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‘IK LEEF NU 
LETTERLIJK 
MIJN DROOM’

Trainer en coach Arturo Massaro



1 WAT VOOR WERK DOE JE?
‘Ik maak al vijftien jaar schoon bij Vos Interieur, een 

meubelwinkel in Groningen. Maar ik heb daarnaast 

ook bij scholen en kantoren gewerkt als gewone 

schoonmaakster en als voorvrouw.’

2 WAAROM BEN JE FNV-LID GEWORDEN?
‘Ik maakte schoon op een school en daar werd het 

werk opnieuw aanbesteed. Mijn collega’s en ik 

kregen nieuwe contracten. Ik vertaalde een beetje 

voor mijn Poolse collega’s. We hebben toen de FNV 

ingeschakeld om ons te helpen.’

3 WAT WIST JE VAN DE FNV?
‘Niet veel. Ik wist niet eens dat er een cao-boekje was. 

Dat heb ik nu bij m’n baas gevraagd en zo kan ik 

opzoeken waar ik recht op heb.’

4 HOE BEVALT HET LIDMAATSCHAP?
‘Goed. Ik ging zelf altijd informatie zoeken en stapte 

op de baas af als ik dacht er iets niet klopte. En hielp 

ook Poolse collega’s. Maar met FNV Schoonmaak 

achter me voel ik me veel sterker.’

5 WIL JE ACTIEF WORDEN BIJ DE BOND?
‘Nou, dat ben ik al. Toen ik met de contractwissel 

bij de school lid werd, vroeg de organizer of ik ook 

kaderlid wilde worden. Ik heb zelf ook al een stuk of 

zes mensen lid gemaakt. Want ik wil je wel helpen 

met je vragen, maar daar moet ook wat tegenover 

staan, toch?’

MONIKA ELIENS (41) komt oorspronkelijk uit 
Polen, maar is ondertussen al zeventien jaar 
schoonmaakster in Groningen. Ze werd lid van 
FNV Schoonmaak en meteen ook maar kaderlid.

TEKST MARCO VAN MOORT  BEELD KEES VAN DE VEEN

NET LID
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OOK LID WORDEN? Bezoek onze 
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‘ VOEL ME STERKER 
MÉT DE BOND’



GAAT HET ECHT ZO GOED? 
De economie draait op volle toeren, 
de werkloosheid is laag. Reden voor 
vreugde. Maar is die wel terecht? Enige 
kanttekeningen.

PENSIOEN EN AOV VOOR ZZP
Als je op je 45e pas gaat nadenken over je 
pensioen, dan ben je te laat. FNV Zelfstan-
digen pleit voor een goed pensioen en een 
betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzeke-
ring voor alle zelfstandigen.

TOM DE KET
Theatermaker De Ket over zijn werk. ‘Ik 
maak theater over de trauma’s van deze tijd. 
We leven in een lobbycratie. We moeten de 
samenleving terugveroveren op het neolibe-
ralisme.’ 

KENNISCENTRUM FNV ZZP 
Sinds kort staan alle downloadable documen-
ten van FNV Zelfstandigen overzichtelijk bij 
elkaar in het Kenniscentrum.

ZZP ACADEMY 
Via de ZZP Academy van FNV Zelfstandigen 
volg je workshops en trainingen op maat. 
Houd je kennis actueel en vergroot je 
marktwaarde!
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IN DIT NUMMER VOORWOORD

FNV MOMENT 
300 geregistreerde tolken en vertalers 
kwamen bij elkaar om te praten over hoe 
hun positie op de arbeidsmarkt verbeterd 
kan worden. PAG 08

AVG PROOF?
Heb jij de bescherming 
van persoonsgegevens al 
op orde in je bedrijf? Sinds 
25 mei geldt de nieuwe 
AVG! PAG 28

BESTE ZZP’ER VAN 
NEDERLAND
YouTube channel manager 
Britt is ‘Freelancer of the 
year’ PAG 36

ARTURO MASSARO
is coach en trainer en wil 
mensen laten zien dat ze 
heel dicht zijn bij wat ze 
echt willen. PAG 16

TROTS
Welk jaargetijde is er mooier dan de lente? In 
de lente lijkt het groen altijd nét iets groener 
en uitbundiger te zijn, en ziet de zon er nét wat 
sprankelender uit. En deze lente schijnt voor ons 
als FNV Zelfstandigen de zon extra lekker. 
Waarom? Eindelijk kunnen sinds half mei, mede 
dankzij onze inzet, alle vrouwen die tussen 7 mei 
2005 en 4 juni 2008 een kind hebben gekregen, 
alsnog een uitkering aanvragen. Daarmee krijgen 
ze met terugwerkende kracht een uitkering, in 
hoogte vergelijkbaar met een gemiddelde uitke-
ring van nu, voor de 16 weken rond de bevalling. 
Dat gaat dus al gauw om meer dan 5.500 euro 
bruto. We zijn ontzettend blij en trots dat we dit 
voor elkaar hebben gekregen. 
Er is meer met trots te vertellen. Sinds kort heb-
ben we een speciaal voor onze leden ingerichte 
website, waarop je alle downloads kunt vinden die 
we beschikbaar stellen aan onze leden. Denk aan 
‘Succesvol klanten werven’ en ‘Modelovereenkom-
sten’. En je begrijpt vast dat vooral onze brochures 
‘Alles over de AVG voor zzp’ers’ en ‘Ben jij AVG-
proof?’ al op heel wat downloads konden rekenen. 
Je vindt ze op fnvzzp.nl/downloads en op pagina 
39 lees je er meer over.
Tenslotte ben ik trots op de vele interessante 
cursussen en workshops die we aanbieden. De 
workshop ‘Privacy management in de praktijk’ 
bijvoorbeeld, waarop we ruim honderd (nieuwe) 
leden hebben mogen verwelkomen; een groot 
succes. Zat de cursus vol, of was je te laat met 
aanmelden? De brochure helpt je een heel eind op 
weg. 
Rest me je een geweldige zomer met een heerlij-
ke vakantie te wensen! Rust goed uit en geniet, 
zodat je er daarna weer fris en met volle moed 
tegenaan kunt! 

