroeger en nu zijn voor 

de medewerkers van Wildlands 

niet zozeer de zorg voor de 

dieren als wel hun leefomgeving. 

Harmen spreekt spottend over 

de ‘postzegelverzameling’ die 

de traditionele dierentuin 

was: hok na hok een enkel 

dier achter tralies. Hij zegt: 

‘Dat kan tegenwoordig echt 

niet meer. Maar het zadelt de 

meeste dierentuinen wel op 

met een groot probleem. Ze 

kunnen geen kant meer op als 

TOM VAN VLIET (27) 

‘ IN DE 
VLINDERTEMPEL 
BEN IK MEER IN 
MIJN ELEMENT DAN 
OP DE SAVANNE’

Dierenverzorgers zagen vooral leefomgeving 
in de Zoo veranderen
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het om uitbreiden gaat. Wat dat 

betreft hebben wij het natuurlijk 

getroffen.’ 

De cijfers laten zien wat modern 

dierenbeheer in een attractiepark 

betekent. Na de verhuizing uit 

het centrum is de Emmense Zoo 

twee keer zo groot geworden (nu 

22 hectare) terwijl het aantal 

diersoorten van driehonderd 

naar honderd is gegaan. Dat 

klinkt trouwens dramatischer 

dan het is want als je het 

aquarium weghaalt, verdwijnen 

er al meteen tientallen 

soorten. Bovendien zijn wel de 

diergroepen groter geworden, wat 

beter aansluit bij de natuurlijke 

leefwijze van de beesten.

Harmen: ‘Bezoekers klagen 

weleens dat ze niks zien. Dat kan 

gebeuren als dieren veel meer 

ruimte krijgen. Ze kunnen zich 

dan gemakkelijker terugtrekken. 

We voeren dat beleid niet om 

de mensen te plagen maar 

voor het welzijn van de dieren. 

Onze gasten krijgen ze niet 

meer op een presenteerblaadje 

aangeboden, zoals vroeger bij de 

postzegelverzameling, maar ze 

moeten meer op avontuur. Dat is 

trouwens ook een stuk leuker.’  

TWEE HANGBUIKZWIJNTJES
Meer leefruimte, minder soorten 

maar meer soortgenoten past 

in de visie van Wildlands. Dat 

geldt ook voor het niet te veel 

‘vermenselijken’ van de dieren. 

Daarom hebben die voor de 

bezoekers ook geen namen meer. 

Achter de schermen nog wel. 

Harmen: ‘Niet alle antilopen 

en herten natuurlijk maar de 

grotere zoogdieren zeker. Dat 

is handig voor ons onderlinge 

overleg. Als ik de dierenarts iets 

wil vertellen over een giraf, hoef 

ik niet te zeggen: die met zijn 

lange nek en twee horentjes 

op z’n kop maar kan ik hem 

bij naam noemen. Veel dieren 

reageren trouwens ook op hun 

naam.’ 

‘Niet altijd’, vult Tom aan. 

‘Ik zorg af en toe voor twee 

HARMEN BOELSMA (50)

‘ ONZE GASTEN 
MOETEN NU MEER 
OP AVONTUUR OM 
DE DIEREN TE ZIEN’

‘ HOK NA HOK 
EEN ENKEL DIER 
ACHTER TRALIES, 
DAT KAN ECHT 
NIET MEER’
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hangbuikzwijntjes. Als ik die 

roep, komen ze niet. Je ziet ze 

denken: roep jij maar tot je 

een ons weegt! Als hun vaste 

oppasser ze roept, komen ze 

meteen. Het ligt er dus ook aan 

hoe vertrouwd je met ze bent.’

Collega Harmen beaamt dat. 

‘Sommige dieren ken ik al 

vanaf hun geboorte. Daar krijg 

je een band mee. Ze kennen 

je, ze vertrouwen je, dat geeft 

die beesten rust en maakt 

de omgang met ze een stuk 

gemakkelijker.’ 

ROTTEND FRUIT
Het is vakantietijd en het weer is 

echt Nederlands: veranderlijk. Nu 

eens schijnt de zon in Emmen, 

dan weer klettert de regen uit 

de hemel. Als dat laatste het 

geval is, loopt de vlindertuin 

van Tom gauw vol, want daar 

is het droog. Het is er altijd 

hoogzomer. Er fladderen zo’n 

duizend vlinders in alle maten 

en kleuren. De doorstroming is 

groot want ze leven gemiddeld 

maar een maand. Een aantal 

soorten wordt in het park zelf 

gekweekt. ‘Maar gemakkelijk is 

dat niet’, vertelt Tom. ‘Het komt 

nogal nauw als het gaat om licht 

en luchtvochtigheid. Lastiger te 

kweken soorten komen daarom 

als cocon van een kwekerij. Je 

weet dus precies wat je in huis 

haalt maar zijn ze eenmaal 

ontpopt, dan raak je het zicht op 

ze kwijt tussen die honderden 

andere vlinders.’ De insecten 

leven van wat ze uit de bloemen 

in de vlindertempel halen. 

Als bijvoer zetten Tom en zijn 

collega’s schaaltjes nectar neer 

en bakjes rottend fruit, daar zijn 

sommige vlindersoorten dol op.

Zodra buiten de zon doorbreekt, 

wordt het weer drukker bij de 

savanne. Die trekt overigens 

niet alleen de belangstelling van 

bezoekende gezinnen. Vanaf hun 

hoger gelegen verblijf hebben de 

leeuwen een mooi uitzicht op 

wat er aan smakelijke prooien op 

een steenworp afstand rondloopt. 

‘Kijken wel, aankomen niet’, 

zegt Harmen. 

KLEM TUSSEN 
NEUSHOORNS
Gevaarlijk is hun werk niet, 

vertellen Tom en Harmen. Al 

kun je weleens in een benarde 

situatie terechtkomen. Ooit had 

Harmen een akkefietje bij het 

naar het binnen brengen van de 

neushoorns. ‘Ik liep met twee 

vrouwtjes door een sluis en deed 

de deur achter me dicht om hun 

mannelijke soortgenoot later 

op te halen. Maar de deur was 

‘ SOMMIGE DIEREN 
KEN IK AL VANAF 
HUN GEBOORTE. 
DAAR KRIJG JE EEN 
BAND MEE’

niet goed gesloten en dat beest 

wist hem open te schuiven. Hij 

kwam achter me aan en ik zat 

klem tussen twee neushoorns. 

Dat was een benauwde ervaring. 

Ze hadden niks kwaads in de zin 

maar het zijn kolossen en als 

die naar elkaar toe willen, wil jij 

er niet tussen zitten. Ik ben er 

zonder kleerscheuren afgekomen 

maar ik vergeet dat voorval nooit 

meer. Ook niet trouwens om die 

deur goed af te sluiten.’

Voor Harmen en Tom zijn juli en 

augustus de drukste maanden 

van het jaar. Zelf nemen ze vrij 

als het straks weer wat rustiger 

wordt in Wildlands. Maar waar 

ze ook met vakantie naartoe 

gaan, als het even kan pakken 

ze onderweg wel een dieren 

tuin mee.  



UITGESPROKEN

CARLA BROCKEN 
Gezien de positieve 
berichten over de 
werkgelegenheid, zal 
een nieuwe regering 
goede afspraken 
moeten maken met 
werkgevers, hoe 
werkloze 50-plussers 
sneller aan een baan 
geholpen kunnen 
worden.

LINDA SPIEGELAAR 
De zorg en thuiszorg 
beschermen, geen 
bezuinigingen 
meer, patiënten en 
medewerkers niet 
meer laten boeten. 
Dat mensen de 
hulp krijgen die ze 
nodig hebben, zowel 
persoonlijke hulp 
als huishoudelijk. 
En fatsoenlijke 
contracten waar 
zeker alleenstaande 
vrouwen (en dat zijn 
er veel) van kunnen 
leven.

MARIA SWAANEN-
WOUTERS
Voor iedereen 
een menswaardig 
bestaan qua wonen 
en levensstandaard. 
Alle voedselbanken 
weg. Nederland 
moest zich schamen 
dat deze bestaan. 
Geen flexcontracten. 
Meer waardering 
en respect voor 
vakmensen, mbo’ers, 
ook financieel. Wij 
hebben elkaar nodig 
voor een gezonde 
maatschappij.

JOHN BROEREN 
Belasting op werk drastisch verlagen en leeftijd 
aanpassen naar het beroep dat je uitoefent.

ROELIE FABER
In ieder geval de AOW-leeftijd weer verlagen, 
want ondanks alle lofzang van onze overheid 
zitten nog steeds te veel leeftijdsgroepen aan 
de kant. 

JAN WAIJERINK
Luister naar het volk. We hebben gekozen. 
Is dat zo moeilijk? We leven toch in een 
democratie, of ben ik de weg kwijt?

STEF MULDER
De Wajongkorting schrappen en mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt op een 
menselijke manier helpen aan werk en scholing.

AGNES VAN DER MAAS
De zorg betaalbaar maken en weg met het 
eigen risico.

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

Moet het nieuwe kabinet 
vooral inzetten op 
verbetering van de zorg? 
Of op andere zaken?  

WAT MOET HET NIEUWE KABINET 
ALS EERSTE AANPAKKEN?

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

‘WERKVOOR
50-PLUSSERS’

‘ AANDACHT 
VOOR ZORG’

‘ MENSWAARDIG 
BESTAAN’
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Dat is het oordeel van de Cen-
trale Raad van Beroep (CRvB) op 
donderdag 27 juli 2017 in een 
tussenuitspraak. De consequentie 
is dat alle zelfstandig werkende 
en meewerkende vrouwen (zo’n 
17.000) die in deze periode een 
kind hebben gekregen, alsnog in 
de toekomst een uitkering bij het 
UWV kunnen aanvragen. De Raad 
heeft het UWV 16 weken de tijd 
gegeven om de uitspraak uit te 
voeren. Daarna zal de CRvB de zaak 
opnieuw beoordelen. 
 
GESTREDEN
FNV Zelfstandigen is bijzonder blij 
met deze uitspraak. Jurist Irene van 
Hest: ‘Ons lid heeft, samen met een 
aantal vrouwen, jarenlang gestre-
den voor deze uitkering en ik ben 
blij dat ik haar in de strijd tegen 
het UWV heb mogen bijstaan. De 
procedures zijn al gestart in 2005 
en de vrouwen zijn ook al bevallen 
in 2005. Hun kinderen zijn inmid-
dels 11 of 12 jaar. De weg ligt open 
voor alle zelfstandige vrouwen 
die in deze periode bevallen zijn 
om straks alsnog bij het UWV een 
uitkering (of compensatie) aan 
te vragen. Dat kan echter nu nog 
niet, daarvoor moeten we eerst 

lopen tot wel een paar duizend 
euro per persoon. Het is nu eerst 
afwachten hoe het UWV dat gaat 
regelen. Ondertussen inventari-
seren we onder onze leden wie 
hier aanspraak op wil gaan maken. 
Namens de leden die zich hiervoor 
via onze website melden, zullen we 
na eind november een aanvraag bij 
het UWV indienen.’ 
 
WAT VOORAF GING 
Tot 1 augustus 2004 konden zwan-
gere zelfstandigen een zwanger-
schapsuitkering krijgen, daarna is 
deze regeling geschrapt. Pas in juni 
2008 werd een nieuwe regeling in 
de Wet Arbeid en Zorg opgeno-
men, maar zonder terugwerkende 
kracht. Het afschaffen van de uitke-
ring stuitte onmiddellijk op protest. 
Toen dat niets uithaalde, maakte de 
FNV in 2005, samen met 7 FNV-le-
den en het Proefprocessenfonds 
Clara Wichmann een procedure 
aanhangig tegen de Staat om de 
afschaffing ongedaan te maken. Dit 
lukt in eerste instantie niet. De 
Hoge Raad oordeelde in 2011 dat 
op de Staat geen zorgplicht rust 
om een voorziening te treffen in 
verband met de inkomstenderving 
van zwangere zelfstandigen. Voorts 
vond de Hoge Raad dat geen be-
roep kon worden gedaan op het VN 
Vrouwenverdrag. Hierna hebben 
zes vrouwen de zaak doorgezet 
met behulp van het Proefproces-
senfonds Clara Wichmann en de 
Vereniging voor Vrouw en Recht. 
Ze dienden een klacht in bij het 
CEDAW - het comité dat toezicht 
houdt op de naleving van het VN 
Vrouwenverdrag.  

afwachten hoe het UWV uitvoering 
gaat geven aan de uitspraak van 
de Raad.’ 
 
GELIJK GEKREGEN 
‘Inhoudelijk hebben de vrouwen 
die deze procedure aangespan-
nen hebben, op alle punten gelijk 
gekregen. Dat betekent dat het VN 
Vrouwenverdrag ook van toepas-
sing is op zelfstandig werkende 
vrouwen, dus niet alleen op 
vrouwen in loondienst, én dat het 
rechtstreeks toepasselijk is. Het VN 
Vrouwenverdrag, meer specifiek 
de bepaling waarin het zwanger-
schaps- en bevallingsverlof met 
behoud van inkomen is geregeld, 
geldt voor álle werkende vrouwen.’ 
 
TUSSENUITSPRAAK 
‘De vrouwen hebben dus recht op 
een uitkering, maar het UWV krijgt 
eerst 16 weken de tijd om een 
manier te vinden waarop ze dat 
gaan regelen. Daarom wordt het 
een zogenaamde ‘tussenuitspraak’ 
genoemd. Eind november weten 
we dus op welke manier het UWV 
de vrouwen gaat vergoeden,’ zegt 
Irene. 
‘We denken dat de bedragen die 
uitgekeerd worden op kunnen 

RECHTEN GESCHONDEN 
Hier vonden ze wel gehoor. In 
2014 oordeelde het CEDAW dat de 
Nederlandse staat de rechten van 
zwangere vrouwen heeft geschon-
den door geen voorziening te 
treffen voor de periode 2004-2008. 
Daarmee heeft de Staat gehandeld 
in strijd met art. 11 van het VN 
Vrouwenverdrag, aldus het CEDAW. 
Dit is discriminatie van vrouwen. 
De Staat is verplicht alsnog een 
voorziening te treffen. Ondanks 
het duidelijke standpunt van het 
CEDAW bleef de Staat weigeren de 
betreffende vrouwen schadeloos 
te stellen. Vervolgens hebben de 
zes klaagsters alsnog een uitkering 
aangevraagd bij het UWV.  
 
GELIJK 
In juli 2016 oordeelde de rechtbank 
Amsterdam in twee gevallen dat er 
geen reden was om een gelde-
lijke vergoeding toe te kennen. 
Een andere klaagster (lid van FNV 
Zelfstandigen) kwam terecht bij 
de rechtbank Midden-Nederland. 
Deze volgde wel de uitspraak van 
het CEDAW en kende een uitke-
ring toe. Zowel de twee klaagsters 
als het UWV gingen tegen deze 
uitspraken in hoger beroep bij de 
CRvB. De Raad heeft de zaak op 16 
juni 2017 behandeld en is eind juli 
tot de tussenuitspraak gekomen.  
 
AANSPRAAK MAKEN? 
Wil je ook dat FNV Zelfstandigen 
namens jou een aanvraag doet? Vul 
dan het formulier in op fnvzzp.nl.

Zelfstandig werkende vrouwen, die 
tussen augustus 2004 en juni 2008 een 
kind kregen, moeten alsnog een uitkering 
ontvangen voor de 16 weken rond de 
bevalling.

TEKST & FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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NA JAREN JURIDISCHE STRIJD 
EINDELIJK GERECHTIGHEID VOOR 
ZWANGERE ZELFSTANDIGEN

FNV Zelfstandigen blij met tussenuitspraak Centrale Raad
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De weg ligt open voor alle 
zelfstandige vrouwen die in deze 
periode bevallen zijn om straks 
alsnog bij het UWV een uitkering of 
compensatie aan te vragen.
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MAG DE 
BELASTINGDIENST HET 
BURGERSERVICENUMMER 
VERWERKEN IN DE BTW-
IDENTIFICATIENUMMERS 
VAN ZELFSTANDIGEN?



IRENE VAN HEST IS JURIST 
EN BELEIDSMEDEWERKER 
BIJ FNV ZELFSTANDIGEN.

De Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) is een onderzoek gestart 
naar de vraag óf de Belasting-
dienst een wettelijke grondslag 
heeft voor het verwerken van 
het burgerservicenummer (BSN) 
in btw-identificatienummers van 
zelfstandigen. De AP stelt dat 
zij verschillende verzoeken van 
zelfstandigen heeft gekregen 
om zich hierover uit te spreken. 
 
