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‘EEN UNIEKE 
COMBI VAN HOTDOGS 
EN COCKTAILS’

Rolf Dingerink is trotse eigenaar van DogTails



1 WAAROM KOOS JE DAT VAK?
‘Daar ben ik op school eigenlijk vanzelf ingerold. 

Het was tevoren niet zo’n bewuste keus. Het is wel 

bijzonder om als meisje op het dak te werken. Ik 

denk niet dat ik gauw een vrouwelijke collega tegen 

zal komen.’ 

2 WAAR WERK JE?
‘Bij Wiro Dakwerken in Swalmen. Daar ben ik 

vier dagen in de week en de vijfde dag zit ik nog 

op school. Ik ga ‘s morgens naar het bedrijf toe en 

dan hoor ik waar ik aan het werk moet. Het is heel 

afwisselend: de daken zijn verschillend, de tijd dat 

je aan een klus bezig bent is steeds anders en we 

hebben ook geen vaste ploeg dus telkens werk je 

met andere collega’s. Het bevalt me prima. Ik heb 

gelukkig geen hoogtevrees.’ 

3 WAAROM BEN JE LID GEWORDEN?
‘Er kwam iemand van de bond op school en 

die vertelde over de FNV. Dat deed hij nogal 

overtuigend, zodat ik besloot dat het goed zou zijn 

om lid te worden.’ 

4 WAT WIST JE VAN DE FNV?
‘Ik kende de FNV wel want mijn moeder is er ook 

lid van. Zij heeft een eigen bedrijfje en doet iets 

met medicijnen maar toch is ze bij de vakbond 

aangesloten.’

5 WIL JE ACTIEF WORDEN BIJ DE BOND?
‘Dat weet ik nog niet. Maar goed beschouwd ben ik 

al actief want ik ben al eens gevraagd om voor de 

FNV een fotoshoot te doen en nu moet ik voor het 

FNV Magazine ook weer poseren voor de fotograaf. 

Ik word nog eens beroemd.’ 

ELIZA ERKELENS (19) uit Neerkant heeft 
voor een vrouw een wel heel bijzonder beroep 
gekozen: ze is dakdekker. 

TEKST PETER VAN DER AA  BEELD MARTIN DE BOUTER

NET LID

FNV MAGAZINE2

‘ IK WORD NOG 
EENS BEROEMD’ 



INVESTEREN IN BANEN  
VAN DE TOEKOMST 
Door de energietransitie verdwijnen banen 
en onstaan nieuwe functies. Investeren 
in scholing van jongeren én oudere werk
nemers is hard nodig.

TWEE GENERATIES 
STRATENMAKERS 
Jan en Darryl waren beiden eigenlijk niet van 
plan om stratenmaker te worden, maar doen 
het werk met veel plezier. 

FNV KEURT VISIESTUK GOED
De ‘Visie op zelfstandige arbeid’ van de FNV 
is goedgekeurd door het ledenparlement. En 
daar zijn we best een beetje trots op.

DOMEINNAAMFRAUDE 
Heb je een domeinnaam met de ‘nl’extensie, 
dan loop je de kans telefonisch lastiggeval
len te worden. Bedrijven proberen je over te 
halen je domeinnaam vast te leggen met de 
extensies ‘.com’ of ‘.eu’. 

EEN NIEUWE SECTORRAAD
Volgend voorjaar zoekt FNV Zelfstandigen 
nieuwe vrijwilligers voor de sectorraad. Denk 
alvast eens na of dat iets voor je is.
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IN DIT NUMMER VOORWOORD

FNV MOMENT 
Het Zomerkamp FNV maakte zijn naam dit 
jaar volledig waar. En dat is voorgaande 
jaren wel eens anders geweest. Meisjes en 
jongens geboren in 2004, 2005 of 2006 
hadden de tijd van hun leven. En keerden 
uitgeput weer huiswaarts.  
PAG 08

ROLF DINGERINK
leidt een druk leven als 
eigenaar van DogTails, een 
samentrekking van Hotdogs 
en Cocktails. PAG 36

ULRIKE SUISKENS
wil mensen inspireren al
les uit het leven te halen. 
Met hulp van FNV Werken 
aan Werk startte ze haar 
eigen bedrijf.
PAG 42

INTERVIEW
Schrijver Tommy Wierin
ga verzet zich fel tegen 
de manier waarop de 
overheid met SyRI onze 
privacy schendt. PAG 24

‘T IS WEER VOORBIJ ... 
Maar wat wás het toch een mooie zomer! Heerlijk 
warm en met mooie mijlpalen voor FNV Zelfstandi
gen. De FNV ‘Visie op zelfstandige arbeid’ is door 
het ledenparlement, het hoogste verenigingsor
gaan binnen de FNV, met applaus vastgesteld. 
Daarmee zeggen we nu duidelijk als FNV dat we 
er zijn voor alle werkenden. We gaan er 100% voor 
dat we de belangenbehartiging voor onze leden zo 
goed mogelijk doen. Persoonlijk via onze juristen, 
maar ook collectief door overleg met grote op
drachtgevers en bemiddelaars. En natuurlijk door 
lobby in Den Haag.  

Begin september hebben we weer overleg gehad 
met de minister van Sociale zaken en de staatsse
cretarissen van Economische zaken en Financiën 
over de vervanging van de wet DBA. De bijeen
komst ging er vooral om hoe je duidelijk maakt dat 
je zzp‘er bent en geen werknemer.We hebben dit 
jaar voor het eerst onze Summer Academy georga
niseerd en met succes! Tientallen mensen hebben 
eind augustus op twee dagen (opnieuw) kennis 
met ons gemaakt en onze cursussen en workshops 
gevolgd. Wat fijn om te zien dat veel zelfstandigen 
hiervan gebruik hebben gemaakt. We organiseren 
‘m graag volgend jaar weer! 
En wanneer de zomer op haar eind loopt, wordt 
het ook tijd om vooruit te kijken naar het volgende 
jaar. Dat doe je waarschijnlijk zelf ook. Zit ik op de 
goede weg? Moet ik mijn dienstverlening of pro
duct aanpassen? Nieuwe markten aanboren? Als je 
een nieuwe uitdaging zoekt, is lid worden van de 
sectorraad van FNV Zelfstandigen misschien iets 
voor je. Het is een leuke en uitdagende vrijwilli
gersklus. In 2019 organiseren we nieuwe verkie
zingen voor de sectorraad. Meer informatie lees 
je in dit FNV magazine. Denk eens na over deze 
interessante FNV klus!

MARJAN VAN NOORT
MANAGER ECZ
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het verbranden van fossiele 

brandstoffen, enorm gestegen. 

Slecht voor het milieu.

De gevolgen van de klimaat-

verandering zijn voor iedereen 

merkbaar. Poolkappen en 

gletsjers smelten, de zee-

spiegel stijgt en op andere 

plekken in de wereld ontstaat 

juist extreme droogte. Dat 

zorgt voor veel slachtoffers 

onder mens en dier en 

onherstelbare schade aan de 

natuur. Nog langer wachten is 

dan ook geen optie. In totaal 

197 landen ondertekenden het 

Klimaatakkoord. Toch werd 

het niet alleen met hosanna 

begroet. Er zijn vraagtekens 

bij de afspraak dat landen 

zelf het wat en hoe van de 

klimaatdoelstellingen mogen 

bepalen. Ook worden landen 

die de afgesproken doelen niet 

halen, niet bestraft. En onder-

tussen tonen onderzoeken aan 

een eigen klimaatakkoord. 

Daarin staat hoe wij met z’n 

allen de uitstoot van CO
2
 in 

ons land omlaag kunnen 

brengen. In juli werden de 

hoofdlijnen van dit akkoord 

gepresenteerd. De doelstelling 

is dat we tussen nu en 2030 de 

CO
2
-uitstoot met 49 procent 

verminderen. Twintig jaar 

later moet Nederland zelfs 

helemaal CO
2
-neutraal zijn. 

Dat doen we onder andere 

DE SAMENLEVING

Voor de oorsprong van de 

energietransitie reizen we 

af naar Parijs. In 2015 werd 

daar het Klimaatakkoord van 

Parijs gepresenteerd. Het doel: 

de aarde mag in 2050 niet 

meer dan 2 graden Celsius (bij 

voorkeur zelfs maar 1,5) zijn 

opgewarmd, gemeten vanaf 

omstreeks 1750. Die periode 

was het begin van de indus-

triële revolutie. Producten 

die eerst nog grotendeels 

met de hand in werkplaatsen 

werden gemaakt, konden 

we nu ineens veel sneller en 

goedkoper produceren met 

machines. Door de lagere 

prijs konden meer mensen 

ze kopen. Wel steeg de 

hoeveelheid materialen en 

brandstof die nodig was om de 

machines aan te drijven. Sinds 

die revolutie is de uitstoot 

van broeikasgassen (CO
2
), die 

vooral veroorzaakt wordt door 

ALLE HENS AAN 
DEK VOOR DE 
ENERGIETRANSITIE
De energietransitie is een banenmachine. Verwacht wordt 
dat er de komende decennia honderdduizenden nieuwe 
banen ontstaan. Maar tegelijkertijd verdwijnen er weer 
net zo veel. Vooral voor werknemers die direct of indirect 
te maken hebben met fossiele brandstoffen breken er 
onzekere tijden aan. Of zijn het juist kansrijke tijden?

TEKST FRANK SMIT  BEELD XF&M

dat zelfs wanneer iedereen 

zich aan de afspraken 

houdt, we de doelstelling 

van maximaal 2 graden 

temperatuurstijging niet 

gaan halen. Er kleven al met 

al nog wat verbeterpuntjes 

aan het akkoord. Moeten we 

er dan maar een streep door 

zetten? Absoluut niet. Feit 

blijft dat de aarde opwarmt. 

En dat we daar dus heel gauw, 

heel intensief mee aan de slag 

moeten. Want laten we wel 

wezen: er zijn geen banen 

op een dode planeet. We zijn 

allemaal verantwoordelijk 

voor de CO
2
-uitstoot en dus 

moeten we er met z’n allen de 

schouders onder zetten.

DUURZAME ENERGIE
In Nederland werken 

bedrijven, overheden en maat-

schappelijke organisaties, 

waaronder de FNV, samen aan 
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49
procent van de  
CO2-uitstoot

DE SAMENLEVING

door over te stappen van 

fossiele brandstoffen naar 

duurzame energiebronnen. 

Oftewel: geen aardolie, aard-

gas en steenkolen meer, maar 

wind- en zonne-energie. Die 

overgang van energiebronnen 

noemen we de energietran-

sitie.

De FNV is vanaf het begin 

betrokken bij de energietran-

sitie en richt zich vooral op de 

effecten die de transitie heeft 

10
92

9,6

procent van de  
CO2-uitstoot

procent van de energie 
die we in Nederland in 
2018 gebruiken is niet 
duurzaam

miljard kilowatt-
uur (KWH). Dat is 
60 procent van 
de duurzame 
energieproductie in 
Nederland. 

op de arbeidsmarkt. Want dat 

er veel gaat veranderen, is 

zeker. Wanneer we afstappen 

van fossiele brandstoffen, 

heeft dat grote gevolgen voor 

mensen die nu nog werken 

in bijvoorbeeld olieraffina-

derijen of kolencentrales. En 

niet alleen in die centrales 

zelf verdwijnen banen, ook in 

de keten eromheen. Wanneer 

een kolencentrale sluit, is er 

ook geen transport van kolen 
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Windmolens 
leverden in 2017 

De rijkste 10 procent van 
alle landen veroorzaakt 

De armste 50 procent 
van alle landen 
veroorzaakt

meer nodig naar die centrale. 

Schepen met kolen hoeven 

niet meer te worden gelost. Al 

die banen en nog veel meer 

zullen verdwijnen of op z’n 

minst veranderen. 

ONVOLDOENDE MENSEN
Geschat wordt dat honderd-

duizenden mensen de 

komen de decennia hun baan 

verliezen door de energietran-

sitie. Tegelijkertijd komen 



2023

2800

289

is het jaar waarin 

procent van de in 
Nederland gebruikte 
energie duurzaam 
moet zijn

16,7 

DE SAMENLEVING

zijn. Daarnaast stelt de SER 

dat onderwijs, bedrijfsleven 

en overheid meer moeten 

samenwerken.  

Maar alleen concentreren op 

het onderwijs is niet genoeg. 

Ook voor de mensen die nu 

al aan het werk zijn moet het 

interessant worden om over 

te stappen. ‘Als vakbeweging 

zien we natuurlijk de vele 

kansen die de energietran-

sitie met zich meebrengt’, 

zegt Kitty Jong. ‘Maar die 

kansen kunnen en mogen 

alleen worden benut als er 

echte, groene banen worden 

geboden. Met een goede cao, 

veilige werkomstandigheden 

en goede arbeidsverhoudin-

gen. En voor werknemers 

waarvoor de stap een brug te 

ver blijkt, moet compensatie 

komen. Denk bijvoorbeeld aan 

een Kolenfonds voor mensen 

die werkloos raken in de 

kolen keten.’

LUSTEN/LASTEN
Met een miljoen kun je 

leuke dingen doen, zong 

Floris-Jan van Fleppensteyn 

in 1995. Maar ook met een 

kleiner bedrag kun je je 

huis al flink verbeteren. 

Voorlichtingsorganisatie 

Milieu Centraal berekende 

hoe je met 25.000 euro 

een eengezinswoning 

klaarmaakt voor de toekomst. 

Een hoop valt te winnen 

in isolatie van dak, vloer, 

spouwmuren en gebruik van 

HR++-glas. De rest van het 

Er zijn geen 
banen op een 
dode planeet

er ook veel nieuwe banen bij. 

De vraag naar installateurs 

van windmolens, zonnepa-

nelen en warmtepompen 

zal bijvoor beeld explosief 

stijgen. Zo hard, dat de 

arbeidsmarkt de energie-

transitie niet kan bijbenen. 

Daar zit ook het struikelblok, 

ziet FNV-vicevoorzitter Kitty 

Jong. ‘Voor de uitvoering 

van de energie transitie zijn 

geschoolde vak mensen nodig 

met up-to-date kennis en 

vaardigheden die nodig zijn 

voor het omschakelen naar 

duurzame energie. En die 

zijn er nu niet. Er zijn amper 

opleidingen voor de jongeren 

die straks bijvoorbeeld 100 

meter boven de Noordzee 

wind molens moeten installe-

ren. Met onvoldoende mensen 

kan de energietransitie 

natuurlijk nooit slagen.’

Daarom moet Nederland 

massaal aan een spoedcursus 

nieuwe energie. Monteurs, 

installateurs, hoogopge-

leiden: iedereen is nodig. 

De Sociaal-Economische 

Raad (SER) beschrijft in het 

rapport Energietransitie 

en Werkgelegenheid welke 

maatregelen nodig zijn om 

de transitie te laten slagen. 

Veel ervan richten zich op het 

onderwijs, te beginnen bij het 

enthousiasmeren van scholie-

ren voor de energietransitie. 

Ook is het van belang om de 

beroepsopleidingen beter 

aan te laten sluiten bij de 

baankansen die er straks 

ENERGIETRANSITIE

geld wordt besteed aan een 

warmtepomp, zonneboiler en 

zonnepanelen. Voer je al die 

wijzigingen door, dan kun 

je jaarlijks zo’n 2500 euro 

besparen. 

Natuurlijk, 25.000 euro is een 

hoop geld en niet iedereen 

heeft zo’n bedrag in een oude 

sok verstopt. De overheid 

helpt een beetje door hier 

en daar subsidie te verlenen 

en je bespaart jaarlijks dus 

flink op de energierekening, 

maar de lasten op de korte 

termijn zijn hoger dan de 

lusten. Daarom staat de 

FNV erop dat er een eerlijke 

verdeling komt in de kosten. 

De vervuiler betaalt en de 

grootste vervuiler betaalt 

het meest. De CO
2
-uitstoot 

van een gemiddeld 

huishouden staat in geen 

enkele verhouding tot die 

van grote vervuilers als Tata 

Steel, de raffinaderijen van 

Shell of BP. Toch betalen 

die grootste vervuilers 

relatief weinig belasting 

voor de milieuschade die zij 

veroorzaken. Jong: ‘Het kan 

niet zo zijn dat consumenten 

en kleine bedrijven 

opdraaien voor de kosten 

van de energietransitie, 

terwijl de grote vervuilers 

buiten beeld blijven. Als FNV 

doen wij alleen mee aan 

het klimaatakkoord als de 

energieomschakeling eerlijk 

uitpakt voor werknemers, 

hun banen en hun 

portemonnee.’
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windmolens tellen de 
vier actieve windparken 
in de Noordzee

banen

13
procent van 
de duurzame 
energieproductie in 
Nederland

Zonnepanelen zorgden 
in 2017 voor

Door de sluiting van 
de kolencentrales 
verdwijnen er zo’n 



DE SAMENLEVING ENERGIETRANSITIE

Waarom houden we zo krampachtig vast 
aan die maximale stijging van 2 graden 
Celsius? Waarom niet naar 0? Simpelweg 
omdat we daar technologisch gezien op dit 
moment niet toe in staat zijn. De oorsprong 
van de maximale temperatuurstijging 
van 2 graden ligt bij William Nordhaus, 
professor Economie aan de Universiteit 
van Yale. Hij schreef in 1975 een artikel 
over de uitstoot van CO2 en berekende 
de maximaal wenselijke én realistische 
temperatuurstijging. Daarbij hield hij niet 
alleen rekening met het ideaalbeeld, maar 
ook met de beschikbare technologie. Je 

kunt wel besluiten om vanaf morgen alle 
kolencentrales te verbieden, maar als er 
nog niet voldoende alternatieven zijn om 
die verandering op te vangen, staat een 
groot deel van Nederland zonder stroom. 
Of denk aan benzine en diesel. Een snelle 
overstap naar elektrisch rijden is niet 
mogelijk: er zijn niet voldoende auto’s 
om alle huidige te vervangen en er zijn 
veel te weinig laadstations. Er is daarom 
een overgangsperiode nodig om tot een 
haalbaar resultaat te komen. Vandaar die 2 
graden van Nordhaus, gerekend vanaf 1750. 
Ook organisaties als het Internationaal 

Energie Agentschap stellen dat 2 graden 
de maximale grens is om catastrofale 
klimaatverandering te voorkomen. 
Ongeveer een kwart van die 2 graden is 
gebruikt tussen 1751 en 1970. In die ruim 
tweehonderd jaar tijd is de aarde niet meer 
dan plusminus een halve graad opgewarmd. 
In de daaropvolgende 50 jaar, van 1970 
tot nu, ging die opwarming plotseling 
pijlsnel en kwam er een hele graad bij. Zo 
zitten we al aan de anderhalve graad, wat 
inhoudt dat de aarde de komende jaren nog 
maar maximaal een half graadje extra mag 
opwarmen. Een flinke uitdaging!