MARJAN VAN NOORT
MANAGER ECZ
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werkzoekenden en mensen 

die al lange tijd in de WW 

of bijstand zitten, amper 

profiteren van de bloeiende 

arbeidsmarkt. Werkgevers 

vissen eerst de vijver met 

jongeren leeg en kijken pas 

daarna naar de ouderen. Dat 

blijkt ook uit het aantal mensen 

dat na het verlies van een 

baan snel weer aan het werk 

gaat. Waar een derde van de 

55-plussers binnen een jaar een 

baan vindt, geldt dat bij lagere 

leeftijdsgroepen voor twee op 

de drie. 

STIGMA
Volgens arbeidseconoom Paul 

de Beer is beeldvorming een 

belangrijke oorzaak. ‘Ouderen 

hebben voornamelijk last van 

een stigma. Werkgevers denken 

bij sollicitanten uit die groep 

vaak dat er iets mis is met 

die persoon. Ook wordt van 

ouderen gedacht dat ze minder 

meer en meer te maken met 

oudere werknemers. Daardoor 

zal een positiever beeld 

ontstaan. Dat kan betekenen 

dat in het vervolg een oudere 

sollicitant eerder wordt 

aangenomen.’

Niet alleen ouderen hebben 

zo’n stempel. Ook de mensen 

die al lange tijd op zoek zijn 

naar werk komen moeilijk 

DE SAMENLEVING

Hebt u al het hele jaar een 

feestelijk gevoel? Dat kan 

kloppen, want anno 2018 leven 

we in een economisch feestje, 

inclusief slingers en ballonnen. 

De recessie? Die ligt lang en 

breed achter ons, praten we 

niet meer over. De economie 

groeit als een malle en de 

werkloosheid is in jaren niet zo 

laag geweest.

Voor elke vacature die 

openstaat, is dit jaar anderhalve 

werkzoekende beschikbaar. In 

2013 vochten nog ruim zeven 

personen om diezelfde baan. 

Het Centraal Plan Bureau 

(CPB) voorspelt zelfs dat de 

werkloosheid nog verder daalt 

naar 3,5 procent in 2019. Het 

aantal werkzoekenden komt 

daarmee uit op het laagste 

niveau sinds 2001.   

Toch wordt nog niet in elke 

huiskamer feestgevierd. Duiken 

we dieper in de cijfers, dan 

zien we namelijk dat oudere 

NIET IEDEREEN
PROFITEERT
De economie draait op volle toeren, 
de werkloosheid is laag. Reden voor 
vreugde. Maar is die wel terecht? 
Enige kanttekeningen.
TEKST FRANK SMIT  BEELD XF&M

productief zijn of duurder dan 

jongeren. Terwijl dat helemaal 

niet waar hoeft te zijn. Het 

loon wordt bijvoorbeeld toch 

vooral bepaald door ervaring 

en kennis, niet per se op basis 

van leeftijd.’

De Beer verwacht dat de 

vergrijzing kan helpen bij het 

tegengaan van dat negatieve 

beeld. ‘Werkgevers krijgen 
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1,8
miljoen mensen 
hebben een onzeker 
contract (uitzendbaan, 
nulurencontract, 
oproepbasis, tijdelijk 
contract)

DE SAMENLEVING

aan een baan. Hoe langer 

werkloos, hoe minder 

interessant je wordt voor 

werkgevers. Wie lange tijd 

niet werkt, verliest namelijk 

aan werkvaardigheid en 

routine. Daardoor nemen 

je inzetbaarheid en 

productiviteit af. De vicieuze 

cirkel ligt op de loer: omdat 

je niet werkt, verlies je aan 

5,3

50

35

68

miljoen werknemers 
hebben een vast contract

procent van de zzp’ers 
bouwt geen of te 
weinig pensioen op

miljard euro minder 
dan werknemers met 
een vast contract

procent van de 
jongeren tot 25 jaar 
werkt op flexibele basis

vaardigheden. En omdat je 

aan vaardigheden verliest, 

kom je niet aan het werk. 

Een directe oplossing is voor 

deze groep niet voorhanden. 

En iedereen aan het werk 

helpen, is volgens De Beer 

een illusie. ‘Het zal nooit 

lukken om iedereen te laten 

werken, zelfs als de vraag naar 

personeel torenhoog is. Je zult 
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Flexwerkers verdienen 
in totaal 

altijd een groep hebben die 

niet op eigen kracht een baan 

vindt. Als je wilt dat ook zij 

gelijke kansen hebben op de 

arbeidsmarkt, ontkom je niet 

aan gesubsidieerde banen.’

WERKEN ZONDER LOON
De Beer doelt op de 

Melkertbanen, vernoemd 

naar Ad Melkert, destijds 



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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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



DE SAMENLEVING KANTTEKENINGEN BIJ DE GROEI

De FNV deed onderzoek naar de gevolgen 
van flexwerk en kwam tot een schokkende 
conclusie. Jaarlijks kost de flexibilisering 
de samenleving zo’n 10 miljard euro door 
misgelopen belastingen en premies. Onder 
andere de zorg en het onderwijs staan te 
springen om die miljarden. Het is dan ook 
wrang dat de regering er liever voor kiest 
om met dat geld de race naar beneden 
te financieren. Want het zijn juist de 
belastingconstructies en subsidies die de 
enorme groei aan flexbanen in de hand 
hebben gewerkt. 
Nederland telt 3,2 miljoen flexwerkers: 
mensen die werken zonder vast contract. 
Dit is maar liefst 40 procent van de 

totale werkende bevolking. Gemiddeld 
ontvangen zij ook nog eens 40 procent 
minder salaris. Ruimte om pensioen 
op te bouwen of bijvoorbeeld een 
arbeidsongeschiktheidsverzekering te 
betalen, is er niet. 
Bedrijven maken gretig gebruik van 
deze goedkope werknemers, die vaak 
hetzelfde werk doen als hun collega’s 
met vaste aanstelling. Daarmee zetten zij 
een negatieve spiraal in werking, die de 
salarissen van ons allemaal naar beneden 
sleurt. Terwijl hogere lonen juist goed 
zijn voor de koopkracht. Hoe meer we 
maandelijks te besteden hebben, des te 
beter draait de economie. Maar in plaats van 