600.000 GEVALLEN 
Uit onderzoek is gebleken dat 
in Nederland jaarlijks 600.000 
gevallen van identiteitsfraude 
plaatsvinden, waarvan ruim 9% 
is gerelateerd aan het burgerser-
vicenummer (BSN).  
Als zelfstandige heb je een 
btw-nummer, dat je verplicht 
moet vermelden op bijvoorbeeld 
je website en op facturen. Het 
btw-nummer bestaat uit het BSN 
met toevoeging van een paar 
letters. Ook moet je als zelfstan-
dige met de nodige regelmaat 
een kopie van je identiteitsbe-
wijs overleggen aan een nieuwe 
opdrachtgever. Daarnaast sta 
je, vaak met je privéadres en 
woonplaats, bij de Kamer van 
Koophandel geregistreerd.  
‘Deze gegevens zijn voor ieder-
een vindbaar en blijven dat ook, 
zelfs als je bent uitgeschreven 

uit het Handelsregister,’ zegt 
beleidsadviseur en jurist bij FNV 
Zelfstandigen Irene van Hest.  
‘Zo liggen je gegevens dus 
eigenlijk op ‘straat’ en ben je als 
gevolg daarvan een makkelijk 
doelwit voor fraudeurs.’ 
 
GEVOLG 
Fraudeurs maken graag gebruik 
van het gegeven dat alle infor-
matie van zelfstandigen zo mak-
kelijk vindbaar is voor derden. 
Van Hest: ‘Met het gebruik van je 
identiteitsgegevens kunnen ze 
bijvoorbeeld rekeningen openen 
en leningen proberen aan te 
vragen. Maar ze kunnen ook 
andere mensen uit jouw naam 
oplichten. Denk aan websites als 
Marktplaats, waar mensen de 
indruk hebben dat ze een pro-
duct van jou kopen en te goeder 
trouw geld overmaken - maar 
naar het rekeningnummer van de 
fraudeur - en vervolgens nooit 
iets van jou ontvangen. Voor je 
het weet word je benaderd door 
boze mensen die jou voor een 
oplichter aanzien.’ 
 
OP STRAAT 
Een ander, veelvoorkomend 
gevolg van het feit dat alle gege-
vens van zelfstandigen op straat 
liggen, is dat je als zelfstandige 

om de haverklap wordt gebeld 
of op andere manieren wordt 
benaderd door commerciële 
partijen die een aanbod willen 
doen. Van Hest vult aan: ‘Dat 
komt ook doordat de Kamer van 
Koophandel bestanden verkoopt 
aan commerciële partijen, die 
deze gegevens op hun beurt 
ook weer voor commerciële 
doeleinden gebruiken. Je kunt in 
het ‘bel-me-niet register’ of de 
‘non-mailing-indicator’ aanvinken 
dat je dit niet wenst, maar in 
de praktijk horen wij terug dat 
zelfstandigen, ondanks deze 
meldingen, toch gewoon gebeld 
en gemaild worden.’

 
VERSCHIL BSN EN 
BTW-NUMMER 
De overheid adviseert op haar 
website hoe je identiteitsfraude 
kunt voorkomen. ‘In de basis 
gaat het erom dat je zorgvuldig 
omgaat met je identiteitsgege-
vens en deze niet zomaar deelt 
met derden,’ legt Van Hest uit. 

Uit onderzoek is gebleken dat jaarlijks 600.000 gevallen van 
identiteitsfraude plaatsvinden. Ruim 9% van die gevallen is 
gerelateerd aan het burgerservicenummer (BSN).

TEKST: IRENE VAN HEST  FOTO’S: DE SCHRIJFFABRIEK
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‘JE GEGEVENS 
LIGGEN OP STRAAT 
EN DAT MAAKT 
JE EEN MAKKELIJK 
DOELWIT.’

HOE BESCHERM JE 
JE PRIVACY?

Fraude door misbruik van je btw-nummer



‘Oftewel, zoals de overheid 
adviseert: ‘geef uw identi-
teitsgegevens niet cadeau’. 
En dat is een heel goede tip, 
immers, het BSN is een uniek 
nummer en is de basis van 
diverse, zeer persoonlijke 
registraties. De overheid zal 
natuurlijk nooit adviseren om 
dit nummer op een openbare 
website te plaatsen. Toch is 
dit wat zij tegelijkertijd van de 
zelfstandige verlangt. De zelf-
standige móet het btw-num-
mer, met daarin het BSN, op 

zijn of haar website plaatsen. 
En websites zijn toegankelijk 
voor iedereen, niet alleen voor 
klanten of oprecht geïnteres-
seerden.’ 
 
VERPLICHT OP WEBSITE 
EN FACTUUR 
Het btw-identificatienummer 
heeft een heel ander karakter. 
Het btw-nummer is het nummer 
dat de Belastingdienst toekent 
als zij iemand als ondernemer 
registreert, zodat btw kan 
worden afgedragen, de belasting 
die je betaalt over je omzet. 
Ondernemers zijn verplicht om 
dit btw-nummer op hun website 
en facturen te plaatsen. 
‘Wij vinden het als FNV Zelf-
standigen heel  onwenselijk dat 
deze beide nummers aan elkaar 
gekoppeld zijn, juist vanwege 
het totaal verschillende karak-

ter van deze nummers en het 
gevaar dat het publiceren van 
het btw-nummer in de praktijk 
oplevert voor zelfstandigen,’ 
zegt Irene van Hest. 
 
HOE VERDER? 
De onderzoeksvraag van het AP 
kan op twee manieren beant-
woord worden: ja of nee. Als het 
een ‘nee’ wordt, dan zal er snel 
moeten worden gezocht naar 
een oplossing om het verwerken 
van het BSN in het btw-nummer 
te staken.  
 
Maar wat nu als het een ‘ja’ 
wordt? Wat heeft de zelfstan-
dige daar aan? Irene Van Hest: 
‘Ook al heeft de Belasting-
dienst een grondslag voor het 
verwerken van het BSN in het 
btw-nummer, betekent dat dan 
dat de Belastingdienst in dat 

geval niets aan haar huidige 
wijze van verwerken van BSN 
hoeft te veranderen? Betekent 
dat dan dat de problemen die 
zelfstandigen in de praktijk 
ervaren niet hoeven te worden 
opgelost? Die problemen blijven 
en moeten worden opgelost. Er 
kan beter worden onderzocht 
hóe de Belastingdienst op een 
voor alle partijen zo makkelijk 
mogelijke manier over kan gaan 
op een uniek btw-nummer, 
waarin geen BSN is verwerkt. De 
vraag of er wel of niet een wet-
telijke grondslag is, is gezien de 
huidige problematiek te weinig 
urgent en doet geen recht aan 
de problemen die zelfstandigen 
momenteel ervaren. We roepen 
de politiek dan ook op om in 
beweging te komen en een einde 
te maken aan de huidige praktijk 
van de verwerking van het BSN 
in het btw-nummer.’ 
 
WAT DOET FNV 
ZELFSTANDIGEN? 
FNV Zelfstandigen vindt het 
belangrijk dat de koppeling 
tussen het BSN en btw-num-
mer wordt losgelaten en aan 
alle zelfstandigen een uniek 
btw-nummer wordt toegekend. 
Als blijkt dat de Belastingdienst 
haar huidige manier van werken 
als gevolg van het onderzoek 
van het AP niet hoeft aan te 
passen én de politiek niet is te 
bewegen tot aanpassing van het 
huidige systeem, dan zullen we 
tot in hoogste instantie proce-
deren tegen de Belastingdienst. 
Het is dan immers van belang dat 
de hoogste rechterlijke instantie 
zich over dit onderwerp uitlaat.  
 
HOUD WWW.FNVZZP.NL IN 
DE GATEN VOOR DE LAAT-
STE ONTWIKKELINGEN.
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‘TWEE DEZELFDE 
NUMMERS, MAAR 
MET EEN TOTAAL 
VERSCHILLEND 
KARAKTER.’



Mensen vragen mij weleens hoe het leven bevalt als columnist. Het denk-
proces van de columnist is er één van 24/7. Het leven bestaat gelukkig 
wel uit meer dan het vullen van een kolom. U kent mij alleen van dit blad 
dus beperk ik mij tot het vak columnist in het leven. Kolomnist noem ik 
mezelf overigens het liefst.

Het Gerechtshof Amsterdam typeerde de stijlfiguur van de column al 
eens als een uiting die veelal het karakter heeft van een korte, betrekkelijk 
oppervlakkige en enigszins ironische beschouwing. Daar kan ik het mee 
doen. Overdrijving hoeft niet te worden geschuwd en bovendien kan een 
column provocerend en kwetsend zijn. Er is ook een grens. Gebezigde 
bewoordingen mogen niet nodeloos grievend zijn. Ik ga aan de veilige 
kant zitten.
Het is vet-heerlijk om binnen de grenzen van de vrijheid van meningsui-
ting alles op papier te kunnen laten afdrukken. Om ervan rond te kunnen 
komen is een ander verhaal, ook al kun je al jaren ook digitaal je ei kwijt 
met het wegsijpelen van ‘print’.

Ik ga niet vertellen hoeveel cent ik per woord, ex btw, ik hier omzet maar 
ik heb niet te klagen. Want ook eeuwige roem heeft een prijs. 
Het is me wel wat met die modelovereenkomsten. Een opdrachtgever liet 
laatst een goedgekeurde zien en deed alsof de fiscus ook akkoord was 
met de prijs omdat ‘ie ook de prijs even geel gemarkeerd had. Dat zou 
in Word verboden moeten worden. Het verhalen van fiscale boetes kost 
trouwens ook een paar centen en ik zeg altijd ‘dikke doei met je boetes’.
Ik ontmoet collega’s die ook zzp-end schrijven en die het over hun ‘baas’ 
hebben in hun media. Daar vind ik wat van. Als je een ‘baas’ opdrachtge-
ver noemt, heb je minder risico’s. En mijn tip is altijd om je laatste VAR in 
te lijsten en mee te nemen naar je flex-plek.

Wat op zich in mijn vak een gruwel is, is het moeten bijwonen van redac-
tievergaderingen. Ik heb gelukkig nu een excuus. Want in de modelover-
eenkomst van de NVJ staat dat ik als opdrachtnemer geen deel uit maak 
van de redactie en ook niet mee-evalueer. Een schrijver moet schrijven en 
zo is het. 
De Nederlandse Uitgeversbond heeft in de modelovereenkomst voor 
freelance auteurs een uitgebreide lijst van voorbeelden van toegestane 
auteursinstructies opgenomen. Jammer dat het aantal woorden (ook 
een maximum) - net als bij die van de NVJ - er daar één van is. Want met 
betaling per woord doe ik immers graag aan winstmaximalisatie. Ik kan 
er een grap over maken maar de daling van tarieven is wel zorgwekkend. 
Uit onderzoek van de NVJ blijkt dat in de periode 2008-2015 de tarieven 
in print behoorlijk zijn gedaald. Daar staat tegenover dat tarieven voor 
online werk weer zijn gestegen. Risicospreiding is dus het devies. 

Uit dat onderzoek blijkt ook dat Libelle, Margriet en Vrij Nederland per op-
dracht meer dan gemiddeld betalen. U kunt mij dus binnenkort ook daar 
tegenkomen. Tot dan!

COLUMN

Jammer dat in de modelovereenkomst van de NVJ voor 

freelance auteurs een lijst met auteursinstructies is opge-

nomen. In de lijst staat ook ‘betaling per woord’, waardoor ik 

naar mijn winstmaximalisatie kan fluiten...

COLUMN
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DIKKE DOEI MET JE 
BOETES

BENEDICTUS
SCHERPENISZE
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TEKST FRANK SMIT  BEELD RHONALD BLOMMESTIJN

GRIJPGRAGE HANDJES
Investeerders laten hun oog vallen op Nederlandse bedrijven met als doel 
overname. Goedschiks of kwaadschiks. Is daar wat tegen te doen?

Nederlandse multinationals 

als Unilever, AkzoNobel en KPN 

moesten de laatste tijd een ware 

plaag van Amerikaanse bedrijven 

en investeerders van zich afslaan. 

Al die overnamepogingen hebben 

een ding duidelijk gemaakt: 

Nederlandse bedrijven zijn hip. 

Dat ze zo populair zijn, heeft 

een aantal redenen. Allereerst 

zijn onze bedrijven veelal 

conservatief gefinancierd, met 

eigen vermogen. Veel concerns 

uit onder meer de Verenigde 

Staten zijn juist gefinancierd 

met leningen. Zo’n lening moet 

geregeld worden verlengd of 

(op)nieuw afgesloten, wat 

zorgt voor het sneller kopen 

en verkopen van aandelen. De 

waarde van zo’n aandeel is 

daarom minder stabiel dan van 

een Nederlands bedrijf.

Ook de lagere koers van de 

euro speelt een rol. Vijf jaar 

geleden moest een Amerikaans 

bedrijf ruim 1,30 dollar per euro 

aftikken. In 2017 betaalt het voor 

diezelfde euro 1,15 dollar. Bij 

een miljardenovername scheelt 

dat een slok op een borrel. Nog 

een reden: de lage rentestand op 

leningen maakt een overname 

interessant. De combinatie 

van die lage rentestand en de 

lagere eurokoers maakt het 

voor concurrenten en andere 

overnemers op dit moment 

een stuk voordeliger om grote 

sommen geld te verkrijgen en 

die te investeren in Europese 

bedrijven.

MISLUKKING
Er is dus heel veel geld 

– duizenden miljarden(!) – 

beschikbaar. Maar toch: waarom 

neem je het investeringsrisico 

als je al een goedlopende 

onderneming hebt? Dat komt 

door FOMO, dat staat voor 

Fear Of Missing Out. Bedrijf 

A koopt concurrent B en 

vergroot zo zijn marktaandeel. 

Concurrent C schrikt wakker, 

wil niet achterblijven en koopt 

op zijn beurt weer een andere 

concurrent, enzovoorts. Je wilt 

immers voorkomen dat jouw 

concurrent vele malen groter 

wordt dan jij. Zo ontstaat een 

golf aan overnames die veel weg 

heeft van een hype.

Helaas toont de overnamehype 

aan dat overnames en fusies 

meestal geen succesverhaal 

worden. In ruwweg driekwart 

van de gevallen loopt het uit 

op een mislukking. De kosten 

worden vaak onderschat. Dat 

begint al bij het opkopen van de 

aandelen. Verwachtingen om er 

winst op te maken zijn vaak te 

rooskleurig voorgesteld, met als 

gevolg dat er meer voor wordt 

betaald dan ze daadwerkelijk 

waard zijn. 

Vervolgens begint het fusietraject 

zelf. Denk daarbij aan op het 

oog simpele dingen als het 

vervangen van de logo’s op 

bedrijfspanden, het briefpapier 

en de implementatie van 

computersystemen. Al deze 

acties kosten geld. Daarna volgt 

de organisatie zelf. Je hebt 

ineens dubbel zoveel personeel: 

managers, secretaresses, noem 

maar op. Een reorganisatie volgt, 

wat ook weer flinke kosten met 

zich brengt. Al met al wordt 

een overname zo veel minder 

rendabel dan werd gehoopt.

VIJANDIG
In de zakenwereld kunnen we 

overnames scheiden in twee 

kampen: een vriendelijke en 

een vijandige overname. Bij 

een vriendelijke overname zegt 

bedrijf A tegen het bestuur van 

bedrijf B interesse te hebben in 

een overname. Vindt het bestuur 

van bedrijf B dat het bod goed 

genoeg is, dan wordt aan de 

aandeelhouders aangeraden dit 

bod te accepteren.

In het geval van een vijandige 

overname is er geen akkoord 

tussen bedrijven A en B, maar 

wordt direct op de aandelen 

geboden. Vaak wordt een zeer 

gunstig bod gedaan op de 

aandelen, waardoor het voor de 

aandeelhouders interessant is 

om akkoord te gaan. Het bestuur 

van B staat hiermee in feite 

buitenspel. 

Het bepalen van de hoogte van 

zo’n bod is een simpele rekensom, 

Bedrijven slaan vijandige investeerders van zich af
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gebaseerd op de verwachtingen. 

Stel dat een aandeel van bedrijf 

B 20 euro kost. Bedrijf A denkt 

echter dat met het voeren van een 

ander beleid, de waarde van het 

aandeel opgestuwd kan worden 

naar 40 euro. A schat vervolgens 

in bij welk bedrag het merendeel 

van de aandeelhouders toe zal 

happen en de aandelen verkoopt, 

bijvoorbeeld 25 euro. Krijgen ze 

hiermee de aandelen in bezit en 

weten ze de waarde daadwerkelijk 

te verhogen naar 40 euro, dan 

maken ze per aandeel 15 euro 

winst. Blijkt dat 25 euro te laag is, 

kan A altijd besluiten een nieuw, 

verhoogd bod uit te brengen.

AKZONOBEL
Zo ging het bij AkzoNobel. In 

maart 2017 doet het Amerikaanse 

verf en coatingbedrijf PPG 

een bod op zijn Nederlandse 

branchegenoot. Het bestuur 

van AkzoNobel wijst dit 

ongevraagde bod echter af, 

onder meer vanwege de grote 

onzekerheid voor het personeel. 