Nog maar een half graadje over
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Bloedheet was het Zomerkamp FNV dit jaar. 
Dat was eerdere jaren wel eens anders. 
Ruim tweehonderd kinderen tussen twaalf 
en veertien jaar waren met bussen naar 
Vierhouten getogen voor een week kamperen. 
Om een beetje koel te blijven doen ze veel 
waterspelletjes, wordt er gezwommen in het 
vennetje en zijn er watersproeiers. Ook is er een 
traditionele zeepkistenrace, waarin de kinderen 
in een bananendoos van een helling zoeven. 

Aan De jongens tegen de meisjes wordt vol 
overgave meegedaan.
Het belangrijkste is natuurlijk nieuwe vrienden 
en vriendinnen maken, en vooral verkering 
zien te krijgen. Er wordt dan ook volop versierd 
en gedanst in de disco. Aan slapen komen de 
kampeerders nauwelijks toe. Na een drukke 
week keren ze uitgeput huiswaarts. Met op hun 
t-shirts 06-nummers van nieuwe vrienden.

ZOMERKAMP



FNV MAGAZINE

FNV MOMENT

9



FNV MAGAZINE10

STRATENMAKERSTWEE GENERATIES

‘Hoe ouder  de collega, hoe 
meer je  van hem kunt leren’

DARYLL (19)

JAN (60)

‘IK BEN DIT WERK 
GAAN DOEN VOOR 
MIJN MOEDER’

‘IK VIND HET VAK 
PRIMA, HET WERK 
IS MOOI.’
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STRATENMAKERSTWEE GENERATIES

TEKST KEES BALS  BEELD JARNO KRAAYVANGER

Werken in de buitenlucht. Leuke collega’s. En je ziet 
wat je gedaan hebt. Jan en Daryll zijn twee trotse 
stratenmakers. ‘Ik moet er niet aan denken om op een 
kantoor te zitten en niets te doen.’

De Europaweg, de hoofdweg dwars 

door Schoonebeek, krijgt een grote 

beurt: de riolering, de asfaltlaag, 

de tegels op trottoir en fietspad, 

alles wordt vernieuwd. Ook de 

ruimte voor de kerk – vanzelf

sprekend midden in het dorp 

– wordt aangepakt. De parkeer

plaats en het plantsoen krijgen 

een andere inrichting met nieuwe 

bestrating. Jan Remmerts (60) en 

Daryll Reiling (19) zijn er al maan

den mee bezig, nu in een ploegje 

met in totaal zo’n tien collega’s. 

Het meeste werk is gedaan. Hier en 

daar moeten nog tegels komen, de 

plekken waar eerst de rioolputten 

zaten moeten weggewerkt, de pa

den in het plantsoen aangelegd. 

Jan is zo’n 25 jaar stratenmaker 

en aan het afbouwen. Daryll zit 

net ander half jaar in het vak en 

leert nog elke dag bij. Dat hij 

verre weg de jongste van de club is, 

maakt hem niets uit. ‘Hoe ouder de 

collega, hoe meer je van hem kunt 

leren.’

 

HET VRIJE LEVEN
Toen Jan halverwege de dertig 

was, was de keus snel gemaakt. Hij 

was op dat moment nog elektri

cien en werkte al een halfjaar in 

Amsterdam. Hij had de belofte op 

zak dat hij daarna in Emmen en 

omgeving aan de slag kon, maar 

toen het erop aankwam, stuurde 

zijn baas hem naar Alkmaar en 

Zaandam. Dat was het moment 

dat hij er genoeg van had. ‘Ik zei: 

“Ik kom niet meer.” Mijn zwager is 

ook straten maker en die wist dat 

er een speciale omscholingsrege

ling was: ’s avonds leren, overdag 

werken. Ik vind het vak prima, 

het werk is mooi. Stenen leggen, 

in je eigen tempo, stoepbanden 

aanleggen. Alleen het aantikken 

van de stenen vind ik iets minder. 

Maar verder, het vrije leven, goede 

collega’s ... Ik heb nooit een reden 

gehad om nog te veranderen.’

‘Hoe ouder  de collega, hoe 
meer je  van hem kunt leren’
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TWEE GENERATIES

Darylls grote droom was om 

auto monteur te worden. Zijn 

eerste stage was dan ook in een 

garage. In overleg met zijn moe

der regelde zijn begeleider op 

school zijn volgende stage bij een 

wegenbouwbedrijf. ‘Ik wist er 

niets van, het was buiten mij om 

gegaan, maar na mijn stage ben 

ik hier blijven werken. Ik heb 

nog niet veel gelegd, maar de ste

nen erin leggen, dat vind ik het 

mooiste. En daarna eroverheen 

kijken. Ik ben nogal kritisch op 

mezelf. Ik moet zeker weten dat 

het goed ligt. Aan auto’s sleu

telen vind ik nog steeds mooi, 

maar dat is meer een hobby, dat 

kan ik in het weekend doen. Nu 

vind ik dit veel leuker. Ik ben dit 

werk gaan doen voor mijn moe

der. Die zei: “Probeer het nou!” 

Ze heeft het nog een paar weken 

meegemaakt, totdat ze stierf. Nu 

doe ik het voor mezelf. Dit is wat 

ik echt wil doen.’

VERSTAND OP NUL
Jan heeft veel zien veranderen in 

25 jaar. ‘Het is beter geworden, 

we werken veel meer met machi

nes. Banden zetten doen we nu 

meestal met een kraantje erbij. 

Dat je die banden niet zelf hoeft 

te tillen, dat scheelt veel.’

En dan is er de vlijmachine. ‘De 

stenen worden boven in de bak 

gegooid, wij leggen ze dan in een 

band en vervolgens glijdt het als 

een tapijt naar beneden. Je werkt 

min of meer aan een lopende 

band, het is een soort fabrieks

machine. De meningen erover 

zijn verdeeld. Het voordeel is 

dat je niet op je knieën ligt. Het 

nadeel is dat je je soms ver moet 

strekken om bij de stenen in de 

bak te kunnen. Als je klein bent, 

krijg je last van je armen. En het 

is saai werk. Je moet je verstand 

op nul zetten.’

Daryll: ‘Ik heb moeite om het 

tempo bij te houden.’

Jan: ‘Ja, je moet wel doorwerken. 

Het blijft een geldkwestie. In 

dezelfde tijd dat je met de hand 

honderd meter legt, leg je met de 

vlijmachine driehonderd meter. 

Je moet ervoor zorgen dat je de 

huur van de machine eruit haalt.’

Daryll: ‘Met de hand kan ik 

mijn eigen tempo bepalen, met 

de machine lig ik achter op de 

anderen. Er is nog veel dat ik 

moet leren. Ik probeer nu zo goed 

mogelijk baan te maken.’

Jan: ‘Als een band twintig centi

meter hoog is, dan moet het zand 

precies op negentien centimeter 

liggen. Ligt het op twintig of 

achttien centimeter dan krijg je 

de stenen er niet netjes in.’

Daryll: ‘Ik heb het nu een paar da

gen gedaan. Het gaat goed, toch?’

Jan: ‘Je doet het hartstikke goed.’

GEINTJE
Jan was zestien toen hij begon 

te werken. Nu kan hij mer

ken dat hij ouder wordt. ‘Die 

dikke banden tillen kost me 

meer moeite dan een paar jaar 

geleden. Groot, zwaar werk doe 

ik niet meer. Ik word er zelf de 

dupe van. Ik merk het aan mijn 

lichaam. Alles is moe, versleten. 

Vijfentwintig jaar terug ging 

ik nog beunen als ik ‘s avonds 

thuis kwam. Daar moet ik niet 

meer aan denken. Nu werk ik in 

mijn vrije tijd in de tuin of ga 

ik vissen. Zo laad ik me weer op 

voor de volgende dag.’

Daryll: ‘Ik ben voor dit werk 

gestopt met sporten. Ik voetbal

de. Maar als ik geblesseerd raak, 

kan ik niet werken. Ik heb altijd 

gezegd dat ik niet de hele tijd op 

kantoor wil zitten en nietsdoen. 

Als ik nu thuiskom, voel ik aan 

mijn lijf dat ik heb gewerkt.’

Jan en Daryll zeggen allebei dat 

ze het werk loslaten zo gauw ze 

thuis zijn, toch geven ze toe dat 

ze ook in hun vrije tijd wel eens 

op de bestrating letten.

Jan: ‘Als je die wegen in België 

ziet ... (hij schudt zijn hoofd). 

Maar dan Duitsland ... (zijn 

gezichtsuitdrukking slaat om 

in bewondering).’

Daryll: ‘Ik sta af en toe stil 

als een ploegje van een ander 

bedrijf aan het werk is. Dan kijk 

ik er zo overheen en zeg ik: “Als 

wij het hadden gedaan, had het 

er veel mooier in gelegen.” Daar 

krijg ik wel eens woorden over, 

maar ach... een geintje moet 

toch kunnen?’ 

JAN (60)

‘IK MERK HET AAN 
MIJN LICHAAM: 
ALLES IS MOE, 
VERSLETEN’



UITGESPROKEN

ANJA WIT
Waarom meer?
Bizar, je hoort 
hetzelfde te verdienen 
voor hetzelfde werk. 
Kan er nou nooit iets 
normaal?

TANJA PETERS 
Werd eens tijd dat 
de vrouw meer gaat 
verdienen. Mannen 
krijgen nog altijd meer 
loon dan een vrouw 
voor dezelfde functie. 
En dat anno 2018.

JAN ORSEL 
Het is de idioterie 
ten top dat het nu 
weer moet doorslaan 
naar de andere kant. 
Gewoon gelijktrekken. 
Punt.

FABIAN VAN DER VELDEN  
Dat is bij wet verboden: onder dezelfde 
omstandigheden mag je niet op basis van 
geslacht anders betaald krijgen.

REMY DE VOOGD  
Omgekeerde wereld! Waar is dan de gelijkheid? 
Hier schiet je dus ook niks mee op hè

COR TER STEEG   
Discriminatie ... Zou niet moeten kunnen.

ANJA TJALLEMA   
Jammer dat ik met een man getrouwd ben!

HENK JETTEN    
Begint het gezeur weer van voor af aan, maar 
nu de andere kant op. Ik vind: bij zelfde functie, 
zelfde beloning. 

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

Vrouwelijke gemeente
ambtenaren verdienen 
meer dan mannelijke. 

De FNV is natuurlijk ook online aanwezig. Met onze website fnv.nl, en via Facebook (FNVonline), YouTube,
Twitter (@FNV), LinkedIn en Flickr (FNV Vakbond).
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IS HET GOED DAT 
VROUWEN MEER 
VERDIENEN 
DAN MANNEN?

‘ WAAROM
MEER?’

‘ DAT WERD 
EENS TIJD’

‘GEWOON 
GELIJKTREKKEN’



‘Deze visie helpt bij het verbeteren 
van de positie van zelfstandigen. Al 
heel lang discussiëren we in Neder-
land over de plek van zelfstandigen 
op onze arbeidsmarkt,’ zegt Marjan 
van Noort. ‘De ontwikkeling van 
zelfstandige arbeid heeft invloed 
op de hele arbeidsmarkt. En daar-
mee op alle werkenden. Als FNV 
wegen wij daarbij de belangen van 
alle werkenden integraal af. Dat is 
onze kracht.’ 
 
WAAROM DEZE VISIE? 
‘In 2017 is FNV Zelfstandigen 
gefuseerd met de FNV en is het 
Expertise Centrum Zelfstandigen 
(ECZ) opgericht. Met als belangrijk-
ste doelstellingen: meer zelfstan-
dige leden om zo sterker te staan 
naar politiek en opdrachtgevers, 
een betere zichtbaarheid en positie 
binnen de FNV, aantrekkelijke 
dienstverlening en een goede (col-
lectieve) belangenbehartiging voor 
zzp’ers. Het is daarom belangrijk 
dat de FNV een heldere en eendui-
dige visie op zelfstandige arbeid 
heeft. ‘In die FNV-visie worden 
de belangen van alle werkenden 
meegenomen,’ legt beleidsadviseur 
en bestuurder Irene van Hest van 
het ECZ uit. ‘Dat maakt de FNV 
anders dan andere organisaties. 
Die vertegenwoordigen maar 

één deel van de arbeidsmarkt en 
benaderen de arbeidsmarkt niet 
als geheel. Dat is niet slim, want de 
arbeidsmarkt is wat dat betreft net 
een waterbed: als je op één plek 
drukt, popt op een andere plek wat 
op. Een integrale benadering van 
de arbeidsmarkt is daarom wat ons 
betreft het beste.’ 

HOE ZIJN LEDEN 
BETROKKEN BIJ DE 
TOTSTANDKOMING VAN DE 
VISIE? 
De leden zijn de afgelopen 
maanden nauw betrokken bij 
de totstandkoming van de visie. 
Marjan: ‘We hebben onze zzp-leden 
steeds om advies gevraagd bij 
het opstellen van de conceptvisie. 
Zij waren ook betrokken bij de 
achterbanraadpleging. Daarnaast 
hielden we nog 3 bijeenkomsten, 
waarvan je er eentje zelfs live kon 
zien op Facebook. En via het forum 
op forumfnvzzp.nl kon je zelf input 
leveren en discussie voeren met 
andere zzp’ers.’ 
 
WAT VINDT DE FNV VAN 
DE GROTE TOENAME IN 
HET AANTAL ZZP’ERS IN 
NEDERLAND?  
De laatste twintig jaar is het aantal 
zelfstandigen snel gestegen. Snel-

De ‘Visie op zelfstandige arbeid’ van 
de FNV is goedgekeurd door het leden-
parlement. ‘En daar zijn we best trots op’, 
zegt ECZ-manager Marjan van Noort.
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VOOR DE ZOMER VOND DE LEDENPARLEMENTSVERGADERING 
PLAATS WAAROP DE VISIE WERD GOEDGEKEURD.

‘Zelfstandige leden zijn 
afgelopen maanden 

nauw betrokken 
geweest bij de 

totstandkoming van de 
visie’

FNV KEURT VISIE OP 
ZELFSTANDIGE ARBEID GOED



ler dan in de landen om ons heen. 
Dat heeft volgens Marjan met aller-
lei factoren te maken, maar sommi-
ge daarvan zijn niet anders dan in 
de ons omringende landen. Marjan: 
‘Werken als zelfstandige biedt 
allerlei kansen en mogelijkheden. 
Je bent baas over je eigen tijd, kiest 
de opdrachten die bij je passen en 
werkt waar en wanneer je wil. Voor 
opdrachtgevers bieden zelfstandi-
gen de expertise die ze zelf missen.’ 
Maar dat verklaart dan niet waarom 
in Nederland het aantal zelfstandi-
gen zo veel meer toeneemt dan in 
andere landen. Irene vult aan: ‘Dat 
kan alleen verklaard worden door 
overheidsbeleid en het feit dat de 
regelgeving voor zelfstandigen 
niet of nauwelijks wordt gehand-
haafd. Helaas zien we ook zzp’ers 
op de arbeidsmarkt verschijnen 
die helemaal niet zelf de keuze 
hebben gemaakt om te werken als 
zelfstandige, of die helemaal niet in 
de positie zijn om hun eigen tarief 
te bepalen.’
De FNV wil de positie van zelfstan-
digen versterken, zodat ze een 
goed inkomen kunnen verdienen 
en beschermd worden tegen de 
risico’s die ook zelfstandigen lopen. 
Dat is ook één van de redenen voor 
het opstellen van de visie. De ge-
dachte dat de FNV er alleen is voor 
werknemers is daarmee voorgoed 
verleden tijd.  
 
HOE KIJKT DE FNV NU AAN 
TEGEN DE WET DBA EN 
DIENS AANGEKONDIGDE 
VERVANGER? 
‘De wet DBA heeft wat ons betreft 
geen enkele kans gekregen,’ gaat 
Irene verder. ‘Al snel nadat de Wet 
DBA van kracht was geworden 
ontstond de nodige commotie. 
Opdrachtgevers waren niet bereid 
de gezamenlijke verantwoorde-
lijkheid voor de arbeidsrelatie te 
dragen. Een stevige lobby van 
sommige zelfstandigenorgani-
saties, intermediairs, werkgevers 
en anderen die belang hebben 
bij vrijwaring vooraf, heeft ervoor 

gezorgd dat de Wet DBA al geruime 
tijd niet gehandhaafd wordt. Dat 
vinden we echt een gemiste kans. 
Het is toch niet meer dan normaal 
dat beide partijen bij een overeen-
komst verantwoordelijk zijn voor 
de kwalificatie van hun arbeidsrela-
tie? Waarom zouden die gevolgen 
alleen bij de zelfstandige moeten 
liggen? De Wet DBA maakte het 
daarnaast mogelijk dat schijnzelf-
standigheid wordt aangepakt. 
Een wens die door alle politieke 
partijen werd gedragen.’

