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Samen Kansen Pakken: FNV en FNV Zelfstandigen

VOORWOORD
FNV Zelfstandigen en de FNV zijn inmiddels een vanzelfsprekende combinatie. Echter, lange tijd was misschien wel
de belangrijkste vraag wat de vakbeweging aan moest met de groeiende groep zelfstandigen (zzp’ers).
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Een nog steeds groeiende groep werkenden kiest bewust voor het zelfstandig
ondernemerschap. Een deel van de groep is ook zelfstandige geworden, omdat wet- en regelgeving daartoe uitnodigden. Een ander deel werd door de omstandigheden tot zelfstandige arbeid gedwongen. Zoals bijvoorbeeld oudere
ontslagen werknemers, die eigenlijk liever werknemer waren gebleven. Of jongeren, die geen kans meer maken op
een vaste arbeidsovereenkomst. De FNV wil alle zelfstandigen, individueel en collectief, bedienen. En dat kan alleen
als je de verschillende groepen werkende leden niet tegen elkaar opzet, maar gezamenlijk een sterke vuist maakt
richting opdrachtgevers, die tarieven onder druk zetten en hun eigen risico’s afwentelen op de werkenden.

GEZAMENLIJKE KOERS
FNV Zelfstandigen, een voormalig project van één van de grotere bonden, is de afgelopen twintig jaar uitgegroeid
tot een zelfstandige organisatie met 11.000 leden. De vereniging beschikt over een buitengewoon goede juridische
dienstverlening en is een gesprekspartner van niveau ten aanzien van de collectieve belangenbehartiging. De belangenbehartiging voor zelfstandigen is op dit moment sterk versnipperd.
Wat FNV Zelfstandigen uniek maakt, vergeleken met alle andere belangenbehartigers, is dat wij een vereniging zijn
waar de leden het voor het zeggen hebben. Daarnaast is onze relatie met de FNV van grote waarde. Uit onderzoek
bleek, dat onze achterban om die redenen én vanwege onze gekwalificeerde medewerkers lid bleven en er nog
steeds nieuwe leden bijkomen. De laatste jaren worden ook wij echter geconfronteerd met een daling in het aantal
leden; een probleem dat zich ‘vakbondsbreed’ voordoet. Het is tijd om het tij te keren. Dat kan alleen door álle werkenden, of het nu in dienstverband of als zzp’er is, binnen de FNV te organiseren en een gezamenlijke koers te varen.
We juichen het toe dat de FNV de zelfstandigen heeft omarmd en in het huis van de ongedeelde vakbeweging een
positie wil laten innemen. Het is nu dan ook tijd om de handen ineen te slaan en te laten zien dat de FNV de belangen van álle werkenden behartigt. Ook die van zelfstandigen!

AMBITIE
Het is onze ambitie dat álle leden die geheel of gedeeltelijk zelfstandig een beroep uitoefenen zich thuis en gehoord
voelen binnen de FNV. De leden van FNV Zelfstandigen zijn trots op hun vakmanschap én op hun praktijk of bedrijf.
Ze zijn ook trots op de FNV, omdat zij maatschappelijk betrokken en solidair zijn met andere werkenden. In toenemende mate merken we dat zelfstandigen collectief behoeften hebben en zich willen organiseren rond hun werk- en
inkomen.
In het afgelopen jaar hebben we daartoe een pilot gedraaid met zelfstandige tolken en vertalers. Samen met een
aantal actieve leden hebben we vanuit diep in de vereniging in kaart gebracht onder welke belabberde omstandigheden zij hun werk moeten doen. In de wurggreep van de aanbesteding bij de overheid en de intermediairs. De tarieven
en jaarinkomens zijn laag en de opleidingsinstituten besteden weinig aandacht aan het opbouwen van een zelfstandige praktijk. Deze collectieve aanpak heeft tot verdubbeling van het aantal leden in deze doelgroep geleid.
Daarnaast zoeken de zelfstandigen in de dynamiek van het ondernemerschap naar zekerheid. Er is behoefte aan een
plek waar ze terecht kunnen met je vragen, een opleiding kunnen volgen en kortingsvoordelen krijgen.
Wanneer FNV Zelfstandigen deel uitmaakt van de ongedeelde FNV zijn we in staat om dichter bij de leden te komen;
zowel geografisch als beroepsmatig. Met inbreng van onze leden en onze expertises kunnen we zichtbaar beter in
collectieve behoeften voorzien en verbinding maken tussen de zelfstandigen die zich hebben georganiseerd binnen
de FNV. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan spreekuren in vakbondshuizen, of door het geven van objectieve voorlichting aan werknemers die het ondernemerschap overwegen.
We willen, meer dan voorheen, vanuit individuele vragen uitnodigen tot het collectiviseren van kwesties. Een voorbeeld: een groep van vierhonderd zelfstandige monteurs die in opdracht van providers internet installeren bij
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particulieren, melden dat zij eenzijdig tot driemaal toe in tarief zijn verlaagd. Zij willen zich organiseren en in verzet
komen en vragen onze hulp daarbij. Hier zitten kansen in, wanneer we samen kunnen werken met de bestaande sectoren en daarbij de kracht van de ongedeelde vakbeweging aanwenden. De sector Zelfstandigen maakt zichtbaar dat
de FNV de positie van zelfstandigen op de arbeidsmarkt wil verbeteren en maakt het verhogen van de organisatiegraad onder zelfstandigen mogelijk. Tenslotte wil de sector eveneens een bijdrage leveren aan de vernieuwing van
FNV van binnenuit.

EXPERTISECENTRUM ZELFSTANDIGEN
De sector Zelfstandigen wordt ondersteund door een Expertisecentrum Zelfstandigen (ECZ). Dit projectbureau zal,
in samenspraak met de sector Zelfstandigen, uitvoering geven aan de FNV-brede doelstellingen op het terrein van
zelfstandigen. In circa vijf jaar is de verwachting dat het ECZ zichzelf overbodig heeft gemaakt, doordat maximale
kennisoverdracht heeft plaatsgevonden en is vervangen door een integraal team zoals ook de andere sectoren kennen.
De verenigingsdemocratie en besluitvorming binnen de sector Zelfstandigen is omschreven in het sectorreglement
en wordt belegd bij de sectorraad die uit onbezoldigde, gekozen leden bestaat.