in de werknemersportemonnee, verdwijnt 
het geld in de hogere winsten van bedrijven 
en in de zakken van de aandeelhouders.  
Daarom luidt de FNV de noodklok. Willen 
we een economisch stabiele toekomst, dan 
moeten we nu handelen. En dus moeten 
de lonen omhoog, voor alle werknemers. 
Gelijk loon voor gelijk werk. Doe je als 
flexibele kracht hetzelfde werk als een 
collega met een vast contract? Dan hoor je 
daar ook hetzelfde loon voor te krijgen, plus 
compensatie voor jouw flexibiliteit. 
Meer weten?  
Kijk op www.fnv.nl/flexverslaving.

Flex kost miljarden 
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Vier op de 
tien zijn 
flexwerker



FO
T

O
: M

A
R

T
IN

 D
E 

B
O

U
T

ER

FNV MAGAZINE

CONGRES TOLKEN EN VERTALERS
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Het Van der Valk hotel in Utrecht was op 21 april decor van een - speciaal voor bijna 300 zelfstandige geregis-
treerde tolken en vertalers - georganiseerd congres. Op de bijeenkomst stond de toekomst van de beroepsgroep 
centraal. Het congres werd gezamenlijk georganiseerd door FNV Zelfstandigen en Nubveto. Een van de hoogste 
prioriteiten bij de tolken en vertalers is wel hun positie op de arbeidsmarkt. Ze hebben geen enkele onderhan-
delingsmacht. Ook het tarief, dat al langere tijd onder druk staat, is één van de punten. ‘Dat hebben we al eerder 
aangekaart in Den Haag, maar het aanbestedingsbeleid van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt er niet 
beter op,’ zegt bestuurder Irene van Hest van het FNV Expertise Centrum Zelfstandigen. ‘Het ministerie heeft nu 
eindelijk toegezegd een bestuurlijke reactie te geven op onze kritiek. Het is vervolgens aan de beroepsgroep om 
haar positie te bepalen. FNV Zelfstandigen blijft de beroepsgroep steunen in haar strijd voor verbetering van haar 
positie op de arbeidsmarkt.’

TOLKEN EN VERTALERS BIJEEN VOOR 
BETERE POSITIE OP DE ARBEIDSMARKT
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LEERKRACHTENTWEE GENERATIES

TEKST PETER TE LINTEL HEKKERT  BEELD ELINE HENSEN

JUF KAN 
TOVEREN 
‘Je moet een beetje gek zijn als je dit 
doet.’ Zegt juf Dita (63), al jaren voor de 
klas. Zij praat met juf Mieke (24) over 
hun mooie, rare, soms pittige vak. 

‘Ik vind de kinderen zo leuk. Die 

verwondering, die blikken in 

hun ogen als ik iets voordoe, een 

proefje, als ik iets laat zien wat 

ze nog nooit gezien hebben. Hè, 

maar hoe kán dat nou? Alsof je 

aan het toveren bent.’ Juf Mieke 

Borst straalt. Ja, ze heeft haar 

droombaan als lerares. Haar 

school, obs De Meerkoet, ligt 

aan de rand van Dirkshorn, een 

dorpje op de bonte lappendeken 

van weilanden en slootjes in de 

kop van Noord-Holland, tussen 

Schagen en Alkmaar. 

Het is stil, de meeste kinderen 

zijn naar huis, een handjevol 

achterblijvers veroorzaakt buiten 

zandstormen in de zandbak, wat 

juffen en meesters babbelen na 

met een kop koffie.  In het lokaal 

van juf Mieke staan de stoelen op 

de tafels. Aan een waslijn een rij 

tekeningen, een vergeten pakje 

drinken in de vensterbank. 

 

BIJNA DUIZEND KINDEREN
Juf Mieke is een lange, slanke 

vrouw met bruine ogen. Sinds 

twee jaar staat ze voor de klas 

in groep 5, vrijwel meteen aan 

de slag gegaan na de pabo. Juf 

Dita de Haan zit naast haar. 

Een levendige blik door een 

zwarte bril. Juf Dita heeft er 

een leven opzitten als schooljuf. 

Op haar 20ste begon ze in 

Winkel, een dorpje verderop. ‘Ik 

moest nog solliciteren met een 

proefles’, vertelt ze. ‘Zo’n hele rij 

hotemetoten achter in de klas: 

de wethouder, het hoofd van een 

andere school. Maar het ging 

goed en ik ben aangenomen.’ 

En ze is eigenlijk nooit meer 

weggegaan, op de zeven jaar 
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na die ze tussendoor thuisbleef 

voor haar kinderen. De laatste 

jaren is ze kleuterjuf. 36 jaar, 

duizend kinderen. Ze herinnert 

ze zich vrijwel allemaal nog. ‘Ja, 

ik onthoud heel veel details. Van 

de kinderen, van de ouders.’ En 

anders heeft ze nog plakboeken 

vol foto’s en verhaaltjes. ‘Vooral 

van mijn eerste, fulltime 

jaren. Dat zijn nog steeds míjn 

kinderen.’ 

Omdat ze altijd in hetzelfde 

dorp is blijven werken, zijn die 

kinderen de vaders en moeders 

van nu. Soms zelfs oma’s. ‘Ai, 

confronterend.’

BOTERBAKJES EN 
EIERDOZEN
Wie een tijdje voor de klas staat, 

ademt onderwijs, vertelt ze. 

Het neemt je over, sluipt in je 

systeem. Mieke heeft dat ook al. 

‘Op de raarste momenten denk 

ik: hé, dat is leuk, daar kan ik 

wel wat mee op school. Je zoekt 

en ziet altijd en overal de meest 

creatieve dingen. Dat vind ik 

superleuk.’ Voelsprieten, noemt 

Dita het. ‘Je doet echt overal 

inspiratie op. Loop ik door het 

bos dan krijg ik alweer ideeën: 

paddenstoelen, kabouters.’ 