Het nieuwe kabinet wil de Wet DBA 
vervangen door een regeling die 
meer duidelijkheid moet verschaf-
fen over de vraag wanneer met 
zelfstandigen kan worden gewerkt. 
Wel heeft de Minister al laten 
weten dat de ongeclausuleerde 
vrijwaring van de VAR hoe dan ook 
niet meer terugkomt. Daarmee 
onderschrijft dit kabinet de 
doelstelling van de Wet DBA: meer 
balans brengen in de verantwoor-
delijkheden van opdrachtgever én 
opdrachtnemer voor de arbeidsre-
latie. Ondertussen zal tot 2020 nog 
altijd niet worden gehandhaafd.
Marjan legt uit dat FNV Zelfstandi-
gen er in Den Haag voor pleit dat 
opdrachtgever en opdrachtnemer 
gezamenlijk verantwoordelijk 
blijven voor de beoordeling van de 
arbeidsrelatie. Marjan: ‘Handhaving 
door de Belastingdienst is 
natuurlijk essentieel. Maar 
vrijwaring vooraf, is op basis van 
het arbeidsrecht nooit te geven en 
dat moeten we ook niet willen. 
Vrijwaring vooraf staat handhaving 
in de weg en zorgt voor een 
oneerlijke en onrechtvaardige 
verdeling van verantwoordelijkhe-
den en risico’s.’ 
 
WAAROM WIL DE FNV DAT 
ZELFSTANDIGEN HET 
RECHT KRIJGEN 
COLLECTIEF TE 
ONDERHANDELEN? 
‘Zelfstandigen worden veel minder 
beschermd dan werknemers en dat 

is op zich ook geen probleem,’ legt 
Marjan uit. ‘Tenminste, niet als 
zelfstandigen de ruimte hebben 
om te onderhandelen over hun 
tarief.  Met name de groep 
zelfstandigen die werkt voor grote 
bemiddelaars heeft echter weinig 
te zeggen over zijn verdiensten. Die 
staan al vast en vaak is het: take it 
or leave it. Dat geldt ook voor het 
werken via platforms. De verdien-
sten staan al vast en als jij het niet 
doet, doet iemand anders het wel. 
Deze ontwikkelingen hebben een 
negatief effect op het inkomen van 
zelfstandigen.’De relatie tussen een 
zelfstandige en een opdrachtgever 
is dus lang niet altijd gelijkwaardig. 
Eén van de redenen van het 
ontstaan van de vakbond, is 
tegenwicht bieden aan machtige 
werkgevers. Samen kun je meer 
bereiken. Dat geldt net zo goed 
voor zelfstandigen. Als zelfstandi-
gen collectief mogen onderhande-
len dan komt er weer meer balans 
in de verhoudingen tussen 
opdrachtgevers en zelfstandigen. 
Irene vervolgt: ‘Wij willen daarom 
dat de mededingingswetgeving 
zowel nationaal als Europees zó 
wordt aangepast, dat zzp’ers het 
recht krijgen om collectief 
tariefafspraken te maken. De 
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IRENE VAN HEST IS BESTUUR-
DER EN BELEIDSADVISEUR BIJ 
HET ECZ VAN DE FNV.

ECZ-MANAGER MARJAN VAN NOORT: ‘MET DE VISIE WILLEN WE 
DE POSITIE VAN ZELFSTANDIGEN VERSTERKEN’.

‘Wij pleiten 
ervoor dat 

opdrachtgever en 
opdrachtnemer 

gezamenlijk 
verantwoordelijk 

blijven voor de 
beoordeling van 

de arbeidsrelatie’



mededingingswetgeving verbiedt 
kartels en het misbruiken van 
economische machtsposities. Een 
kartel is eigenlijk een afspraak 
tussen twee bedrijven om 
onderlinge concurrentie te 
verminderen, bijvoorbeeld over de 
prijs van een dienst of product. 
Deze afspraken zijn verboden 
omdat daarmee de natuurlijke 
concurrentie wordt opgeheven en 
dient onder meer ter bescherming 
van de consument die hiervan de 
dupe wordt.’ 
 
De ACM ziet toe op naleving van 
deze wet. De ACM heeft een 
leidraad opgesteld over tariefaf-
spraken voor zelfstandigen. Deze 
zijn niet toegestaan, behalve als het 
gaat om zelfstandigen die vergelijk-
baar zijn met werknemers 
(“schijnzelfstandigen”). Er is echter 
nog een hele groep zelfstandigen 
die niet als “schijnzelfstandige” 
werkt – wij spreken liever van 
schijnopdrachtgeverschap, zegt 
Irene – maar die wel in een 
afhankelijke positie verkeert. De 
‘kartelwetgeving’ is dus niet 
geschikt om zonder meer toe te 
passen op zelfstandigen.  
 
Irene: ‘We zien in andere Europese 

landen dat er veel meer mogelijk-
heden zijn als het gaat om het 
maken van afspraken voor 
zelfstandigen. Daarom zijn we op 
zoek naar ruimte in de mededin-
gingsregels om sectoraal, daar 
waar zelfstandigen er behoefte aan 
hebben, ook voor zzp’ers collectie-
ve tariefafspraken mogelijk te 
maken.’ 
 
WAAROM IS DE FNV VOOR 
EEN VERPLICHTE 
ARBEIDSONGESCHIKT-
HEIDSVERZEKERING? 
Marjan: ‘Uit recente cijfers van het 
CBS blijkt dat nog geen 20 procent 
van de zelfstandigen een goede 
arbeidsongeschiktheidsverzekering 
(AOV) heeft. Van de jongeren heeft 
slechts 7%  zo’n verzekering. De 
private markt voor arbeidsonge-
schiktheid werkt niet goed.’ 
 
‘Arbeidsongeschiktheid is een risico 
dat samenhangt met leeftijd en 
gezondheid,’ vult Irene aan. ‘Het 
geldt dus voor alle werkenden. 
Onder een vrijwillige regeling 
zullen juist jongere en gezondere 
mensen zich minder vaak willen 
verzekeren. De groep die zich wel 
wil verzekeren heeft daarom een 
relatief hoog risico. Vervolgens zijn 
de premies ook nog afhankelijk van 
het ingebrachte risico. Het gevolg 
is dat de premies voor veel mensen 
onbetaalbaar zijn en dat sommige 
risico’s helemaal niet zijn te 
verzekeren. Zo worden bijvoor-
beeld aandoeningen aan de armen 
niet door de AOV van een 
stukadoor gedekt. Zelfstandige 
bouwvakkers worden op 55-jarige 
leeftijd sowieso zonder pardon uit 
de verzekering gezet.’ 
 
WRANG 
‘Het wrange is, dat zowel zelfstandi-
gen als verzekeraars weinig valt te 
verwijten,’ gaat Marjan verder. 
‘Zelfstandigen maken in de regel 
rationele keuzes. Het is jonge en 
gezonde zelfstandigen die zich niet 
verzekeren natuurlijk niet persoon-

lijk aan te rekenen dat daarmee de 
verzekering voor anderen duurder 
en ontoegankelijk wordt. Zelfstan-
digen die wel een verzekering 
hebben en daar tevreden over zijn, 
zullen een alternatief kritisch 
bekijken. Verzekeraars moeten op 
een commerciële markt wel 
selecteren, anders gaan ze failliet.’ 
 
De verzekeringsplicht ligt zowel bij 
zelfstandigen als ook bij verzeke-
raars gevoelig. En dus zijn er 
pleidooien om de private verzeke-
ringsmarkt toegankelijker te 
maken, maar tot een werkbaar 
voorstel komt het echter niet. Een 
verzekeringsrecht zonder verzeke-
ringsplicht zal altijd betekenen dat 
verzekeraars worden verplicht om 
een voorspelbaar verliesgevende 
groep mensen te verzekeren. Het 
blijft onduidelijk wie dat verschil 
moet betalen.  
 
‘Een algehele premieverhoging zet 
geen zoden aan de dijk, omdat de 
jonge en gezonde mensen nog 
steeds niet mee zullen doen. Dan 
blijft de verzekering duur. Het 
invoeren van een solidariteitsbij-
drage voor alle zelfstandigen 
(verzekerd en onverzekerd) is wel 
een optie, maar dan krijgen 
mensen een betalingsplicht zonder 
verzekering. Omslaan over de hele 
bevolking, bijvoorbeeld door een 
rijksbijdrage, past niet binnen een 
eerlijke en rechtvaardige verdeling 
van lasten. De hele bevolking, 
inclusief de werknemers, betaalt 
dan mee aan de verzekering van 
zelfstandigen, terwijl de arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen voor 
werknemers helemaal uit de 
premies worden bekostigd.’ 
 
WAT IS DE OPLOSSING? 
‘De enige effectieve oplossing,’ 
denkt Marjan, ‘Is een verzeke-
ringsplicht voor alle werkenden, 
zoals we dat ‘vroeger’ normaal 
vonden. Het beeld dat zelfstandi-
gen van een AOV hebben, is sterk 
gekleurd door negatieve ervarin-
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UIT CIJFERS BLIJKT DAT NOG GEEN 20% VAN DE ZZP’ERS EEN 
GOEDE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING HEEFT.

‘Onder een 
vrijwillige regeling 
voor AOV zullen 
juist jongere 
en gezondere 
mensen zich 
minder vaak 
willen verzekeren’



gen op de huidige private 
verzekeringsmarkt. Een sociale 
verzekering werkt heel anders. Er is 
niet alleen een verzekeringsplicht, 
maar ook een acceptatieplicht 
tegen de bij wet geregelde 
voorwaarden. De uitkering 
bedraagt een percentage van de 
gemiddelde inkomsten en 
daardoor kan ook de premie 
inkomensafhankelijk en dus 
betaalbaar zijn.’ 
 
Er zijn verschillende opties. 
Zelfstandigen kunnen bijvoorbeeld 
aansluiten bij de WIA, of er komt 
een regeling naar analogie van de 
WIA voor zelfstandigen, uitgevoerd 
door het UWV. Er kan ook een 
regeling ontwikkeld worden naar 
het model van de Zorgverzeke-
ringswet. Uitvoering door private 
verzekeraars maakt het hierin 
gemakkelijker om rekening te 
houden met de bestaande 
regelingen die zelfstandigen 
hebben afgesproken. 
 
EN HOE DENKT DE FNV 
OVER PENSIOEN?  
Marjan: ‘De FNV wil de discussie 
rondom het aanvullend pensioen 
voor zelfstandigen aanzwengelen. 
De discussie die de FNV wil voeren, 
gaat over de vraag welk niveau van 
verplichtstelling of stimulering we 
willen realiseren voor zelfstandi-
gen. Wij willen het mogelijk maken 
dat je pensioen kunt (blijven) 
opbouwen bij een pensioenfonds, 
ook voor de mensen die niet eerst 
als werknemer deelnemer waren in 
een pensioenfonds. Voortzetting 
kan nu maar voor maximaal 10 jaar. 
Ook is het van belang te onderzoe-
ken of er - bij een eventueel nieuw 
pensioencontract tussen sociale 
partners – een pensioenregeling 
voor zelfstandigen kan komen met 
een mogelijkheid van opt-out (niet 
deelnemen als je zelf je pensioen 
goed geregeld hebt). Het collectief 
regelen van je pensioen zorgt 
ervoor dat je kunt profiteren van de 
(kosten)voordelen in gezamenlijk 

beleggen, administratie en het 
afdekken van risico’s.’ 
 
EN HOE ZIT HET MET DE 
ZELFSTANDIGENAFTREK? 
‘De FNV heeft in het verleden vaker 
aangegeven dat het beter zou zijn 
om de zelfstandigenaftrek af te 
schaffen,’ besluit Irene. ‘Maar dat 
standpunt is in de loop van de tijd 
een stuk genuanceerder geworden. 
Vooral ook omdat we niet zonder 
meer akkoord gaan met maatrege-
len die het inkomen van onze leden 
te erg raken.’ 
 
‘Het is een gegeven dat Nederland 
met haar fiscale beleid onderne-
merschap wil stimuleren. De 
overheid verwacht daarmee 
positieve resultaten voor de 
economie en de werkgelegenheid 
te bereiken. Helaas is dat effect nog 
niet aangetoond. Wel is inmiddels 
duidelijk geworden dat de fiscale 
faciliteiten voor zelfstandigen 
ongewenste neveneffecten 
hebben, vooral in de onderste helft 
van de arbeidsmarkt. De faciliteiten 
stimuleren afhankelijke zelfstandig-
heid en spelen een rol in het 
verschil in arbeidskosten tussen 
werknemers en zelfstandigen 
zonder personeel. De fiscale 
instrumenten komen dan niet ten 
goede aan de zelfstandigen, maar 
aan de opdrachtgevers. Maar 
tegelijkertijd vormen de fiscale 
faciliteiten ook een inkomenson-
dersteuning en stellen ze mensen 
in staat het hoofd boven water te 
houden. De fiscale faciliteiten voor 
zelfstandigen kunnen niet zomaar 
worden afgebouwd of beëindigd.’ 
 
‘We willen als FNV naar een situatie, 
waarin zelfstandigen niet meer 
afhankelijk zijn van fiscale 
faciliteiten. Pas wanneer zelfstandi-
gen collectief kunnen onderhande-
len, goede tarieven krijgen, zijn 
verzekerd bij langdurige ziekte en 
arbeidsongeschiktheid en pensioen 
kunnen opbouwen, is afbouw 
reëel.’
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MARJAN VAN NOORT: ‘WE WILLEN DE DISCUSSIE OVER HET AAN-
VULLEND PENSIOEN VOOR ZELFSTANDIGEN AANZWENGELEN’.

DE FNV  is er voor alle werkenden, zzp’ers en mensen met een vast 
dienstverband. We maken geen onderscheid in het dienstverband, of 
de opdrachtovereenkomst die je hebt.

‘We willen naar een 
situatie waarin zzp’ers 

niet meer afhankelijk 
zijn van fiscale 

faciliteiten’



Dit blijkt uit onderzoek van de Au-
toriteit Persoonsgegevens (AP).
De Belastingdienst moet de gecon-
stateerde overtredingen zo snel 
mogelijk beëindigen. Gebeurt dat 
niet, dan kan de AP handhavende 
maatregelen treffen.

Zzp’ers zijn verplicht hun btw-num-
mer te vermelden op de website en 
facturen. Aangezien btw-nummer 
en BSN voor zelfstandigen gelijk is, 

is daarmee automatisch hun BSN 
ook bekend. Deze koppeling werkt 
fraude in de hand en vergroot de 
kans op identiteitsfraude. 
 
600.000 GEVALLEN 
‘Uit onderzoek is gebleken dat jaar-
lijks 600.000 gevallen van identi-
teitsfraude plaatsvinden,’ zegt Irene 
van Hest, bestuurder en beleidsad-
viseur bij FNV Zelfstandigen. ‘Ruim 
9% van die gevallen is gerelateerd 
aan het burgerservicenummer.’ 
 
ONDERZOEK 
Ook FNV Zelfstandigen deed zelf 
al eens onderzoek naar misbruik 
van het btw-nummer bij zzp’ers. 
Daaruit bleek destijds dat 92% van 

de ondervraagden voorstander is 
van ontkoppeling en dat 7% wel 
eens te maken heeft gehad met 
identiteitsfraude. 20% van de leden 
die aan dat onderzoek meededen, 
gaven aan dat dit door de koppe-
ling van het btw-nummer en BSN 
gebeurde. 
 
UNIEK BTW-NUMMER 
‘Die problemen blijven en moeten 
worden opgelost,’ gaat Van Hest 
verder.  
‘Er moet 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. Ook wij hebben de po-
litiek al meerdere malen opgeroe-
pen 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-nummer wordt 
losgelaten en aan alle zelfstan-
digen een uniek btw-nummer 
wordt toegekend. Nu blijkt dat 
de Belastingdienst haar huidige 
manier van werken als gevolg van 
het onderzoek van het AP moet 
aanpassen, gaat er hopelijk snel 
wat veranderen. 
 

OVER HET BSN 
Het BSN (burgerservicenummer) 
is een wettelijk identificatienum-
mer om de communicatie tussen 
overheid en burgers te vergemak-
kelijken. Burgers kunnen met hun 
BSN bij elk loket van de overheid 
terecht. Het voordeel van een BSN 
is dat burgers hun persoonsgege-
vens niet bij elke overheidsorgani-
satie steeds opnieuw hoeven aan 
te leveren. Dit maakt het tegelijk 
kwetsbaar: als het BSN in kwaad-
willende handen valt, kan het 
mogelijk leiden tot identiteitsfrau-
de. Een kwaadwillende kan met de 
persoonsgegevens van een ander 
bijvoorbeeld een auto huren en 
daarmee schade veroorzaken. Zelf-
standigen met een eenmanszaak 
kunnen hun BSN niet beschermen. 
Zij zijn verplicht hun BSN kenbaar 
te maken omdat het BSN een on-
derdeel vormt van hun btw-identi-
ficatienummer.

De Belastingdienst heeft geen wettelijke 
basis om het burgerservicenummer (BSN) 
te gebruiken in het btw-nummer van 
zelfstandigen met een eenmanszaak.

JAARLIJKS VINDEN 600.000 GEVALLEN VAN IDENTITEITSFRAU-
DE PLAATS. RUIM 9% IS GERELATEERD AAN HET BSN.
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MEER EN HET LAATSTE 
NIEUWS lees je op fnv.nl/zzp

‘Een 
kwaadwillende 

kan met de 
persoons-

gegevens van 
een ander 

bijvoorbeeld een 
auto huren en 

daar schade mee 
veroorzaken’

‘Als zzp’er ben je 
verplicht je btw-
nummer op je site 
te zetten’

BELASTINGDIENST VERWERKT 
BSN IN STRIJD MET DE WET



Ik val meteen maar met de deur in huis. Deze column wordt niet meer 
geschreven door Benedictus Scherpenisze, mijn broer. Ik - zijn broer Fran-
ciscus - neem zijn taak resoluut op mij. Zo gaat dat in onze familie, zij het 
dat ik dat slechts beneficiair heb aanvaard.