KRACHTIG, SOCIAAL EN SOLIDAIR
In de afgelopen maanden is met veel leden, actief en niet-actief, gesproken over de ontwikkelingen in de sector.
Onder meer over wat dit betekent voor de positie van het vakbondswerk in de sector, over de inzet op speerpunten
en over wat dit concreet voor het sectorplan en werkplan 2017 betekent. Maar ook wat dit betekent voor de manier
van werken: actief en activerend. Hiermee geven we invulling aan de kernwaarden van de FNV: krachtig, sociaal en
solidair. De keuze voor de activiteiten zorgt voor versterking van onze positie in de sector en bij onze doelgroep,
maar leidt bovenal tot een betere belangenbehartiging van onze leden.
In dit sectorplan staat uitgewerkt wat onze gezamenlijke ambities zijn ten aanzien van de één miljoen zelfstandigen
op de arbeidsmarkt en hoe de FNV en FNV Zelfstandigen de gezamenlijke ambities gaan realiseren.
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DOELSTELLINGEN SECTOR
ZELFSTANDIGEN
De sector zelfstandigen is de rechtsopvolger van de vereniging FNV Zelfstandigen. De sector is dé gelegenheid
waar het verenigingsleven bloeit. Met bijeenkomsten, ontmoetingen en informatie-uitwisseling, zowel online als
ook offline. Vanuit de sector zelfstandigen wordt duidelijk wat leeft onder zelfstandigen in de verschillende
beroepsgroepen. Via het beoogde ECZ en via collega-bestuurders wordt kennis verspreid, actiegevoerd en beleid
gemaakt.
Zelfstandigen vormen een heterogene groep met verschillende belangen en problematieken.
De groep zelfstandigen:
a. Is werkzaam in verschillende sectoren en beroepen;
b. Wisselt van samenstelling (men wisselt loondienst af met zelfstandigheid en andersom, soms meerdere
keren tijdens een loopbaan);
c. Is soms tegelijkertijd zzp’er en werknemer (hybride werknemers);
d. Is een gedifferentieerde groep met betrekking tot de vrije keus, de tevredenheid en hoogte van inkomen.
Een deel heeft bewust voor zelfstandigheid gekozen; een deel werd daartoe door omstandigheden gedwongen.
Een deel kan zich prima redden; een deel moet genoegen nemen met lage tarieven en een laag inkomen.
Een deel is voluit ondernemer; een deel kan net zo goed als werknemer aan de slag. Dat heeft gevolgen voor
de te kiezen instrumenten. J. Poortman (lid ledenraad FNV Zelfstandigen) heeft dat als volgt in schema gezet.

Gedifferentieerd beleid per groepskenmerk
Vervangend

Niet vervangend

voor dienstverband

voor dienstverband

Behoefte

‘Gedwongen’ zelfstandigen,

Zelfstandigen afhankelijk

tariefafspraken

bijvoorbeeld in de Industrie,

van vastgestelde regelingen

in de Bouw en in de Zorg

(vaak door overheid) zoals
bijvoorbeeld tolken en
fysiotherapeuten

Geen behoefte

‘Tevreden’ zelfstandigen, die

Ondernemers, zoals beoefena-

tariefafspraken

zelf hun positie (kunnen/willen)

ren vrije beroepen, adviseurs,

uitonderhandelen, bijvoorbeeld

etc.

in de ICT

In de doelstellingen van de sector is hiermee rekening gehouden. Alle vakmensen hebben immers, ongeacht hun
contractvorm, vergelijkbare belangen ten aanzien van goed werk, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden en
de mogelijkheid om inkomensrisico te ondervangen. Ook de zelfstandige heeft behoefte aan stabiliteit en betrouwbaarheid. Dit biedt kansen om de sterk groeiende groep aan te laten sluiten bij de FNV. Werkenden zijn op dit
moment binnen de FNV sectoraal georganiseerd. Zelfstandigen zijn deels sectoraal georganiseerd (zoals kunstenaars en journalisten) en deels op basis van hun zelfstandige status via FNV Zelfstandigen.
Zelfstandigen kunnen kiezen of ze lid willen zijn van de sector zelfstandigen of van de sector/bond waarin
betreffend beroep of activiteit is georganiseerd. Voor alle sectoren wordt de dienstverlening gebundeld in
het Expertisecentrum Zelfstandigen, het ECZ.
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We hebben binnen de vereniging en werkorganisatie vaak gesproken over onze uitgangspunten. In de startnotitie
zijn deze samengevat in de volgende punten:
• Onder de vlag van FNV wordt een zo krachtig, herkenbare en eenduidig mogelijke belangenbehartiging opgezet
voor alle leden die geheel of gedeeltelijk zelfstandig zijn. De bij FNV Zelfstandigen opgebouwde expertise kan
benut worden voor de verbetering van de dienstverlening bij de sectoren waar men in toenemende mate leden
treft die zelfstandige zijn of willen worden;
• Er wordt samenhangend beleid ontwikkeld met nadrukkelijk onderscheid tussen de ongewenste vormen van een
flexibele arbeidsmarkt en een goede belangenbehartiging van de zelfstandigen;
• De FNV ziet meer mogelijkheden om, samen met de betrokken aangesloten bonden, resultaten te bereiken wanneer FNV Zelfstandigen onderdeel uitmaakt van de ongedeelde vereniging en een trekkersrol krijgt bij de ontwikkeling van de organisatie van zelfstandigen tot een beoogd aantal van meer dan 35.000 leden in 2022 1;
• Bestaande diensten van FNV Zelfstandigen, zoals juridische dienstverlening, incassoservice en de ZZP Academy
- die door middel van opleidingen de zelfstandigen ondersteunt én aankomend zzp’ers helpt die zich oriënteren op
het zelfstandig ondernemerschap-, worden opengesteld voor een grotere groep zelfstandigen;
• Zelfstandigen bij FNV Zelfstandigen en op andere plekken binnen FNV zijn bovengemiddeld maatschappelijk
betrokken en herkennen zich meestal niet in de profilering van andere zzp-belangenbehartigers en de Malietoren.
Voor deze ‘sociale’ zelfstandigen kan FNV een warme thuisbasis zijn;
• Het moet voorkomen worden dat werkenden (zelfstandigen en werknemers) tegen elkaar worden uitgespeeld.
Daar waar dat kan en past, wordt vakbondswerk met vakmensen (zelfstandigen en werknemers) sectoraal georganiseerd.

1 FNV breed zijn er volgens onze inschatting 20.000 leden die geheel of gedeeltelijk als zelfstandige werkzaam zijn (waarvan 10.000
bij FNV Zelfstandigen). Momenteel wordt dit aantal preciezer in kaart gebracht én navraag gedaan naar de werkplannen van de sectoren
ten aanzien van deze doelgroep.
In 2016 ging het om de volgende trainingen: AOV/Verzekeringen, Maak uw eigen website, Modelovereenkomsten/Wet DBA,
Aansprakelijkheid, Netwerken, Start met een contract, Boekhouden, Acquisitie, Debiteurenbeheer en incasso.

07.07 Sectorplan Zelfstandigen 2017 - 2022 |

7

Samen Kansen Pakken: FNV en FNV Zelfstandigen

DE SECTORALE INVULLING
VAN FNV ZELFSTANDIGEN
FNV Zelfstandigen heeft in haar bestaansgeschiedenis veel expertise opgebouwd waar de FNV trots op is. De FNV
wil dit in alle zorgvuldigheid voortzetten vanuit de ongedeelde vakbeweging. Dat betekent dat de activiteiten en
werkzaamheden niet per de beoogde fusiedatum (1 februari 2017) worden gewijzigd, maar pas worden ‘overgedragen’ wanneer de betreffende afdeling of sector daar klaar voor is. We veronderstellen dat de sectoren van de FNV op
den duur de belangen van de zelfstandigen in de eigen sector goed kunnen behartigen. Het is echter niet uitgesloten dat er daarnaast behoefte blijft aan een ‘eigen’ sector voor deze doelgroep. Bijvoorbeeld omdat er een groep
zelfstandigen is die in meerdere sectoren werkzaam is. De reguliere dienstverlening van FNV Zelfstandigen nemen
wij dus mee na de fusie. We gaan er wel vanuit dat we door de fusie een kwaliteitsslag kunnen maken door een meer
efficiënte backoffice, juridische dienstverlening en communicatie, omdat we gebruik kunnen maken van alle professionele afdelingen van de FNV. Zo hebben wij nadrukkelijke verbeterwensen ten aanzien van onze ledenadministratie,
het contributiesysteem en de ondersteuning en vergoeding van onze vrijwilligers.
Daarnaast verheugen we ons op het invullen van onze gezamenlijke ambities en de mogelijkheden om nadrukkelijke
verbinding te maken tussen onze activiteiten en de overige activiteiten vanuit de FNV die ten behoeve van zelfstandigen worden ontwikkeld.
Het belangrijkst vinden wij echter, om samen met de FNV te komen tot een vernieuwde kijk op de arbeidsmarkt(-ontwikkelingen) en de positie van zelfstandigen die daar bewust voor hebben gekozen en gehecht zijn aan hun vrijheid
ten aanzien van hun werk- en inkomen. De leden van FNV Zelfstandigen hebben de expliciete wens geuit, dat de
sector zelfstandigen bijdraagt aan de vernieuwing van de FNV.