Ze lacht: ‘Ik ben gestopt met 

waardeloos materiaal sparen. 

Ik heb altijd een kastje vol 

gehad met lege boterbakjes en 

eierdozen.’

Wat ze bedoelen: dit werk doe 

je niet zomaar. Een roeping? 

‘Ja, dat denk ik wel’, zegt Mieke. 

‘Tuurlijk, je kunt iedereen voor 

de klas zetten. Maar of die het 

dan ook met enthousiasme 

doet…’ Met haar bevlogenheid zit 

het wel goed. ‘Het is bij mij altijd 

gezellig in de klas, we maken 

veel grapjes. En dat ik dan de 

kinderen zo zie groeien, dat ze 

trots zijn dat ze nu iets weten, 

daar geniet ik echt van.’

Dita: ‘Ik ook van de rarigheid 

eromheen. Je moet wel een 

beetje gek zijn af en toe. Het 

is bijvoorbeeld helemaal niet 

vreemd als je verkleed bent of 

met een malle muts op loopt. 

Je hebt alle vrijheid in je eigen 

lokaal: dit is míjn plek en ik 

probeer ze te boeien. Lukt dat 

niet, dan probeer je weer wat 

anders.’

JE. BENT. NOOIT. KLAAR.
Het nobele vak van leraar 

kraakt onder de werkdruk 

die veel juffen en meesters 

voelen. Als de kinderen naar 

huis zijn, begint vaak nog 

een werkdag. ‘Opruimen, 

schoonmaken, klaarzetten, 

administratie, verslaglegging, 

leerlingvolgsysteem, vergaderen, 

MIEKE (24)

‘ DIE VERWONDERING 
BIJ DE KINDEREN 
VIND IK ZO MOOI’
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oudergesprekken’, somt Dita 

op. ‘Je. Bent. Nooit. Klaar.’ Ze 

ziet collega’s omvallen. Terwijl 

de oplossing niet ingewikkeld 

is: meer handjes in de klas. 

En wat meer beloning voor 

de leraren. ‘We zijn een brave 

beroepsgroep, harde werkers. 

Er is steeds meer bijgekomen, 

en steeds hebben we het maar 

gewoon gedaan.’ 

Een nieuwe generatie pikt het 

niet langer. ‘Die zeggen: wat 

is dit nou, verdienen we maar 

zo weinig? Zie wat we daar 

allemaal voor moeten doen!’

Ze voeren sinds vorig jaar 

actie, met regionale stakingen, 

en zelfs een landelijke. Dita 

staat vaak vooraan, met haar 

spandoek: Juf is boos. ‘Niet voor 

mezelf. Maar voor de kinderen, 

voor iedereen. Want wat moeten 

we als er straks geen mensen 

meer voor de klas staan?’

DIGIBORD
Eén juf raken we sowieso 

kwijt. Dita gaat met pensioen. 

Ze kijkt naar buiten. Paarse 

tulpen in bloei. Wat heeft ze 

veel zien veranderen. Zeker ook 

goede dingen. Zoals de digitale 

leermiddelen van nu. ‘Je doet 

alles online’, zegt Dita. Daardoor 

gaan veel dingen sneller, leren 

de kinderen ook sneller. Het 

krijtbord is nu een digibord. 

Dita: ‘Als ze vroeger bij mij 

‘boom, roos, vis’ moesten leren 

tekende ik een boom op het bord. 

Was ik een halfuur mee bezig.’ 

Mieke: ‘Ik pluk gewoon een 

plaatje van internet.’

Ook enorm veranderd, niet 

verrassend: de kinderen zelf. 

Wat juf zegt, is lang niet altijd 

meer heilig. Voor de ouders 

trouwens ook niet. ‘Die zijn ook 

veel mondiger’, zegt Dita. Soms 

komen ze verhaal halen. Mieke: 

‘Bij mij thuis zeiden ze altijd: 

als de juf boos op je is dan zal 

je het wel verdiend hebben. En 

dan kreeg je nog een keer op je 

donder.’

WEST-FRIESE GEDICHTJES
Wat bij allebei toch overheerst, is 

dat ze het leukste vak ter wereld 

hebben. Ze zijn allebei stapelgek 

op ‘hun’ kinderen. Stopt Dita 

nu met pijn in haar hart? ‘Nee. 

Ik heb aan het idee kunnen 

wennen, het is goed zo.’ Wat ze 

met die zeeën van tijd gaat doen? 

‘Heel veel gedichtjes schrijven, 

in het West-Fries. En meer 

redactiewerk voor het tijdschrift 

Skroivendevort. En verder, ach, 

zie ik wel wat op mijn pad komt. 

Ik ga me niet vervelen hoor.’

Mieke moet nog niet denken aan 

haar oude dag. Zij ziet zichzelf 

nog jaren voor de klas staan. ‘Joh, 

ik heb er zo veel plezier in. Ik 

wil me nu verder ontwikkelen, 

met cursussen, workshops. En 

dan puur gericht op kinderen: 

hoe kan ik ze nog meer helpen, 

nog beter begeleiden, ze vooruit 

helpen?’

Dita heeft veel vertrouwen 

in haar jonge collega. ‘Als ik 

jou zo zie dan heb je het in je 

hoor, daar twijfel ik niet aan. 

Blijf gewoon genieten van de 

kinderen in de klas, dat is waar 

het om gaat. Met jou komt het 

wel goed.’ 

DITA (63)

‘ EEN BOOM 
TEKENDE IK NOG 
MET KRIJT OP HET 
BORD. WAS IK EEN 
HALFUUR MEE 
BEZIG.’



UITGESPROKEN

MARTIN JANSSEN 
Een goede manager 
is van toegevoegde 
waarde. Zeker in de 
zorg is een financiële 
manager van belang. 
Dan blijft de hand 
op de knip. @Marcel, 
waarschijnlijk heeft 
u nooit een rol van 
manager gehad, dus 
makkelijk lullen, zeker 
als de maatregelen 
die u wilt nemen op 
je eigen functie geen 
betrekking hebben. 
Bezuinigen op anderen 
is altijd makkelijk. 