Benedictus bleef erin bij een discussie over een stuk tekst. De achterblij-
vers hebben een kopje koffie met een plakje cake erbij geconsumeerd en 
een enkele traan geplengd. We keken elkaar allemaal met vochtige ogen 
aan en zagen dat dat het was. 

Mensen, die ons samen voor het eerst ontmoetten, konden nooit duiden 
wie van ons twee de oudste of jongste was. Mind you, een tweeling zijn 
we niet, maar ook dan zou er - hoe gering ook - een verschil in leeftijd zijn 
geweest.

Je kan zeggen dat onze ouders, die bij leven eerder als atheïstisch dan als 
katholiek konden worden aangemerkt, een vooruitziende blik hebben 
gehad als het gaat om het resultaat van conclaven in het Vaticaan. Niet 
overtuigd? Bedenk dan dat onze halfzussen Johanna en Paula heten.

Mijn broer en ik zwierven in onze jeugd wat af in niet nader te noemen 
middelgrote steden, voorzien van wijken met ieder hun eigen historie. 
Onze verhuizingen her en der door het land droegen aan onze nieuws-
gierige zucht naar avontuur bij. Benedictus werd mazzelig ingeloot bij de 
School voor de Journalistiek, ik koos voor Letteren en dacht van daaruit 
ook ooit iets journalistieks te gaan doen. Nou hèhè, daar ben ik dan ein-
delijk in terecht gekomen met deze column.

Vóór het zomerreces van de Tweede Kamer verscheen een nieuwe brief 
van het kabinet over het vervangen van de Wet DBA. Onderdeel daarvan 
is dat er een onafhankelijke commissie komt, die onder andere gaat 
kijken of er een ondernemersovereenkomst (FS: als tegenhanger van de 
arbeidsovereenkomst) kan worden opgetuigd. Bij het ter perse gaan van 
dit magazine was de exacte opzet en taakopdracht van de commissie nog 
niet bekend. Desalniettemin ben ik beschikbaar! Noem mij niet, dan maak 
ik een kans. Ik zit nu immers ook in de branche waarin mijn broer werkte.

Tja, die broer van mij... Benedictus wilde geen last hebben van de Wet 
normering topinkomens. Zoiets vertelt zich snel door op Gooise en an-
dere matrassen. Zijn geest leeft daarom voort bij een mediatycoonbedrijf 
waar hij nog van alles had willen doen. Dat komt er niet meer van, helaas. 
Benedictus RIP.

Franciscus Scherpenisze

COLUMN
Er waren eens een arbeidsovereenkomst en een onderne-

mersovereenkomst die bevriend met elkaar raakten, want 

‘opposites attract’. Een commissie verbood het hen nog lan-

ger met elkaar om te gaan. “De één sluit de ander uit”, luidde 

het decreet. Ze ontmoeten elkaar nu clandestien en vrezen 

met hun ogen in de rug voor de komst van de handhavers.

COLUMN
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MET FRANS ZIJN SLAG

FRANCISCUS
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TEKST JAN BOS  BEELD RHONALD BLOMMESTIJN

INTERNATIONALE 
HANDEL OP DRIFT
Internationale handelsverdragen staan onder druk. Er is breed verzet 
onder grote delen van de Europese bevolking maar de oppositie komt ook 
van de andere kant van de Atlantische Oceaan. 

Op 22 oktober 2016 liepen in 

Amsterdam duizenden mensen 

te hoop tegen het voornemen van 

de EU om een aantal handels-

verdragen af te sluiten. De FNV 

liep bij deze manifestatie voorop 

omdat de verdragen de belangen 

van mens en milieu ingrijpend 

dreigden aan te tasten. Vooral 

TTIP, het verdrag dat de EU 

met Amerika in de maak heeft, 

moest het ontgelden. Maar ook 

CETA – het verdrag met Canada 

– en TiSA, dat is gericht op meer 

marktwerking in de dienstver-

lening, waren het doelwit. ‘Stop 

de handelskaravaan’, luidde een 

van de leuzen van de manifesta-

tie, waaraan naast de FNV ook 

milieu- en consumentenorga-

nisaties deelnamen. Twee jaar 

later komt de karavaan nog maar 

met horten en stoten vooruit, 

maar dat is vooral te danken aan 

het aantreden van een nieuwe 

Amerikaanse president. ‘Sinds 

Trump ligt TTIP dood voor de 

kast’, constateert Tuur Elzinga, 

vicevoorzitter en internationaal 

secretaris van de FNV. ‘Dat geldt 

ook voor TiSA. Amerika is een 

nieuwe koers aan het uitvinden 

en kijkt daarbij vooral naar het 

Handelsverdragen stellen winst boven mens en milieu
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‘VOOR ONS TELLEN 
MENS EN MILIEU 
ZWAARDER DAN 
HET MAKEN VAN 
WINST’

eigenbelang. Meteen toen hij 

aantrad zette Trump een streep 

door NAFTA, het akkoord met 

Canada en Mexico. Ook over 

de verdragen met de EU wil hij 

opnieuw onderhandelen.’ 

COMPENSATIE
Over CETA heeft Trump echter 

niets te zeggen en daarover zijn 

inmiddels dan ook de nodige 

politieke besluiten genomen. 

‘Zowel Canada als het Euro-

pees Parlement hebben ermee 

ingestemd,’ aldus Elzinga, ‘en 90 

procent van het verdrag is al in 

werking getreden. Maar voordat 

het helemaal rechtsgeldig is, 

moeten alle landen van de EU 

hun akkoord geven en zover is 

het nog lang niet.’ Dat stemt de 

vicevoorzitter tevreden, want 

daardoor is het meest omstreden 

onderdeel nog niet van kracht. 

‘CETA bevat een regeling die 

vooral de belangen van buiten-

landse investeerders beschermt’, 

legt hij uit. ‘Wanneer zij door 

veranderde regelgeving minder 

winst maken, kunnen ze com-

pensatie eisen van de overheid. 

Daar draait de belastingbetaler 

dan voor op. Wij willen niet dat 

de belangen van investeerders 

zwaarder wegen dan die van 

burgers en zullen ons daar met 

hand en tand tegen blijven 

verzetten.’ 

CRITERIA
‘De FNV is niet tegen handels-

verdragen’, benadrukt Elzinga. 

‘Maar dan moeten ze wel sociaal 

en duurzaam zijn. In deze tijd 

van globalisering is het goed 

om spelregels met elkaar af te 

spreken, daar zijn wij voorstan-

der van. Maar voor ons tellen 

mens en milieu zwaarder dan 

het maken van winst. Dat moet 

in de verdragen tot uitdrukking 

komen. Het moet niet alleen 

gaan om economische groei. Wat 

heb je aan groei wanneer die ten 

koste gaat van het milieu en als 

alleen de rijksten ervan profite-

ren?’ Twee jaar geleden spraken 

bonden en werkgevers in de 

SER af dat een handelsverdrag 

aan zeven criteria zou moeten 

voldoen (zie kader). Tegen een 

verdrag dat die toets der kritiek 

niet kan doorstaan komt de FNV 

in het geweer. ‘Rond TTIP is het 

nu rustig, maar we houden de 

vinger aan de pols’, zegt Huub 

de Rouw, die als lid van het Al-

gemeen Bestuur de handelsver-

dragen in zijn portefeuille heeft. 

‘En tegen CETA blijven we actie 

voeren. Voorzieningen waar we 

jarenlang voor hebben gestreden 

worden door foute handelsver-

dragen op de helling gezet. Dat 

kunnen we niet laten gebeuren.’ 

BREDE COALITIE
Jan Schriefer, kaderlid en voor-

zitter van de werkgroep Handels-

verdragen, had graag gezien dat 

over CETA een referendum was 

gehouden. ‘Daar waren we klaar 

voor,’ stelt hij, ‘maar jammer ge-

noeg is het referendum onlangs 

afgeschaft. We zullen dus op 

een andere manier de publieke 

opinie moeten beïnvloeden.’ Ook 

Elzinga betreurt het wegvallen 

van het referendum, maar een 

ramp noemt hij het niet. ‘We 
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kunnen gelukkig genoeg andere 

instrumenten inzetten. We 

blijven lobbyen en actievoeren. 

En we staan niet alleen, de FNV 

maakt deel uit van een brede co-

alitie met allerlei maatschappe-

lijke organisaties. Met z’n allen 

ageren we stevig tegen foute 

handelsverdragen en je merkt 

dat dat effect heeft. De EU kijkt 

al kritischer naar de verdragen. 

CETA is bijvoorbeeld al beter dan 

TTIP, al zijn we er nog lang niet.’ 

HANDELSOORLOG
President Trump lijkt voorlopig 

dus niet bereid om met de EU 

een handelsverdrag af te sluiten. 

In plaats daarvan kondigt hij 

eenzijdig de ene na de andere 

importheffing af. Elzinga ziet 

die ontwikkeling met lede ogen 

aan. ‘TTIP blijft een grote bedrei-

ging, niemand weet wanneer die 

weer gaat opspelen. Ondertussen 

raken we door het protectionis-

tische beleid van Trump van 

de regen in de drup. Het gaat 

hem om ‘America First’, maar 

wanneer we daardoor terechtko-

men in een handelsoorlog is het 

einde zoek.’ De importheffing 

die Nederland vooralsnog het 

meeste raakt is de heffing van 

25 procent op staal die Amerika 

vanuit Europa importeert. Aad 

in ’t Veld, FNV-bestuurder voor 

Tata Steel, is dan ook niet blij 

met die maatregel. ‘Tata levert 

veel aan Amerika, dat zal dus 

minder worden’, verwacht hij. 

‘De EU heeft wel tegenmaatrege-

len aangekondigd, maar dat leidt 

alleen maar tot het stapelen van 

heffingen. Uiteindelijk is ieder-

een daar de dupe van, dan gaat 

het ten koste van de werkgele-

genheid.’ Theo Henrar, voorzit-

ter van de directie van Tata Steel 

Nederland, deelt die vrees. ‘Met 

de importheffing voor Europees 

staal straft Trump de verkeer-

de’, zegt hij. ‘Ik heb begrip voor 

maatregelen tegen oneerlijke 

handelspraktijken, maar daar 

maken wij ons niet schuldig aan. 

Met China is dat anders. China 

dumpt staal op de Amerikaanse 

markt. Wij leveren hoogwaardig 

staal dat Amerika zelf niet kan 

produceren.’

JAPAN
Tussen alle commotie over de 

handelsrelatie met Amerika 

en Canada door heeft de EU 

tamelijk stilzwijgend een 

voorlopig handelsverdrag met 

Japan – JEFTA – afgesloten. Dit 

verdrag bevat niet zoals CETA de 

gewraakte compensatieregeling 

voor investeerders, maar voldoet 

desondanks niet aan de criteria 

van de FNV. ‘De rechten van 

werknemers komen er in JEFTA 

bekaaid af’, oordeelt beleids-

medewerker Eric-Jan Leeuw. 

‘Er is in het geheim over JEFTA 

onderhandeld, wij maken ons 

sterk voor een open debat in de 

Tweede Kamer. Wij zullen er bij 

de politiek op aandringen dat 

het verdrag kritisch tegen het 

licht wordt gehouden voordat 

Nederland definitief akkoord 

gaat.’ 

GLOBALISERING
Het turbulente speelveld van de 

internationale handel overzien-

de, ziet Elzinga zowel bedreigin-

gen als kansen. ‘Het lijkt te gaan 

om twee uitersten’, analyseert 

de vicevoorzitter. ‘Aan de ene 

kant heb je de ontwikkeling naar 

eindeloze globalisering met zo 

min mogelijk regelgeving, aan 

de andere kant heb je landen als 

Amerika die zich puur laten lei-

den door nationale belangen en 

hun grenzen juist beschermen. 

Voor ons zijn dat twee kwaden. 

Het gaat ons niet om minder 

regelgeving, maar om betere 

regelgeving. De FNV pleit voor in-

ternationale samenwerking om de 

echte problemen van de mensen 

op te lossen. Daar moet de politiek 

zich mee bezighouden.’ Ook voor 

Theo Henrar ligt de sleutel voor 

een oplossing van de problemen 

bij meer internationale samenwer-

king. ‘Trump bouwt nu een Ber-

lijnse Muur om Amerika, daarmee 

schiet hij in zijn eigen voet. De EU 

en Amerika moeten zich samen 

sterk maken voor eerlijke handel, 

ook de vakbeweging kan daar een 

rol bij spelen.’ Over de kans dat 

het tij zal keren en de internatio-

nale handel tot bezinning komt, is 

zowel Elzinga als Henrar optimis-

tisch. ‘Vergeleken met tien jaar ge-

leden zijn we al veel verder’, zegt 

Elzinga. ‘En juist dankzij Trump 

wordt de discussie scherp gevoerd. 

Hij laat zien dat je met een simpe-

le benadering de problemen ook 

niet oplost.’ Ook de directeur van 

Tata Steel is hoopvol. ‘Wanneer 

men zich op basis van de feiten 

echt in elkaars argumenten zou 

verdiepen, vinden we vanzelf de 

weg voorwaarts.’

ZEVEN CRITERIA
TTIP, TiSA, CETA, JEFTA. Het zijn de bekendste maar lang niet 
de enige handelsverdragen waar de EU aan werkt. Met tal van 
landen – van China tot Kazachstan – wordt over een handels-
overeenkomst onderhandeld. De FNV toetst elk resultaat aan  
de volgende zeven criteria:

1. Duurzame welvaart en minder ongelijkheid  
in de wereld zijn het doel.

2. Fundamentele arbeidsnormen  
(zoals vrijheid van vakbond) worden nageleefd.

3. Europese beschermingsniveaus, op het terrein van  
bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, blijven  
minimaal in stand.

4. Er blijft voldoende beleidsruimte voor de overheid.

5. Publieke diensten als gezondheidszorg of onderwijs  
blijven buiten beschouwing.

6. Er is flankerend beleid om werkgelegenheid en  
inkomen van burgers te beschermen. 

7. Er is draagvlak in de samenleving en er wordt  
transparant onderhandeld. 



CITYMAPPER
STAAT ER NOG EEN LEKKER 
WEEKENDJE NAAR EEN 
(EUROPESE) WERELDSTAD IN 
JE AGENDA KOMENDE WEKEN? 
DOWNLOAD DAN DEZE APP: 
HIJ BEVAT EEN PLANNER 
VAN HET INTERNATIONALE 
OPENBAAR VERVOER, 
VERGELIJKBAAR MET DE 
9292-APP.
GRATIS VOOR ANDROID 
EN OIS ÉN ONLINE TE 
RAADPLEGEN.

GEMINIE PHOTOS
LAST VAN TEVEEL FOTO’S IN 
JE TELEFOON? GEEN TIJD OM 
ONSCHERPE PLAATJES TE 
DELETEN? DEZE APP BIEDT 
UITKOMST. DE ALGORITMES 
IN DIT APPJE HELPEN JE OM 
JE FOTOMAP MET DUBBELE 
EN ONSCHERPE FOTO’S 
OP TE RUIMEN. KIES ZELF 
WAT JE WIL BEWAREN EN 
GOOI ONSCHERPE FOTO’S 
AUTOMATISCH WEG.  
TIP: DOWNLOAD DE APP VOOR 
EEN MAANDJE EN JE KUNT ER 
WEER EEN JAAR TEGENAAN!
TE DOWNLOADEN VOOR 
IOS VOOR € 2,29 PER 
MAAND.

WIST JE DAT …
De naam IKEA komt van de I en K van oprichter In-
gvar Kamprad, de eerste letter van de naam van de 
boerderij waar hij opgroeide, Elmtaryd en de eerste 
letter van zijn geboorteplaats, Agunnaryd. Canon 
vroeger Kwanon heette, naar een boeddhistische 
godin. Om een wereldwijd publiek aan te spreken 
veranderden ze de naam in 1935 in Canon. Skype 
een samentrekking is van de werknaam Sky Peer-
to-Peer. Het bedrijf begon nog even als Skyper. De 
naam Google komt van een wiskundige term. Een 
googol is een gigantisch groot cijfer: een 1 met 
100 nullen. De naam lego van het Deense Leg got 
komt, wat speel goed betekent.

TENTOONSTELLING
TOT 9 DECEMBER 2018 IN HET 
FOTOMUSEUM IN ROTTERDAM
In de tentoonstellingsreeks ‘De collectie 
belicht door...’ in het Nederlands Fotomuseum 
in Rotterdam werpt tot en met 9 december 
gastcurator Marlene Dumas een blik op de rijke 
museumcollectie. Fotografen/kunstenaars Vincent 
Mentzel, Stephan Vanfleteren, Eddy Posthuma de 
Boer en Jan Cremer gingen Dumas al voor. Voor 
deze vijfde editie van de tentoonstellingsreeks 
selecteerde Dumas vijftien foto’s die haar 
inspireren of aan het hart gaan. Net als in haar 
eigen werk spreekt ook uit deze selectie haar 
empathie voor dieren en kinderen. Daarbij loopt 
het thema water als een rode draad door de 
selectie. Als kijker geeft het je een scherp beeld 
van wat Marlene Dumas drijft als fotograaf.

HANDIGE 
APPS

TEKST & FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

PEPER & ZOUT

FILMTIP 
Sinds 6 september draait de film Peppermint in de 
bioscoop. De film gaat over Riley. Na ontwaakt te 
zijn uit een coma herinnert zij zich alleen nog de 
brute moord op haar echtgenoot en dochter. Riley, 
gespeeld door Jennifer Garner, zint op wraak.
Wanneer het Amerikaanse rechtssysteem weer-
houdt dat de moordenaars hun verdiende straffen 
krijgen, verdwijnt Riley een aantal jaren van de 
radar om zichzelf zowel fysiek als psychologisch 
voor te bereiden op een wraakactie die de nodige 
levens van allerhande bad guys zal kosten. Na tien 
jaar zet ze haar wraakplan om in actie. Ze stopt 
niet voordat de bende die de moorden pleegde, de 
advocaten die de daders vrijuit hielpen gaan en 
de corrupte politie hun dodelijk lot ondergaan. Ze 
neemt het heft in eigen hand en begint aan een 
tocht door de onderwereld van Los Angeles met 
slechts 1 doel: wraak.