SAMENWERKING MET OVERIGE SECTOREN IN FNV
Binnen de ongedeelde FNV is het goed om verder inhoud te geven aan de samenwerking tussen de verschillende
sectoren ten aanzien van de belangenbehartiging van zelfstandigen. Zo is bijvoorbeeld in de afgelopen jaren ervaring opgedaan in de samenwerking tussen FNV Zelfstandigen en toenmalige Bondgenoten, AbvaKabo, FNV KIEM,
FNV Mooi en de NVJ. Belangrijk is om deze samenwerking uit te breiden en ook verder inhoud te geven aan samenwerking en netwerk op termijn.
Een onmisbare schakel in de samenwerking is het ZZP-overleg. Aan dit maandelijks overleg nemen de portefeuillehouder DB en AB, een beleidsmedewerker zzp, NVJ, MOOI, KIEM, FNV Bouw deel. Ook na de fusie blijft dit overleg in
gewijzigde vorm bestaan, omdat dit dé centrale plek is waar de afstemming plaatsvindt. FNV Zelfstandigen wil graag
de spin in het web zijn van alle sectoren die zich naast werknemers ook richten op zelfstandigen. Dat betekent dat er
vanaf het eerste uur contact gezocht zal worden met de sectorhoofden en er ondersteuning geboden zal worden op
collectieve kwesties die zich voordoen. Waar FNV Zelfstandigen kennis en ervaring heeft over de bewuste zelfstandige, heeft een sector dit van de beroepen, de totale arbeidsmarkt en de schaduwzijde van de toenemende flexibilisering. Wanneer we samen optrekken, kunnen we ook duidelijker en solidair naar buiten treden.

SAMENWERKING MET ANDERE ZZP-ORGANISATIES EN STAKEHOLDERS BUITEN DE FNV
In de loop van de jaren heeft FNV Zelfstandigen een waardevolle relatie opgebouwd met andere toonaangevende
spelers op de markt van zelfstandigen. Waar dit onze leden diende, hebben we gezamenlijk opgetreden zonder daarbij onze onafhankelijke visie en positie uit het oog te verliezen. We vinden het van groot belang onze focus op de
buitenwereld te houden en dit met een nóg sterkere rugdekking vanuit de FNV te onderhouden via het externe netwerk. Hieronder verstaan wij ook de persoonlijke contacten onder politieke vertegenwoordigers en de (lobby-)activiteiten die wij ondernemen in het belang van onze leden (bijvoorbeeld via onze zetel in de SER). Om na de fusie deze
gezichtsbepalende functie te behouden, wordt de manager ECZ het boegbeeld van de sector Zelfstandigen, samen
met de portefeuillehouder in het DB van FNV.
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HET EXPERTISECENTRUM
ZELFSTANDIGEN
De FNV heeft –vanuit FNV ongedeeld - besloten tot het oprichten van een Expertisecentrum Zelfstandigen (ECZ).
Daarbij wordt een effectieve verbinding met de FNV-sectoren en de verenigingen van zelfstandigen nagestreefd.
Hierbij is nadrukkelijk de bestuurlijke wens geuit deze initiatieven samen te laten vallen met een fusie met FNV
Zelfstandigen en een start per 1 februari 2017 na te streven. Binnen dit project worden de voor bestaande en
toekomstige leden beste opties (ten aanzien van hun belangenbehartiging) uitgewerkt en uiteindelijk door de
wederzijds verantwoordelijke verenigingsorganen bekrachtigd.
De hoofdtaken van het ECZ zullen zijn:
• Beleidsadvies geven over boven sectorale zzp kwesties;
• Ledengroei realiseren en leden organiseren;
• Verder ontwikkelen van de collectieve belangenbehartiging voor zelfstandigen;
• Voorstellen doen en adviseren van de sectoren bij knelpunten bij zelfstandigen en werknemers;
• Ondersteunen van sectoren bij CBB en het activeren van leden;
• Ondersteunen van sectoren bij IBB en het overdragen van kennis;
• Diensten en producten ontwikkelen m.b.t. zelfstandigen in de verschillende sectoren (van FNV ongedeeld)
waaronder juridische ondersteuning, financiële dienstverlening, belastingservice en opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden.
Het organiseren van denktanks en testlabs, waarin-leden betrokken worden bij het maken van beleid en het
ontwikkelen van producten.
• Onderzoek en innovatie;
• Het opzetten van een brede landelijke campagne die in het belang is van de zelfstandigen en een ledenwervend
effect heeft (vergelijkbaar met de campagne van Young & United over het minimum jeugdloon).
Het Expertisecentrum Zelfstandigen heeft een tijdelijk karakter. Volgens planning is het ECZ in haar nieuwe vorm
na maximaal vijf jaar overbodig, omdat alle belangenbehartiging voor zelfstandigen dan is geïntegreerd in de FNVwerkorganisatie. Hiervoor wordt bij de start van het ECZ in samenwerking met de sectoren van de FNV een stappenplan ontwikkeld. De medewerkers van het ECZ maken in principe onderdeel uit van een integraal team. Vanwege het
belang van het ECZ zullen medewerkers die hier werkzaam zijn in eerste instantie echter onder de manager van het
ECZ vallen. Deze is tegelijk ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de sector in de eerste beleidsperiode 20172021.

07.07 Sectorplan Zelfstandigen 2017 - 2022 |

9

Samen Kansen Pakken: FNV en FNV Zelfstandigen

SOCIAAL-ECONOMISCHE
EN MAATSCHAPPELIJKE
ONTWIKKELINGEN EN GEVOLGEN
VOOR DE SECTOR ZELFSTANDIGEN
Het aantal zelfstandigen neemt toe en dat proces verloopt in Nederland sneller dan in de landen om ons heen.
Rond de eeuwwisseling werkte rond 6 procent van de beroepsbevolking als zelfstandige, momenteel ligt dat percentage op 11 procent. Voor ongeveer 800.000 zelfstandigen is het inkomen uit zelfstandige arbeid het enige of het
hoofdinkomen. De toename van het aantal zelfstandigen wordt deels aan structurele ontwikkelingen toegeschreven, die in de ons omringende landen ongeveer hetzelfde zijn: een gemiddeld hoger opleidingsniveau, een oudere
beroepsbevolking, meer behoefte aan flexibiliteit bij zowel werkgevers als ook werknemers en een positievere
houding tegenover ondernemerschap. Zowel ouderen als hoger opgeleiden zijn vaker zelfstandig. Op veel delen
van de arbeidsmarkt bieden zelfstandigen noodzakelijke tijdelijke vakkennis.
De snellere toename van zelfstandigen in Nederland hangt echter samen met enkele specifiek
Nederlandse kenmerken:
1.		 De Verklaring Arbeidsrelatie die er tot 1 mei 2016 was, vrijwaarde de opdrachtgever als achteraf toch sprake was
van een dienstbetrekking. De zelfstandige vulde het formulier vooraf in op basis van verwachtingen, terwijl controle achteraf nauwelijks plaatsvond. Hierdoor was het mogelijk om ook als zelfstandige werkzaam te zijn op
basis van een overeenkomst van opdracht, terwijl eigenlijk sprake was van een loondienstverband. Doordat er
niet of nauwelijks gehandhaafd werd, kon het aantal zelfstandigen dat feitelijk als werknemer werkzaam was
verder toenemen.
2. Het verschil in arbeidskosten tussen werknemers en zelfstandigen is in Nederland groter dan in andere landen,
vanwege onder meer het werknemerspensioen en de fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek.
3. In een aantal sectoren wentelen bedrijven kosten en risico’s af op de werkenden door met zelfstandigen in plaats
van werknemers te werken. De zelfstandigenaftrek wordt misbruikt als loonsubsidie. De FNV wil de situatie van
de groep zelfstandigen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt verbeteren, de handhaving te verbeteren en
door het recht op collectieve onderhandelingen mogelijk te maken.
Een groot punt van zorg is dat de inkomsten van zelfstandigen sterk onder druk staan. In 2007 was het gemiddeld
persoonlijk inkomen van een zelfstandige nog € 45.000,- en in 2014 was dat nog maar
€ 34.000,-. Een daling van maar liefst 25%. Saillant detail is, dat het inkomen nog steeds daalt, ook nu de economie
weer stevig aantrek en bedrijven hun winsten zien stijgen.