PETER LUGTEN 
Daar zeg je wat, maar 
goede managers zijn 
sporadisch. En hand op 
de knip: het gaat er ook 
om of je verstand hebt 
van een proces. En 
in de administratieve 
sfeer praat je over 
budget. Maar in de 
technische sfeer is het 
criterium heel anders. 
Daar moet je zowel 
financieel als technisch 
kunnen denken. Dus 
specialisatie kan niet 
zonder feedback van 
productiemensen. 

MARCEL SPRUIT  
Het probleem is juist 
dat er veel te veel 
managers rondlopen 
die hun eigen willetje 
willen doordrukken 
om indruk te maken 
op hún manager. Veel 
managers zijn helemaal 
niet nodig. Handen op 
de werkvloer zijn wel 
vaak broodnodig. Kijk 
nou eens gewoon wat 
de werkvloer nodig 
heeft om zijn/haar 
werk goed te kunnen 
doen en begin daar 
eens.

BEN BRAAM 
Natuurlijk is er leiderschap nodig. Dat wil niet 
zeggen dat het kapitalisme nodig is. Dat is het 
absoluut niet.

ANITA WENNINK 
Wij runnen de boel beslist zonder de manager, hij 
is toch niet aanwezig. Ik zie hem alleen bij het 
jaargesprek. Hij komt nog niet eens langs om 
te vertellen dat alles nu goed loopt. Wij hebben 
niets aan onze manager.

LINDA   
Had zo’n chef die altijd de bal terugkaatste. “Wat 
denk jij eraan te doen.” Dûh. Als ik de oplossing 
had dan was het al uitgevoerd en ten tweede 
krijgt hij voor dat soort zaken betaald en niet ik.

MICHAEL HOOGEVEEN  
@Lin, Dat is ook managen. Door dat te vragen 
leer je zelf na te denken. Word jij beter van en 
dat is zijn winst. Als je toch een bepaalde tijd 
betaald krijgt voor je verdiensten, kun je het net 
zo goed effectief doen.   

SANDER VAN BEEK 
Een hond heeft een baas.

DISCUSSIEER ONLINE MEE OP HET FNV PLATFORM

De Nederlandse werknemer wil dat 
de baas de knopen doorhakt, stelt 
Gijs Weenink in zijn boek ‘Durf te 
kiezen’. Hoe denk jij daarover?

IS EEN BAAS HARD 
NODIG?

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

‘ MANAGER KAN 
NUTTIG ZIJN’

‘ VERSTAND 
ERVAN HEBBEN’

‘ EIGEN WIL 
DOORDRUKKEN’
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Niet iedere zzp’er heeft z’n zaakjes 
altijd even goed op orde. ‘Dat is 
lang niet altijd een kwestie van niet 
willen,’ zegt manager Marjan van 
Noort van het Expertise Centrum 
Zelfstandigen van de FNV. ‘Som-
mige risico’s kun je eenvoudigweg 
bijna zelf niet dragen. Langdurige 
ziekte bijvoorbeeld, is voor heel 
veel zzp’ers eigenlijk niet op te 
vangen. De kosten zijn te hoog. 
Als FNV willen we daarom heel 
graag dat er een collectief iets voor 
zzp’ers komt. Nu is het nog zo, dat 

een stukadoor zich maar tot z’n 55e 
kan verzekeren en daarvoor 500 tot 
700 euro moet betalen. Terwijl een 
consultant een paar honderd euro 
per maand betaalt en zich wél tot 
z’n 68e kan verzekeren. Dat moet 
anders.’

SOLIDARITEIT
‘Solidariteit vinden we daarbij heel 
belangrijk,’ vervolgt Marjan. ‘We 
zijn al bijna twintig jaar bezig om 
hier een oplossing voor te vinden. 

EEN BETAALBAAR PENSIOEN EN AOV VOOR ZZP’ERSLOBBY IN DEN HAAG

Regeren is vooruitzien. Dat betekent dat je -als het even 
kan- maatregelen moet treffen voor je pensioen en een 
inkomensverzekering moet hebben voor als je ziek wordt. 

TEKST EN FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK
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‘Sommige risico’s 
zijn bijna zelf niet 
te dragen’

‘Collectief en voor iedereen. Omdat 
we vinden dat we het gezamenlijk op 
moeten brengen.’

‘COLLECTIEF IS HET 
BETER OP TE BRENGEN’

Een betaalbaar pensioen en betere mogelijkheden voor een AOV
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In 2004 werd de (verplichte) WAZ 
afgeschaft, de Wet arbeidsonge-
schiktheidsverzekering zelfstandi-
gen. Sindsdien proberen we al met 
verzekeraars tot een oplossing te 
komen. Dat is niet gelukt en er zijn 
nog steeds te veel zelfstandigen 
niet verzekerd tegen arbeidson-
geschiktheid. Dat heeft meerdere 
redenen. Mensen die hun risico 
laag inschatten, verzekeren zich 
niet. Die denken ‘Ik word toch niet 
ziek’, of ‘Mijn partner lost het dan 
wel op’. En mensen die hun risico 
hoog inschatten betalen een hoge 
premie. Daarbij komt, dat bijvoor-
beeld bij een stukadoor juist de 
risicovolle onderdelen waarvoor hij 
zich wil verzekeren, zoals ellebogen 
en schouders, uitgesloten zijn van 
verzekering. Is dat de verzekeraars 
te verwijten? Ik denk het niet, want 
hun verdienmodel is verzekeringen 
verkopen. De conclusie is dus dat 
het niet anders te regelen is dan 
collectief, en dus verplicht. Veel 
zzp’ers vinden het woord verplicht 
heel vervelend, maar het is de 
enige manier waarop iedereen zich 
tegen een normale premie kan 
verzekeren.’