LEESTIP
‘Zzp’en voor Dummies’ zegt een compleet naslag-
werk te zijn dat antwoorden geeft op de talrijke 
vragen die leven bij startende en al gevestigde 
zzp’ers. Van de eerste gedachte om zzp’er te 
worden, het opstellen van een ondernemingsplan 
en het verkrijgen van een krediet tot het werven 
van klanten, de marketing en belastingzaken, met 
dit boek heeft de dagelijkse praktijk van de zzp’ 
er geen geheimen meer voor je! Robert Jan Blom 
schrijft boeken en columns en geeft lezingen, 
onder meer over het starten van een eigen bedrijf. 
Hij heeft landelijke bekendheid verworven als 
expert op het gebied van faillissementen en 
bedrijfseconomie. Eerder schreef hij ‘Een eigen 
bedrijf starten voor Dummies’. Kun je je vraag dus 
niet op fnvzzp.nl vinden, sla dan dit boekje erop 
na! Het kost € 9,99.

KORT NIEUWS
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Het huis van bestsellerauteur Tommy Wieringa 
is van glas. Zo voelt dat althans. Ambtenaren 

gluren ongegeneerd naar binnen en infiltreren zijn 
privéleven. Daar verzet hij zich fel tegen, samen 

met onder meer de FNV.

TEKST PETER VAN DER AA   BEELD MARCEL BAKKER
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‘IN EEN LAND DAT ZO  
MET ZIJN BURGERS OMGAAT,  

WIL IK NIET WONEN’



TOMMY WIERINGA 
(GOOR, 1967) studeerde 
geschiedenis en journalistiek. 
Hij debuteerde als schrijver 
in 1995 en brak bij het grote 
publiek door in 2005 met zijn 
roman Joe Speedboot. Wieringa 
won vele literaire prijzen, 
waaronder de Libris Literatuur 
Prijs. Vorig jaar verscheen zijn 
roman De heilige Rita.
 

Big brother is watching you! In de 
nachtmerrie die George Orwell 
eind jaren veertig beschreef in 
zijn beroemde boek 1984, over 
een dictatuur die haar burgers 
tot op het bot controleert, zou 
SyRI naadloos hebben gepast. 
SyRI is de afkorting van  
Systeem Risico Indicatie. Het is 
een methode om uitkerings-, 
arbeids- en belastingfraude op 
te sporen, door het koppelen 
en analyseren van grote hoe-
veelheden persoonsgegevens 
uit verschillende overheids-
databanken. Minister Asscher 
van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid introduceerde 
SyRI in 2014. Tégen het advies 
van de Raad van State in, die 
oordeelde dat het hier ging om 
‘een vergaande beperking van 
de persoonlijke levenssfeer’. 
Een wantrouwige overheid kan 
met SyRI iedere burger door-
lichten zonder dat die het in de 
gaten heeft en zonder onaf-
hankelijk toezicht.  Schimmig 
en zorgelijk en een grote 
inbreuk op de privacy van 
burgers, vindt ook de FNV. De 
bond sluit zich aan bij organi-
saties als de Stichting Privacy 
First en de Stichting Platform 
Bescherming Burgerrechten, 
die naar de rechter stappen 
om SyRI een halt toe te roepen. 
Boegbeeld van het verzet is 
mede-eiser Tommy Wieringa, 
een van Nederlands meest 
succesvolle schrijvers. 

Hoe ben je betrokken 
geraakt bij de beweging 
tegen SyRI?
‘Ik vind privacy een groot 
goed en ik volg op de voet 

wat er zich in dat opzicht 
allemaal afspeelt. Toen in 
2014 SyRI werd ingevoerd, 
was ik gealarmeerd. Ik voel 
me sindsdien bekeken alsof 
de muren van mijn huis van 
glas zijn. In een land dat zo 
met z’n burgers omgaat, wil ik 
niet wonen. Ik vond dat ik in 
actie moest komen. Ik schreef 
er columns over en heb er een 
lezing aan gewijd. Thuis had 
ik het erover met mijn vrouw, 
die mensenrechten advocaat 
is: het moet toch mogelijk zijn 
iets te ondernemen tegen de 
onbegrensde snuffelzucht van 
de overheid? Dat bleek nog 
niet zo eenvoudig. Gelukkig 
is het een aantal advocaten 
en instanties gelukt hierover 
een rechtszaak aan te spannen 
tegen de staat.’ 

De FNV heeft zich bij de 
eisers gevoegd.
‘Dat is goed nieuws. Het is 
belangrijk dat een grote maat-
schappelijke organisatie als de 
FNV meedoet. Samen nemen 
we in feite de controlerende 
rol van de Tweede Kamer over, 
want die heeft jammerlijk 
gefaald. Er is in het parlement 
zelfs niet gediscussieerd over 
SyRI. Het was een hamerstuk, 
ook in de Eerste Kamer. Dat 
is onbegrijpelijk, zeker na de 
ernstige kritiek van de Raad 
van State. Toen men een aantal 
jaren geleden het elektronisch 
patiëntendossier wilde invoe-
ren, wees de Eerste Kamer het 
wetsvoorstel af. Nu laat ze het 
lopen, terwijl het hier om een 
veel breder en gevaarlijker 
instrument gaat. Alles wat je 

ooit in vertrouwen met de 
overheid hebt gedeeld, wordt 
tegen je gebruikt.’

Waar moeten we dan aan 
denken?
‘Je kunt het in feite zo gek 
niet bedenken. Het gaat om 
al je gegevens op het gebied 
van arbeid, huisvesting, 
financiën, uitkeringen, 
pensioenen, belastingen, 
schulden, sancties die je ooit 
zijn opgelegd, je gebruik van 
water en elektra ... het hele 
alfabet dat je deelt of ooit 
hebt gedeeld met de overheid 
is met één druk op de knop 
door SyRI boven te halen. 
Op die gegevens wordt een 
risicometing losgelaten. Voor 
je het weet gaat er ergens 
een lampje branden en staan 
ze bij je aan de deur. In zo’n 
systeem ben je bij voorbaat 
verdacht. Er hoeft namelijk 
geen verdenking meer te 
zijn: een grof vermoeden over 
misbruik in de wijde omtrek 
van je woonomgeving is al 
genoeg om ook jou aan een 
nader onderzoek te onder-
werpen.’ 

Dat werkt ook discrimina-
tie in de hand.  
‘Natuurlijk! Iemand met een 
donkere huidskleur, om maar 
iets te noemen, wordt vaker 
aangehouden. Dat komt 
tevoorschijn in die risicowe-
ging: je hebt dan achter je 
naam staan dat je vaak in 
contact bent geweest met de 
politie, terwijl er niets aan de 
hand was. Of neem een wijk 
met veel uitkeringsgerechtig-
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‘IN EEN LAND DAT ZO  
MET ZIJN BURGERS OMGAAT,  

WIL IK NIET WONEN’



den. Die kan in z’n geheel  
worden gescreend op 
belasting aangifte, samenwo-
nen of gebruik van water en 
elektriciteit, om mogelijke 
fraudegevallen aan het licht 
te brengen. Natuurlijk is 
het goed om misbruik op te 
sporen, maar moet je daar 
de privacy van alle burgers 
voor opofferen? En je weet 
als burger van niks. Alles 
gebeurt in het geniep en er is 
geen fatsoenlijk toezicht op. 
Je kunt ook nergens in beroep 
gaan. Ambtenaren vinden 
dat datamonster een prachtig 
instrument. Ik vind het een 
gruwelijk beeld van een wan-
trouwige overheid.’

Mijn gegevens zouden 
toch bij de overheid in 
goede handen moeten 
zijn?
‘De overheid is in dit opzicht 
onbetrouwbaar. Bovendien is 
keer op keer aangetoond dat 
ze een slechte beveiliger is 
van privacygevoelige infor-
matie. Toen een paar jaar ge-
leden taken op het gebied van 
werk, inkomen en zorg naar 
de gemeenten werden gede-
legeerd, stelde de Autoriteit 

Persoonsgegevens kritische 
vragen over het bewaken van 
privégegevens. Volgens minis-
ter Plasterk was er geen reden 
tot zorg, want dat zou via de 
‘lerende praktijk’ allemaal 
in orde komen. De lerende 
praktijk! Met andere woorden: 
zoek het zelf maar uit. Het 
amateurisme druipt ervan af. 
Ik heb in een column ambtena-
ren uitgenodigd om anoniem 
uit de school te klappen over 
schendingen van privacy. Daar 
kreeg ik veel en verbijsterende 

reacties op. Gemeenten werken 
met allerlei digitale platforms 
die vol staan met persoonlijke 
gegevens van burgers. Wat 
blijkt? Die zijn vrijwel onbe-
schermd en voor elke ambte-
naar toegankelijk. Dat valt dus 
niet te beveiligen. Daar komt 
nu SyRI nog eens bij.’ 

Hebben de inspanningen 
van jou en je medestan-
ders al iets losgemaakt in 
de samenleving? 
‘Niet echt. Ik reken ook niet 

op publieke verontwaardiging. 
Je voelt namelijk niks van 
SyRI, omdat het zich in het 
duister afspeelt. Mensen raken 
gealarmeerd door geritsel in 
de bosjes. Hier ritselt niets. 
Bovendien vindt menigeen het 
wel prima als zijn buurman 
wordt gecontroleerd. Nog-
maals, de politiek had hier 
een stokje voor moeten steken 
en die is in gebreke gebleven. 
Gelukkig dat de FNV en een 
aantal andere organisaties 
hun krachten bundelen.’

Wat verwacht je van 
de rechter?
‘We vragen de rechter om de 
angel uit SyRI te halen. Het 
gaat mij om de fundamentele 
vraag wat voor overheid we 
willen. Het uitgangspunt in de 
relatie tussen burger en over-
heid zou vertrouwen moeten 
zijn. De staat beziet ons nu 
met wantrouwen. Maar hoe 
de rechtszaak gaat aflopen, 
is zeer de vraag. Van deskun-
digen hoor ik dat de tijd van 
privacy voorgoed voorbij is. 
Dus misschien strijden we 
voor een verloren zaak. Maar 
dat wil niet zeggen dat we niet 
moeten strijden.’
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‘ALLES WAT JE OOIT IN 
VERTROUWEN MET DE OVERHEID 
HEBT GEDEELD, WORDT TEGEN JE 

GEBRUIKT’



 

VERKIEZINGEN

Elke sector heeft een sectorraad die de hele sector vertegen-
woordigt. De sectorraad is een belangrijk orgaan dat het beleid 
van de sector bepaalt binnen de kaders van de FNV. Kaders als: 
echte banen met koopkracht, kwaliteit en zekerheid. Zo is de 
vakbeweging sterk aan de basis. 

WIL JE MEER WETEN? 

De FNV is georganiseerd in 
krachtige sectoren. In april 2019 
kiezen al die sectoren een nieuwe 
sectorraad. We zijn daarom op zoek 
naar nieuwe sectorraadsleden. 
Ben je lid van de FNV, dan kun 
je je kandidaat stellen voor jouw 
sectorraad. Iets voor jou?

BEN JIJ WIE WE ZOEKEN?
• Voel jij je betrokken bij jouw sector en wil jij je 

hiervoor inzetten?

• Heb jij regelmatig contact met collega’s en  
weet je wat hen bezighoudt op het gebied van 
hun werk?

• Heb je kennis van de ontwikkelingen en 
belangrijke thema’s die in de sector spelen? 
En kun je hier een mening over vormen en 
uitspreken?

• Kun jij zaken en onderwerpen vanuit meerdere 
kanten benaderen?

• En ben je ongeveer vijf tot tien uur per maand 
beschikbaar gedurende vier jaar?

DIT GA JE DOEN
Je draagt bij aan het beleid, de besluitvorming en 
de uitvoering van het beleid binnen jouw sector. 
Daardoor behartig je de belangen van de leden in 
jouw sector. Dit doe je door:

• regelmatig contact te hebben en te houden met 
jouw achterban,

• dat wat er leeft onder de leden te vertalen naar 
een strategie en beleid, én

• dit om te zetten in relevante activiteiten.

Als sectorraadslid vervul je een belangrijke rol in 
de democratie binnen de FNV-vereniging. Je krijgt 
ondersteuning en faciliteiten om deze rol optimaal 
te vervullen. Denk aan opleiding en bijscholing, 
vakbondsverlof voor het uitvoeren van je taken  
en onkostenvergoeding.

ACTIEF IN  
DE SECTORRAAD. 
IETS VOOR JOU?

Kijk op www.fnv.nl/verkiezingen. Daar 
vind je ook een belangstellingsformulier 
waarmee je je belangstelling aangeeft. We 
nemen dan contact met je op.
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Het gebruikte verkoopargument 
luidt dat een derde die domein-
naam wil claimen. Op de vraag 
wie dat dan is, komt echter geen 
antwoord terug. 
 
SIDN
De Stichting Internet Domein-
registratie Nederland (SIDN), de 
organisatie die het ‘.nl’- domein 
beheert en de registratie van de 
‘.nl’-domeinnamen verzorgt, maakt 
regelmatig van deze praktijken 
melding. Wij merken dat op dit mo-
ment vooral het bedrijf Trademark 
Office actief is met deze acquisi-
tiestrategie. De SIDN raadt iedereen 
in algemene zin aan niet in te gaan 
op de aanbiedingen. 
 
HOE IS DE PRAKTIJK? 
Procesjurist Ewald van Sark van 
FNV Zelfstandigen legt uit hoe de 
fraude in de praktijk plaatsvindt. 
Ewald: ‘Je wordt onaangekondigd 
gebeld. Je hebt een ‘.nl-’extensie 
en vindt een andere extensie niet 
nodig. De domeinnaamverkoper 
belt je zonder dat je erom gevraagd 
hebt met het alarmerende bericht 
dat er iemand is die jouw domein-
naam wil registreren met extensie 
‘.com’ of ‘.eu’.’

tot de Juridische afdeling van 
FNV Zelfstandigen. Ze voelen zich 
terecht misleid en slachtoffer van 
acquisitiefraude met domeinna-
men.’
‘De domeinnaamverkoper geeft 
nooit antwoord op de vraag wie 
dan die derde is die met jouw 
domeinnaam met andere extensie 
aan de haal wil gaan. Zo kun je dus 
niet beoordelen of het gaat om een 
serieuze potentiële concurrent, als 
die er überhaupt is. Zo krijg je niet 
die essentiële informatie, die je wel 
nodig hebt om te kunnen beoor-
delen of je het zogenaamde eerste 
registratierecht, dat overigens ook 
nog eens niet bestaat, wil uitoefe-
nen. Dat levert acquisitiefraude op. 
Je betaalt de factuur niet omdat 
deze is gebaseerd op acquisi-
tiefraude. De domeinnaamverko-
per benadert jou nogal agressief 
en intimiderend met als doel om 
alsnog betaald te krijgen. Wend je 
dan in ieder geval tot de Juridische 
afdeling van FNV Zelfstandigen.’ 
 
REGISTRATIE 
De domeinnaamverkopers zeggen 
dat domeinnamen via een eerste 
registratierecht worden verkocht. 
De SIDN meldt regelmatig dat 
dat niet zo werkt. Op sites van 
de SIDN en diverse registrar- of 
hostingbedrijven, kun je simpel 
zelf een domeinnaam claimen met 
een ruime keuze aan extensies. 
Ewald: ‘Ik vond zelf bijvoorbeeld de 
mogelijk te claimen domeinnaam 
‘fnvzzp.work’. Als jouw gewenste 
domeinnaam vrij is dan kun je hem 
heel simpel zelf registreren, zonder 
tussenkomst van een verkoper.’ 

‘De beller heeft ook goed nieuws, 
je wordt wijsgemaakt dat er een 
zogenaamd eerste registratierecht 
is waar je tijdens het telefoonge-
sprek gebruik van kan maken. Je 
moet dan wel meteen of een half 
uur later na een terugbelafspraak 
beslissen of je dat wilt. Je verzoek 
om het aanbod schriftelijk of per 
mail op te sturen, wordt geweigerd. 
De beller heeft immers het motief 
dat je in het telefoongesprek ‘ja’ 
zegt tegen een contract voor  vijf 
of tien jaar voor bedragen die 
hoger liggen dan wanneer je zelf 
registreert. De praktijk is dat de 
domeinnaam voor één jaar wordt 
geregistreerd terwijl je direct voor 5 
of 10 jaar moet betalen. Hoewel dat 
niet is afgesproken, krijgen som-
mige mensen daarnaast ook nog 
eens een factuur voor een jaarlijkse 
verlenging.’ 
 
INTIMIDERENDE INCASSO 
‘Leden zijn zo door de domein-
naamverkoper voor het blok gezet 
en bang gemaakt,’ legt Ewald 
verder uit. ‘Probeer dan maar eens 
sterk te blijven en je te verweren 
tegen geraffineerde verkooptrucs. 
Onze leden zijn het niet eens met 
de factuur en wenden zich daarom 

 
TIPS BIJ 
ACQUISITIEFRAUDE BIJ 
DOMEINNAMEN  
Ewald heeft een aantal tips die 
je in je achterhoofd kunt houden 
wanneer je gebeld wordt door een 
bedrijf: ‘Als je gebeld wordt door 
een bedrijf dat zegt dat iemand 
met jouw domeinnaam met andere 
extensie aan de haal wil gaan maar 
weigert te zeggen wie dat dan is, 
zeg dan ‘nee’. Of ga zo mogelijk live 
op internet kijken of de domein-
naam vrij is. Zeg je gesprekspartner 
dat de domeinnaam vrij is en dat 
je hem net zelf hebt geclaimd. Of 
vraag of ze het aanbod schriftelijk 
of per mail kunnen bevestigen.’ 
 