Primair inkomen Zelfstandigen
Gecorrigeerd voor inflatie
€ 50.000
€ 48.000
€ 46.000
€ 44.000
€ 42.000
€ 40.000
€ 38.000
€ 36.000
€ 32.000
€ 30.000
2007

2008

2009

2010

2011

2012
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De FNV wil gezond ondernemerschap ondersteunen. De FNV wil schijnzelfstandigheid en zwak ondernemerschap
(slecht betaald, beperkte zekerheid) voorkomen. Mensen moeten zelfstandige worden omdat ze de vrijheid waarderen of het ondernemerschap ambiëren en niet omdat ze een paar euro per maand meer overhouden zonder behoorlijk
verzekerd te zijn. Opdrachtgevers moeten de specifieke vakkennis en flexibiliteit waarderen en geen zelfstandigen
inhuren louter omdat ze goedkoper zijn. De FNV wil niet dat mensen tegen elkaar worden uitgespeeld met als gevolg
een race naar beneden op arbeidsvoorwaarden, werkzekerheid en sociale bescherming.
Daarvoor zijn verschillende instrumenten. Het gaat over juridische instrumenten. De FNV wil een zo duidelijk mogelijk juridisch onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen. De FNV vindt dat zelfstandigen collectief moeten
kunnen onderhandelen over de prijs van de arbeid. Het gaat ook over zekerheid en fiscaliteit. FNV streeft ernaar dat
werkenden in ieder geval zijn verzekerd tegen de gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid en op de een of
andere manier pensioen opbouwen. FNV erkent daarbij dat het financiële profiel van een zelfstandige anders is dan
van een werknemer. Zo kent een zelfstandige meer wisselende inkomsten en moet ruimte voor investeringen of tijdelijke tegenslag houden. Zelfstandigen zijn financieel bewust en hebben andere behoeften dan werknemers. De
FNV streeft er uiteindelijk ook naar dat ondernemersfaciliteiten voor ondernemers zijn en geen pool van zwak
ondernemerschap in stand houden.
De FNV vraagt aanpassing van het overheidsbeleid op gebied van het arbeidsrecht, mededingingsrecht, de sociale
zekerheid en de fiscaliteit. De FNV wil sectoraal beleid door sociale partners. En de FNV heeft zichzelf opdrachten
opgelegd. De sector Zelfstandigen en het expertisecentrum zijn daarin cruciale onderdelen.
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VISIE EN AMBITIES SECTOR
ZELFSTANDIGEN
We staan voor een eenduidige visie vanuit FNV ten aanzien van alle werkenden dus ook van de zelfstandigen op de
arbeidsmarkt. Onder verantwoordelijkheid van het algemeen bestuur dragen we deze visie helder en consistent uit.
Werkgevers, overheidsvertegenwoordigers en werknemers vallen nogal eens over elkaar heen als het gaat om de
belangen van zelfstandigen. Wij hebben in het verleden veel bereikt en ook in de komende jaren is collectieve belangenbehartiging in Den Haag essentieel. Als belangenbehartiger zijn we een constructieve gesprekspartner in de
politiek, in de polder en op departementen. We werken grensoverschrijdend; met werkgevers en intermediairs zetten
we ons gezamenlijk actief in voor goed opdrachtgeverschap. Ook met andere ZZP-organisaties brengen we regelmatig gezamenlijke standpunten naar de politiek. We zijn collectief grondleggers van het ZZP Pensioen en beroeps- en
brancheorganisaties zijn belangrijke partners.
De sector Zelfstandigen wil realiseren dat de zelfstandigen in Nederland een zichtbare en duurzame positie krijgen
op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat de zelfstandige beroepsbeoefenaar bij voorkeur niet belemmerd wordt door
wet of regelgeving en zich volledig kan richten op het ondernemerschap. Maar we zien daarbij ook een aantal problemen die we daarbij aan willen pakken:
Een belangrijk deel van de zelfstandigen neemt een zwakke positie in op de arbeidsmarkt. Ze worden onvoldoende
beloond en zijn niet goed verzekerd en beschermd. Het is een feit dat de zelfstandigen als groep hun totale inkomsten met steeds meer mensen moeten delen. Op delen van de arbeidsmarkt worden werknemers vervangen door
minder beloonde, niet goed verzekerde en maar deels beschermde zelfstandigen.
Wat verder opvalt is dat de onderlinge inkomensverschillen tussen zelfstandigen groot zijn. Zelfstandigen die zich in
een gelijkwaardige onderhandelingspositie met hun opdrachtgever bevinden, hebben meestal geen probleem om
een goed tarief en redelijke voorwaarden uit te onderhandelen. Maar dit geldt niet voor iedereen. In de zorgsector
bestaat geen gelijk speelveld tussen zelfstandigen en gemeenten en zorgverzekeraars. Tolken en vertalers zijn na
een aanbesteding in een draaimolen terechtgekomen. Grote bedrijven werken steeds vaker met verplichte intermediairs, duur en zonder toegevoegde waarde. De FNV wil dat de zelfstandigen meer onderhandelingsmacht krijgen,
bijvoorbeeld door het recht op collectieve onderhandelingen of tariefafspraken.

AMBITIE 1:
In 2017 willen we met een bestuurder Zelfstandigen verder met het organiseren van zelfstandige tolken en
vertalers en samen met hen campagne voeren over de verhoging van de tarieven, het beïnvloeden van de
opleidingsinstituten, het ontwikkelen van een modelovereenkomst met rechtvaardige uitgangspunten voor
deze doelgroep en goede voorwaarden en arbeidsomstandigheden bewerkstelligen. Deze collectieve aanpak
van beroepsgroepen willen we ook uitrollen voor andere secties. In 2017 zal dit bijvoorbeeld voor de zorg
opgepakt kunnen worden. Zelfstandige kraamverzorgenden en alternatieve therapeuten hebben daartoe
al meerdere keren onze steun gevraagd.