PPG verhoogt nog tweemaal het 

bod, maar ook deze biedingen 

wijst AkzoNobel van de hand, 

mede gesteund door de eigen 

ondernemingsraad. Een politiek 

spel volgt, waarbij PPG dreigt 

om het bestuur te passeren en 

een vijandig bod uit te brengen. 

Zover komt het uiteindelijk niet. 

De Amerikanen geven hun jacht 

op de Nederlandse onderneming 

voorlopig op. De gevolgen 

van deze overnamepoging 

KORTE TERMIJN 
VERSUS LANGE 
TERMIJN
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zijn echter aanzienlijk. 

Bestuursvoorzitter Ton Büchner 

heeft zijn functie neergelegd en 

presidentcommissaris Antony 

Burgmans treedt volgend jaar af. 

Aandeelhouders zijn ontevreden 

en stellen dat AkzoNobel hun 

belangen heeft benadeeld. 

Een gang naar de rechter 

(Ondernemingskamer) volgt, 

waarbij het Nederlandse concern 

in het gelijk wordt gesteld. Wel 

zegt het bestuur toe om de 

aandeelhouders tegemoet te 

komen en te bezuinigen op de 

organisatie. Dit moet jaarlijks 150 

miljoen euro winst opleveren. 

Ook wordt de chemietak 

van AkzoNobel verkocht. De 

opbrengst gaat grotendeels naar 

de aandeelhouders. 

KORTE TERMIJN
De invloed van aandeelhouders is 

groot. Ze benoemen het bestuur 

van een bedrijf en bepalen wat 

er gebeurt met de gemaakte 

winst: uitkeren in dividend 

(winstuitkering) of investeren 

in (nieuwe) ontwikkelingen. In 

Amerika hebben aandeelhouders 

het compleet voor het zeggen bij 

een onderneming. In Nederland 

ligt dat iets genuanceerder: 

een aandeel betekent hier dat 

je een deel van de zeggenschap 

hebt, samen met andere 

belanghebbenden zoals 

werknemersorganisaties en de 

ondernemingsraad. 

Verschil in zeggenschap 

betekent ook verschil in beleid. 

Aandeelhouders denken vaak 

aan het maken van winst op 

korte termijn. Daarbij wordt 

de lange termijn meestal uit 

het oog verloren, wat ten koste 

gaat van onder meer innovatie. 

Bij Nederlandse bedrijven staat 

duurzaamheid echter redelijk 

hoog in het vaandel. 

Een voorbeeld hiervan is Shell, 

groot geworden met de productie 

van en handel in fossiele 

brandstoffen. Nederlands meest 

winstgevende onderneming weet 

echter maar al te goed dat deze 

bronnen eindig zijn. Om ook in 

de toekomst levensvatbaar en 

winstgevend te zijn, investeren 

zij in nieuwe energiebronnen 

als windenergie. Zo wordt dus 

deels voor de korte en deels voor 

de lange termijn geïnvesteerd. 

Verstandig, zou je denken. Toch 

zien veel aandeelhouders dit 

anders. Zij hebben het liefst 

een bedrijf dat zich volledig 

concentreert op een specifiek 

onderdeel. Zo kunnen zij 

de resultaten één op één 

vergelijken met concurrenten 

en beoordelen of een bedrijf het 

goed of slecht doet. Bij Shell is 

dat minder duidelijk. Daarom 

is het voor aandeelhouders 

minder aantrekkelijk om in 

het bedrijf te investeren. Dan 

is de vraag: luister je naar de 

dwingende kortetermijnwens van 

je aandeelhouders of durf je als 

bestuur je eigen duurzame koers 

te varen?

BESCHERMING
De FNV is niet per se tegen 

overnames. Wel is er een 

aantal mitsen en maren. De 

FNV is er voor het welzijn van 

werknemers, dus beoordeelt de 

bond welk effect een overname 

heeft op het kloppend hart 

van het bedrijf. Blijft de kennis 

behouden? Wat betekent het 

voor de werkzekerheid? En voor 

de werkgelegenheid in de regio? 

Fusies en overnames gaan gepaard 

met veel onzekerheid voor het 

personeel. Het zijn ingrijpende 

gebeurtenissen. Ook de 

werkgeversorganisaties zijn zich 

hiervan bewust. Daarom is samen 

met de werkgevers en politiek 

een zogenoemde governance code 

opgesteld. Speerpunt daarin 

is dat een bedrijf zich richt op 

waardecreatie op de lange termijn. 

Het beschermen van 

Nederlandse bedrijven 

tegen overnamecowboys is 

van nationaal belang. Onze 

multinationals zijn een 

stabiele factor voor de welvaart 

in ons land. Ze zorgen voor 

werkgelegenheid en bieden 

veel mogelijkheden voor 

universiteiten, bijvoorbeeld 

op het gebied van onderzoek. 

Daarom zoeken werkgevers, 

werknemers en de politiek naar 

manieren om die multinationals 

te beschermen. Daarbij wordt 

onder andere gekeken naar een 

verplichte bedenktijd van een 

jaar, waardoor bedrijven zich in 

alle rust kunnen beraden over 

een overnamebod.

Voor meer ingrijpende 

beschermingsmiddelen heeft 

Nederland de hulp nodig van de 

Europese Unie. In onder meer 

China en de VS bestaan strenge 

regels voor overnamepogingen 

vanuit andere landen. De huidige 

Europese wetgeving maakt van 

onze ondernemingen echter juist 

een makkelijke overnameprooi. 

Het is dus van groot belang dat 

daadkracht wordt getoond  

vanuit de Haagse en Europese 

politiek om die jacht een halt toe 

te roepen.

Nederlandse bedrijven waren tot eind vorige 
eeuw goed beschermd tegen overnames. Die 
beschermingsconstructies zijn in de negentiger 
jaren versoepeld, waardoor aandeelhouders meer 
te zeggen kregen. Ze bestaan nog wel, maar 
de hoeveelheid neemt af. Dat komt omdat deze 
constructies een looptijd hebben van een x-aantal 
jaar. Voor verlenging is goedkeuring nodig van de 
aandeelhouders. En die zijn niet geneigd om die 
beschermingsmaatregelen in stand te houden.
Met behulp van beschermingsconstructies heeft 
menig Nederlands bedrijf al een overname kunnen 
blokkeren. Wil je weten hoe onder andere KPN en 
Fugro hun concurrenten buiten de deur hielden? 
Kijk op www.fnv.nl/overnames

BESCHERMINGSCONSTRUCTIES

‘ FUSIEGOLF ALS 
HYPE’



GEKKO
GEKKO HOUDT (OOK) NIET 
VAN ADMINISTRATIE. 
DAAROM MAKEN ZE HET 
SIMPEL EN GRATIS. BONNEN 
SCANNEN, OFFERTES EN 
FACTUREN STUREN, UREN 
EN RITTEN REGISTREREN EN 
PERSOONLIJK ADVIES (NIET 
GRATIS). DE GEKKO-APP IS 
HET PROBEREN WAARD!
WWW.GETGEKKO.COM 
(GRATIS EN BETAALD)

WUNDERLIST
WUNDERLIST GAAT AL EEN 
TIJDJE MEE, MAAR BLIJFT 
ZICHZELF VERNIEUWEN. 
HET IS MISSCHIEN WEL DE 
BESTE TAKEN-APP, WAT 
VOORAL KOMT DOOR DE 
FIJNE INTERFACE, HANDIGE 
FUNCTIES EN HET FEIT DAT 
‘IE GRATIS IS. GEMAAKTE 
LIJSTJES MET TAKEN 
STAAN CENTRAAL EN DAT 
IS VOLLEDIG IN DE APP 
DOORGEVOERD. ZO ZIE JE 
OP HET HOMESCHERM ALLE 
LIJSTJES OP EEN RIJTJE EN KUN 
JE GEMAKKELIJK SCHAKELEN 
NAAR EEN DAGOVERZICHT.
WWW.WUNDERLIST.COM 
(GRATIS)

ZO DUS …
Zo’n vier op de tien zzp’ers betalen, volgens een 
recent onderzoek van het CBS, geen inkomsten-
belasting over hun winst. Wie wel een winst van 
meer dan € 23.495 heeft, mag het volgende jaar 
gaan afrekenen met de Belastingdienst. De één 
wat meer dan de ander, da’s afhankelijk van je kos-
ten en investeringen. Wist je bijvoorbeeld dat wan-
neer je een winst hebt van 120.000 euro per jaar, 
je minimaal tot en met juli van datzelfde jaar werkt 
om je belastingen (en btw) daarover te betalen? En 
wat je vanaf augustus omzet mag je zelf houden! 
Tuurlijk, wie verdient betaalt, maar zoveel? Niks 
profiteur, of klaploper van de zorgstaat dus!

ALLES IS 
ONDERHANDELEN
ZZP’EN IS ONDERHANDELEN  
En alleen al daarom mag dit boek niet in 
je (zakelijke, dus aftrekbare) boekenkast 
ontbreken! De Europese Denktank heeft in haar 
trendanalyse voor 2020 onderhandelen als een 
van de belangrijkste competenties genoemd. 
Er verandert namelijk veel in de werkomgeving. 
Bedrijven worden minder hiërarchisch en er zal 
meer samengewerkt worden. Juist daarom is het 
fijn om goed te kunnen onderhandelen. Dit boek 
geeft inzicht in je persoonlijke valkuilen en laat je 
bewuster en beter omgaan met de toenemende 
complexiteit van een onderhandeling. 
ALLES IS ONDERHANDELEN |  
BIS PUBLISHERS | € 34,-

HANDIGE 
APPS

TEKST: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

PEPER & ZOUT

BEELD EN GELUID 
Het televisiearchief van Beeld en Geluid komt voor 
een belangrijk deel beschikbaar voor het publiek. 
Tot nu toe kon de collectie vooral worden door-
zocht door programmamakers, die fragmenten uit 
oude programma’s willen hergebruiken. Voor het 
gewone publiek zat het archief - in verband met 
de auteursrechten - bijna volledig op slot. Maar 
volgens scheidend Algemeen Directeur Jan Müller 
van Beeld en Geluid komt daar verandering in. 
Televisie- en geluidsmateriaal van 5 tot 25 jaar 
oud komt ook voor een belangrijk deel beschik-
baar, afhankelijk van het genre. Nieuws en sport 
bijvoorbeeld wordt eerder toegankelijk, dan docu-
mentaires, drama of muziekprogramma’s. De NPO 
heeft dit opgenomen in zijn concessiebeleidsplan 
voor de periode 2016-2020.
MEER INFO VIND JE OP WWW.BEELDEN-
GELUID.NL

JE IPAD ALS MOBIEL 
KANTOOR
Meer dan één miljoen mensen in ons land heb-
ben inmiddels een iPad en dat aantal blijft maar 
groeien. En grote kans dat jij er ook één hebt. Want 
steeds meer professionals en managers kopen er 
een om hun werk slimmer, efficiënter, mobieler 
en zoveel mogelijk papierloos uit te voeren. In 
de praktijk lijkt daar nog niet veel van terecht te 
komen, omdat veel zakelijke gebruikers niet goed 
weten hoe ze hun iPad optimaal kunnen gebrui-
ken. Met ‘Je iPad als mobiel kantoor kan iedereen 
leren hoe je veel tijd bespaart, minder of zelfs 
geen papier meer hoeft te gebruiken en altijd en 
overal al je informatie ter beschikking hebt. 
JE IPAD ALS MOBIEL KANTOOR |  
VAN DUUREN MEDIA | € 19,95

PEPER & ZOUT
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Een zonnige ochtend op een terras aan de rand van de Amsterdamse 
grachtengordel. Het boek ‘Hallo witte mensen’ van Anousha Nzume, dat 
begin dit jaar uitkwam, zorgde voor veel verontwaardiging en boosheid. 
Een gesprek over racisme, discriminatie, witte superioriteit en fragiliteit. 
En wat bedoelt ze met culturele toe-eigening?  

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MILAN VERMEULEN
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ANOUSHA NZUMEINTERVIEW
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‘ WITTE MENSEN ZIJN NET 
VERWENDE KINDEREN’



ANOUSHA (MOSKOU, 
1969) heeft een Russische 
moeder en een vader uit 
Kameroen, groeide op in 
Amsterdam en studeerde af 
aan de Hogeschool voor de 
Kunsten aldaar. Ze is veelzijdig: 
theatermaker (Opvliegers), 
presentator (De Nieuws 
BV), actrice (Meiden van de 
Herengracht, Koefnoen), 
schrijfster en activiste. 

Je hebt blijkbaar een open 
zenuw geraakt, gezien de 
uitingen op social media, 
in de kranten en op tv. 
Hoe verklaar je dat?
‘Vanuit het begrip ‘witte 
onschuld’, zoals Gloria Wekker 
(emeritus hoogleraar Universiteit 
Utrecht, red.) dat heeft gedefi-
nieerd. Dat houdt in dat er een 
groot verschil is tussen beeld  
en werkelijkheid van de  
Nederlandse samenleving zoals 
met name het linkse, witte 
establishment die ziet. En dat 
establishment voelt zich door 
mijn opvattingen aangesproken. 
Of aangevallen, maar zo heb ik 
dat helemaal niet bedoeld. Ik wil 
‘wit’ als sociaal construct verkla-
ren, als een sociaal verschijnsel. 
Het is niet persoonlijk.’

Kun je witte onschuld 
uitleggen?
‘Nederland ziet zichzelf als 
tolerant en progressief waarin 
racisme en discriminatie geen 
rol van betekenis meer spelen. 
Maar dat is natuurlijk helemaal 
niet zo. Om maar één voorbeeld 
te geven: uit recent onderzoek 
blijkt dat een witte Nederlander 
met een strafblad eerder voor 
een sollicitatiegesprek wordt uit-
genodigd dan iemand van kleur 
met een blanco strafblad. Dat 
is dramatisch! Als je dat soort 
racisme niet erkent, verandert er 
nooit wat. En de reden van die 
witte onschuld is gelegen in ons 
koloniale verleden en de slavernij 
die drie eeuwen geduurd heeft. 
En de oneerlijke machtsstruc-
turen en handelsverdragen die 
daaruit voort zijn gekomen. Dat 
verleden heeft dus nog steeds 
effect op de manier van denken 
en handelen maar het wordt 
vergoelijkt en goedgepraat. 
Ja, wordt zelfs teruggelegd bij 
mensen van kleur.’

Discriminatie is jullie eigen 
schuld?
‘Als zelfs onze premier zegt dat 
we ons moeten invechten … 
inderdaad ja!’

Het gaat om emancipatie 
van bepaalde 
bevolkingsgroepen, dat 
gaat toch altijd gepaard 
met conflict en strijd?
‘Ja, maar hoelang moet dat 
duren? Mijn zoon van elf wordt 
nog steeds met discriminatie 
geconfronteerd. We zitten zo 
langzamerhand bij de vierde 
generatie, als je rekent vanaf de 
eerste gastarbeiders die eind 
jaren vijftig hier kwamen.’  

Je boek is een handleiding 
voor de witte mens. Wat 
moet die witte mens doen 
om zijn racisme te lijf te 
gaan?
‘Ogen openen, verder kijken dan 
zijn neus lang is, zijn bewust-
zijn vergroten. En dat moet al 
beginnen bij de kinderen. Het 
onderwijs schiet nu schromelijk 
tekort. Er wordt bijna geen aan-
dacht geschonken aan de rol van 
Nederland in de slavenhandel, de 
uitbuiting van onze koloniën, de 
zogenaamde politionele acties in 
het voormalige Indië dat voor zijn 
onafhankelijkheid vocht. Dat was 
gewoon een koloniale oorlog!’

Op 1 juli wordt jaarlijks 
de afschaffing van de 
slavernij herdacht: Keti 
koti, Sranan Tongo voor 
‘ketenen verbroken’.  
Er is sprake van een 
museum …
‘Rijkelijk laat! In 1863 werd de 
slavernij afgeschaft … tien jaar 
later waren ze trouwens pas 
echt vrij want ze moesten nog 
op contractbasis op de plantages 
blijven werken als schadeloos-

stelling van de eigenaren. En wat 
ik ook zo erg vind …’

Ja?
‘ ... dat Wilders, VVD, CDA en ande-
ren voortdurend beweren dat de 
migranten, de mensen van kleur, 
Nederland veel geld kosten. Wat is 
hun bijdrage aan de samenleving, 
roepen ze voortdurend. Maar de 
West-Indische Compagnie heeft 
veel verdiend in Suriname en 
op de Antillen. En denk aan de 
Verenigde Oost-Indische Compag-
nie in Indië! Het heeft juist veel 
rijkdom opgeleverd. (Ze wijst naar 
de monumentale Amsterdamse 
grachtenpanden die staan te pra-
len.) En handel met de voormalige 
koloniën levert de Nederlandse 
samenleving nog steeds veel op. 