PROCEDURES 
Het genoemde Trademark Office 
is een aantal procedures gestart 
tegen onze leden, omdat leden 
de factuur niet hebben betaald. 
Een eerste zaak is gewonnen bij 
de rechtbank Den Haag. Op zitting 
had Trademark Office opeens ge-
zegd dat er binnen acht dagen kon 
worden geannuleerd. Er is volgens 
de rechtbank - zelfs tweemaal - 
tijdig geannuleerd door ons lid. Van 
kosten die Trademark Office claimt, 
is de rechtbank niets gebleken. De 
rechtbank wijst de vordering van 
Trademark Office daarom af en 
ons lid hoeft de factuur dus niet te 
betalen. Houd onze website in de 
gaten voor verdere updates.

Ben jij slachtoffer van domein-
naamfraude, bel of mail onze Juri-
dische afdeling op 088 - 0997020 
en juridisch@fnvzzp.nl.

Onze leden, die een domeinnaam hebben 
met een ‘nl’-extensie, worden regelmatig 
telefonisch lastiggevallen met de vraag de 
domeinnaam vast te leggen met andere 
extensies.
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ACQUISITIEFRAUDE 
MET DOMEINNAMEN

Zzp’ers worden vaak gebeld met schimmige verkooptrucs
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We kennen allemaal 
de leus: ‘Hang op, klik 
weg, bel uw bank’.  
 
Als jij geconfronteerd 
wordt met 
domeinnaamfraude, 
dan luidt de leus: ‘Hang 
op, klik weg, bel FNV 
Zelfstandigen’.



VERENIGINGSNIEUWS

VAN DE FNV

 
In veel cao’s is geregeld dat je een deel van je vakbondscontributie 
terug kunt krijgen. Laat geen geld liggen en maak gebruik van deze 
regeling. Vanaf 29 augustus kun je de jaaropgave downloaden via 
www.fnv.nl/jaaropgave.
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: www.fnv.nl/jaaropgave.

‘STOP MET ZEUREN, 
DOE MEE!’

‘Als je wilt dat er wat veran-
dert, kun je het beter zelf 
doen, vind ik. Dat was mijn 
motivatie om mij zes jaar gele-
den beschikbaar te stellen voor 
het ledenparlement. En het 
bevalt me heel goed. Het werk 
is verbazingwekkend afwisse-
lend, het gaat bijna over alles, 
want het ledenparlement is 
sectoroverstijgend.
Wat we als bond laten liggen? 
Ik denk dat we te weinig ge-
bruikmaken van het potentieel 
van bijna 1 miljoen leden. We 
moeten het breder aanpakken, 
meer over de sectoren heen 
denken. Als er bijvoorbeeld 
stakingen in de metaal zijn, 

kunnen mensen uit de trans-
port stiptheidsacties houden. 
Dat versterkt de acties van de 
metaalwerkers. Zo steun je 
elkaar en toon je solidariteit. 
Alles is met elkaar verbonden, 
dat vergeten we wel eens.
Ik vind dat mensen ook minder 
met het vingertje moeten 
wijzen, zo van: waarom doet 
de FNV er niks aan? Nee! De 
leden zélf zijn de bond. Stop 
met zeuren en doe mee! We 
doen ook veel goed: we sluiten 
nog steeds 95 procent van 
de cao’s af en boeken veel 
successen. Het ventileren van 
die successen kunnen we beter 
doen, dat wel.’

Ronald Plokker (48) zit voor de sector Horeca in 
het ledenparlement. FNV Horeca is een van de 
zogenoemde aangesloten bonden. Hij werkt in 
Friesland.

FNV DOET MEE AAN 
VERZET TEGEN SYRI

JAAROPGAVE VAKBONDSCONTRIBUTIE 

LAAT GEEN GELD LIGGEN!
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De FNV sluit zich aan bij een coalitie 
van maatschappelijke organisaties 
en personen, waaronder stichting 
Privacy First en de Stichting Platform 
Bescherming Burgerrechten, die de 
Staat der Nederlanden hebben gedag-
vaard om een halt toe te roepen aan 
het risicoprofileringssysteem SyRI.
SyRI (Systeem Risico Indicatie) 
wordt door de overheid ingezet 
om socialezekerheids-, arbeids- en 
belastingfraude tegen te gaan. 
Daartoe worden grote hoeveelheden 
persoonsgegevens uit verschillende 
overheidsdatabanken gekoppeld en 
geanalyseerd. Dit leidt tot risico-
profielen van honderdduizenden 
burgers en, in sommige gevallen, tot 
een zogenoemde ‘risicomelding’: een 
melding van een verhoogd risico op 

onrechtmatig gedrag of het niet vol-
doen aan arbeidswetten. Dit gebeurt 
zonder enige openheid te geven over 
welke gegevens gebruikt worden, 
welke analyses worden uitgevoerd 
en wat de burger in kwestie precies 
tot een risicogeval maakt.
Vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV: 
‘SyRI mag allerlei overheidsdatabases 
aan elkaar koppelen en maakt daarbij 
gebruik van persoonsgegevens die 
burgers ooit voor volledig andere 
doeleinden hebben afgestaan. Maar 
hoe het systeem precies werkt en 
wie er wordt geprofileerd, is geheim. 
Een heel schimmige en zorgelijke 
zaak en een grote inbreuk op de 
privacy van burgers.’ Lees ook het 
interview met Tommy Wieringa op 
pagina 24.

RONALD VAN 

HET LEDEN
PARLEMENT
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¡® FNV-leden
korting

7,50*€ /mnd

100 min/sms + 
2000 MB + 4G

*Aanbieding i.c.m. een 2-jarig contract. Eenmalige aansluitkosten €14,95.

Sim Only

Kijk op Ben.nl/FNV

Wil jij een voordelig telefoonabonnement op 
het beste netwerk van Nederland? Dat kan 
bij Ben! Als FNV-lid krijg je extra korting 
en gratis 4G internetsnelheid. Zo houd je 
geld over voor dingen die je echt leuk vindt.

Advertentie FNV.indd   1 25-07-18   16:48



WERK AAN DE WERELD

VRIJE TIJD

Nederlandse werknemers hebben veel vrije tijd, 
zeker vergeleken met Japan. En hoeveel vrije tijd 
hebben ze in Nieuw-Zeeland en de Verenigde 
Staten? 

VRIJE TIJD

TEKST BART SPELEERS  BEELD MARTIN DE BOUTER

DOOR OVERWERK 
GEEN PRIVÉLEVEN

JAPAN

Dat er in Japan een naam bestaat 

voor ‘dood door overwerk’ 

— karoshi — zegt veel over de 

Japanse werkcultuur. Het 

Aziatische land telt jaarlijks 

honderden gevallen van karoshi: 

overwerkte werknemers die 

overlijden door een hartaanval, 

beroerte of zelfdoding. Tachtig 

uur overwerk, meestal onbetaald, 

komt voor in bijna een kwart 

van de Japanse bedrijven. 

12 procent van de bedrijven 

heeft werknemers die meer 

dan honderd uur overwerken. 

De gezondheid komt in de 

knel, maar uiteraard ook het 

huishouden, de zorg voor 

kinderen en de vrije tijd.  

Toch heeft lang niet elke Japanse 

werknemer te maken met 

deze overwerkcultuur en het 

tekort aan vrije tijd. Dat bewijst 

Akiko Kubota (51) uit Tokyo. Zij 

werkt bij Japan Post Co., waar 

ze telefoontjes van klanten en 

postkantoren afhandelt. Akiko 

maakt vijfdaagse werkweken van 

veertig uur. ‘Soms werk ik over, 

maar daar krijg ik voor betaald’, 

vertelt ze. ‘Om overwerk tegen 

te gaan heeft m’n vakbond een 

hogere overwerkvergoeding 

van Japan Post geëist en dat is 

gelukt.’ 

Akiko vindt dat haar werk-

privébalans in orde is en dat ze 

genoeg vrije tijd heeft. ‘Als ik 

vrij ben, doe ik het huishouden 

of ik ga winkelen, vaak met 

m’n ouders. In mijn vakanties 

— ik heb twintig betaalde 

vakantiedagen per jaar — maak 

ik vaak tripjes. Eén keer per 

jaar ga ik duiken, dat vind ik 

geweldig.’ 

Niet alleen Akiko ziet in haar 

omgeving veel werknemers die 

fors overwerken. Ook de Japanse 

FNV MAGAZINE32

overheid en vakbonden is het 

niet ontgaan. Zij zijn druk bezig 

met ‘werkstijl-hervormingen’, 

zodat Japanse medewerkers meer 

vrije tijd hebben. Een daarvan 

is Premium Friday: de overheid 

spoort Japanners aan om op de 

laatste vrijdag van de maand om 

15.00 uur te stoppen met werken.

AKIKO KUBOTA (RECHTS) MET DENISE MCGUIRE 
VAN WERELDVAKBOND UNI



WERK AAN DE WERELD

VRIJE TIJD

VRIJE TIJD

Televisiekijken, dat is de meest 

populaire vrijetijdsbesteding 

van Nederlanders. Gemiddeld 

kijken we twee uur per dag 

tv. Ook andere vormen van 

mediagebruik zijn populair, 

net als het onderhouden van 

sociale contacten en uitrusten. 

Buiten zorg, huishouden en 

verzorging (slapen, douchen) 

hebben Nederlanders wekelijks 

42,5 uur vrije tijd. En dat is best 

veel vergeleken met andere 

landen. In Nederland wordt dan 

ook relatief weinig gewerkt en 

er zijn veel deeltijders.

Een van hen is Paul Scholte (43) 

uit Utrecht, werkplaatschef bij 

VRIJE TIJD GENOEG
NEDERLAND

een autoschadeherstelbedrijf. 

Tot een paar jaar geleden 

werkte hij fulltime en z’n 

vrouw drie dagen per week. 

‘Mijn vrouw kon op haar 

werk in een ziekenhuis in 

Utrecht doorgroeien naar een 

leidinggevende functie, maar 

dan moest ze wel vier dagen 

gaan werken. Ik ben toen een 

dag minder gaan werken.’ 

Nogal ongebruikelijk in zijn 

branche en functie, vertelt 

Paul. ‘Maar mijn werkgever 

accepteerde het wel. Op mijn 

vrije dag draait de werkplaats 

gewoon door, daar zorg ik wel 

voor.’ Pauls vrije dag is vrijdag, 

waarop hij het huishouden doet, 

kookt en — na schooltijd — met 

zijn twee zoontjes (11 en 7) 

voetbalt of een filmpje pakt in 

de bioscoop. In zijn ‘eigen’ vrije 

tijd zit Paul niet bepaald stil. 

‘Ik voetbal op vrijdagavond, ga 

naar wedstrijden van FC Utrecht 

en bezoek dancefestivals. In 

juli ben ik naar de Formule 1 

in Oostenrijk geweest. Dat was 

het mooiste weekend dat ik mij 

kon wensen.’ Paul heeft twintig 

betaalde vakantiedagen per 

jaar, die grotendeels opgaan aan 

kampeervakanties daar ‘waar 

het weer goed is’. ‘Ik vind het 

prima zo, met m’n vrije tijd’, 

zegt Paul. ‘Aan meer werken heb 

ik geen behoefte. Ik kan het elke 

fulltimer aanraden. Pak je rust, 

doe thuis je ding: voor mannen 

en de maatschappij zou het goed 

zijn.’
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WERK AAN DE WERELD

‘Je werkt om te leven’ is een 

uitspraak die je in Australië 

en Nieuw-Zeeland vaak hoort. 

Klopt het ook? ‘Ja, deels’, zegt 

Marjolein Schaddelee (54). ‘Voor 

mijn man Grant en mij staat 

familie op nummer 1, daarna 

genieten van het leven en dan 

pas werk. Maar soms staat 

werk op nummer twee, want 

geld maakt het wel allemaal 

mogelijk.’ 

Marjolein is Nederlandse, maar 

ging 22 jaar geleden op vakantie 

naar Nieuw-Zeeland en bleef 

daar hangen. Ze ontmoette 

Grant (64), vader van drie 

kinderen en vijf kleinkinderen, 

en woont nu met hem in 

Dunedin. Marjolein werkt 

fulltime als docent op een hbo-

opleiding en als zelfstandige. 

Grant is advocaat en maakte 

lange dagen tot hij kanker kreeg 

en vijf jaar niet werkte. Nu is 

WERKEN OM TE LEVEN
NIEUW-ZEELAND

hij zelfstandig adviseur van 

werkgevers en beperkt hij zijn 

werkweken tot maximaal 25 

uur. Tien weken per jaar neemt 

hij vrijaf. 

In Nieuw-Zeeland hebben 

werknemers wettelijk recht op 

minimaal vier weken betaalde 

vakantie. Marjolein krijgt er 

vijf, plus vier weken extra ter 

compensatie van pieken in het 

onderwijs. ‘In de zomer gaan we 

vaak kamperen en in de winter 

ga ik meestal voor familiebezoek 

naar Nederland. Daarnaast 

gaan we altijd een week skiën 

met het hele gezin. Dat doen we 

ook geregeld in de weekenden. 

Het skigebied is maar drie uur 

rijden.’ Nieuw-Zeelanders zijn 

graag buiten. ‘Grant en ik zijn 

geen uitzondering. We hebben 

een hond en wandelen vaak. Er 

zijn hier prachtige stranden en 

het bos is op loopafstand. Fietsen 

doen we ook.’ De fiets gebruiken 

ze ook voor woon-werkverkeer. 

‘Binnen tien minuten ben je 

overal waar je wilt zijn. Files 

bestaan hier niet. Dat levert 

een hoop extra tijd op.’ Na 

het werk willen Marjolein 

en Grant ‘echt’ vrij zijn. ‘Dat 

heeft ook een beetje met onze 

leeftijd te maken. Jongeren 

zijn wat meer op hun carrière 

gericht, maar voor hen wordt 

de werk-privébalans ook steeds 

belangrijker.’ 

SLECHTS TWEE WEKEN VAKANTIE 
VERENIGDE STATEN

Kawanna Gough (43) werkt als 

bakkerijmanager bij supermarkt 

Giant Food in Charlottesville, 

Virginia. De single moeder van 

twee volwassen kinderen en drie 

kleinkinderen werkt 48 uur in 

zes dagen per week. ‘Dat ik zo 

veel uren maak, is m’n eigen 

keuze’, vertelt Kawanna. ‘In de VS 

zijn werkweken van veertig uur 

normaal. Door meer te werken 

spaar ik extra vrije tijd.’ Die tijd 

zet ze bijvoorbeeld in voor bezoek 

aan familieleden die verder 

weg wonen. ‘Ik ga geregeld naar 

Georgia om tijd met m’n broer 

en z’n gezin door te brengen. 

Met kerst reis ik ook vaak naar 

familie, of zij komen naar ons 

in Virginia. M’n familie is alles 

voor me.’ En wat doet ze tijdens 

een familiebezoek? ‘Relaxen’, 

zegt ze. ‘Gewoon met elkaar 

rondhangen, bijpraten, met de 

kleinkinderen spelen, dat soort 

dingen.’ De vrijetijdsbesteding 

in de Verenigde Staten verschilt 

niet veel met die van Europeanen. 

Net als wij bezoeken Amerikanen 

familie, ze kijken tv, spreken af 

met vrienden of oefenen hun 

hobby uit.  

Maar in de VS hebben werk-

nemers doorgaans wel veel 

minder vrije tijd dan in Europa. 

Zo krijgen Amerikanen slechts 
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twee weken betaald vakantie, mits 

de werkgever daartoe bereid is. 

Er is in de VS namelijk geen wet 

die voorschrijft hoeveel betaald 

verlof of vakantie een werknemer 

moet krijgen. Een bedrijf bepaalt 

dat zelf, eventueel na tussenkomst 

van een vakbond. Dat laatste is bij 

Kawanna het geval. ‘M’n vakbond 

heeft ervoor gezorgd dat ik en m’n 

collega’s zes betaalde feestdagen 

hebben, zoals Independence Day, 

Labor Day en Thanksgiving’, vertelt 

ze. ‘En dat ik vijf weken betaald 

vakantie per jaar heb. Daardoor 

heb ik genoeg vrije tijd om te 

ontspannen en leuke dingen  

te doen.’ 



De geboren en getogen Zwolle-
naar runt sinds bijna twee jaar het 
unieke horecaconcept Dogtails 
aan het Zwolse Gasthuisplein in 
de knusse binnenstad. ‘Dogtails is 
een samentrekking van hotdogs 
en cocktails. Ik begon op m’n 15e 
al in de horeca,’ legt Rolf zijn liefde 
voor het horecavak uit. ‘Met patat 
bakken op de manege. Op m’n 18e 
ging ik de ‘natte horeca’ in, ’s nachts 
biertjes tappen en zo leerde ik ook 
cocktails maken. Dat vond ik zó 
leuk dat ik me dMarin verder wilde 
ontwikkelen. Ik wilde er op m’n 25e 
zelfs voor naar Amerika, maar ik 
kreeg geen werkvergunning.’ 
 
HOLLANDSE MENTALITEIT 
Het werd uiteindelijk de Australi-
sche gold coast ‘Surfers Paradise’, 
waar Rolf in verschillende cock-
tailbars werkte. ‘Met de Hollandse 
mentaliteit van doorpakken kom 
je daar een heel eind; het is vaak 
beter dan het Australische arbeid-
sethos. Ik had daar dan ook niet 
veel moeite om werk te vinden. 
En wanneer ik de ene zaak uitliep, 

omdat ik op zoek was naar iets 
anders, kon ik die avond nog bij 
een volgende zaak starten.’ 
 