Er is grote behoefte aan goed opdrachtgeverschap: aan een duurzame en wederkerige relatie waarin opdrachtgever
en opdrachtnemer elkaar versterken. Dat is uiteindelijk in het belang van de samenleving als geheel. Immers, alle
partijen hebben er belang bij, dat de zelfstandige voldoende verdient om zich te kunnen verzekeren tegen inkomensverlies en arbeidsongeschiktheid. En ook de opdrachtgever heeft er belang bij dat de zelfstandige zichzelf blijft
ontwikkelen en investeert in opleiding.
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AMBITIE 2:
Nog té vaak gaan opdrachtgevers onfatsoenlijk om met zelfstandigen. Het voorbeeld van de monteurs is daar
één van. Echter, we komen ook bij overheden soms misstanden tegen, waar alleen collectief en via een krachtige
campagne verandering in kan komen. Gelukkig zijn er ook veel goede voorbeelden en kunnen we samen met
onze leden een code sociaal opdrachtgeverschap ontwikkelen met sectorale vertalingen. Een zelfstandige
schilder stelt nu eenmaal andere voorwaarden dan een zelfstandige kraamverzorgende. We focussen hierbij
niet alleen op het tarief, maar vooral op de deskundigheidsbevordering. De rol van het O&O fonds voor zelf
standigen kan hierdoor ook prominenter worden. De professionele ontwikkeling van onze Zelfstandigen
Academy (ZZP Academy) kan ertoe leiden dat we voor een aantal beroepsgroepen geaccrediteerde trainingen
en seminars kunnen aanbieden.

Een groot deel van de zelfstandigen is onverzekerd en bouwt te weinig pensioen op. Soms uit vrije wil en soms
omdat geen verzekeraar hen wil hebben. Té vaak echter ook omdat het inkomen te laag is om een verzekering of
pensioen te kunnen betalen. FNV Zelfstandigen wil hier een oplossing voor bedenken.

AMBITIE 3:
We staan voor de vrijheid van onderhandelen over het tarief, maar we staan ook voor een gezonde arbeidsmarkt
waar werkenden niet tegen elkaar uitgespeeld worden. Iedereen die werkt, verdient ook een acceptabel
inkomen. Uit dat inkomen moeten zelfstandigen ook een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een oudedagsvoorziening en een buffer voor periodes met minder werk kunnen betalen. We hebben in Nederland veel
en lang gevochten voor een sociaal stelsel en daar maken ook zelfstandigen deel van uit. Samen met de FNV
willen we een heldere visie ontwikkelen en realistische kaders scheppen.

Het huidige fiscale systeem werkt schijnconstructies in de hand. In plaats van de aandacht op handhaving achteraf,
moet de nadruk komen te liggen op voorlichting vooraf. Het moet zo helder mogelijk zijn, zijn wanneer je wel en niet
als zelfstandige mag werken. De uitwerking van de Wet DBA laat zien dat de scheidslijn tussen waar een werknemer
eindigt en een ondernemer begint, lang is verwaarloosd.

AMBITIE 4:
We hebben een goede naam opgebouwd als gesprekspartner in de polder. Er is een netwerk met politiekeen belangenorganisaties gecreëerd. Samen met de FNV willen we knokken voor werkbare en heldere wetgeving,
waardoor de echte zelfstandige zich onderscheidt van de schijnzelfstandige. Hier is een zo scherp mogelijke
definitie van de te onderscheiden groepen noodzakelijk en een programma waar we consequent en gezamenlijk
mee op pad gaan. In 2017 - maar ook al eerder - zullen we ons eigen met leden afgestemde programma uitdragen en de politieke spelers hierover actief benaderen. We stellen daarbij de regelgeving die leidt tot verslechtering van de arbeidsmarkt en de positie van zelfstandigen stellen we aan de kaak, nadat we via meldpunten en
onderzoek hebben aangetoond waartoe de race naar de beneden leidt.
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Vanuit onze visie hanteren wij altijd de volgende uitgangspunten:
1. Wij gaan uit van de kracht van onze leden en respecteren hun wens naar autonomie en zelfbeschikking.
2. Er moet ruimte zijn voor sectorale verschillen. Iedere sector kent zijn eigen dynamiek. Waar de ene sector belang
hecht aan tariefafspraken is dit voor een andere sector vloeken in de kerk.
3. Collectieve afspraken kunnen alleen gemaakt worden wanneer de zelfstandigen zelf betrokken zijn en deel
nemen aan het overleg.
4. We zullen geen maatregelen of beleidswijzigingen steunen die het besteedbaar inkomen van zelfstandigen
verlagen zonder dat dit op enigerlei wijze wordt gecompenseerd, zoals bijvoorbeeld het sec afschaffen van
de zelfstandigenaftrek.
5. Wij houden rekening met de belangen van alle werkenden en zullen geen steun verlenen aan plannen die
verschillende groepen werkenden tegen elkaar uitspelen.

AMBITIE 5:
We zijn ervan overtuigd dat we, samen met de FNV, de organisatiekracht onder zelfstandigen kunnen vergroten.
Er zijn genoegd zelfstandigen die solidair zijn met andere werkenden. Ook willen veel zelfstandigen elkaar
helpen en elkaar ontmoeten in verenigingsverband. We ontmoeten zelfstandigen die zich maatschappelijk
inzetten of willen bijdragen aan de inclusieve arbeidsmarkt. Er zijn ook mensen met een uitkering die overwegen
om zelfstandige te worden of jongeren die gaandeweg hun beroepsopleiding pas beseffen dat hun vak vooral
door zelfstandigen wordt uitgeoefend. We willen in 2017 dat iedereen bij de FNV goed kan uitleggen waarom
zelfstandigen ook thuishoren bij een vakbeweging. Dat kan alleen met een goed verhaal en een ijzersterke
campagne die past in het frame van ‘Zo werkt Nederland’.

We willen sterker worden op lokaal en regionaal niveau. In navolging van de decentralisatie van de arbeidsmarktontwikkeling, de werkbedrijven, de adviescentra WW, de vakbondshuizen en de lokale actiegroepen willen wij ook dichter bij onze leden actief zijn. Zelfstandigen zouden zich, net als andere werkenden, thuis moeten voelen in het vakbondshuis in hun buurt. Dat kan bijvoorbeeld door werkplekken te bieden en vergaderlocaties te gebruiken voor
doeleinden die passen binnen de uitgangspunten van de FNV. Er worden veel spreekuren georganiseerd en wij zouden erg graag zien dat de kennis over zelfstandigen daarbij ingezet wordt.

AMBITIE 6:
De FNV Belastingservice voor werknemers is een bijzonder gewaardeerde dienst van de FNV. Wij willen deze in
2017 erg graag aanvullen door ook een belastingservice voor zelfstandigen te ontwikkelen en in het verlengde
hiervan voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren en tips te publiceren. Dit zou een eerste lokale activiteit
kunnen worden, waar we vrijwilligers voor opleiden en samenwerken met lokale afdelingen. Ook spreekuren
en themabijeenkomsten kunnen we in toenemende mate faciliteren.