Al die spullen die we daar vandaan 
halen. Alle grondstoffen komen 
er vandaan, want hier groeit 
bijna niks. Delfstoffen ook. Olie. 
Denk aan de Shell! Dat wordt niet 
genoeg erkend. Ook niet door de 
FNV trouwens.’

Ik zit hier nu hoor …
‘(Met een lach:) Ja, dat is zo.’

Hoe komt het dat de FNV 
zo weinig mensen van 
kleur aan zich weet te 
binden?
‘Het voelt als een wit bolwerk. 
Dus voor mensen van kleur is 
het niet zo aantrekkelijk om zich 
aan te sluiten. Geldt niet voor mij 
hoor! Ik ben socialistisch opge-
voed. Ik ben lid. De FNV moet 
meer werk maken om aantrekke-
lijker te worden voor mensen van 
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‘ DE REDEN VAN DIE 
WITTE ONSCHULD 
LIGT IN HET 
VERLEDEN’



kleur: daar zitten veel potentiële 
leden. En volgens mij doe je dat 
het beste door de doelgroep 
zelf te laten bepalen hoe je dat 
aanpakt. Niet óver ze praten 
maar mét ze praten. Wat zijn hun 
wensen. Luister nou eens!’

Moest het van je vader:  
lid worden van de bond?
‘Een beetje wel ja. Van mijn moe-
der moest het trouwens ook.’

Jouw vader kwam uit 
Kameroen en was arts. 
Hij is gedesillusioneerd 
gestorven.
‘(stilte) Ja ... aan het eind van zijn 
leven was hij verbitterd. Het 
kapitalisme heeft gewonnen, zei 
hij dan. En neokolonialisme heerst 
nog steeds. Ook is sprake van cul-
tureel kolonialisme. Men spreekt 
nog steeds van exotische culturen 
en uitheemse volkeren! En wat 
dacht je van de term gelukszoe-
kers als het over migranten gaat. 
Die benaming is zo denigrerend.’
Dat zijn geen echte asielzoekers, 
maar ze komen naar Europa voor 
hun economische gewin.
‘Pfoe. Weet je hoe het echt zit? Ik 
zie dat bij mijn familie in Kame-
roen. De bossen worden op grote 
schaal gekapt, hun vee kan niet 
meer leven, de rivieren zijn ver-
vuild. De boeren kunnen niet meer 
in hun levensonderhoud voorzien. 
En dan vragen wij ons af waar die 
economische vluchtelingen van-
daan komen, die gelukszoekers? 
Ze zoeken geen geluk, ze komen 
hier om te werken, te overleven! 
Westerse expats versus geluks-
zoekers. Denk daar maar eens 
over na.’ 

Ligt dat niet aan de talloze 
corrupte regimes in Afrika?
‘Dat is waar. Die zijn niet goed 
voor hun eigen bevolking. Die 
zijn alleen maar goed voor de 
multinationals die hun eigen 
zakken spekken en die van de 
corrupte machthebbers. En dit 

gebeurt veelal met steun van 
westerse regeringen.’

Culturele toe-eigening 
is een vorm van 
neokolonialisme, stel je. 
Die houdt in dat je als 
wit mens niet van zwarte 
muziek mag houden. 
Waarom mag ik Billie 
Holiday niet goed vinden?
‘(schaterlach) Dat mag je wel! 
Heus. Maar het zit ‘m altijd in het 
machtsdenken, het machtsver-
schil. Kijk naar Elvis!’

Maar Elvis was van huis uit 
erg arm …
‘Maar wit! En hij eigende zich de 
zwarte muziek toe. En de zwarte 
mensen waar hij zijn muziek 
vandaan haalde, kregen geen 
credits, werden niet betaald. 
De platenmaatschappijen – met 
witte bazen uiteraard – verdien-
den er het meest aan. Dat is de 
witte dominantie, de superio-
riteit. Of neem de term ‘white 
man’s burden’. De witte mens 
heeft de plicht de beschaving te 
verspreiden. Oftewel de mens 
van kleur de civilisatie te bren-
gen. Ordinaire uitbuiting, maar 
zo praatten ze hun gedrag goed.’

Superioriteit dus. Maar je 
hebt het ook over de witte 
fragiliteit. Hoe valt dat 
met elkaar te rijmen?
‘Ze zijn fragiel omdat ze weinig 
tegenstand gewend zijn haha. 
Witte mensen zijn net verwende 
kinderen, die nog een koekje 
willen en nóg een ...’

Toen je in Kameroen was 
had je een openbaring.
‘Ja. Alle vrouwen waren van 
kleur! Ik was me er eindelijk niet 
bewust van dat ik anders ben. 
En schoonheid kreeg een andere 
definitie. Geen blonde meisjes 
met blauwe ogen als ideaal! Want 
dat wilde ik als meisje natuurlijk 
ook zijn. Ik had dat beeld geïn-
ternaliseerd. Zo was ik helemaal 
niet opgevoed, maar kijk om je 
heen: tv, reclames enzovoorts,  
negen van de tien keer is dat het 
schoonheidsideaal. In Kameroen 
viel ik niet op en dat was een heel 
bevrijdend gevoel.’  

Ben je niet louter bezig 
met identiteitspolitiek? 
Dat je het alleen over 
kleur hebt, en niet over 
sociale ongelijkheid?
(geërgerde, diepe zucht) ‘Dat 
vind ik een negatieve benadering 
van emancipatie. Het gaat om 
het machtsverschil. Dat bestaat 
wel degelijk. Ik streef naar 
gelijkwaardigheid. Misschien ga 
ik er af en toe een beetje met 
gestrekt been in. Niet met het 
boek hoor. Ik wilde gewoon in 
alle vriendelijkheid uitleggen hoe 
het in elkaar zit. Worden ze toch 
boos!’ (weer die lach).
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‘ ALS JE RACISME 
NIET ERKENT, 
VERANDERT ER 
NOOIT WAT’

‘ HET GAAT OM 
GELIJKWAARDIGHEID’



DAPPERE STRIJD VOOR EERLIJKE 
WERKOMSTANDIGHEDEN

Thurein Aung (rechts vooraan) - oprichter van Action Labour Rights in Myanmar, een organisatie die arbeiders ondersteunt en traint om 

zich te organiseren in een vakbond.

Thurein Aung:  “Veel arbeiders zijn nog steeds bang om hun stem 

te laten horen of lid te worden [van een vakbond]. De steun van de 

landen die ons voorgingen in de strijd voor eerlijke werkomstandig-

heden is hard nodig.”

foto’s Roderick Polak

Tussen de ruim 300 stakende kledingarbeiders die zich voor de 

fabriek hebben verzameld, zit Thurein Aung - oprichter van 

Action Labour Rights. “Deze staking is een bijzonder moment: de 

vrouwen komen op voor hun rechten en hun eisen vormen de 

basis voor de start van een vakbond in de fabriek”, legt Thurein 

uit. Al sinds 2003 zet hij zich in voor eerlijke werkomstandig-

heden in Myanmar. Dat kwam hem duur te staan: zijn werk werd 

door het dictato riale regime opgemerkt en er werd hem een 

levenslange gevangenisstraf opgelegd. Maar in 2012 kwamen 

er hervormingen: na vijf verschrikkelijke jaren in de cel werd hij 

vrijgelaten. Zijn werk lijkt nu belangrijker dan ooit: het aantal 

kleding fabrieken in Myanmar neemt exponentieel toe, maar de 

arbeidsomstandigheden verbeteren nog nauwelijks. Thurein: 

“Mijn missie is arbeiders sterker te maken en hen de mogelijk-

heid geven om zelf op te komen voor hun rechten: alleen zij 

kunnen hun situatie veranderen.” 

Mondiaal FNV steunt Thurein Aung.  
Meer weten over het werk van Mondiaal FNV? 

Kijk op Facebook of Twitter of op www.mondiaalfnv.nl
Tekst: Marleen Laverman

Pagina_FNV_Magazine_mondiaal aug2017_4.indd   1 07-08-17   15:42
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‘HEEL VEEL KINDEREN KOMEN 
BIJNA NIET MEER IN DE 
NATUUR. 
DAAROM BEN IK ME 
GAAN SPECIALISEREN IN 
NATUURWANDELROUTES 
VOOR KINDEREN.’



Nu ontwikkelt ze als zzp’er kinder-
wandelroutes voor restaurants, 
vakantieparken en natuurorgani-
saties. 
Om de opleiding hbo Dierma-
nagement in Leeuwarden te gaan 
kunnen volgen, ging Stefanie al 
vroeg op kamers: ‘Ik was zestien en 
woonde in het Brabantse Deurne. 
Dan ga je niet dagelijks met de 
trein op en neer naar Friesland. 
En de opleiding werd alleen daar 
gegeven. Vrijwel meteen na m’n 
opleiding vond ik een baan als voe-
dingsdeskundige bij Royal Canin, 
een diervoederbedrijf. Ik was daar 
een soort vraagbaak voor klanten, 
een heel leuke baan met een goede 
werkgever en leuke collega’s, maar 
ik werd helemaal gek op kantoor! 
De hele dag binnen zitten tussen 
vier muren trok ik niet. Dus ik was 
daar snel klaar mee en vond een 
baan bij de dierentuin. Dat heb ik 
zes jaar gedaan en daarna werd ik 
boswachter voor Staatsbosbeheer. 
Dat heb ik ook een jaar of zes ge-
daan, tot anderhalf jaar geleden.’ 
 
ONDERNEMERSFAMILIE 
De wens om zelfstandig te worden 
was er al heel lang. Stefanie: ‘De 
laatste jaren wel steeds meer. En ik 
kom uit een ondernemersfamilie, 
mijn opa’s en vader waren allemaal 
eigen baas. Ik wist al heel jong dat 
dat me ook aansprak. Het is zo’n 
andere manier van werken, met 
zo’n andere mentaliteit. De vrijheid 
die je hebt, de flexibiliteit om zelf  

STEFANIE JEGERINGS: ‘IK VIND HET LEUK ALS KINDEREN HET 
BOS IN GAAN EN DE NATUUR ONTDEKKEN.’

je tijd in te delen vind ik heel fijn. 
Ik zou nooit meer voor een baas 
willen werken.’ 
 
 

DE NATUUR IN 
‘Toen ik nog boswachter bij 
Staatsbosbeheer was, merkte ik al 
dat heel veel kinderen bijna niet 
meer in de natuur komen. Daarom 
ben ik me gaan specialiseren in 
natuurwandelroutes voor kinderen. 

Stefanie Jegerings 
(36) is sinds 
anderhalf jaar zzp’er. 
Daarvoor was ze 
schapenhoedster, 
dierenverzorger 
in de Apenheul en 
boswachter.

TEKST & FOTO’S: 

MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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De routes die ik maak zijn heel 
laagdrempelig en voor ouders heel 
makkelijk om met hun kinderen te 
lopen. Mensen willen graag een 
handvat als ze het bos ingaan, 
dat geef ik ze hiermee. Het is leuk, 
interessant en spannend voor kin-
deren. Het is mijn doel om zoveel 
mogelijk kinderen de natuur in 
krijgen. Bij Staatsbosbeheer heb ik 
daar veel ervaring mee opgedaan. 
Daarnaast ben ik altijd al creatief 
bezig geweest, dus het ontwikke-
len van kinderwandelroutes is de 
perfecte combinatie als zzp’er!’ 
 
DRIJFVEER 
‘Ik vind het leuk als kinderen het 
bos in gaan en de natuur ontdek-
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‘Ik zou nooit meer 
voor een baas 
willen werken’ 

‘DIEREN EN NATUUR 
ZIJN HEEL BELANGRIJK 
IN MIJN LEVEN’



ken. In mijn tijd als boswachter 
had ik regelmatig excursies met 
groepen kinderen. Die kwamen 
dan bijvoorbeeld uit het Westen 
van het land en waren een week 
op schoolkamp op de Utrechtse 
Heuvelrug. Daar zaten stadskin-
deren bij die nog nooit in het bos 
waren geweest. Daar sta je versteld 

van, hoever die van de natuur af 
staan. Natuurlijk zijn er ook kinde-
ren die wel regelmatig in het bos 
komen. Het is gewoon heel leuk 
en belangrijk om kinderen bij de 
natuur te betrekken. Zij zijn de na-
tuurbeschermers van de toekomst. 
Als kinderen nu al niet in het bos 
komen, dan zullen ze zich over tien 
à twintig jaar ook niet voor natuur-
behoud inzetten.’  
 
SPELENDERWIJS 
Voor een kindvriendelijk restaurant 
in Soest maakte Stefanie een Ka-
bouterpad: ‘Kinderen kunnen daar 
met een kaboutermuts, knapzak en 
een boekje dat ik heb gemaakt op 
pad. Na afloop krijgen ze een ka-
bouterdiploma. In Almere ben ik nu 
bezig met twee kinderroutes voor 
Stad en Natuur Almere, een organi-
satie die verschillende kinderboer-
derijen en natuurterreintjes heeft. 
Zij willen vanuit hun kinderboerde-
rij een leuke natuurroute. Dat is een 
kinderroute geworden met varken 
Vinnie in de hoofdrol. Die komt ook 
terug op de plattegrond waar de 
opdrachtjes op staan.’ 
 
OOSTVAARDERSPLASSEN 
‘Verder ontwikkel ik op dit mo-
ment voor Staatsbosbeheer twee 
kinderroutes bij de Oostvaarders-
plassen: een Zeearendroute en een 
Hertenpad met opdrachtenkaart 

en stickers voor de hele kleintjes. 
Voor veel natuurorganisaties is 
het heel belangrijk – vaak een van 
hun grootste doelstellingen - om 
kinderen de natuur in te krijgen. 
Zo’n kinderwandelroute is dan een 
heel makkelijke manier om dat te 
bewerkstellingen en dat is ook de 
reden dat ze er best wel budget 
voor reserveren. En restaurants en 
vakantieparken kunnen hun gasten 
hiermee iets bieden en willen daar 
ook best in investeren.’ 
 
MAATWERK 
‘Ik zet een bepaald arrangement op 
met routepalen in het bos en een 
boekje of opdrachtenkaart erbij,’ 
vertelt Stefanie enthousiast. ‘Kinde-
ren kunnen daarmee bijvoorbeeld 
een natuurdiploma halen. Gasten 
van mijn opdrachtgevers kunnen 

zelfstandig die routes lopen, bij 
bijvoorbeeld een kinderfeestje, 
of via een restaurant. Een leuke 
middag in het bos, wat opdrachtjes 
doen en spelenderwijs wat over 
de natuur leren. Voor restaurants 
en vakantieparken is het leuk dat 
ze hun gasten wat kunnen bieden. 
Het kost ze zelf geen tijd of moeite, 
ik ontwikkel het voor ze. En per 
opdrachtgever lever ik maatwerk. 
Samen kijken we wat ze willen en 
voor welke kinderen het geschikt 
moet zijn.’ 
 
ALLES ZELF MAKEN 
‘Ik vind het heel leuk om alles zelf 
te maken: van routepalen schilde-
ren tot het maken van illustraties 
op het diploma, boekjes of de op-
drachtenkaart die kinderen krijgen. 
Soms ken ik het gebied al, maar 

‘IK MAAK ALLE ILLUSTRATIES ZELF EN  ZOU ME GRAAG NOG 
MEER OP HET ILLUSTRATIEWERK WILLEN GAAN RICHTEN, ZOALS 
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VOOR STAATSBOSBEHEER 
ONTWIKKELDE STEFANIE EEN 
HERTENPAD.

‘OPDRACHTGEVERS ZIJN POSI-
TIEF EN HET IS FIJN DAT MENSEN 
ME ZO’N OPDRACHT GUNNEN.’

‘Er zaten 
stadskinderen bij die 
nog nooit in het bos 
waren geweest’



SPECIALIST

Het illustratiewerk en het 
schilderen en ontwerpen van 
illustraties doet Stefanie thuis 
aan de eettafel en op de com-
puter. ‘Voor de routepalen huur 
ik als dat nodig is een tijdelijke 
ruimte waar ik kan werken aan 
grotere onderdelen van een 
opdracht.’
‘Ik ken niemand die hetzelfde 
doet als ik. Natuurlijk zijn er 
wel bedrijfjes die iets met 
natuureducatie doen, maar dat 
zijn eerder mogelijke samen-
werkingspartners dan concur-
renten. Er is, behalve ikzelf, 

niemand in Nederland die zich 
heeft gespecialiseerd in het 
ontwikkelen en maken van 
kinderwandelroutes. Tuurlijk 
zijn er boswachters die zelf 
kinderwandelroutes maken, 
maar de meeste hebben het al 
druk genoeg en houden zich 
met andere dingen bezig. Die 
vinden het alleen maar fijn dat 
ze het kunnen uitbesteden.
Collega’s mis ik niet. Ik heb 
genoeg mensen in m’n netwerk 
met wie ik kan sparren, of 
die ik kan bellen als ik advies 
nodig heb. Ik houd ook heel 
erg van alleen werken dus ik 
vind dit heerlijk. Ik hoef niet de 
hele dag omringd te zijn door 

VERTROUWEN

Stefanie werkt door het hele 
land. ‘Afhankelijk van waar 
de vraag vandaan komt. Ik 
heb vanwege m’n werk als 
boswachter best een groot 
netwerk in de natuursector, 
dus mensen weten me wel te 
vinden. Sinds eind vorig jaar 
heb ik een goede website en 
het is heel leuk om te zien dat 
uit het hele land aanvragen 
binnenkomen. Het is fijn om te 
merken dat mensen positief 
zijn en me zo’n opdracht wel 
toevertrouwen.’
 