ACHTERBAN
Marjan: ‘We hebben het uitgebreid 
met onze achterban bespro-
ken. Iedereen heeft zijn of haar 
mening hierover kunnen geven. 
De sectorraad, die namens leden 
beslissingen neemt over de te 
varen koers, heeft het begin dit jaar 
goedgekeurd. De meerderheid van 
de geraadpleegde leden vindt het 
ook een goed idee. Vooral omdat 
het op deze manier voor iedereen 
betaalbaar wordt.’

Het voorstel voor een collectieve 
verzekering betreft langdurige 
ziekte. Marjan: ‘Kortdurende ziekte 
is wel op te lossen. De meeste 
zzp’ers kunnen wel een maandje 
overbruggen, of zijn bijvoorbeeld 
lid van een broodfonds. Het gaat 
echt om langdurige arbeidsonge-
schiktheid en uitval. Dus langer 

dan ongeveer twee jaar. Om hier 
een goed stelsel voor te ontwik-
kelen gaan we in overleg met 
verzekeraars en met het verbond 
van verzekeraars. Ook hebben we 
de minister van Sociale Zaken, 
Koolmees, een brief geschreven 
waarin we uitleggen dat dit ons het 
beste lijkt.’

PENSIOENMOGELIJKHEDEN
‘Ook voor pensioenen voor zzp’ers 
zouden we graag betere rege-
lingen willen maken. Helaas zijn 
we nog niet zover als we met de 
AOV zijn. Het komt erop neer dat 
we vinden dat ook zelfstandigen 
goede toegang moeten hebben 
tot pensioenfondsen en dat er 
fiscale mogelijkheden voor zzp’ers 
moeten komen om mee te doen in 
die fondsen.’
De ideeën van de FNV zijn geba-
seerd op drie pijlers. De 1e pijler 
is de AOW, het minimum dat er is. 
Dat moet zodanig zijn dat het vol-
doende is om van rond te komen. 
De 2e pijler zijn de pensioenfond-

EEN BETAALBAAR PENSIOEN EN AOV VOOR ZZP’ERSLOBBY IN DEN HAAG

MARJAN VAN NOORT IS MA-
NAGER EXPERTISE CENTRUM 
ZELFSTANDIGEN BIJ DE FNV.

sen. Daar spaar je als werknemer 
via een pensioenfonds voor. Als 
je een dienstverband had en nu 
zzp’er wordt, kun je aanvragen om 
als zzp’er je pensioensparen uit je 
dienstverbandtijd door te zetten. 
We willen een lobby beginnen bij 
de pensioenfondsen en de fede-
ratie om ervoor te zorgen dat alle 
zelfstandigen zich bij een pensi-
oenfonds aan kunnen sluiten. Dat 
zullen we ook richting Den Haag 
kenbaar maken. We hopen dat zij 
ons gaan steunen in de vraag aan 
pensioenfondsen om het mogelijk 
te maken dat die voortzetting na je 
dienstverband ook geldt als je niet 

in dienst bent geweest.’

3E PIJLER
Zzp’ers hebben op dit moment 
alleen maar de mogelijkheid voor 
de 3e pijler: banksparen, wat 
gezien de huidige rente nauwelijks 
wat oplevert, of zelf een pensioen-
verzekering die je na je pensioen 
over moet zetten naar een lijfrente. 
‘Een betrekkelijk dure oplossing 
die lang niet iedereen kan betalen,’ 
zegt Marjan. ‘En bovendien kent 
dit een eindtijd. Hoe langer je 
verzekerde uitkering duurt, des 
te duurder. Als je met velen bent, 
kun je met velen beleggen. En als 
je dat via een pensioenfonds doet, 
krijg je een levenslang pensioen. 
Dat geldt nu voor mensen met een 
loondienstverband, maar het is dus 
voor zzp’ers ook beter om het zo te 
regelen.’

NU
De FNV pleit voor een proef met 
pensioenfondsen. Marjan: ‘Er is 
nu een aantal pensioenfondsen 
dat regelingen voor zzp’ers heeft. 
Het beroepspensioenfonds voor 
huisartsen bijvoorbeeld, of het 
BPF voor zelfstandige schilders. 
Zo’n oplossing willen we voor alle 
zzp’ers, zodat zzp’ers qua pensioen 
net zoveel kunnen als mensen in 
loondienst. Daar vraagt de huidige 
tijd ook om. Het is anders dan 30 
jaar geleden. Toen verkocht je als 
zelfstandige je winkel, of verkocht 
je als boer je bedrijf aan je kinde-
ren. De zzp’er van nu heeft alleen 
een computer en een telefoon. Of 
misschien een klusbus. Ze hebben 
niet zoveel meer te verkopen. Daar 
zit dus geen of niet veel pensioen 
in. De AOW is nu bijna 900 euro 
voor een alleenstaande. Prima als 
je daarvan kunt leven, maar zo niet: 
denk dan na over een oplossing! 
Ook al zeggen veel zzp’ers ‘Ik regel 
het zelf wel’, het blijkt dat dat niet 
gebeurt. En als je er pas op je 45e 
over gaat nadenken dan ben je 
te laat. Daarom moet er nu wat 
gebeuren!’ 
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‘Als je er pas op 
je 45e over na 
gaat denken dan 
ben je te laat’



‘In de nacht van 1 op 2 januari 
2001 had ik een heel bijzondere 
droom,’ vertelt Arturo Massaro (57). 
‘In die droom stond ik voor een 
grote groep mensen een training 
te geven in leiderschap, teambuil-
ding en communicatie. Ik werd 
om 3 uur ’s nachts bruisend van 
energie wakker en heb direct 6 
A4-tjes volgeschreven met allerlei 
ideeën. Diverse weken later heb 
ik m’n baan opgezegd en ben ik, 
met hulp van NUON, in het diepe 
gesprongen.’

MEER IN JE MARS
Arturo had geen enkele ervaring of 
opleiding met coachen: ‘Ik had wel 
wat managementtrainingen gehad 
en op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling had ik al eens wat ge-
daan, maar ik had geen ervaring in 
coachen of trainen. Ik had me wel 
eens eerder gerealiseerd dat we 
als mensen veel meer in onze mars 
hebben dan wat we over het alge-
meen laten zien. De kunst is om 
dat bij jezelf aan te boren, zodat je 
meer én de dingen die je wél leuk 

vindt, gaat bereiken. Ik zag vaak dat 
mensen alleen nog werkten voor 
het geld, zonder passie of plezier. 
Toen ik dat om me heen waarnam, 
realiseerde ik me dat ik dat zelf niet 
wilde en prompt kwam die droom.’