Tot slot streven we naar sectorale verdieping, daar waar de zelfstandigen zich organiseren via ons of via collega
bonden/sectoren. Ons ideaal is dat wij op termijn voor alle sectoren de entree vormen voor zelfstandigen die lid zijn
of willen worden van de FNV en dat wij ons verstaan met de beroepssectoren wanneer dit in het belang van de leden
is en andersom. Wij geloven in belangenbehartiging van onderaf, zichtbaar en inspelend op concrete issues.
We hebben een beeld geschetst van onze visie op de toekomst en de ideale situatie zoals wij die vanuit onze sector
nastreven. In de volgende paragraaf lichten we toe hoe wij willen bijdragen aan het bereiken van de ideale situatie.
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PRIORITEITEN
Gelet op bovenstaande sociaaleconomische en maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor
zelfstandige beroepsbeoefenaren, richt de sector Zelfstandigen zich vanuit de strategische visie in 2017-2022
met name op reguliere belangenbehartiging en innovatie/ambitie.
Reguliere belangenbehartiging
• Collectieve belangenbehartiging/lobby;
• Individuele belangenbehartiging;
• Communicatie met leden;
• Trainingen en workshops;
Innovatie/ambitie
• Ledengroei;
• Versterking verenigingsleven en vakbondswerk dicht bij de leden;
• ZZP Academy.
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RESULTAATGEBIED REGULIERE
BELANGENBEHARTIGING
De sector Zelfstandigen draagt haar visie uit en bereikt haar doelstellingen door zich de komende jaren in te
zetten voor:
In 2017 willen we expliciet aandacht besteden aan de thema’s:
A. Hogere tarieven en het tegengaan van tariefverlagingen voor zelfstandige tolken en vertalers en
organisatiegraad verhogen. Deze ervaring vervolgens inzetten in de andere sectoren.
B. Een kritische evaluatie van de Wet DBA en de effecten hiervan op zelfstandigen;
C. Het ontwikkelen van een code sociaal en goed opdrachtgeverschap en inzetten op goede voorwaarden
en arbeidsomstandigheden voor zelfstandigen.
D. Actief participeren in mogelijkheden om collectieve afspraken voor zelfstandige beroepsbeoefenaren
af te spreken.
E. Stimuleren van en investeren in opleiding en ontwikkeling van zelfstandigen in de ZZP Academy.
F.		 Gezamenlijk met BAG en andere FNV-sectoren input leveren ten behoeve van een heldere definiëring
van ‘de zelfstandige’
Afgeleid van deze thema’s zullen we vanuit de sector lezingen, workshops en conferenties organiseren voor leden
en niet-leden. In het afgelopen jaar is een pilot gedraaid met de Sectie Tolken&Vertalers. Dit is succesvol verlopen en
verdient continuering en inbedding in de verenigingsstructuur. Ook op lokaal niveau hebben we binnen de reguliere
middelen enige ruimte om ondersteuning te bieden aan bestaande zzp- netwerken op collega’s van de FNV.

JURIDISCHE DIENSTVERLENING
De juridische dienstverlening is één van krachtige diensten van de sector. Ook in het komend verenigingsjaar kunnen
leden telefonisch advies ontvangen en wordt een substantiële bijdrage geleverd aan trainingen, workshops en publicaties over relevante onderwerpen. De procesjuristen handelen diverse dossiers af, bijvoorbeeld over de volgende
onderwerpen:
• Aansprakelijkheid uit overeenkomst
• Intellectueel eigendom
• Sociale Zekerheid
• Verzekeringen (AOV)
• Bedrijfshuurrecht
Sinds begin 2014 is er sprake van een stabiele instroom van dossiers. De zwaartepunten van de dossierbehandeling
liggen bij het adviseren over contracten en algemene voorwaarden, het beoordelen van overeenkomsten in het
kader van de Wet DBA en de behandeling van dossiers van algemeen civielrechtelijke aard (aansprakelijkheid uit
overeenkomst etc.).
Daarnaast biedt de sector een incassoservice ten aanzien van betwiste en niet betwiste incasso’s. Samen met
beleidsadviseurs leveren juristen ook een bijdrage aan de ontwikkeling van nieuwe juridische producten of standpunten, zoals bijvoorbeeld de modelovereenkomsten voor diverse sectoren.
In verband met de fusie zullen de leden van het team zich ook oriënteren op de samenwerking met de juristen van
de FNV en de inzet van hun expertise voor andere zelfstandigen binnen de vakbeweging. De gewijzigde algemene
voorwaarden zullen in beperkte mate tot uitbreiding van de dienstverlening leiden.

COMMUNICATIE MET LEDEN
In de afgelopen jaren hebben we veel aandacht besteed aan de communicatie met leden over onze standpunten en
de kennis die wij hebben opgebouwd. Dat zal ook in het komend jaar een belangrijk aandachtspunt blijven. Met
behulp van een inhoudelijk sterke website, ons ledenmagazine Eigen Baas en de tweewekelijkse nieuwsbrief bereiken we een groot deel van onze achterban en ontvangen daar veel waardering voor. Ook de netwerkbijeenkomsten
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in het land over inhoudelijke thema’s worden bijzonder op prijs gesteld. Ook het voordeel dat we onze leden –
in samenwerking met derden – kunnen bieden willen we graag voortzetten. Op de eerste dag van november
gaan we inmiddels al jaren in gesprek met startende zzp’ers op de Startersdagen van de Kamer van Koophandel.

TRAININGEN EN WORKSHOPS
Zelfstandigen weten over het algemeen goed de weg te vinden naar informatie en instrumenten ter ondersteuning
van hun werkzaamheden. Toch hebben we in de loop van de tijd gemerkt dat ons aanbod aan trainingen en workshops van toegevoegde waarde is. Onze trainingen worden soms door eigen medewerkers of actieve leden gegeven,
maar soms ook door derden; afhankelijk van het gewenste specialisme. We hebben speciale trainingen voor startende ondernemers. Deze zijn gericht op basale zaken als een contract, algemene voorwaarden en het bepalen van
een tarief. We organiseren ook trainingen van praktische aard, zoals het maken van een website, naast de meer juridisch georiënteerde cursussen over het opstellen van een (model)overeenkomst.
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RESULTAATGEBIED
INNOVATIE/AMBITIE
Door de fusie willen we voor onze huidige én toekomstige leden ‘meer voor minder’ realiseren. Dit is ook te lezen in
de zes eerder genoemde ambities, die wij samen met de FNV willen nastreven. Daar waar we als zelfstandige vereniging beperkingen erkennen, zien we in het nieuwe ECZ een keur aan mogelijkheden om onze belangenbehartiging te
optimaliseren en meer zelfstandigen aan ons te binden. De sector is hierbij inhoudelijk richtinggevend en het ECZ
het uitvoerend orgaan binnen de werkorganisatie. Voor het vervullen van onze ambities zijn extra middelen nodig.
Het verheugt ons dat er door de fusie reëel perspectief is op deze middelen. Wij zien na de fusie een enorme uitdaging om de sector en het ECZ uit bouwen tot dynamische en resultaatgerichte organen binnen de FNV.

LEDENGROEI (OP NAAR DE 35.000 ZELFSTANDIGE LEDEN)
Om concurrentie op het gebied van belangenbehartiging voor te blijven, zullen we sneller moeten groeien dan onze
grootste concurrenten. Om te kunnen groeien is het van belang dat wij onze huidige en potentiële leden beter leren
kennen. Met vragen als ‘Wat houdt ze bezig?’ en ‘Wat motiveert hen om actief lid te worden?’ Om hierachter te
komen voeren we een marktonderzoek uit. Afhankelijk van de uitkomsten daarvan starten we een aantal gerichte
campagnes in de drie meest kansrijke sectoren, waarbij de huidige ervaringen met de Sectie Tolken en Vertalers als
leidraad kunnen dienen. We organiseren leden in deze sector van onderaf en op basis van de inhoudelijke actiepunten die wij samen met hen opstellen. Dat betekent dat wij – al dan niet in samenwerking met beroepsverenigingen
- potentiële leden actief opzoeken door lezingen en workshops te organiseren, ingezonden stukken in vakbladen te
publiceren en ons te mengen in online discussies. In 2017 zullen we vanwege de transitie alle zeilen bijzetten om
onze huidige leden te behouden. Met de juiste mensen en middelen (campagne) willen we in 2018 de eerste substantiële ledenwinst boeken. Uiteindelijk streven we naar 35.000 zelfstandige leden FNV breed in 2022.
We werken daarbij aan een sterk netwerk van betaalde werknemers en vrijwillige leden die zich gezamenlijk inzetten
om de positie van zelfstandigen te verstevigen.