Stefanie kan goed rondkomen 
van haar werk als illustrator 
en wandelroute-ontwikkelaar. 

‘Het is niet heel ruim, maar ik 
heb ook geen groot uitgaven-
patroon. Voor mij is het vol-
doende, ik hoef geen luxe auto 
ofzo. Met m’n pensioen houd ik 
me nu nog niet bezig, dat komt 
over een paar jaar wel. Over 
een AOV heb ik wel nagedacht, 
maar dat is zó duur. Ik heb 
wel een buffertje opgebouwd 
waarmee ik slechte tijden kan 
opvangen. Dat werkt tot nu 
toe prima.’
 
‘Ooit in de toekomst zou ik mis-
schien wel naar Zweden willen; 
de natuur is daar zo prachtig 
en er is heel veel ruimte, veel 
meer dan in Nederland.’

vaak ook niet. Dan loop ik eerst 
zelf  rond met een kaart en GPS-
track aan. Ik zoek leuke paadjes, 
bekijk de afstanden en al lopend 
maak ik een leuke route met een 
geschikte afstand. Voor kleintjes is 
de route gemiddeld 1,5 kilometer, 
wat grotere kinderen lopen een 
wat langere route. Ik zoek dan ook 
mooie of bijzondere bomen, of 
bijzonderheden in de natuur waar 
ik iets mee kan doen of wat typisch 
is voor dat gebied.’ 
 
OPDRACHTJES 
‘Als er bijvoorbeeld een oude eik 
staat met een grote holte erin, 
dan maak ik een kinderopdrachtje 
over de dieren die in zo’n holletje 
wonen. Ik probeer het altijd wel 
een beetje speels te houden, en na-
tuurlijk is dat afhankelijk van wat de 
opdrachtgever wil. Maar niet teveel 
kennisoverdracht en die kinderen 
gewoon lekker laten kijken, doen 

en ruiken. Ze hoeven niet te leren 
wat een eik of  een beuk is.’  
 
VIA-VIA 
‘Veel opdrachten krijg ik viavia. 
Opdrachtgevers zijn bijvoorbeeld 
Landal, plaatselijke restaurants of 
Staatsbosbeheer. Als ik voor Staats-
bosbeheer of een vakantiepark een 
wandelroute ontwikkel is het vaak 
automatisch goed dat ik de palen 
die ik maak in het bos plaats. Maar 
soms moet ik ook contact zoeken 
met particuliere terreineigenaren, 
gemeentes, het Gelders Land-
schap of  Natuurmonumenten om 
toestemming te krijgen om  palen 
voor de route in hun bos te zetten. 
Je kunt niet zomaar iets in het bos 
neerzetten.’
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MEER van Stefanie’s werk vind je op www.kinderwandelroutes.nl

‘Ik vind het leuk 
om alles zelf te 
maken’



WERK AAN DE WERELD

WERKEN IN CHAOS

Leven en werken in een van de vele brandhaarden in de 
wereld is uiterst moeilijk, laten vakbondsleden uit Mali, 
Jordanië, Venezuela en Jemen zien. 

VAKBONDSWERK IN CONFLICTGEBIEDEN

TEKST BART SPELEERS  BEELD ROB NELISSE, ALA’A AL SUKHNI/ILO

TOTALE ANARCHIE 
JEMEN

Achtduizend gedode burgers, 

drie miljoen mensen op de 

vlucht, tekort aan voedsel, water 

en medicijnen, cholera. Dat is 

het resultaat van ruim twee jaar 

burgeroorlog in Jemen, waar 

rebellerende Houthi’s vechten 

tegen het leger van president 

Hadi. De laatste krijgt steun van 

een aantal Arabische landen, 

die Jemen vanuit de lucht 

bombarderen. Ze raken daarbij 

ook scholen, ziekenhuizen en 

waterreservoirs. Door de oorlog 

lijden volgens de Verenigde 

Naties bijna twee miljoen 

kinderen in Jemen aan ‘acute 

ondervoeding’ en bevindt het 

land zich ‘op de rand van een 

hongersnood’.

Mazen Derhem (35) uit de 

havenstad Aden bevestigt de 

ronduit beroerde situatie in zijn 

land. ‘Jemen is afgezakt naar 

een instabiel, onveilig land, 

waar wetteloosheid heerst’, zegt 

Derhem, veiligheidsofficier 

in de haven van Aden. ‘Bijna 

niemand heeft nog werk of 

inkomen. Het merendeel van de 

werkzaamheden in heel Jemen 

ligt al tijden stil. Bedrijven 

hebben hals over kop het land 

verlaten zonder de werknemers 

salaris of ontslagvergoeding 

te betalen. Ook zijn de havens 

al maanden gesloten voor 

commerciële activiteiten. 

Nergens in Jemen worden nog 

nieuwe medewerkers geworven 

of nieuwe banen gecreëerd.’ 

De enige ‘vacatures’ die Jemen 

momenteel ruimschoots heeft, 

zijn die voor soldaat, vertelt 

Derhem. ‘Grote groepen jongeren 

hebben geen enkel uitzicht op 

werk. De enige mogelijkheid 

die er momenteel bestaat om 

inkomen te verwerven is door 

je aan te sluiten bij een van de 

strijdende partijen.’ 

In Jemen geldt momenteel het 

recht van de sterkste, zegt de 

veiligheidsofficier, die lid is 

van de havenvakbond in Aden. 

‘Burgers zijn hun leven niet 

zeker, en ook vakbondsmensen en 

mensenrechtenactivisten lopen 

gevaar. Zij worden gearresteerd of 

zijn op de vlucht, vakbondscentra 

zijn gesloten. De rechten van 

mensen worden met regelmaat 

geschonden. In Jemen is sprake 

van totale anarchie.’
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WERK AAN DE WERELD

WERKEN IN CHAOS

VAKBONDSWERK IN CONFLICTGEBIEDEN

Midden in het geweld van het 

MiddenOosten ligt Jordanië. 

Als een oase van rust en 

stabiliteit, zo lijkt het. Maar het 

land zucht onder de conflicten 

in de regio en barst uit z’n 

voegen door de toestroom van 

vluchtelingen. In het verleden 

kwamen er golven Palestijnen 

het land binnen, gevolgd door 

tweehonderdduizend Irakese 

vluchtelingen in de jaren 

negentig. En dan zijn er nog 

de reguliere migranten, zoals 

een miljoen Egyptenaren en 

dertigduizend textielarbeidsters 

uit Bangladesh. 

ZUCHT ONDER VLUCHTELINGEN 
JORDANIË

De meest recente groep die 

Jordanië binnen is gekomen, 

zijn de 700 duizend Syrische 

vluchtelingen. Zoals de broers 

Mahmoud (23), Azzedine (21) 
en Omar (20). Vijf jaar geleden 

zijn ze halsoverkop gevlucht uit 

hun geboorteplaats Homs, nadat 

hun vader was doodgeschoten 

en hun oudste broer was 

gevangengezet. Met hun moeder 

kwamen ze terecht in Hosn, 

een van oorsprong Palestijns 

vluchtelingenkamp. 

Vluchtelingen in Jordanië 

mogen niet werken. Toch 

gebeurt dat op grote schaal, 

illegaal dus. Maar Mahmoud, 

Azzedine en Omar mochten 

recent wel legaal aan het werk, 

als dagloner in de bouw. Dat 

komt doordat het Jordaanse 

ministerie van Arbeid Syrische 

vluchtelingen sinds kort de 

mogelijkheid geeft om een 

werkvergunning te krijgen. 

Voorwaarde is dat de vluchteling 

dan een korte beroepsopleiding 

volgt in Jordanië. De Jordaanse 

bouwbond GTUCW, die bij het 

versterken van arbeidsrechten 

van migranten wordt 

ondersteund door FNV Bouwen 

& Wonen en Mondiaal FNV, helpt 

de overheid met deze aanpak. 

Al 2.700 werknemers in de bouw 

volgden succesvol de trainingen 

over toegepaste technieken, 

wetgeving en veiligheid op de 

werkvloer. Onder wie dus de broers 

Mahmoud, Azzedine en Omar. 

Met hun legale arbeid in de bouw 

kunnen ze net rondkomen van wat 

ze samen verdienen. De familie is 

overigens niet van plan permanent 

in Jordanië te blijven. ‘We wachten 

tot de oorlog is afgelopen zodat we 

ons leven in Homs weer kunnen 

oppakken’, zeg Mahmoud, ‘maar 

niemand weet wanneer dat zal 

gebeuren.’ 
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WERK AAN DE WERELD

Onderwijzer Modissamba Aba 
Touré (42) werd drie jaar geleden 

neergeschoten. Zeven kogels 

troffen hem in linkerenkel 

en heup. Hij was die dag als 

vakbondsvertegenwoordiger 

van de onderwijsbond SNEC in 

Kidal, in het noorden van Mali. 

Een regio die een lappendeken 

is van strijdende groepen, van 

moslimextremisten en andere 

gewapende milities tot criminele 

bendes. ‘De dag dat ik werd 

aangevallen, zag ik tussen de 

agressors veel oudleerlingen van 

me. Maar ik neem het ze niet 

kwalijk. Zij zijn onschuldigen 

die gedwongen zijn ingelijfd 

als soldaat. God beware ons.’ 

Met geweld was de onderwijzer 

eerder al bekend, toen hij 

nog als onderwijzer in Kidal 

NEERGESCHOTEN DOOR EIGEN LEERLINGEN
MALI

werkte. ‘Ik heb mensen gezien 

wier keel waren doorgesneden, 

ambtenaren die waren 

opengereten. Zelf zweefde ik 

tussen leven en dood, heb nu 

nog drie kogels in m’n lichaam 

en moet lopen met krukken.’ 

Door de onveiligheid in het 

noorden vluchtten veel burgers 

naar het zuiden van Mali, net 

als Touré. Maar er zijn ook 

mensen achtergebleven, onder 

wie een aantal onderwijzers 

van basisscholen. Touré staat 

ze als vakbondsman zo goed 

en zo kwaad als het gaat bij. ‘Ik 

hou contact, als dat mogelijk is, 

en regel hun administratieve 

problemen, zorg voor 

voorschotten en kinderbijslag.’ 

Maar in een conflictgebied 

vakbondsactiviteiten voortzetten 

is echt heel lastig, weet 

onderwijsbond SNEC, die ook 

vanuit de hoofdstad Bamako de 

vakbondsleden in het noorden 

met radiospotjes en mobiele 

telefoonberichten probeert te 

ondersteunen. Touré is ‘trots’ dat 

hij de onderwijzers die hem als 

hun vakbondsvertegenwoordiger 

hebben gekozen, ‘tot hun 

laatste snik terzijde kan staan’. 

‘Opkomen voor mensen, dát is 

voor mij de vakbond.’ 

SNEC is ook actief in de rustige 

Malinese regio Bougouni, waar 

de onderwijsbond samen met de 

Algemene Onderwijsbond Aob, 

Mondiaal FNV en internationale 

vakbond EI werkt aan het 

bestrijden van schooluitval en 

kinderarbeid door de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren.

Hoe het leven in Venezuela is? 

Rosa Perez (65), secretaresse 

en medewerkster in een 

vakbondscentrum, weet niet 

waar ze moet beginnen. 

‘Corruptie, honger, werkloosheid, 

ziekten, ondervoede kinderen, 

criminaliteit, chaos, dood, 

verderf. Venezuela maakt 

op dit moment de ergste 

sociaaleconomische en politieke 

crisis door van haar geschiedenis.’ 

Oorzaak van de crisis is president 

Nicolás Maduro en de corrupte 

mensen die hem omringen, 

vertelt Perez. ‘Zij hebben zich 

meester gemaakt van de rijkdom 

van het land. Het vergaren van 

macht en geld staat voor hen 

voorop, ze gebruiken geweld 

DOOD EN VERDERF
VENEZUELA

tegen allen die kritiek leveren of 

in opstand komen.’ De bevolking 

verzet zich, maar protesten en 

demonstraties worden bloedig 

onderdrukt. ‘Jonge mensen 

worden  gevangengezet of 

vermoord. Paramilitairen, in het 

leven geroepen door Maduro, 

moorden, plunderen en zaaien 

chaos in het land.’ 

De salarissen in het Zuid

Amerikaanse land zijn erg laag, 

zegt Perez, bovendien is de 

inflatie enorm. Bedrijven sluiten 

de deuren, massaontslagen zijn 

aan de orde van de dag. ‘Mensen 

hebben geen eten, staan in de 

rij voor gesubsidieerd voedsel. 

Werknemers vallen flauw op het 

werk, omdat ze hun eten aan hun 

kinderen geven.’

Vakbonden die niet 

regeringsgezind zijn, wordt 

het werk vrijwel onmogelijk 

gemaakt door stroperige 

bureaucratie of  extremer  

ernstige bedreiging van en moord 

op vakbondsmensen. Leden van 

vakbonden die wel achter Maduro 

staan, zoals die van de overheid, 

staan onder scherpe controle 

en moeten voor de regering 

de straat op, anders volgen er 

ontslagen. ‘Dezelfde druk is er 

op de mensen in de volkswijken, 

omdat geen voedselpakketten 

verkocht worden aan families 

die niet proregering zijn’, vertelt 

de Venezolaanse. Zo houdt 

Maduro het volk in zijn greep. 

Althans deels, want een grote 

groep burgers kan en durft 

dus wel tegen de regering op 

te staan. Venezuela balanceert 

op het randje van dictatuur, 

verzucht Perez. Ze vreest voor 

burgeroorlog. ‘Maar eigenlijk is 

die nu al gaande.’
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Vraag het de onafhankelijke Werk & Gezondheid Arts

HET WERK KAN WEL KLAAR ZIJN 
VOOR JOU, MAAR BEN JIJ OOK  
KLAAR VOOR HET WERK?

Moet je na een ziekteperiode weer aan het werk, maar twijfel 
je of je wel echt voldoende hersteld bent? Bij de Werk & 
Gezondheid Arts kun je in vertrouwen praten over alles wat  
je bezighoudt op het gebied van werk en gezondheid. 

Tijdelijk een gratis online consult voor alle FNV-leden

De Werk & Gezondheid Arts is er alleen voor jou. Jij hebt de  

regie en niemand anders. De enige die afweet van jouw  

afspraak en het advies dat je krijgt, ben jij. 

Normaal gesproken is de Werk & Gezondheid Arts alleen  

toegankelijk voor verzekerden van het Zorgcollectief FNV/Menzis. 

De FNV vindt het belangrijk dat alle FNV’ers, werknemers én 

zelfstandigen, vrije toegang hebben tot de expertise van een 

onafhankelijke bedrijfsarts. Daarom kunnen ook niet-verzekerde  

De Werk & Gezondheid Arts

  helpt je als je overweegt een second 
opinion aan te vragen

  vertelt je welke rechten en plichten je 
hebt in het geval van ziekte

  adviseert je over je huidige medische 
situatie in relatie tot je werk

  ondersteunt je als je ziekte wilt 
voorkomen en wilt weten welke 
preventieve maatregelen jou kunnen 
helpen

  geeft zowel consult op één van de 
 30 locaties als online

  is er voor werknemers en zzp’ers

FNV-leden tot en met 30 september 2017 gratis kennis maken met  

deze exclusieve service van het Zorgcollectief FNV/Menzis.  

Via www.fnvmenzis.nl/wgarts kan je jouw gratis online  

consult inplannen.

Meer informatie of maak een afspraak

Wil je meer weten over de mogelijkheden van de Werk & Gezondheid 

Arts in jouw situatie? Of direct een gratis online consult aanvragen?  

Ga dan naar fnvmenzis.nl/wgarts. Er is een beperkt aantal online 

consulten beschikbaar. Dus wacht niet te lang.