SCHULDEN
Sinds 2002 was het over met 
werken voor geld. ‘Dat betekende 
ook qua inkomen een behoorlijke 
stap achteruit,’ zegt Arturo. ‘Ik had 
niet ineens enorm grote groepen 
mensen die bij me kwamen. Sterker 
nog, de aanslagen van 11 septem-
ber in New York vonden plaats en 
bedrijven gingen besparen. En bij 
besparingen wordt altijd eerst het 
opleidingsbudget geparkeerd, dus 
er zat niemand op me te wachten. 
Mijn vrouw werkte destijds nog in 
het onderwijs en we konden tot 
op zekere hoogte wel van haar 
inkomen leven, maar ik heb me 
ook zo’n 50.000 a 60.000 euro in de 
schulden moeten steken.’
Een moeilijke periode die volgens 
Arturo tegelijkertijd ook zorgde 
voor de drive die hij nodig had om 

écht te doen wat hij wilde: coachen 
en trainen. Arturo: ‘Ik heb ook een 
poosje alles aangepakt om maar 
wat te verdienen: ik heb mensen 
gemanaged bij het ruimen van 
kippen vanwege de vogelpest en 
ik heb voor 11 euro per uur in de 
bouw gewerkt. Maar mijn focus lag 
constant op mijn droom bereiken.’
‘Een van mijn stelregels is: succes 
en verandering begint altijd bij 
jezelf, nooit bij een ander, bijvoor-
beeld je partner of je leidinggeven-

de. Dat geldt voor iedereen, zzp’er 
of niet. Er zijn geen excuses om niet 
in actie te komen. En het is belang-
rijk om te beseffen dat je het niet 
alleen kunt. Je hebt echt een ander 
nodig, zeker als het zwaar wordt.’

Na diverse werkgevers als de Sociale Dienst Amsterdam, het 
Woningbedrijf en Nuon vroeg Arturo Massaro zich af: ‘Wat wil ik 
écht doen?’ ‘Ik wilde nog profvoetballer worden toen ik 40 was,’ 
lacht Arturo. ‘Maar dat werd ‘m niet.’
TEKST EN FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

MET ZIJN DREAMSCHOOL HELPT 
ARTURO  MENSEN INDIVIDUEEL 
HUN DROOM WAAR TE MAKEN.
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‘De meeste 
mensen weten 
diep van binnen 
wel wat ze willen’

‘IK LEEF NU 
LETTERLIJK MIJN 
DROOM’

Arturo Massaro is trainer en coach



BEGINNEN
‘Inmiddels leef ik mijn droom 
en geef ik over de hele wereld 
trainingen bij grote internationale 
bedrijven. Dat geeft een bepaalde 
vastigheid zodat ik me verder kan 
focussen op de volgende din-
gen die ik ook leuk vind. Ik geef 
verschillende trainingen. Mijn 
eigen bedrijf heet Dreamschool, 
en daarin train en coach ik mensen 
individueel om hun eigen droom 
waar te maken.’

VIND JE RUST
‘Als je eenmaal weet wat je bijdrage 
in het leven is, is het veel makkelij-
ker om met je emoties om te gaan. 
Je kunt alles veel makkelijker plaat-
sen en je intelligentie daarvoor 
gebruiken. Om erachter te komen 
wat je bijdrage is, moet je durven 
stilstaan. 
Als we ’s ochtends opstaan doen 
we bijna allemaal hetzelfde: 
mobiel pakken, mails bekijken, 
nieuws scrollen, Facebook checken 
enzovoort. Mensen nemen geen 
rust, terwijl je pas in rust die echte 

zelfreflectie op kunt zoeken en 
kunt bedenken: is dit echt wat ik 
wil of niet? Op het moment dat je 
weet dat je iets niet meer wilt, kun 
je ook gaan bepalen wat je wél 
wilt. Dat begint met relaxt zijn en 
ademhalen, een kwestie van net zo 
ontspannen zijn als dat je na een 
week op vakantie bent. Zorg dat je 
je rust vindt en ervaar dan.’

DOORBRAAK
‘De meeste mensen weten diep 
van binnen al wel wat ze het liefst 
willen. Bedenk wat je tegenhoudt 
om die wereldreis te gaan maken. 
Welke angst en belemmerende 
gedachten heb je? Laat je niet 
tegenhouden door de gedachtes 
en mensen om je heen: kan ik het 
wel, mag het wel? Er is zoveel meer 
mogelijk, maar we blijven onszelf 
vaak klein houden, doordat we 
naar de realiteit van nu kijken.’
‘Mijn grote doorbraak kwam toen 
ik ben gestopt met anderen de 
schuld geven van hoe ik denk en 
mij voel. Dat betekent niet dat ik 
alles moet accepteren van anderen. 

Maar hoe ik reageer en daarover 
voel heb ik voor 100% zelf in de 
hand. Als je die les leert wordt het 
zoveel makkelijker om een gesprek 
te hebben. Dan hoeven we niet 
meer boos op elkaar te worden.’