VERSTERKING VERENIGING EN VAKBONDSWERK DICHTBIJ DE LEDEN
De activiteiten van de sector zijn gericht op het optimaal functioneren van de organen van de vereniging, de leden
en vrijwilligers, conform de doelstellingen van de vereniging en zoals vastgelegd in ons sectorreglement. Daarnaast
zijn deze activiteiten gericht op het beïnvloeden van de (inter)nationale sociale politiek, het sociaal beleid en de
publieke opinie, ten gunste van de grondslagen en doelstellingen van de FNV en werkend of uitkeringsgerechtigd
Nederland.
De sector wil, meer dan voorheen, inzetten op activerend vakbondswerk in de sectoren. Dat betekent projecten en
campagnes opzetten, samen met de sectoren die zelfstandigen onder leden hebben of willen. Andersom bieden wij
onze expertise aan wanneer de sectoren samen met zelfstandigen en soms op één plek ook samen met werknemers
tot een verbetering willen komen. Ook lokaal en regionaal willen we bereikbaar zijn voor collega’s, andere sectorleden en leden die zelfstandig zijn of overwegen dat te worden. In toenemende mate willen we onze leden als ambassadeur of vrijwilliger inzetten, zodat we echt met vereende kracht toewerken naar een gezonde arbeidsmarkt en een
goed inkomen voor alle werkenden. Er zijn veel betrokken leden die zich willen inzetten voor hun vereniging en de
verbetering van hun eigen werk- en inkomenspositie. Daarom wordt geïnvesteerd in werving en ontwikkeling van
vrijwilligers. We willen graag samen met de sector Jong extra aandacht besteden aan activiteiten voor jonge zelfstandigen en studenten.
We blijven zorgen voor een herkenbare sector voor alle zelfstandige beroepsbeoefenaren en er wordt geïnvesteerd
in het krachtiger maken van de positie van zelfstandigen die zich in andere sectoren of bonden hebben georganiseerd. We willen de verbinding zoeken door het ontwikkelen van een netwerk zelfstandigen.
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In de periode 2017-2022 willen we concreet:
• Groei van het aantal leden. Iedere medewerker en iedere vrijwilliger draagt daaraan bij binnen zijn of haar werkgebied of netwerk. Met een FNV-brede nulmeting krijgen we helder in beeld hoe onze huidige leden - geheel of
gedeeltelijk zelfstandige werkend - zijn georganiseerd.
• In kaart brengen welke behoeften andere sectoren en bonden hebben ten aanzien van de ondersteuning op
zzp-onderwerpen en belangenbehartiging. Daarbij willen we de vertegenwoordigers uit de sectoren verbinden via
een netwerk. Dit onderzoek wordt nog in 2016 uitgevoerd en zal een belangrijke basis vormen voor de uitwerking
van het projectplan van het ECZ.
• Vanuit onze eigen sector gaan we verder met de ontwikkeling van zg. secties (zie voor toelichting ons sectorreglement), waarin zelfstandigen zich in een bepaalde beroepsgroep kunnen organiseren. Waar mogelijk zullen ook hier
verbindingen worden gelegd met de sectoren van de FNV.
• Elk kwartaal willen we op verschillende plekken een ronde zzp-cafés organiseren om lokaal of regionaal de daar
werkzame zelfstandigen te horen en te voorzien van relevante informatie over inhoudelijke thema’s. Daarnaast
willen we een relatie opbouwen met bestaande zzp-netwerken in het land.
Op het gebied van marketing en communicatie willen we:
• Nieuwe vormen van interactie introduceren bij onze leden, zodat leden behalve persoonlijk ook digitaal met ons
en met elkaar kunnen communiceren over verenigingszaken.
• Een nieuwe website ontwikkelen, met een module waarmee leden hun gegevens aan kunnen passen en we
informatie kunnen verstrekken of vragen.
• Onze digitale nieuwsbrief tot een aansprekend digitaal magazine ontwikkelen van en voor leden. Ook willen we
vaker en sneller via onze social media kanalen communiceren. We hechten hierbij erg aan de goede afstemming
tussen de collectieve- en individuele belangenbehartigers.
• Onze actieve leden in 2017 meer faciliteren en raadplegen over onderwerpen waar de sector zich mee bezig
houdt. De sectorraad en het sectorbestuur worden intensief betrokken bij de collectieve agenda.
• Aansluiting zoeken bij een aantal vakbondshuizen en één of meerdere pilots ontwikkelen ten behoeve van de
dienstverlening aan zelfstandigen. Denk daarbij aan aan juridische spreekuren of een belastingservice.
• In overleg met de sectoren en op basis van het meerjarenbeleid van de FNV sneller en adequater inspelen op
behoeften van groepen zelfstandigen die aan een bedrijf of beroepsgroep zijn verbonden.
• De ledenvoordelen evalueren en vanuit de FNV een nieuw pakket aanbieden en onderzoek doen naar producten/
diensten die we zelf kunnen ontwikkelen, zoals het ZZP Pensioen.
• Een kennisbank zijn op het gebied van zzp-onderwerpen en deze toegankelijk maken voor collega’s en vrijwilligers.
We zoeken daarin samenwerking met het kennis- en innovatiecentrum van de FNV. In 2017 leggen we de prioriteit
op onze gezamenlijke visie en onderhavige thema’s.
• Met de verkiezingen in aantocht nóg meer energie steken in de relatie met politieke partijen en de beïnvloeding
van hun afzonderlijke programma’s ten aanzien van zelfstandigen.
• Samen met de sector Jong activiteiten ontwikkelen voor jonge zelfstandigen, migranten, startende zelfstandigen
en studenten.
• Als aanvulling op de bestaande dienstverlening een verdiepingsslag maken in de ondersteuning bij het maken
van een bedrijfsplan. Hierin voorzien we in een behoefte die we al langer constateren.
• Ieder jaar een spraakmakend onderzoek doen naar een aspect van de zelfstandigenmarkt en hierover publiciteit
genereren en/of voorlichting geven.
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ZZP ACADEMY
Onze ZZP Academy is opgenomen in de reguliere dienstverlening voor leden en niet-leden. De Academy bestaat nu
uit een aantal jaarlijks terugkerende trainingen2. Ook verzorgen we op verzoek workshops en inleidingen op locatie.
We zijn ervan overtuigd, dat de ZZP Academy één van de belangrijkste instrumenten kan worden om in contact te
treden met (potentiële) leden en collega’s. Het bundelen van het totale aanbod binnen de gedeelde en ongedeelde
FNV zal ook een verbindende én efficiënte werking hebben. Het is dan ook onze ambitie om een omvangrijk project
te starten en de ZZP Academy uit te bouwen tot een aantrekkelijk instituut voor zelfstandigen. Via de inzet van deskundige vrijwilligers en relaties kunnen we langs deze weg een belangrijke bijdrage leveren aan (geaccrediteerde)
opleiding en ontwikkeling. We zien hierbij de volgende deelprojecten ontstaan:
• Persoonlijke coaching en advisering (dichterbij woon/werkadres), bijv. via vakbondshuizen;
• Webinars ontwikkelen, waaraan leden interactief deel kunnen nemen;
• Op sectoren en/of regio’s gerichte voorlichtingen;
• Het ontwikkelen van een module ter ondersteuning van de sociaal plan-trajecten in geval groepen werknemers
of uitkeringsgerechtigden de afweging maken als zelfstandige beroepsbeoefenaar te gaan werken;
• Het ontwikkelen van een module over verdienmodellen in combinatie met sociaal ondernemerschap
(ook: van zzp naar MKB);
• Het ontwikkelen van trainingsmodulen op maat, bijv. omdat een opleidingsinstituut of een zzp-netwerk
daar behoefte aan heeft;
• Het organiseren van werkconferenties en het geven van inleidingen binnen de FNV over aspecten van
zelfstandigen.