BB154-001460-00 Adv 215x274mm W&G arts.indd   1 16/08/17   17:02
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VAN DE FNV

 
In veel cao’s is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie kunt 
terugkrijgen. Laat  geen geld liggen en maak gebruik van deze regeling. 
Bij de meeste werkgevers moet je de jaaropgave inleveren voor half 
november. Informeer ernaar bij jouw bedrijf. Je werkgever zorgt ervoor 
dat je een deel van je betaalde contributie terugkrijgt, als je hiervoor in 
aanmerking komt. Lees alles op de website: www.fnv.nl/jaaropgave

‘WE MOETEN MEER 
SMOEL TONEN’

‘Zit er al vanaf de fusie in, en 
ben herkozen tot 2021. Ja, het 
is zeer zeker de moeite waard. 
Machtig interessant, maar 
nog belangrijker is het sociale 
aspect. We moeten Nederland 
leefbaar houden. Hoe? Door 
bijvoorbeeld een generatiepact 
te sluiten, zoals dat nu in de 
cao-Metaal & Techniek is af-
gesproken. Vervang oud door 
jong. De ouderen gaan minder 
werken en kunnen zo fit de 
eindstreep halen en de jonkies 
vinden werk. In de Metaal & 
Techniek levert dat zo’n 2000 
banen op, dus dat scheelt een 
slok op een borrel. 
Het pensioendossier vind ik 
ook erg belangrijk. We hebben 
het op een na beste stelsel 
ter wereld. Waarom zou je dat 
willen veranderen? De huidige 
collectiviteit moeten we als 
bond koesteren. Geen persoon-
lijke potjes! Als je straks een 

verkeerde keuze maakt, sta je 
op het eind met lege handen. 
De materie is zo ingewikkeld, 
de gewone arbeider snapt daar 
niks meer van. Als FNV zullen 
we helder en duidelijk moeten 
aangeven waar wij voorstaan 
en dit in jip-en-janneketaal aan 
onze leden uitleggen. 
De gemeenteraadsverkiezin-
gen komen er maart volgend 
jaar aan. Daar moeten we 
echt mee aan de slag: via 
Lokaal FNV stevige invloed 
uitoefenen op partijen zodat 
gemeenten een socialer beleid 
gaan voeren! 
We moeten meer smoel tonen. 
Een geduchte en strijdbare 
tegenmacht zijn tegen het 
neoliberalisme. Een vakbond 
die herkenbaar is voor zijn le-
den, eentje waarmee rekening  
gehouden moet worden.
Dat zijn we aan onze
achterban verplicht!’

Jos Broeren (61) is werkvoorbereider 
bij Strukton Worksphere en zit in het 
ledenparlement voor de sector Metaal.

NIEUW BESTUUR FNV

JAAROPGAVE VAKBONDSCONTRIBUTIE 

LAAT GEEN GELD LIGGEN!
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Het nieuwe bestuur van de FNV is onlangs voor vier jaar gekozen. 
Maak met ze kennis op www.fnv.nl/bestuur 

JOS
VAN HET LEDEN

PARLEMENT
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Beide bestuurders hebben een 
groot hart voor zelfstandigen. Jan 
werkt sinds vier jaar als software in-
genieur bij MaxGrip in Utrecht. Hij 
ontwikkelt software voor grote be-
drijven als Tata Steel en Heineken. 
Zijn programma’s berekenen het 
risico dat apparatuur kapot gaat en 
voorkomen daarmee milieuram-
pen. Richard heeft een eenmans-
zaak met een boerencamping, een 
agrarisch bedrijf, een winterstalling 
voor caravans en boten en een 
bed & breakfast in het Noord-Hol-
landse Julianadorp, vlakbij Den 
Helder.‘We werken als een tandem,’ 
vertelt Richard. ‘Hebben niet echt 
een strakke verdeling in wie van 
ons wat doet. En als algemeen 
bestuurders zijn we ook gewoon 
kaderleden,’ gaat hij verder. ‘Net 
zoals al die andere mensen die zich 
voor de bond inzetten. Alleen zijn 
wij actief in het Algemeen Bestuur 
van de bond.’ 
 
INVLOED 
Beide zzp-vertegenwoordigers 
zijn al een aantal jaren betrokken 
bij de FNV. Jan: ‘Een jaar of  vijf 
inmiddels. Toen ik na m’n opleiding 

ging werken, wilde ik ook vrijwilli-
gerswerk gaan doen. Ik oriënteerde 
me via Google en kwam FNV Jong 
tegen, waar ze mensen zochten. 

Dat paste goed bij me en ik besloot 
me daarvoor in te zetten. Ik ben 
daar heel actief geworden en zat in 
het bestuur. Na FNV Jong wilde ik 
een stapje terug doen. Wel bleef ik 
als extern deskundige op jongeren-
gebied bij het Ledenparlement en 

Jan Ruijtenberg (30) en Richard de 
Graaf (40) zijn verantwoordelijk voor de 
portefeuille zelfstandigen in het nieuwe 
Algemeen Bestuur van de FNV. 

TEKST & FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

bleef ik actief in de sectorraad van 
FNV Jong.’ Richard kende de FNV al 
vanuit zijn kaderwerk in de Leden-
raad van FNV Zelfstandigen. Ook is 
hij actief binnen de ledenraad van 
een grote landelijke uitvaartcoöpe-
ratie (Dela) en was hij vicevoorzitter 
van de commissie Verkiezingen 
Voordrachten. 
‘Ik wil dat de FNV ook opkomt voor 
de honderdduizend zzp’ers die er 
de afgelopen jaren in Nederland bij 
zijn gekomen omdat ze gedwon-
gen zijn ontslagen,’ zegt hij. ‘Als 
we daar in de vakbond niets mee 
doen, verliezen we niet alleen het 
gevecht om vaste banen, maar ook 
de strijd om eerlijk werk’.
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JAN RUIJTENBERG EN RICHARD DE GRAAF ZITTEN IN HET ALGEMEEN BESTUUR VAN DE FNV

JAN RUIJTENBERG IS SOFTWARE-INGENIEUR EN ONTWIKKELT 
SOFTWARE VOOR ONDER MEER HEINEKEN EN TATA STEEL.

RICHARD DE GRAAF HEEFT EEN 
EENMANSZAAK MET ONDER 
MEER EEN BOERENCAMPING.

‘Als algemeen 
bestuurders zijn 
we ook gewoon 
kaderleden.’ 

DE PORTEFEUILLEHOUDERS 
ZELFSTANDIGEN IN HET 
ALGEMEEN BESTUUR VAN DE FNV



VERKIEZING 
De verkiezing voor het Algemeen 
Bestuur bestond uit een voor-
dracht, een sollicitatiegesprek 
en de verkiezing zelf. Dat leverde 
een Algemeen Bestuur op van 17 
mensen, waarvan 7 mensen - zoals 
Han Busker en Mariëtte Patijn - dat 
als dagelijks bestuurder doen. Zij 
houden zich vooral bezig met de 
uitvoering. De andere 10 bestuurs-
leden doen het FNV-werk naast 
hun reguliere baan.  
‘Maar we zijn met z’n 17’en verant-
woordelijk voor de FNV, van A tot Z, 
van financiën tot het pensioendos-
sier,’ vertelt Jan. 
 
VERSCHILLENDE TAKEN 
De tien algemeen bestuurders 
hebben de sectoren van de FNV 
verdeeld en hebben alle tien een 
duo- functie. Op iedere sector zit-
ten minstens twee of drie mensen, 
zodat je met elkaar kunt overleg-
gen. Zo heeft Jan naast de porte-
feuille Zelfstandigen ook Jong als 
portefeuille en is Richard behalve 
voor Zelfstandigen ook actief voor 
Handel en Agrarisch.  
‘Als bestuurslid hebben we een 
“voelsprietfunctie”: we signaleren 
onder leden in onze sectoren. Het 
idee daarachter is dat je je niet 

focust op één sector, maar breder 
kijkt,’ legt Jan uit. ‘Wat speelt er 
in de sector, wat zijn de moeilijk-
heden, en dat vertalen naar de 
bestuurstafel. Maar ook andersom: 
bestuurszaken vertalen naar leden, 
zodat zij niet verrast worden’.
De echte discussie tussen sectoren 
vindt plaats in het Ledenparlement, 
daar wordt vanuit de sector naar 
het brede geheel gekeken.
 
AOV VOOR ZZP’ERS 
Richard: ‘Een onderwerp waar we 
ons op dit moment mee bezig hou-
den is de arbeidsongeschiktheids-
verzekering (AOV) voor zzp’ers. We 
vinden het heel belangrijk dat daar 
een goede vorm voor komt. Dat is 
best een ingewikkeld onderwerp, 
want de club zelfstandigen is geen 
homogene groep. Je kunt een schil-
der of timmerman zonder spaar-
rekening niet vergelijken met een 
architect die in een koopwoning 
woont en een goede spaarpolis 
heeft.’ 
Volgens Richard en Jan moet er een 
sociaal vangnet komen voor alle 
werkenden, inclusief de zzp’ers.
 
ZELFSTANDIGENAFTREK 
Ook het behoud van de zelfstandi-
genaftrek, belangrijk voor heel veel 
zzp’ers, is een punt van aandacht: 
‘Binnen de FNV wordt er best 
uiteenlopend gedacht over hoe 
om te gaan met de zelfstandigen-

aftrek,’ legt Richard uit. ‘Men denkt 
dan bijvoorbeeld dat het voor 
oneerlijke concurrentie zorgt. Het is 
heel goed om daar binnen de FNV 
over van gedachten te wisselen. 
Als we willen dat zzp’ers een goed 
pensioen opbouwen en verzekerd 

zijn tegen arbeidsongeschiktheid, 
schaf dan ook niet tegelijkertijd de 
zelfstandigenaftrek af. Het is juist 
een regeling die heel belangrijk is 
voor mensen met weinig inkomen: 
het helpt hen het hoofd boven 
water te houden. Laten we eerst de 
problemen oplossen voor de hon-
derdduizenden zzp’ers zonder pen-
sioen en AOV en daarna kijken hoe 
we de zelfstandigenaftrek kunnen 
moderniseren. Dat is wat anders 
dan afschaffen. Het uitgangspunt 
van het FNV-bestuur is dat de 
tarieven voor zelfstandigen in veel 
gevallen hoger moeten, zodat 
zzp’ers zich ook kunnen verzekeren 
en het tegelijkertijd aantrekkelij-
ker wordt om mensen in dienst te 
nemen. Een opdrachtgever moet 
geen financieel voordeel hebben, 
omdat de zelfstandige die het 
werk uitvoert geen pensioenplan 
en AOV-verzekering met goede 
dekking kan betalen.’ 

MEERJARENBELEID 
Ook Jan wil graag iets bereiken in 
de aankomende vier jaar: ‘Ik werd 
heel blij van het nieuwe meer-
jarenbeleid van de FNV. Daarin 
staat een goed, positief en op de 
toekomstgericht verhaal, waarvan 
ik dacht ‘dit is mijn FNV’. Dat sprak 
me enorm aan en op basis daarvan 
heb ik heb heel bewust voor een 
functie in het AB gekozen. Er komt 
bijvoorbeeld een Expertisecentrum 
Zelfstandigen (ECZ),’ legt Richard 
uit. ‘De investering daarin is een 
positief gevolg van de fusie tussen 
Zelfstandigen en de FNV. Met het 
ECZ krijgen zelfstandigen een 
goede plek binnen de FNV. Het 
is echter de grootste uitdaging 
om als FNV meer leden te krijgen, 
zowel onder mensen met een vaste 
baan, als mensen met een flexibel 
contract en zzp’ers. Er zijn teveel 
werkenden op dit moment niet 
aangesloten bij een vakbond, daar 
moet verandering in komen.’ 
 
BOOT GEMIST 
Volgens Jan bestaat het gevaar 
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INTERVIEWINTERVIEW

JAN: ‘WE MOETEN ONS ALS FNV 
VEEL MEER OPENSTELLEN VOOR 
ZELFSTANDIGEN.’

RICHARD: ‘WE VINDEN HET HEEL BELANGRIJK DAT ER EEN GOEDE 
VORM VOOR EEN AOV VOOR ZELFSTANDIGEN KOMT.’ 

‘Met het ECZ 
krijgen zzp’ers 
een goede plek 
binnen de FNV’



VOOR JEZELF 
OPKOMEN
Jan gelooft in de FNV en in de 
samenwerking waarmee je 
dingen voor elkaar krijgt die je 
in je eentje niet lukken: ‘Daar 
horen altijd compromissen bij, 
maar de initiatieven die ik nu al 
bij zelfstandigen zie opkomen, 
zoals coöperaties en brood-
fondsen, vind ik super! Als 
FNV kun je daarin ook zoveel 
doen. Ik geloof er heilig in dat 
het goed is om voor jezelf op 
te komen. Ongeacht of je een 
contract hebt of zelfstandige 
bent. We trekken aan de bel als 
dat nodig is, en zorgen dat die 

bel gaat klingelen en dat er ac-
ties of maatregelen genomen 
worden. Als je nooit voor jezelf 
een vuist maakt, dan word je 
uiteindelijk weggedrukt.’
Beide nieuwe AB-leden zijn het 
eens over dat de FNV er moet 
zijn waar de mensen de bond 
het hardst nodig hebben. Jan: 
‘Dat geldt voor zelfstandigen 
en dat geldt voor jongeren; 
daarin moet je de slag maken, 
innovatief zijn en mensen 
aanspreken op hoe ze graag 
aangesproken willen worden. 
Daar ligt ook de kracht van de 
FNV, omdat we het doen met 
mensen die uit die sectoren 
komen en die taal kennen.’

GOEDE WET- 
EN  
REGELGEVING
Goede wet- en regelgeving 
Ook het Europese Mededin-
gingsrecht en het Nederlandse 
pensioenstelsel zijn belangrij-
ke onderwerpen voor het AB. 
Richard: ‘Nederland is geen 
eiland, we zijn economisch 
met elkaar verbonden binnen 
Europa en daarbuiten. Voor 
zelfstandigen is het in dat 
opzicht heel belangrijk dat er 
goede wet- en regelgeving 
is, zodat je als zelfstandige 
op een fatsoenlijke manier je 
boterham kunt verdienen. Het 
geweldige van de FNV is dat 
we een enorme infrastructuur 

hebben: in elke stad hebben 
we wel een vakbondshuis 
waar mensen elkaar kunnen 
ontmoeten; met actieve leden 
met wie andere leden en 
niet-leden in gesprek kunnen,’ 
vult Jan aan. ‘Daar zullen we de 
komende jaren echt op moeten 
gaan inzetten. Als we dat meer 
en duidelijker uitdragen dan zit 
het wel goed met de FNV in de 
toekomst.’

dat de FNV de boot mist als het 
om de Zelfstandigen gaat. Ook 
volgens hem is het ECZ daarom 
een heel goed idee. Jan: ‘Er zijn 
zo’n 1 miljoen zzp’ers in Nederland, 
en daar moeten we ons als FNV 
veel meer voor openstellen. We 
zijn daarin op de goede weg, maar 
hebben in het verleden te vaak de 
tegenstelling gezocht. Ook nu zijn 
er nog veel mensen binnen de FNV 
die zelfstandigen als werkgevers 

zien en dat ergert me enorm. Ik 
vind dat het een groep is waar-
voor binnen de FNV juist heel veel 
kansen liggen. Juist zelfstandigen 
kunnen heel veel hebben aan een 
bond. Want omdat het allemaal 
eenpitters zijn, heb je heel veel 
aan collectiviteit en zaken die een 
bond collectief voor je kan doen. 
Ik zie daarin enorm veel potentie. 
Hogere tarieven voor zelfstandigen 
hebben daarin een prioriteit als het 
aan mij ligt.’ 
 
TOEKOMST 
‘Bonden zijn belangrijk in Neder-
land en in onze economie,’ zegt 
Richard. ‘Alleen moet zich dat 
weer gaan vertalen naar leden-
groei, dat is de grote uitdaging. 
Ik zie daar kansen, zeker nu meer 
zelfstandigen zich aansluiten bij 
de FNV. Bij ons leer je ook andere 
ondernemers kennen van wie je 
iets op kunt steken. Zo zullen we 
in de regionale vakbondshuizen in 
de aankomende jaren meer voor 
zelfstandigen gaan organiseren: 
informatieavonden, digitale bijeen-
komsten, fora, netwerkbijeenkom-
sten en ledenbijeenkomsten waar 
ook niet-leden welkom zijn.’
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HET MEERJARENBELEID is het beleid waar de FNV de aanko-
mende vier jaar op focust. Je vindt het op www.fnv.nl.

‘We moeten 
ons meer 
openstellen voor 
zelfstandigen’



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

WORD LID VAN DE FNV!

Achternaam en voorletters m/v

Naam bedrijf

Voornaam

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Functie

Land

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

In dienst bij werkgever

Gepensioneerd 

Student/scholier

Zelfstandige/zzp-er

Niet werkend

PERSOONSGEGEVENS

JA, IK WORD LID VAN DE FNV !