OPLEIDING 
Na het Australië-avontuur werd het 
tijd voor serieuzere zaken en Rolf 
ging in de multimedia werken. ‘Wel 
weer met horeca als bijbaan,’ vertelt 
hij. ‘Ik ging ik bij YourHosting.nl 
werken, een ‘echte kantoorbaan’ 
bij één van de grootste hosting-
partijen in Nederland. Daar deed 
ik onder meer grafisch werk en ik 
maakte websites. Maar na een jaar 
kwam ik erachter dat kantoorbanen 
achter een computer, veel van het-
zelfde, niks voor mij zijn. De horeca 
bleef kriebelen en ik had steeds de 
grootste fantasieën als ik ergens 
een leeg pand zag’. 
 
IDEEËN IN DE KOELKAST 
Toch duurde het uiteindelijk nog 
een jaar of vijf voordat Rolf met 
DogTails voor zichzelf begon: ‘Ik 
had vaak ideeën, maar steeds ge-
beurde er wel weer iets waardoor 
die de koelkast weer ingingen. De 

bank vond bijvoorbeeld het idee 
nog niet toereikend, of een inves-
teerder haakte af. Met de baas van 
m’n oude stageplaats heb ik nog 
op het punt gestaan om samen een 
pand te kopen. We zaten 10.000 
euro onder de vraagprijs met ons 
bod, maar dat ketste wegens om-
standigheden alsnog af. Net toen ik 
opnieuw alle ideeën en plannen in 
de ijskast wilde zetten, kreeg ik een 
appje van de oude uitbaters van dit 
pand. Zij wilden stoppen met hun 

kiprestaurant dat hier eerder inzat 
en tipten mij. Vervolgens haakte de 
geldschieter weer af, want die wil-
de alleen iets kopen en niet huren 
en moest ik weer met de bank gaan 
praten.’ 
 

Voor Rolf Dingerink (35), die zijn gasten bijna 10.000 hotdogs per 
jaar serveert, blijft er weinig tijd over voor een relatie: ‘Ik wil er 
wel tijd voor maken hoor, maar ik ben nogal kieskeurig. Het lijkt 
me wel goed om haar in deze omstandigheden tegen te komen, 
dan weet ze gelijk waar ze aan toe is.’

ROLF: ‘IK HEB ECHT BIJNA ALLES 
VAN TEVOREN GEBUDGETTEERD 
EN BEGROOT’.
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‘De horeca bleef 
kriebelen en ik 
had de grootste 
ideeën’

DOGS EN TAILS 
GAAN VOOR DE 
LIEFDE

Rolf Dingerink is trotse eigenaar van DogTails



FINANCIERING 
‘Inmiddels had ik vanwege het 
vele aanpassen van m’n plannen 
een Excel sheet van 12 pagina’s 
met berekeningen en prognoses 
over personeel en omzet. Daar was 
de bank wel over te spreken en ik 
kreeg na wat kleine aanpassingen 
goedkeuring voor financiering van 
DogTails. Dus dankzij de bank, mijn 
ouders en een goede vriend kwam 
het uiteindelijk financieel goed en 
kon ik februari 2017 hier van start.’ 
 
BEDRIJFSPLAN 
‘Ik heb echt bijna alles van tevoren 
gebudgetteerd en begroot. En de 
bank heeft dat ook echt gecontro-
leerd. Als er dus stond dat ik 5.000 
euro in m’n keuken wilde stoppen, 
kon ik van dat geld niet m’n tafels 
en stoelen kopen. Naast de bud-
gettering vroegen ze ook om een 
bedrijfsplan, een begroting voor de 
komende drie jaar, omzetkosten, 
personeelskosten, afschrijvingen 
en een uitgeschreven winst- en 
verliesrekening. Pas nadat dat rede-
lijk geacht werd en gecontroleerd 

was, kwam de bank met geld over 
de brug.’ 
 
FLEXERS 
‘Ik kan m’n zaak niet alleen runnen, 
ik heb zes flexwerkers werken. Met 
gemiddeld twee shifts per dag, we 
zijn van 11 tot 1 open, moet dat 
ook wel. Maar in de horeca geldt 
de vuistregel dat ‘maar’ 20 à 25 
procent van je omzet mag bestaan 
uit personeelskosten, dus reken 
maar na, ik sta zelf heel veel in de 
zaak. Officieel ben ik zzp’er, want 
ik heb geen vast personeel. In vijf 
jaar moet ik m’n lening aan de Rabo 
terugbetalen, pas daarna ga ik echt 
verdienen. De mensen die bij mij 
werken hebben het financieel soms 
beter dan ik.’  
 
WIND MEE 
Rolf realiseert zich dat hij wind 
mee heeft: ‘Ja, het gaat goed, ik 
ben al een mooi eind op weg naar 
die vijf jaar. Maar ik blijf om me 
heen kijken én blijf m’n producten 
verbeteren. Ik vind het best lastig 
om trots op mezelf te zijn. Er komt 

heel veel kijken bij een eigen zaak. 
Ik sta 50 tot 60 uur per week zelf 
op de vloer en daarnaast verzorg ik 
veel van de randzaken die daarbij 
komen kijken. Dat geeft heel veel 
stress en daarom heb ik sinds begin 
dit jaar een coach. Die leert me bij-
voorbeeld genieten van de mooie 
momenten, als bijvoorbeeld de 
zaak vol zit, iedereen plezier heeft 
en alles lekker loopt. Maar ik merk 
dat ik er aan moet blijven sturen 
dat alles op rolletjes blijft lopen.’ 
 
KLEINE FOODTRUCK 
‘De hotdog- en cocktailbar liep 
vanaf het begin, 2017, eigenlijk 
al goed,’ vertelt Rolf. ‘Fijn, maar 
tegelijk ook best zwaar: altijd goed 
en hard werken, maar gelukkig 
haal ik veel voldoening uit mijn 
werk en de reacties die ik krijg van 
de gasten. Het leuke vind ik dat ik 
al meerdere keren de vraag heb 
gehad of DogTails een franchise is. 
Daar heb ik over nagedacht, maar 
het kost veel geld en tijd om er een 
franchise van te maken. Maar dat 
lijkt me wel heel mooi. Ik richt me 
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‘Het liep vanaf 
het begin in 
2017 al goed. 
Het leuke 
vind ik dat ik 
al meerdere 
keren de vraag 
heb gehad of 
DogTails een 
franchise is’



NAAM
‘Ik had best wat namen bedacht. De ‘drunken 
pig’, iets met ‘de butcher’, ik wilde in ieder geval 
op een of andere manier de twee elementen 
drank en hotdogs met elkaar combineren. Een 
creatieve onderneemster bedacht de naam 
DogTails en die vond ik zo leuk, kort en grappig 
dat het dat is geworden. Dat was de beste naam 
die eruit kwam rollen. Onze hotdogs zijn echt 
goede worsten, tussen fijn en grof in. Mooi 
geserveerd op een speciaal door bakkerij El-
derkamp gebakken broodje – een soort pretzel-
brood - maakt het dat echt tot een hotdog die ik 
m’n gasten met veel plezier serveer.’

KEUZE
‘Ik heb zo’n 20 cocktails op de kaart staan en 
wissel elke maand 4 daarvan. In de winter 
bijvoorbeeld een whisky met citroen en kruid-
nagel-cocktail, wat zwaardere cocktails met 
bijvoorbeeld ook rode wijn. Boven, op de eerste 
verdieping geven we cocktailworkshops, waar 
we gasten leren om zelf een mooie cocktail te 
maken.’ 

BLIJ
‘Ik ben superblij met de uitstraling van m’n 
zaak. Ik heb het met hulp van m’n zus en ouders 
gedaan. Mijn zus deed heeft het interieur 
gestyled, m’n moeder schilderde en m’n vader 
heeft onder meer de barkast gemaakt’. La-
chend: ‘Het is bijna een familiebedrijf’.
‘De website onderhoud ik nu nog zelf. Maar mis-
schien moet ik dat maar eens gaan uitbesteden, 
want ik heb er geen tijd meer voor.’

nu eerst op een kleine ‘foodtruck’. 
Ik ben een oude Mini aan het om-
bouwen. Daarmee wil ik op locatie 
met een grilletje een paar hotdogs 
bakken en wat mooie cocktails 
shaken.’ 
‘Mijn eigen favoriete cocktail? Alle 
cocktails zijn m’n favoriet, haha. Ik 
ben wel van de sour cocktails met 
een mooie zoet-zuur balans. Maar 
ik houd ook van de klassiekers als 
de ‘Old fashioned’ of de ‘Negroni’. 
Maar die complexe smaak is niet 

voor iedereen weggelegd.’ 
Op termijn zou Rolf graag willen 
uitbreiden in Zwolle. Rolf: ‘Ik ben 
nogal begrensd met de keuken 
bijvoorbeeld. Die meet maar ander-
halve vierkante meter. Daarom zou 
ik best een grotere locatie willen. 
Met een wat grotere keuken en 
meer mogelijkheden voor hotdogs 
en sandwiches. Dat komt vast 
goed, ik houd m’n ogen open.’ 

ROLF: ‘MIJN ZUS HEEFT HET INTERIEUR GESTYLED, M’N MOEDER 
SCHILDERDE EN M’N VADER HEEFT ONDER MEER DE BARKAST 
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DOGTAILS vind je aan het Gasthuisplein 13 in 
Zwolle en online via dogtails.nl

‘Met DogTails 
combineer 
ik drank en 
hotdogs’
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De sectorraad wordt gekozen door 
de leden van de vereniging van 
FNV Zelfstandigen. 
 
AFGEVAARDIGDEN 
De Sectorraad van FNV Zelfstandi-
gen bestaat uit 23 afgevaardigden 
vanuit de diverse beroeps- en 
marktsectoren die FNV Zelfstan-
digen vertegenwoordigt. De 
afgevaardigden worden via open 
verkiezingen gekozen door de 
leden van de vereniging voor een 
periode van vier jaar. Vanaf komend 
jaar worden de leden verkozen 
voor een periode van drie jaar. 
 
ADVISEREND 
De raad bepaalt het beleid en heeft 
een adviserende rol. De sectorraad 
van FNV Zelfstandigen bestaat uit 
zo’n 23 enthousiaste en betrokken 
actieve leden. Zij zijn een repre-
sentatieve afvaardiging van de 
sector zelfstandigen en behartigen 
de belangen van alle leden in de 
sector. Ook adviseren ze gevraagd 
en ongevraagd op het gebied van 
onder andere budget, strategische 
aansturing van de sector zelfstandi-
gen en het instellen van netwerken. 
Het sectorbestuur voert het beleid 
uit. Bij FNV Zelfstandigen bestaat 
het bestuur uit 4 leden. 
 
 

STEM NAAR BUITEN 
Irene Boezerman zit behalve in de 
sectorraad, ook in het sectorbe-
stuur. ‘De sectorraad streeft ernaar 
de stem naar buiten te zijn voor de 
zelfstandige via het ontwikkelen 
van een beleidsvisie en strategie, 
binnen de kaders van het FNV-be-
leid’,  legt ze uit.  
 
ACTUELE ONDERWERPEN 
‘We praten bijvoorbeeld over het 
werkplan van FNV Zelfstandigen in 
samenwerking met het ECZ, over 
actuele onderwerpen zoals de Wet 
DBA en de impact daarvan, het 
pensioenvraagstuk en arbeidson-
geschiktheidsverzekeringen. Eigen-
lijk praten we over alles wat je over 
zelfstandigen terug ziet komen in 
het politieke debat.’ 
 

BETREKKEN EN 
ACTIVEREN 
De sectorraad zet zich onder meer 
in voor het betrekken en activeren 
van alle leden van FNV Zelfstan-
digen en heeft als belangrijke 
taak de vakbond te versterken. De 
bestuursleden nemen daarnaast 
actief deel aan de netwerken bin-
nen de sector. De sectorraad kiest 
het sectorbestuur. 

MEER OVER DE 
SECTORRAAD EN 
-BESTUUR LEES JE OP FNV.
NL/ZELFSTANDIGEN.

Volgend voorjaar zoekt FNV Zelfstandigen 
nieuwe vrijwilligers voor de sectorraad. 
Denk alvast eens na of dat iets voor je is.

DE SECTORRAADSLEDEN VAN FNV ZELFSTANDIGEN.

PRAAT MEE OVER ZELFSTANDIGEN BIJ DE FNV
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‘We praten over 
alles wat je over 
zelfstandigen 
terug ziet 
komen in het 
politieke debat’

JE HEBT ÉCHT ZEGGENSCHAP 
IN DE SECTORRAAD!



De kinderen zijn naar school, de 
boel is aan kant. Op deze mooie 
zomermiddag gaat Ulrike Suis-
kens (34) er in haar Eindhovense 
eengezinswoning eens goed voor 
zitten. Het is niet voor het eerst dat 
ze haar levensverhaal vertelt. Media 
als Trouw, Flair en RTL Weekend 
Magazine tekenden het al eerder 
op, maar de gedrevenheid is er niet 
minder om. ‘Ik heb een boodschap 
te vertellen’, begint ze, ‘die wil ik 
zo breed mogelijk delen. Ik vertel 
graag over mijn leven, als inspira-
tiebron voor anderen, om te laten 
zien dat je geen genoegen hoeft te 
nemen met een saai leventje.’ Het 
belangrijkste keerpunt in haar le-
ven was het besluit om een punt te 
zetten achter haar huwelijk. ‘Toen 
ik trouwde dacht ik in het Walhalla 
terecht te komen’, blikt ze terug. ‘Ik 
wilde na een onrustige jeugd niets 
liever dan een regelmatig leventje 
met huisje-boompje-beestje. Er 
kwamen al snel twee kinderen en 
op dat moment was ik helemaal 
gelukkig. Tot ik op een gegeven 
moment dacht: Jeetje, de glans is 
er nu wel vanaf. Ik word niet blij 
van samen boodschappen doen 
en eindeloos op de bank zitten, ik 
wil meer uit het leven halen. Toen 

mijn hart sneller van gaat kloppen. 
Ik ben op pad gegaan en ben van 
alles gaan doen.’  
 
SUPERLEUKE FEEDBACK 
Tijdens die zoektocht kwam 
Ulrike in contact met FNV Werken 
aan Werk. ‘Daar heb ik heel veel 
aan gehad. Ik ben verschillende 
workshops gaan doen om een 
beter beeld te krijgen van mijn 
kwaliteiten. Daar kwam duidelijk 
uit naar voren dat het coachen mij 
op het lijf is geschreven. Van nature 
heb ik de neiging om anderen 
op weg te helpen, dat bleek ook 
tijdens de workshops. En ik kreeg 
daar superleuke feedback op. Dat 
sterkte me in het idee om als coach 
aan de slag te gaan.’ In persoonlijke 
gesprekken met haar trajectadvi-
seur Emmy Verkooyen praatte ze 
daar over door. ‘Emmy gaf me het 
gevoel dat ik op de goede weg was. 
Soms zat ik er even doorheen en 
dan hielp ze me er weer bovenop. 
Na zo’n gesprek ging ik altijd weer 
fluitend de deur uit.’ Andersom 
gold dat evenzeer voor Emmy. ‘Ik 
werd echt aangestoken door haar 
enthousiasme’, herinnert ze zich. 
‘Ulrike is iemand die iets voor ande-
ren wil betekenen, dat werkte ook 
voor mij heel inspirerend.’ 
 
BRIEF AAN EX 
Ondertussen trad Ulrike meer 
en meer naar buiten met haar 
persoonlijke verhaal als gescheiden 
moeder van twee jonge kinderen 
en dat bleef niet onopgemerkt. ‘Ik 
heb sterk de behoefte om anderen 
te inspireren en mezelf als voor-
beeld te nemen. Ik schrijf graag 

heb ik de knoop doorgehakt en zijn 
we uit elkaar gegaan.’ Dat is nu drie 
jaar geleden en ze heeft er geen 
moment spijt van gehad. ‘Natuurlijk 
was het niet altijd makkelijk en 
heb ik ook weleens een traantje 
weggepinkt, maar voor mijn 
persoonlijke ontwikkeling heeft 
het zoveel gebracht, dat had ik niet 
willen missen.’  
 
NIEUWE UITDAGING 
Net toen ze haar leven na de 
scheiding weer op de rails had, 
stopte haar baan als coördinator 
bij een zorginstelling. ‘Ik zag dat 
als een nieuwe uitdaging en wist 
al vrij snel dat ik iets voor mezelf 
wilde beginnen. Daar werd ik heel 
enthousiast van, ik kreeg opeens 
energie voor tien. Dat was echt 
kicken. In mijn werk heb ik me altijd 
ondergeschikt gevoeld, dat wilde 
ik niet meer. Ik wil zijn wie ik ben. 
Ik heb een enorme drive, die wil ik 
voor mezelf inzetten en niet meer 
voor een baas.’ Toen Ulrike eenmaal 
zeker wist dat ze een bestaan als 
zzp’er wilde opbouwen, diende zich 
de vraag aan welke branche het 
beste bij haar zou passen. ‘Ik wilde 
voor mezelf oprecht weten wat ik 
nu écht belangrijk vind en waar 

en toen de Flair een oproep deed 
om een brief aan je ex te schrijven 
heb ik daar meteen op gereageerd. 
Daar kreeg ik veel positieve reacties 
op. Voor veel gescheiden ouders 
kan het lastig zijn om de kinderen 
samen op te voeden en mijn erva-
ring bleek een steun voor anderen. 
Dat bracht me op het idee om daar-
in verder te gaan. Zelf hebben we 
het co-ouderschap gelukkig goed 
geregeld, maar ik weet wat daar 
allemaal bij komt kijken en hoe 
moeilijk het soms kan zijn. Daarom 
denk ik dat ik andere gescheiden 
ouders goed kan coachen bij de 
opvoeding.’  
 