2 FNV breed zijn er volgens onze inschatting 20.000 leden die geheel of gedeeltelijk als zelfstandige werkzaam zijn (waarvan 10.000
bij FNV Zelfstandigen). Momenteel wordt dit aantal preciezer in kaart gebracht én navraag gedaan naar de werkplannen van de sectoren
ten aanzien van deze doelgroep.
In 2016 ging het om de volgende trainingen: AOV/Verzekeringen, Maak uw eigen website, Modelovereenkomsten/Wet DBA,
Aansprakelijkheid, Netwerken, Start met een contract, Boekhouden, Acquisitie, Debiteurenbeheer en incasso.
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FINANCIËN
Bovengenoemde ambities zijn alleen haalbaar in de voorgestelde vijf jaar, wanneer hier extra middelen voor beschikbaar komen. Voorafgaand aan de fusiedatum is bekend hoe de financiering is geregeld en welke ambities we tot uitvoer kunnen brengen.
In de bijlagen vindt u de meerjarenbegrotingen. We hebben deze opgesplitst in de reguliere begroting op basis van
de huidige kosten en baten van FNV Zelfstandigen en de ‘ambitiebegroting’. Deze ambitie is uitgewerkt voor wat
betreft activiteiten in het bijgevoegde investeringsplan 2017-2021 Expertisecentrum Zelfstandigen (bijlage 4).
Er vanuit gaande dat we met vereende kracht de organisatiegraad onder zelfstandigen weten te vergroten en in vijf
jaar tijd van 20.000 leden naar 35.000 leden groeien, zou de investering zich na één jaar al terug kunnen verdienen.
Echter, omdat we hier geen garanties op hebben en we ook gedurende de vijf jaar van het ECZ continuïteit na
streven, vragen we een garantiestelling van € 2.9 miljoen t/m 2021.
De investeringen en de bijbehorende doelstellingen worden jaarlijks gemonitord en we hanteren daarvoor
de volgende criteria:
• Ledenwinst
• Toename actieve leden
• Versterking positie zelfstandigen
• Tegengaan schijnconstructie
Let wel: we realiseren ons dat we in de eerste periode vooral investeren om daarna de ambities te kunnen
realiseren.
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BIJLAGE 1
MEERJARENBEGROTING REGULIER
FNV Zelfstandigen			

inflatie%

1,5%		

Utrecht			 contr daling

3,5%		

			 belegg opbr

4,0%		

herziene

Resultaatontwikkeling		

		
begroting
inschatting bij ongewijzigd beleid
		

2016

		

2017

2018

2019

€

€

€

€

Opbrengsten uit contributiebijdragen		

2.020.000

1.949.300

1.881.100

1.815.300

Overige opbrengsten		

25.000

25.400

25.800

26.200

Totaal van de baten		

2.045.000

1.974.700

1.906.900

1.841.500

Personeelskosten		

1.200.000

1.268.000

1.287.000

1.306.300

110.000

0

0

0

110.000

111.700

113.400

115.100

63.000

65.000

66.000

67.000

Inhuur zzp’ers (dir., marketing)

incidenteel

Huisvestingskosten		
Automatiseringskosten		
Automatiseringskosten

incidenteel

Administratiekosten		
Administratiekosten

incidenteel

Afschrijvingen op materiële vaste activa		

20.000

0

0

0

50.000

50.800

51.600

52.400

43.000

25.000

0

0

12.000

12.200

12.400

12.600

Kantoorkosten		

17.000

17.300

17.600

17.900

Individuele dienstverlening		

45.000

43.600

44.300

45.000

Collectieve dienstverlening		

5.000

5.100

5.200

5.300

Bestuurskosten		

64.000

60.000

60.900

61.800

Ledenraadkosten		

11.000

11.200

11.400

11.600

Ledenraadkosten

incidenteel

11.000

0

0

0

Ledenbijeenkomsten visie/koers

incidenteel

10.000

0

0

0

55.000

55.800

56.600

57.400

134.000

136.000

138.000

140.100

Informatiebulletin Eigen Baas		
Bijdragen		

Publiciteit, werving en promotie:						
30.000

60.000

60.900

61.800

Overige activiteiten		

- wervingscampagne/ledenbehoud

2016 incidenteel laag

50.000

50.800

51.600

52.400

Transitiekosten

10.000

0

0

0

2.050.000

1.972.500

1.976.900

2.006.700

-5.000

2.200

-70.000

-165.200

incidenteel

Totaal van de lasten		
Resultaat excl beleggingsopbrengsten en projectkosten

						
Beleggingsopbrengsten		

15.000

24.000

24.000

22.000

Projectkosten (t.l.v. alsnog te vormen bestemmingsreserves)

-10.000

-26.200

-40.000

-40.600

-

-

-86.000

-183.800

Resultaat incl beleggingsopbrengsten en projectkosten
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BIJLAGE 2
GEZAMENLIJKE AMBITIES FNV EN SECTOR FNV ZELFSTANDIGEN –
EXTRA MENSEN
AMBITIE

		

bestuurder

1,20

101107

researcher

0,40

91983

121.328
36.793

juridisch medewerker

0,80

76826

61.461

secretaresse

0,50

57573

28.787

marketeer

0,50

76826

38.413

projectleider ZZP academy

1,00

101.107

101.107

Totaal AMBITIE

4,40

387.889
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BIJLAGE 3
GEZAMENLIJKE AMBITIES FNV EN SECTOR FNV ZELFSTANDIGEN
MEERJARENBEGROTING
FNV Zelfstandigen

inflatie%

1,50%		

Utrecht						
Resultaatontwikkeling

inschatting

Ambitie				

Ledenaantal
Contributie

2017

2018

2019

2020

2021

1000

3200

6000

10000

15000

192

192

192

192

192

				
Opbrengsten uit contributiebijdragen

€

€

€

€

€

192.000

614.400

1.152.000

1.920.000

2.880.000

1.000

2.000

3.500

5000

10000

193.000

616.400

1.155.500

1.925.000

2.890.000

Overige opbrengsten
Totaal van de baten

					
Personeelskosten

387.900

393.700

399.600

405.600

411.700

Activiteiten						
Marktonderzoek en research
Ledenwerving en PR materiaal
Magazine
Activerend werk sectoren

25.000

25.000

15.000

15.000

15.000

100.000

50.000

50.000

30.000

30.000

50.000 					
30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

100.000

50.000

50.000

30.000

20.000

ZZP Academy

50.000

40.000

25.000

10.000

10.000

Belastingservice zelfstandigen

15.000

15.000

15.000 			

Totaal activiteiten

370.000

210.000

185.000

115.000

105.000

Totaal van de lasten

757.900

603.700

584.600

520.600

516.700

-564.900

12.700

570.900

1.404.400

2.373.300

Online zichtbaarheid

Netto resultaat

Personeelskosten 2017 is op basis van was/wordt lijst. 2018 en verder is aan de hand van inflatiecorrectie berekend
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