(WERK)SITUATIE

IBAN-nummer

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

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

Datum

Handtekening

BETALINGSGEGEVENS

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

OPSTUREN

Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemene - 
voor waarden voor de actuele versie. We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te  
kunnen geven aan het lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen. 
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NU DE EERSTE 4 MAANDEN 25 EURO.  
KIJK VOOR DE REGULIERE CONTRIBUTIE

BEDRAGEN OP FNV.NL/LIDWORDEN

DE VOORDELEN VAN HET FNV LIDMAATSCHAP
• Samen sta je sterker voor gewoon goed werk
• Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten
• Invloed op je arbeidsvoorwaarden
• 4x per jaar het FNV Magazine

• Gratis juridisch-, loopbaan- en belastingadvies
• Korting met je ledenpas bij o.a. KwikFit, Kras en Greenchoice 
• Korting en exclusieve zorgpakketten bij Zorgcollectief FNV/Menzis 
• Korting op aanvullende rechtsbijstandsverzekering van Proteq

17136_fnvmagazines_zwn_215x274.indd   1 15-08-17   12:19



ACHTERGROND

‘Leuker kunnen we het niet maken, 
makkelijker ook niet’. Dat is wat 
in me opkomt als ik denk aan de 
Belastingdienst in combinatie met 
reiskostendeclaraties.  
 
Het is een enorm vreemde admi-
nistratieve kronkel, die gaat om het 
declareren van de reiskosten die ik 
maak bij mijn opdrachtgever.  
 
EERLIJK 
Mijn opdrachtgevers betalen mijn 
reiskosten. Een simpele afspraak 
die werkt voor beide partijen. Ik 
reis ergens heen met het OV. Ik 
laat mijn opdrachtgever weten 
wat dat kost, bijvoorbeeld via een 
declaratieformulier, en zij betalen 
mijn reiskosten. Niks meer en niks 
minder. Simpel, helder en goed 
herkenbaar in je administratie. 
Kost mijn reis bijvoorbeeld € 18,15, 
dan geef ik dit door en ontvang € 
18,15 terug. Ik maak dus geen winst 
op mijn reis en ook geen verlies. 
Het is heel eerlijk. Het betreft 
de echte reiskosten. Makkelijk 
aantoonbaar door een uitdraai van 
mijn OV-chipkaart op te sturen. 
Maar was het maar zo simpel!  
 
OP DE FACTUUR
Want hoe zou het moeten, als je 
het netjes volgens administra-
tief-fiscale regels wilt doen? Dan 
horen de reiskosten op een factuur 
en niet op een declaratieformu-
lier. En op een factuur hoort btw. 

Btw breng je in rekening aan je 
opdrachtgever, bij mijn werkzaam-
heden meestal 21%. En btw is 
aftrekbaar als voorbelasting (6%. 
Ja, dat is dus een ander percentage 
als die 21%). Diezelfde reiskosten 
uit het voorbeeld van € 18,15 
duiken dan opeens als volgt op de 
factuur op:  

Kosten excl. btw: € 17,12 
Btw 21%: € 3,60 
Kosten incl. btw: € 20,72 
De € 18,15 is nergens meer te be-
kennen. Leg dat maar eens uit.  
 
De doorsnee boekhouder of admi-
nistratief medewerker snapt daar 
niks meer van. ‘Ik moest Karin toch 
haar reiskosten vergoeden?’, hoor 
ik ze al denken. ‘Ze stuurt me een 
OV-chipkaart uitdraai van € 18,15 
en wil opeens € 20,72 van ons 
krijgen. Hoe zit dat?’ 
 
OV-CHIPKAART
Nu kan ik dat wel uitleggen, want 
ik heb me ondertussen in het 
onderwerp verdiept. Ik kan wijzen 
op de manier waarop de OV-chip-
kaart uitdraai is opgesteld. Een 
uitdraai waarop vermeld staat: “Dit 
overzicht voldoet aan de eisen van 
de Belastingdienst”, maar waarop 
desondanks geen btw-percentage 
is terug te vinden. Je moet dus zelf 
ontdekken dat openbaar vervoer 
valt onder het btw-tarief van 6%. 
Dus dat het ontbreken van btw 

Belastingdienst, vereenvoudig alsjeblieft de reiskostendeclaraties. Want 
ik weet dat jullie het niet leuker kunnen maken, maar blijkbaar makkelijker 
ook niet. En goed uit te leggen aan derden is het al helemaal niet. Maak het 
eenvoudiger!

op de uitdraai (het bonnetje) niet 
betekent dat je geen btw hoeft in 
te voeren in je boekhouding. Dat 
is die 6% voorbelasting, waardoor 
mijn reiskosten uit het voorbeeld 
ineens geen € 18,15, maar € 17,12 
zijn. 
Ik kan het ook uitleggen door 
te verwijzen naar specialistische 
internetpagina’s die ingaan op de 
btw-berekening in deze situatie en 
waar het heen en weer gegoochel 
met percentages wordt toegelicht. 
Zo heb ik al eens een pagina uit 
een fiscaal-administratief magazine 
ingescand en meegestuurd met 
mijn factuur.  
 
SIMPELER 
Beste Belastingdienst, kan dit nu 
niet simpeler? Waarom kan ik niet 
gewoon mijn reiskosten declareren 

bij een opdrachtgever ‘just as it is’? 
Zonder dat ik eerst mijn reken-
machine tevoorschijn moet halen 
om een paar dubbeltjes achter de 
komma uit te rekenen. Hoe fijn is 
het niet voor de medewerker die 
mijn declaratie of factuur verwerkt, 
om in één oogopslag te kunnen 
zien dat het bedrag aan reiskosten 
ook het bedrag is dat ik terugvraag. 
Als kleine zzp’er zie ik hier grote 
kansen voor administratieve lasten-
verlichting. 
 
Beste Belastingdienst, maak 
lastenverlichting voor de zzp’er 
mogelijk door een vereenvoudi-
ging van reiskostendeclaraties. Bij 
de OV-chipkaart kunnen ze het al. 
Daar denken ze in hun uitdraaien 
niet aan de btw. Nu u nog.
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TEKST: KARIN VAN DEN BOSCH  FOTO: DE SCHRIJFFABRIEK

OV-KOSTEN DECLAREREN BIJ 
JE OPDRACHTGEVER



De helpdesk van FNV Zelfstandigen krijgt 
dagelijks veel vragen van leden. In deze 
rubriek zetten we de meestgestelde 
vragen voor je op een rij. Deze keer faq’s 
over de Wet DBA en acquisitiefraude.

TEKST EN FOTO: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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VEELGESTELDE VRAGEN OVER DE 
WET DBA EN ACQUISITIEFRAUDE



MIJN OPDRACHTGEVER 
WIL EEN 
MODELOVEREENKOMST, 
WAAR LET IK OP? 
Kijk eerst of je een geschikt model 
op de website van de Belasting-
dienst kunt vinden. Bekijk in het 
model of de geel gearceerde kern-
bepalingen niet zijn aangepast. 
Kun je je vinden in de gemaakte 
afspraken? De andere artikelen 
staan niet vast, maar zijn bespreek-
baar voor beide partijen en kunnen 
naar wens aangepast worden. 
 
MAG IK OOK EEN GEWONE 
OVEREENKOMST VAN 
OPDRACHT GEBRUIKEN? 
Jazeker, een modelovereenkomst is 
niet verplicht. Voor beide overeen-
komsten geldt overigens dat je 
deze kunt laten toetsen door onze 
juridische afdeling. Neem daar-
voor even telefonisch contact op, 
zodat je weet wat wij van je nodig 
hebben om je van advies te kunnen 
voorzien.  
 
WAT BETEKENT UITSTEL 
TOT 1 JULI 2018? 
Dit betekent dat opdrachtgevers 
geen boetes of naheffingen krijgen, 
als achteraf blijkt dat er sprake was 
van een dienstbetrekking. Dit geldt 
echter niet als je bewust hebt geko-
zen voor deze (schijnzelfstandige-) 
constructie. 
 
HOE VOORKOM IK EEN 
ARBEIDSOVEREENKOMST?  
Als je wil voorkomen dat de Be-
lastingdienst achteraf alsnog zegt 
dat er sprake is van een arbeids-
overeenkomst of van een fictieve 

arbeidsrelatie, dan moet je ervoor 
zorgen dat je voorkomt dat de om-
standigheden lijken op die van een 
arbeidsovereenkomst. Als je werkt 
met een door de Belastingdienst 
goedgekeurde overeenkomst, 
moet je dus ook precies zo werken 
als je in die overeenkomst hebt 
afgesproken. 
 
WAT IS 
ACQUISITIEFRAUDE? 
Kort gezegd: als je als ondernemer 
lastiggevallen wordt met onge-
vraagde telefoontjes of er spook-
facturen op de deurmat vallen. 
 
HOE HERKEN JE 
ACQUISITIEFRAUDE?  
Je wordt gebeld en er wordt 
gevraagd of je bijvoorbeeld je 
bedrijfsgegevens in een gidsje 
opgenomen wil hebben. Of  je ont-
vangt een spookfactuur die je doet 
laten geloven dat er sprake is van 
een verlenging van iets dat eerder 
afgesloten zou zijn, terwijl je daar 
geen weet van hebt. 
 
IS ER EEN CONTRACT 
GESLOTEN? 
Wanneer je telefonisch wordt bena-
derd, word je bestookt met allerlei 
vragen en voor je het weet heb je 
alle vragen met ja beantwoord. 
Zeker als er voor de bewijslast ak-
koord wordt gevraagd een bandje 
op te nemen. Ze benaderen je niet 
als natuurlijk persoonlijk maar de 
aanbieder spreekt je aan voor een 
contract met je bedrijf. Je dient er 
rekening mee te houden dat het 
dan gaat om business to business 
en niet om consumentenrecht. Er is 

dus wettelijk een contract gesloten, 
maar via een misleidende manier 
aan je opgedrongen. 
 
WANNEER IS ER SPRAKE 
VAN MISLEIDING? 
De aanbieder die je telefonisch te 
woord staat, of je een spookfactuur 
stuurt, verzuimt essentiële infor-
matie te geven, houdt informatie 
verborgen of presenteert informa-
tie onduidelijk of onbegrijpelijk. 
Ook is sprake van misleiding, als de 
informatie dubbelzinnig is, of (te) 
laat wordt gegeven en als de aan-
bieder het commerciële oogmerk 
niet laat blijken. 
 
WAAROM HEB JE MEER 
INFORMATIE NODIG? 
Die heb je nodig om goed af te 
kunnen wegen, of je de aangebo-
den overeenkomst wenst aan te 
gaan. Dit speelt als je een beslissing 
hebt genomen die je niet had 
genomen wanneer je alle essenti-
ele informatie wél had gekregen. 
Als de aanbieder transparant was 
geweest had je de overeenkomst 
niet gesloten. 
 
MOET IK DE FACTUUR 
GELIJK BETALEN? 
Wij adviseren je de factuur niet 
te betalen. Meld de kwestie met 
spoed bij de juridische afdeling van 
FNV Zelfstandigen. Wij kunnen dan 
bekijken of we het tij kunnen keren. 
 
VRAGEN? JE KUNT DE 
HELPDESK BEREIKEN VIA: 
088 099 7010.
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QUOTES & POST VAN LEDEN

Graag wil ik even reageren op FNV Magazine 2 
(blz. 7) over wat Bjorn Riepen zegt.
Ziek word ik van al die mensen die neerkijken op 
mensen die schoffelen.
• Schoffelen is ook werk!
• Onkruid komt altijd weer
• Bloedheet in de zomer, nat in najaar
• Men vindt het werk voor ‘gevangenen’, 

‘werkstraf’, ‘mensen met beperking’
• Maar het moet wel gebeuren, en goed.
Makkelijk hoor, om het werk van anderen zo 
onderuit ‘te schoffelen’.
Groet van vrouw van een schoffelaar

SCHOFFELEN

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.REACTIES

De 7 miljoen werknemers in 
Nederland verrichten jaarlijks 
voor ruim 20 miljard euro aan 
onbetaald overwerk, zo blijkt uit 
onderzoek van TNO in opdracht 
van de FNV. Als je dit zou 
omzetten naar betaald werk, dan 
levert dat bijna 300.000 extra 
fulltime banen op. Daarmee is de 
officiële werkloosheid in één klap 
voor meer dan de helft opgelost.

REACTIE MIRIAM KAPER
Heb dit ook ooit bij een 
werkgever gehad: koffie- en 
theepauzes doorwerken en het 
liefst nog langer. Bij jullie FNV 
aangeklopt maar jullie doen hier 
niets aan. Je hebt het allemaal 
maar te accepteren anders ben je 
niet ‘flexibel’. Heel leuk dat jullie 
dan ook dit artikel plaatsen maar 
help je leden er dan ook mee als 
ze ertoe gedwongen worden.

REACTIE ANAND NABI
Ik weet niet hoe lang geleden 
dat bij jou is gebeurd en in welke 
sector, maar ik kan je wel zeggen 
dat ik in de schoonmaak werk en 
we hadden hetzelfde probleem. 
Maar samen met de collega’s 
en ondersteuning van de bond 
is het wel goed gekomen. Mijn 
advies aan u is altijd samen met 
je collega’s aanpakken en niet 
alleen.

ONBETAALD 
OVERWERK

@FNV 
Nieuw kabinet moet AOW-
leeftijd meteen bevriezen 
#eerlijkstoppenmet werken

@roel_berghuis
Sluiten 5 kolencentrales leidt 
tot verlies 2800 banen

@FNV
Zangeres Marga Bult heeft 
een zwak voor defensie 
en roept op: steun het 
defensiepersoneel, teken 
de petitie! http://www.
defensiepersoneelinactie.nl

In 2011 zijn er afspraken gemaakt 
met de (onbetrouwbare) regering 
om mensen die zwaar werk doen 
te ontzien in verband met de AOW. 
Mijn vraag is: wat doet de bond 
eraan? Wij zijn nu in 2017 en er is 
niets maar dan ook niets gedaan 
om deze groep mensen te ontzien. 
Wij betalen contributie, dus hoog 
tijd om actie te voeren voor het 
te laat is. Ben zelf met mijn 49ste 
arbeidsjaar bezig en weet nu al dat 
ik de eindstreep niet haal.
A. DE VRIES

De FNV spreekt vaak over flexibele 
AOW. Is het niet verstandig om te 
praten over een maximaal aantal 
dienstjaren, bijvoorbeeld 45 
jaar? Deze mensen hebben toch 
voldoende gewerkt en hebben 
hun bijdrage geleverd aan de 
maatschappij.
GEERT BLAAUW

AOW

AOW (2)
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Een luchtige post tussendoor :-)  
Er zijn vast wel speciale ex-
collega’s die het werk leuker 
maakten en die je mist.
Danielle Thiel-Goldhorn, mijn 
lijstje zou wel heel lang worden 
... zo’n leuke tijd gehad en 
verschrikkelijk veel gelachen.
Ummu Uçar-Yaman, Yvette 
Cammaert-Klaar, je werkte maar  
1 dag, maar maakte heel mijn 
week goed! Altijd lachen met jou.
Yvette Cammaert-Klaar, aghhh 
zo lief! Jij bent een topper en ooit 
werken we vast weer eens samen.

EX-COLLEGA’S

Wanneer meld je je ziek? Bij een slechte nacht? 
Een verkoudheid? Bij buikpijn of pas bij 40 
graden koorts? Een Amerikaanse werknemer 
deed dat vanwege haar mentale gezondheid. 
Mag dat wel? 
 
REACTIE HEIDI SCHRAMA
Je mag je toch pas ziek melden als je 
werkgever het goed vindt?!

FNV Vakbond 
Hallo Heidi, je mag je ziek melden als jij van 
oordeel bent dat je ziek bent. Je hoeft hier 
geen toestemming van de werkgever voor 
te hebben. Het is wel van belang om je aan 
het verzuimprotocol van jullie organisatie te 
houden! Ook kan het zijn dat er een afspraak 
wordt gemaakt bij de bedrijfsarts.

REACTIE MONIQUE TIJSSEN
Mijn man’s werkgever dreigt met ontslag 
omdat hij vindt dat mijn man niet ziek is.

FNV Vakbond
Hallo Monique, dat kan niet de bedoeling zijn, 
kan je aan ons in een PB vertellen wat er 
precies aan de hand is? Dan kunnen wij daar 
advies over geven.

ZIEK MELDEN@SeniorenR 
#FNV: ‘Prioriteit voor 
nieuw #kabinet om 
#ouderenzorg weer 
op peil brengen’ 
#ouderen #zorg 
#zorgnieuws

@FNV 
Winstgevend #KLM 
moet investeren in 
medewerkers. Goed 
moment terugkeer 
extra cabinemdw 
internationale 
vluchten.
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Naar aanleiding van het laatste 
FNV Magazine wil ik toch een 
kanttekening plaatsen. Al jaren 
wordt er door de leden aan de 
bond gevraagd om een goed 
politiek advies te verstrekken. 
Geheid antwoord is dan: dit doen 
we niet, we zijn geen politieke 
partij, we stellen ons neutraal op 
tegenover de landelijke politiek.
Des te meer verwondert het mij 
dat er een paginagroot artikel 
in het FNV Magazine staat over 
een kandidaat van de PvdA. Dit 
vind ik misleidende informatie 
zeker tegenover andere partijen 
die dit voorrecht niet krijgen. 
Mijn verzoek is om met dit soort  
voorkeursbehandelingen te 
stoppen.
JAN SEBREGTS

Ik vind het niet zo handig om een 
blauwe pagina te gebruiken bij de 
puzzel. Je kunt het slecht lezen. 
Zeker voor mensen die al niet zo 
goed meer zien.
C. DE LANGE

Naschrift: we hebben het aangepast, 
zodat het nu hopelijk beter leesbaar is.