SCHOONMAAKWERK 
Inmiddels is Ulrike de trotse eige-
naar van haar eigen bedrijf ‘Samen 
Opvoeden Na Scheiding’, afgekort 
SONS. ‘Dat verwijst impliciet naar 
mijn twee zonen’, zegt ze lachend. 
‘Als coach wil ik gescheiden ouders 
en hun kinderen begeleiden, 
maar uiteindelijk is het mij om de 
kinderen te doen. Aan kinderen 
merk je niet altijd hoe zij een 
scheiding ervaren, vanuit mijn 
eigen ervaringen wil ik ouders daar 
alert op maken.’ SONS staat nog 
in de kinderschoenen en klanten 
heeft ze nog niet, maar dat is een 
kwestie van tijd: ‘Ik ben nog aan het 
fine-tunen en ben ervan overtuigd 
dat er behoefte aan is. Het aantal 
echtscheidingen neem nog steeds 
toe en ik heb écht iets te bieden.’ In 
de tussentijd vult ze haar uitkering 
aan door schoonmaakwerk te 
doen. ‘Maar binnen een half jaar 
moet m’n bedrijf er staan. Daar heb 
ik alle vertrouwen in.’

Ulrike Suiskens heeft een missie. ‘Mensen 
inspireren om alles uit het leven te halen,’  
zo vat ze haar drijfveer samen. Mede 
dankzij FNV Werken aan Werk startte ze 
onlangs haar eigen bedrijf.

TEKST: JAN BOS | FOTO: MARIËTTE RAAP
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‘IK WIL ZIJN WIE IK BEN’
FNV Werken aan Werk helpt droom verwezenlijken
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‘Als je verder wilt komen, 
moet je soms eerst een 
stapje terugdoen’



60
procent van de 
55-plussers heeft al 
5 jaar of langer een 
bijstandsuitkering

DE SAMENLEVING

hoog als in Nederland. Sinds 

de economische crisis steeg 

het aantal flexwerknemers 

met ruim een half miljoen. 

Het resultaat: vier op de tien 

reguliere banen worden in 

ons land ingevuld door een 

flexwerker. 

Waarom dat aantal zo hoog 

is, is lastig te zeggen. Het CPB 

noemt als oorzaken de hoge 

mate van ontslagbescherming 

en het hoge werkgeversrisico 

bij ziekte in ons land. Die 

bewering betwijfelt De Beer. 

‘Zulke uitspraken zijn vaker 

gedaan, maar ze zijn nergens 

op gebaseerd. In Spanje zijn 

mensen met een flexbaan juist 

beter beschermd dan mensen 

met een vast contract. Hoe kan 

het dan dat ook daar zo veel 

flexbanen zijn?’

KRACHT & KWALITEIT
Ondertussen beginnen 

werkgevers – gedwongen 

door de spanning op de 

arbeidsmarkt – in te zien 

dat de flexibele schil veel 

te groot is. Die spanning 

zorgt voor een sterkere 

onderhandelingspositie van 

werknemers. Er valt dus meer 

te eisen, waaronder een vast 

contract. Langzamerhand 

begint het aantal vaste 

contracten daarom toe 

te nemen. Toch houden 

werkgevers het liefst een 

flexibele schil aan van 30 

procent, blijkt uit onderzoek 

Bedrijven 
houden zich 
niet bezig met 
de toekomst

(1994) minister van Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. 

Mensen met een grote afstand 

tot de arbeidsmarkt deden 

ervaring op via gesubsidieerd 

werk, bijvoorbeeld als 

stadswacht of conciërge. 

Had je een Melkertbaan, dan 

verdiende je maximaal 1,2 

keer het minimumloon. Een 

eerlijk salaris voor eerlijk 

werk. Heel anders dan de 

huidige Participatiewet. 

Ook dit initiatief is in 

het leven geroepen om 

langdurig werklozen te 

laten re-integreren. Toch 

zijn er grote verschillen. Bij 

een Melkertbaan ontving 

je eerlijk loon voor eerlijk 

werk; de arbeid mocht niet 

concurreren met reguliere 

banen. Tegenwoordig werk je 

om recht te blijven houden 

op je bijstandsuitkering. 

In feite werk je dus zonder 

loon. Daarnaast verdringt 

het werk ook nog eens 

volwaardige banen. Meer 

hierover lees je op www.fnv.nl/

stopwerkenzonderloon.

FLEX
Over eerlijk loon voor eerlijk 

werk gesproken: flexwerk. 

Of eigenlijk: het gebrek aan 

eerlijk loon. Want gemiddeld 

krijgen flexwerkers tot 40 

procent minder betaald voor 

hetzelfde werk. De groei van 

het aantal flexbanen is in 

geen ander Europees land zo 

KANTTEKENINGEN BIJ DE GROEI

van het Verwey-Jonker 

Instituut. ‘Waar bedrijven die 

30 procent vandaan halen 

mag Joost weten’, reageert 

De Beer. ‘Dat een bedrijf een 

flexibele schil heeft is logisch, 

maar meer dan 10 procent 

is nergens voor nodig. Ja, 

misschien bij een bedrijf als 

ASML. Zulke bedrijven zijn 

gevoelig voor conjunctuur, de 

op- en neergaande beweging 

van de economie, en moeten 

daarop kunnen inspelen. Maar 

als je weinig te maken hebt 

met conjunctuur, zoals in het 

onderwijs, hoef je echt geen 

grote flexibele schil te hebben.’

Het aantal flexwerkers is 

volgens De Beer zelfs zo hoog, 

dat het negatieve gevolgen 

kan hebben voor ons land. ‘De 

voordelen van vaste contracten 

merk je op de lange termijn. 

Maar Nederlandse bedrijven 

zijn vooral bezig met de 

resultaten op de korte termijn. 

Ze houden zich niet bezig 

met de toekomst. Nederland 

is een kenniseconomie. Onze 

kracht ligt in de kennis die we 

hebben en de kwaliteit die we 

bieden. Werkgevers investeren 

minder in scholing van een 

flexwerker dan in iemand met 

een vast contract. Zij bouwen 

dus minder expertise op. Als 

minder wordt geïnvesteerd in 

kennis en kwaliteit, heeft dat 

schadelijke gevolgen voor onze 

kenniseconomie. Dat is een 

zorgelijke situatie.’ 
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1,4
0,6

05

miljoen mensen 
werken op zzp-basis

procent 
De Nederlandse economie 
groeit in 2018 en 2019  
gemiddeld 0,6 procent  
harder dan die van onze 
Europese broeders

maanden Het kabinet wil 
de proeftijd verlengen tot 
5 (!) maanden. Daarmee 
zitten werknemers nóg 
langer in onzekerheid

3,2
miljoen flexwerkers

Nederland telt

QUOTES & POST VAN LEDEN

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

REACTIES

MEELIFTEN 
Lees nare berichten over krimp bij de FNV. 
Niet zo mooi als de organisatie terugloopt 
met 100.000 leden. Weet dat het lastig is om 
er leden bij te krijgen, had het daar onlangs 
nog met een goede vriend over. Vraag me 
af of er wel voldoende wordt geprofileerd? 
Er zijn te veel werknemers die meeliften in 
nieuwe cao’s zonder daarvoor dus te betalen: 
dat kan niet meer! Het vrijblijvende moet er 
vanaf...in de uitingen van de bonden/de FNV. 
Confronteren die werkende klasse die alleen 
maar profiteert! 

WILLEM JONG

In FNV Magazine 2, pagina 6 staat: 
‘60 procent van de 55-plussers 
heeft al 5 jaar of langer een 
bijstandsuitkering.’ Dit moet 
natuurlijk zijn: ‘Van de 55-plussers 
die een bijstandsuitkering hebben, 
heeft 60 procent die al 5 jaar of 
langer.’ 

Mede door het afschaffen 
van het jeugdloon verdienen 
vakantiewerkers beter dan ooit! 
Helaas kennen niet alle jongeren 
hun rechten en plichten. Want ook 
al werk je in de vakantie, je hebt 
bijvoorbeeld nog steeds recht 
op vakantiegeld. Weet jij waar 
je recht op hebt? Check het op 
werkwacht.nl

RECTIFICATIE

Jacco Bloemers  
Mede door het afschaffen van 
het jeugdloon ben ik gestopt 
met personeel: niet meer op 
te brengen. Slecht voor de BV 
Nederland, goed voor Jacco.

Ralph Holtkamp
Jij zou ook de slechtste 
werkgeversverkiezing met 
gemak winnen. Een bedrijf dat 
zijn personeel geen eerlijk loon 
kan betalen moet ook geen 
bestaansrecht hebben. Bedrijven 
die overleven door uitbuiting 
maken de markt alleen maar 
kapot.

@FNVZorg_Welzijn  
Ambulancemedewerkers bereiden acties voor vanaf 
september, zolang er geen concreet plan ligt voor de 
aanpak van de hoge werkdruk en verbetering van 
salarissen.

@FNV
Zwaardere werkonder
brekingen bij #Menzies 
World Cargo op Schiphol  
Crisis=voorbij, tijd voor hogere 
lonen #offensief

@FNV
Hittegolf: FNV 
deelt water uit 
op bouwplaatsen 
Groningen 

@FNV
FNV blij met uitspraak 
Ondernemingskamer over 
reorganisatie Standard Aero 
Tilburg 
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Medewerkers van UMC’s 
voeren actie voor meer 
waardering en respect in 
een goede cao! Honderden 
medewerkers van het 
Utrechts Universitair Medisch 
Centrum trapten af met 
stiptheidsacties.

Yasemin Oruc
Ik sta ook aan jullie kant! Artsen, 
specialisten en verpleegkundigen 
zijn een onmisbaar onderdeel in 
de zorg.

Edo Heeren
Eindelijk we worden wakker, veel 
succes met elkaar, jullie verdienen 
het allemaal.

“Het is niet normaal dat één 
persoon in deze onderneming 
miljoenen verdient, terwijl 
de doorsnee werknemer 
halverwege de maand al door 
zijn geld heen is.”
De Italiaanse vakbond trekt 
een rode kaart omdat Fiat-
baas voor zijn club Juventus 
Cristiano Ronaldo heeft 
gekocht.

Jan Tapper 
Is goed dat ze dit doen in Italië. 
Ik ben wel voetballiefhebber, 
maar die buitensporige bedragen 
vind ik ook van de zotte. Ik heb 
zelfs het idee dat dit schadelijk is 
voor de aantrekkelijkheid van het 
voetbalspel. De belangen worden 
te groot.

Simon Verschoor
Sowieso belachelijk, de bedragen 
die de voetballers tegenwoordig 
ontvangen. Ze mogen van mij 
best goed verdienen, maar geen 
miljoenen.

Eddy Butter 
Zo werkt neoliberalisme. Een  
beetje hypocriet om daar een 
punt van te maken, terwijl de 
meerderheid hiervoor kiest.

Sjef van Bragt 
Verwend manneke

Tientallen supermarktmedewerkers 
voeren samen met FNV Jong 
in Zaandam actie tegen onder-
betaling. Albert Heijn laat alle 
medewerkers stikken en tekent 
de intentieverklaring niet. FNV 
Jong heeft de supermarktoorlog 
uitgeroepen. To be continued ...
#supermarktoorlog

Marco van Hees
Dat krijg je als een bedrijf te veel macht krijgt! 
En de medewerkers gewoon pionnen zijn! 
Grootheidswaan! Zo noemt men dit! En ze komen 
er nog mee weg ook, want voor hun tien anderen!

Rob Klerks 
Dat krijg je als de vakbond steeds minder macht 
heeft ...Word dus lid!

Rowan Dsloot
Al die multinationals denken aan hun eigen 
belang. Criminelen zijn het, die nooit genoeg 
hebben.

André de Roo
Wanneer gaan ALLE supermarktmedewerkers 
van ALLE supermarkten waarbij dit soort 
slavenpraktijken spelen de barricaden op?

Roe Lof 
Neem Jumbo ook maar eens onder de loep ...vieze 
profiteurs.

SUPERMARKTOORLOG

@Kitty Jong
De vakantie vordert 
voor #coalitie en 
@tamaravanark. 
Vergeten jullie niet 
dat mensen met een 
arbeidsbeperking zich 
deze zomer ernstige 
zorgen maken om 
de plannen rond 
loondispensatie? 
En zij zijn niet de enigen 
voor wie er zorgelijke 
plannen klaarliggen. 
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WE KOMEN OP VOOR JOUW 
BELANGEN

FNV Zelfstandigen zit aan tafel op 
plekken die er toe doen. Bijvoorbeeld 
bij de Tweede Kamer in Den Haag, 
in de SER en bij andere overlegorga-
nen. Ook zijn we als vereniging een 
gewaardeerde gesprekspartner in 
politieke vergaderingen. We zijn een 
onafankelijke vereniging van, voor 
en door zelfstandigen en behartigen 
al meer dan 20 jaar succesvol de 
belangen van zzp’ers in polder en 
politiek. We zijn een vereniging van, 
voor en door leden en hebben geen 
winstoogmerk.
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ZO WERKT DAT
Heb je vragen over opdrachten, niet betaalde facturen, 
(model)contracten of algemene voorwaarden? Kijk op
fnv.nl/zzp of bel onze ledenservice op 088-0997010.

SERVICE

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

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

DIT DOEN WE VOOR JE
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ALLE PROFESSIONELE JURIDISCHE 
KENNIS IN EIGEN HUIS 
Advies van onze experts levert je altijd snel resul-
taat op. Ons uitgangspunt is altijd juridische kwes-
ties voorkomen, maar als het moet, begeleiden wij 
je tot in de rechtbank. We informeren, adviseren en 
behartigen je belangen, zowel collectief als indivi-
dueel. Heb je vragen over juridische zaken, dan kun 
je dagelijks bellen tijdens het juridisch spreekuur. 
De juridische afdeling biedt onder meer professio-
neel advies en heldere tips. Op werkdagen kun je 
ons tussen 9.30 en 14.00 uur bereiken op 088 - 
0997020. Mailen kan ook: juridisch@fnvzzp.nl. 
 

CURSUSOVERZICHT
De ZZP Academy levert maatwerk workshops en 
trainingen die je kennis en ondernemersvaardighe-
den blijvend versterken en je up-to-date houden. 
Op fnvzzp.nl vind je onder ZZP Academy ons 
complete cursusoverzicht.

Contracten opstellen, het maken van algemene 
voorwaarden, informatie over bijvoorbeeld be-
drijfshuurrecht en alle andere aspecten waar je als 
zzp’er mee te maken hebt, worden door een eigen 
team van FNV Zelfstandigen beantwoord.  
 

EERLIJK EN HELDER ADVIES 
Wel zo handig, want wij kennen jou als lid het 
beste. Met je lidmaatschap bij FNV Zelfstandigen 
sta je juridisch sterk. Wij geven eerlijk en helder 
advies, met duidelijke richtlijnen die passen bij je 
onderneming. Maar we zijn geen verzekering. Als 
vereniging staan we onze leden bij in juridische 
geschillen die gerelateerd zijn aan hun onderne-
merschap.  

ONS REGLEMENT VIND JE OP
FNV.NL/ZZP

Heb je moeite om de tekst te lezen? Een 
gesproken versie van FNV Magazine is ook 
beschikbaar. Je kunt een cd bestellen door een 
mail te sturen naar redactie@fnv.nl of ga naar 
www.grenzelooslezen.nl/ en download de 
gesproken versie. Je hoeft alleen een account 
aan te maken.

JURIDISCH ADVIES NODIG?

MET ONS STA JE STERK!
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1 WAAROM WILDE JE KADERLID WORDEN? 
‘Lang niet al mijn collega’s zijn lid van de bond, maar  

ze hebben wel vragen. Die vragen wil ik kunnen 

beantwoorden. Maar ik wil ze ook overtuigen van de 

noodzaak om lid te worden van de vakbond. Als kaderlid 

kun je daarvoor de benodigde kennis verzamelen en 

aanboren.’

2 HOE ZIE JE DE ROL VAN DE FNV?
‘Directie en medewerkers willen allemaal hetzelfde: 

kwalitatieve zorg voor de cliënten. Ideeën over de weg 

daar naartoe kunnen verschillen. Als werknemers kun-

nen we onze stem laten horen. In de organisatie, door 

gezamenlijk op te trekken, gefaciliteerd door de FNV. 

Maar ook via de cao-onderhandelingen.’

3 LOONT HET LIDMAATSCHAP? 
‘Collega’s met problemen op het werk kwamen er dank-

zij de juridische ondersteuning van de FNV zo goed mo-

gelijk uit. Ook voor mij was dat reden om lid te worden. 

Weten dat die expertise er is, en dat die ten gunste van 

jou kan worden ingezet, voelt heel goed. Expertise is de 

rode draad. Want die is ook nodig om onze belangen op 

andere niveaus te behartigen, zoals in de politiek.’ 

4 HOE ACTIEF BEN JE AL?
‘Het moet allemaal nog een beetje vorm krijgen. Voor-

alsnog ben ik vooral de ogen en oren van de bond en 

een aanspreekpunt voor collega’s. Ik vind het jammer 

dat vooral jongeren het idee hebben dat alles vanzelf 

goed geregeld is. Dat de FNV niet veel toevoegt en dat 

jongeren zichzelf kunnen redden. Het historisch besef 

dat er een vijfdaagse werkweek is dankzij de bonden, is 

er niet. Zelf denk ik dat als de FNV er niet meer zou zijn, 

we binnen tien jaar dezelfde arbeidsverhoudingen heb-

ben als 100 jaar geleden. Mensen gaven toen hun leven 

voor betere werkomstandigheden. Daar wil ik collega’s 

bewust van maken.’

KEES RIETVELD (1957) is activiteiten begeleider in 
Het Dorp in Arnhem, muziek therapeut en muzikant. 
Sinds dit voorjaar is hij kaderlid in Arnhem. Lid van de 
bond is hij natuurlijk al jaren. De tijd is rijp voor een 
actievere rol, vindt Kees Rietveld.  

‘ TIJD VOOR EEN
ACTIEVE ROL’

TEKST KAREN DE JAGER  BEELD MIKE RAANHUIS

DAAROM
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