PvdA

PUZZEL



Als duurzame energieleverancier levert Greenchoice groene stroom en bosgecompenseerd gas. Speciaal voor 
FNV-leden hebben we een scherp aanbod. En we gaan verder dan dat. Wij helpen u met besparen én uw eigen 
energie op te wekken. Ontdek het voordeel van groene energie van Greenchoice op www.greenchoice.nl/fnv. 
Meer dan 16.000 leden gingen u voor!

 Écht groene stroom uit Nederland & bosgecompenseerd gas.
 Een blijvend scherp tarief, elk jaar weer. 
 Eenvoudig en kosteloos overstappen, Greenchoice regelt het voor u.
 Makkelijk zelf online uw energiezaken inzien en regelen (incl. gratis app).
 Service van de klantvriendelijkste energieleverancier 2015 én 2016.

Al klant van Greenchoice? Geen probleem. Ook u kunt profi teren van dit aanbod!

20170810_GC FNV advertentie 215x274_def.indd   1 10-08-17    11:04
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HORIZONTAAL
 1 vriend - 8 bergbeklimmer - 15 inwoner van 
Nieuw-Guinea - 16 hoofdstad van Bulgarije - 17 
eindoordeel - 19 spil - 20 in algehele rust zijn - 
22 woestijn in Afrika - 24 langspeelplaat (afk.) 
- 25 atmosfeer (afk.) - 27 slaginstrument - 29 
muziekinstrument - 30 zuivelproduct - 31 snoer - 33 
zangnoot - 34 tuinafscheiding - 36 lectori salutem 
(afk.) - 37 deel van een been - 38 kennen - 40 
zenuwziekte - 43 plaats in Toscane - 44 rivier in 
Kenia - 46 Israëlische havenstad - 47 vaartuig - 48 
zwartsel - 50 muziekinstrument - 53 verstand - 55 
onbepaald voornaamwoord - 56 halve kilogram - 57 
made - 59 grappenmaker - 60 gymnast - 61 bewoner 
van Klein-Azië - 62 wilde haver - 64 buitenstaander 
- 66 vakantieverblijf - 67 afrastering - 69 plaats 
- 71 deel van een been - 74 grove den (Eng.) - 75 
jongensnaam - 77 Frederik van ….. - 78 agave - 80 
drie (Eng.) - 82 gebrek - 84 glassoort - 86 lijn, streek 
- 87 familielid - 88 plaats in Noord- Brabant - 89 
loofboom - 91 wijze waarop iets gesneden is - 92 
plaats in Flevoland - 93 godshuis - 95 wond - 97 
behoeftig - 98 landbouwwerktuig - 99 Zwitserse 
bondsstaat - 101 wilde kat - 103 barium (afk.) - 104 
gegraven waterloop - 106 ooruil - 107 vroegere 
Amerikaanse president - 109 muzikale compositie - 
110 varkensvoer.

VERTICAAL
1 balspel - 2 arbeiderspers (afk.) - 3 bosplantje - 4 
verharde huid - 5 plaats in Fryslân - 6 adem - 7 
Spaanse titel - 8 verhoogde toon - 9 gemeen - 10 
Nederlandse detectiveschrijver - 11 plaats in 
Drente - 12 meisjesnaam - 13 stannum (afk.) - 
14 heffen, lichten - 15 insect - 18 gesprongen 
bloedvat - 21 knorhaan - 23 golfterm - 26 vechten 
- 28 toestemming - 30 lichaamsdelen - 32 Spaans 
automerk - 34 vel - 35 doelpunt - 37 telwoord - 39 
nomen nescio (afk.) - 41 vliegtuigtype - 42 stagnatie 
- 43 Sierra Leone (afk.) - 45 zedeloos - 47 uitbouw 
aan een huis - 49 Russisch gebergte - 51 plaats in 
Drenthe - 52 plaats in België - 54 delen van de week 
- 56 bierglas - 58 modegek - 62 medicijnwinkel - 63 
trottoir voor een café - 65 voortdurend - 67 na dit 
moment - 68 Santa Claus - 70 fris, matig koud - 72 
water bij Groningen - 73 lichaamsdeel - 74 poets - 
76 water in Fryslân - 79 lectori salutem (afk.) - 81 
vliegtuigloods - 82 jongensnaam - 83 ooit - 85 
luchtkussen (Eng.) - 87 plaats in Limburg - 90 
godsdienstige groep - 93 zuivelproduct - 94 verblijf 
van vogels - 95 voorgerecht - 96 Engelse titel - 99 
hoofddeksel - 100 ontkenning - 101 woud - 102 
scheepstouw - 105 achter - 108 met name (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 
2-2017 was TRANSITIE.

WINNAARS
€ 100: E.M. Pouls in Dedemsvaart; 
€ 75: A. vd Broek in Breda en G. Poppes 
in Amsterdam; € 50: A. Berkenbosch in 
Steenwijk, P. Verschut in Den Haag en 

P.A. Couwenhoven in Nieuwe Niedorp.

Stuur de oplossing van deze 
kruiswoordpuzzel op een kaart of 
briefkaart (niet in een envelop) voor 
1 oktober naar Redactie FNV, 
Postbus 9208, 3506 GE Utrecht 
met vermelding van je 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.
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PROFITEER VAN AANTREKKELIJKE KORTINGEN MET LEDENVOORDEEL VAN FNV ZELFSTANDIGEN

TIJDELIJK VOORDEEL

Ledenvoordeel van FNV Zelfstandigen geeft je fl inke kortingen op allerlei producten, diensten en uitjes. Door de collectieve inkoop bieden we je 
altijd de beste aanbiedingen voor diensten die je als ondernemer dagelijks gebruikt. Wil je tweewekelijks op de hoogte worden gehouden van 
onze aanbiedingen en kortingen? Abonneer je dan via www.fnvzzp.nl op onze nieuwsbrief. 088 09 10 101 en fnv@inkoopcollectiefvoorzzp.nl.

Ledenvoordeel

Eenvoudig besparen op telefoonkosten
Eenvoudig besparen op je abonnement voor telefoonkosten 
zowel met, als zonder toestel vanaf €11,00 per maand. Je hebt 
keuze uit de providers T-Mobile, Telfort, Vodafone en KPN. Nu 
met verschillende ondernemersvoordelen. Het is mogelijk om uit 
verschillende bundels te kiezen. Werk je veel in het buitenland? 
Kies dan voor onbeperkt bellen, sms’en en data in de EU.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Vanaf 11 € 
p/m een 

abonnement

Voordelige groene energie
Profi teer zakelijk van zeer voordelige energietarieven, ook voor 
thuis! Keuze uit energieleveranciers als GreenChoice, Engie, 
Nederlandse Energie Maatschappij, Eneco, EnergieDirect, Essent 
en veel meer. Als belastingtip geven we je graag mee dat je 
zakelijke deel van je energiecontract aftrekbaar is van de belasting.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Flinke korting 
op 

energie

Optimaliseer je website
Is je website toe aan een opfrisbeurt? Vraag dan de gratis ZZP 
Websitecheck aan. Met Tijdvooreensite heb je makkelijk een 
nieuwe website voor een vast bedrag. Een frisse en moderne 
template, volledig naar je huisstijl ingericht. Dit webdesign is 
ingericht voor de perfecte beleving op mobiel, tablet en desktop 
met optimale SEO-mogelijkheden om hoger in Google te komen.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Gratis 
ZZP 

websitecheck

ZZP AOV bij Centraal Beheer
Als je ziek wordt, of een ongeluk krijgt, dan kun je 
arbeidsongeschikt raken. Je hebt dan langere tijd geen inkomen. 
Om je inkomen te beschermen biedt Centraal Beheer een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). FNV Zelfstandigen 
heeft speciaal voor jou als lid, een afspraak gemaakt met Centraal 
Beheer voor het aanbieden van AOV Verzekeringen.

<Kijk voor meer info op
https://fnvzzp.nl/ledenvoordeel

Korting op je 
AOV 

verzekering
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Knab, de voordeligste bank voor ondernemers
Met Knab Zakelijk krijg je als kleine ondernemer alles wat je 
nodig hebt om je zakelijke betalingsverkeer goed te regelen. Voor 
een vast, laag bedrag per maand. Zonder extra kosten bankier 
je zakelijk voor een vast bedrag per maand van €5,-. Zo heb je 
altijd inzicht in je fi nanciële situatie. Leden van FNV Zelfstandigen 
bankieren de eerste 3 maanden gratis en krijgen de eerste 1000 
transacties gratis!

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

3 maanden 
bankieren en 

1000 
transacties 

gratis

Geef je administratie uit handen
EasyZZP is hét administratiekantoor voor de zzp’er. Voor een 
vast bedrag per maand doet EasyZZP je volledige administratie 
en btw-aangiften, inkomstenbelasting, jaarwerk en VPB. Dit is 
inclusief de online software en app. Daarbovenop krijg je 10% 
ledenkorting als je lid van FNV Zelfstandigen bent. Met EasyZZP 
weet je altijd waar je aan toe bent.

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

10% 
ledenkorting 
op EasyZZP

Printen met korting
Als lid van FNV Zelfstandigen kun je vrijblijvend een account aanmaken 
bij 123inkt.nl. 123inkt.nl is de grootste leverancier van kantoorartikelen 
in Nederland met de scherpste prijs voor o.a. (merk)toners. Via FNV 
Zelfstandigen inkoopcollectief krijg je bovendien een extra korting op alle 
huismerkproducten van 123inkt.nl En al je bestellingen op één factuur en 
rekening bestellen. Vandaag voor 24:00 uur besteld is morgen in huis!

<Kijk voor meer info op
https://fnv.inkoopcollectiefvoorzzp.nl

Korting bij 
123inkt.nl

Het ZZP Pensioen
Als zzp’er heb je - net als ieder ander - recht op AOW als je 
stopt met werken. Maar je bouwt niet automatisch een aanvullend 
pensioen op. Je moet dus zelf voldoende geld voor je oude dag 
sparen of meedoen in een pensioenregeling voor zzp’ers. FNV 
Zelfstandigen heeft, samen met een aantal andere partijen, het 
ZZP Pensioen in het leven geroepen. Profi teer van lagere kosten 
en bepaal hoeveel je opbouwt. 

<Kijk voor meer info op
https://fnvzzp.nl/ledenvoordeel

ZZP
Pensioen

TIJDELIJK VOORDEEL

MIS NIETS! SCHRIJF JE SNEL IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF OP WWW.FNVZZP.NL

Onder voorbehoud van druk- en zetfouten



Bel met ons Contactcenter voor 
al je vragen over werk, inkomen, 
letselschade en lidmaatschap: 
(088) 368 0 368, 
ma t/m vrij 8.30-17.30 uur 
Ook bereikbaar vanuit het 
buitenland.
(Standaardtarief voor bellen naar vaste 
nummers, voor actuele tarieven zie  
je provider.) 

Persoonlijk gesprek?
Heb je liever een persoonlijk 
gesprek op een van onze 
spreekuurlocaties? In het hele 
land kun je bij ons terecht tijdens 
verschillende spreekuren. 
Bekijk de locaties in jouw regio: 
www.fnv.nl/in-jouw-regio.

HEB JE OOK EEN VRAAG?
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ZO WERKT DAT
Vragen over werk en inkomen? Of het nu gaat over je 
lidmaatschap, beëindigingsovereenkomsten, wachtdagen  
bij ziekte – je vindt het allemaal op www.fnv.nl.

SERVICE

BEHEER JE GEGEVENS IN 
MIJN FNV 
Met een profiel op onze website 
kun je:
- je adresgegevens wijzigen;
- je betaalgegevens wijzigen;
- je werkgever wijzigen;
-  een nieuwe ledenpas aanvragen 

(als je je pas kwijt bent).

Dus verandert er iets in jouw 
woon-, werk- of betaalsituatie? 
Maak een profiel aan of log in op 
mijn.fnv.nl. Of via de link ‘Mijn FNV’ 
op www.fnv.nl.

DIT DOEN WE VOOR JE

De duur van je ouderschapsverlof is een vast aantal uur van je 
wekelijkse arbeidsduur. Standaard is dat je een jaar lang werkt 
op basis van 50 procent. Je werkgever mag dit niet weigeren. Je 
kunt het verlof uitsmeren over een langere periode, of indikken 
tot een kortere. In dat geval mag de werkgever bezwaar maken. 
Ook kun je er voor kiezen het verlof niet in één keer volledig  
te gebruiken.

Rekenvoorbeeld 
Je hebt standaard recht op verlof van 26 maal je wekelijkse 
arbeidsduur. Stel je werkt 32 uur in de week. Je hebt in totaal 
dus recht op (26 x 32 uur) 832 verlofuren. Het aantal uren 
verlof per week bedraagt de helft van je wekelijkse arbeidsduur. 
De helft van 32 is 16 uur. Om te berekenen hoe lang je recht 
hebt op 16 uur per week, deel je het totaal aantal verlofuren 
door het aantal verlofuren waar je recht op hebt per week.  
832 : 16 uur = 52 weken. 
Je hebt bij een contract van 32 uur per week dus 52 weken lang 
recht om 16 uur per week te werken. 
Lees meer op www.fnv.nl/ouderschapsverlof

Voor het beëindigen van een vast of tijdelijk contract gelden 
vaste regels voor de opzegtermijn. De opzegtermijn voor de 
werknemer is normaal gesproken een maand. In het contract of 
in de cao kan worden afgesproken dat de opzegtermijn langer 
is. De wet geeft de grenzen aan waaraan opzegtermijnen 
moeten voldoen:
• de opzegtermijn mag nooit langer zijn dan zes maanden.
• de opzegtermijn voor je werkgever moet bij een verlengde 

opzegtermijn tweemaal zo lang zijn als die voor jou. Dit 
laatste mag in je cao wel weer anders worden geregeld.

Lees meer op: www.fnv.nl/opzegtermijn

OP HOEVEEL UREN OUDERSCHAPSVERLOF HEB JE 
RECHT? EN HOE BEREKEN JE DAT? 

JE WILT JE BAAN OPZEGGEN. 
WAT IS DE OPZEGTERMIJN?

VRAAG

VRAAG

ANTWOORD

ANTWOORD
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1 OP WELKE MANIER BEN JE ACTIEF 
VOOR DE FNV?
‘Sinds voorjaar 2016 zit ik in de Sectorraad Audiovisueel, 
voor FNV Media & Cultuur. Momenteel volg ik ook een 
module over internationaal vakbondswerk. Verder neem 
ik deel aan congressen en gesprekken met bijvoorbeeld 
sollicitanten, het ministerie, en Unimei, de wereldwijde 
bond voor mensen in de media, entertainment, kunst 
en cultuur.’

2 WAT VIND JE BELANGRIJK?
‘De aard en organisatie van ‘werk’ verandert razendsnel, 
door technologische ontwikkelingen en doordat bedrij-
ven steeds internationaler werken. Dat maakt nieuwe 
vormen nodig om werk en inkomen op een rechtvaardi-
ge manier te verdelen, en nieuwe vormen van overleg. 
Er is heel wat uit te zoeken.’

3 HEEFT DE VAKBOND NOG 
BESTAANSRECHT?
‘Gelukkig zijn steeds meer mensen goed opgeleid en 
mondig, maar als individu kun je de wereldwijde vraag-
stukken niet oplossen. Ook niet als vlotte flexwerker of 
zakelijke zzp’er. We hebben elkaar nodig. De vakbond or-
ganiseert kennisdeling en samenwerking en agendeert 
en bevecht zaken die voor ons allemaal van belang zijn. 
Het mag wel meer bekend worden hoezeer niet-aange-
sloten werknemers meeliften op wat bonden bereiken.’

4 WAT DRIJFT JOU?
‘Ik voel me betrokken bij wat er gebeurt in de wereld en 
doe liever actief  mee dan passief achterover te leunen. 
Binnen de vakbond help ik graag zoeken naar orga-
nisatie- en communicatievormen die mensen van nu 
aanspreken. Het lijkt me wel tijd voor een metamorfose.’

HELMA VAN DER MIJL (59) werkt bij NPO 
Ondertiteling en is lid van de or van de NPO. 
Daarnaast is ze freelance redacteur en vertaler. 
‘Regelmatig ‘uitzoomen’ en dingen met afstand 
bekijken geeft overzicht, inzicht en rust.’

DAAROM
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‘HET IS TIJD VOOR 
EEN METAMORFOSE’