VISUALISEREN
‘Ik ben gelukkig ja. Ik geef m’n 
leven een 8,5 á 9 op een schaal 
van 10. En sommige momenten is 
het ook een 10 en soms een 7. Het 
kan ook niet altijd een 10 zijn, we 
maken allemaal onze dips mee. Het 
gaat er wel om hoe je met de dips 
omgaat: blijf je in de slachtofferrol 
en maak je het jezelf heel zwaar? Of 
pak je jezelf aan? Zie je de leermo-
menten van deze situatie in?’
‘Het is goed dat je dromen hebt. 
Die geven energie en inspiratie. 
Zo zou ik zelf heel graag nog eens 
met onze zoon - hij is motivational 
speaker in de USA- op het podium 
staan. Dat hij op zijn manier zijn 
verhaal vertelt en ik op die van mij. 
En dan de overlap daarin zoeken 
en bekijken waar we elkaar kunnen 
versterken.’
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‘Bedenk wat je 
tegenhoudt om 
die wereldreis 
te gaan maken. 
Laat je niet 
tegenhouden 
door gedachtes 
en mensen om 
je heen: kan 
het wel, mag 
het wel? Er is 
zoveel meer 
mogelijk’



BOEK
‘Vorig jaar heb ik m’n eerste boek geschreven: 
‘Expert tips voor het realiseren van je onderne-
mersdoelen’. Ik ben toen ook door het publiek 
tot Freelancer Of The Year (FOTY Award-2017) 
gekozen. Als schrijver van een deel in de serie 
‘Experttips’ ben je expert op een bepaald vak-
gebied. En mede hierdoor sta ik tijdens de FOTY 
award 2019 op het grote podium als keynote 
spreker.’

KRACHT-METHODE
‘Het boek beschrijft de KRACHT-methode, waar-
bij KRACHT staat voor Kiezen, Realiteit, Acties, 
Creativiteit, Hulpbronnen en Tijd. Daar heb ik 
50 tips over geschreven. Aan de hand daarvan 
kun je kiezen en een plan maken waarmee je je 
doelen kunt realiseren. Dat kan privé zijn, met 
grote dromen of wensen, maar het kan ook een 
visie voor je bedrijf zijn en de vraag hoe je die 
kunt vertalen naar de praktijk. Het is in principe 
geschreven voor zelfstandigen en het MKB, 
maar iedereen kan het toepassen op zijn/haar 
leven.’

INZICHTEN
‘Ik ben op dit moment bezig met m’n tweede 
boek: ‘Het verschil tussen hemel en hel’. Het 
boek geeft antwoord op de vraag hoe je uit een 
nare situatie, de hel, naar de hemel gaat, waar-
in je je prettiger voelt en de dingen doet die je 
leuk vindt. Daar heb ik hele simpele psychologi-
sche tools voor, waarmee ik mensen inzichten 
geef in de achtergrond van waarom ze doen wat 
ze doen. En vaak is dat inzicht alleen al genoeg 
om eruit te stappen. Natuurlijk is de volgende 
stap: ben je ook bereid om eruit te stappen en 
ga je dat ook daadwerkelijk doen. Ik neem de 
lezer stap voor stap mee in inzicht, bereidheid 
en bekwaamheid.’

‘En materialistisch gezien zou ik 
best een Maserati willen hebben. 
Maar die kost meer dan 2 ton. 
Vroeger op school noemden ze me 
al Maserati, in plaats van Massaro. 
Dat is er altijd ingebleven. Ik rijd nu 
in een Fiatje, maar heb op het stuur 
het Maserati logo geplakt. Visuali-
satie helpt: zie het voor je! Dat zei 
Einstein al: visualisatie is vele malen 
belangrijker dan kennis. Het is zó 
belangrijk om ook voor je te zien 
dat het al kan.’

WERELD ZONDER JALOEZIE
‘Ik hoop met mijn Dreamschool 
zoveel mogelijk mensen te inspi-
reren, zodat ze gaan doen waar ze 
écht blij van worden. Het maakt 
mij niet uit wat het is. Ik ben ervan 
overtuigd dat als iedereen doet 
waar hij of zij gelukkig van wordt, 
er geen jaloezie meer is, en mensen 
niet meer denken in tekorten. Dan 
is het zo vredig, en dan gunnen 

we elkaar het plezier. Dat hoop ik 
met mijn Dreamschool te bewerk-
stelligen: mensen in laten zien dat 
ze maar 1 of 2 stappen verwijderd 
zijn van wat ze echt willen. Het 
belangrijkste is dat mensen gaan 
beseffen dat niet het einddoel telt, 
maar het pad, de weg daarnaartoe. 
Als je constant in het moment kunt 
zijn dan kun je met 100% aandacht 
zijn waar je moet zijn en dan gaat 
het veel sneller.’

GA VOOR JE WENS
‘Mijn drijfveer is dat ik geloof dat 
iedereen een grote wens heeft. Dat 
motiveert me. Als je écht daarvoor 
durft te gaan, dan zal dat je leven 
vele malen leuker maken. Mijn dri-
ve is mensen zo ver te krijgen dat 
ze dat gaan inzien en daadwerkelijk 
die stappen gaan zetten. Ik wil 
handvatten geven en de spirituele 
wetten simpel en tastbaar maken. 
Ze laten ervaren dat daar niks zwe-
verigs aan is en laten zien dat het 
juist handelingen zijn die ze nu ook 
al onbewust doen. Door mensen 
hier bewust van te maken, merken 
ze ook dat ze niks nieuws hoeven 
te leren.’

ARTURO MASSARO: ‘ALS JE ECHT VOOR JE GROTE WENS DURFT 
TE GAAN DAN ZAL DAT JE LEVEN VELE MALEN LEUKER MAKEN’.
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Arturo biedt de eerste 7 hoofdstuk-
ken van zijn boek gratis te downloa-
den aan. Je kunt ze lezen via
realiseerjeondernemersdoelen.nl.  
 
Meer informatie over Arturo vind je 
op  
dreamschool.life.

‘Als je je focust 
gaat het veel 
sneller’



Het nepnieuws of fake news brengt de gemoederen maar al te graag 
in beweging. Zo is er nogal wat kritiek geuit op het Europese bureau 
EUvsDisinfo dat Nederlandse perspublicaties ten onrechte als nepnieuws 
bestempelde. Als ik de publicaties daarover mag geloven – en dat doe ik 
toch maar even – raakte het bureau in opspraak omdat het onder meer 
de media NPO Radio1, De Gelderlander, GeenStijl en The Post Online ten 
onrechte brandmerkte als verspreiders van nepnieuws. Gevalletje van 
foutje, bedankt!
Als columnist heb je wat meer ruimte dan de hard nieuws-journalist om 
zaken te publiceren, aangezien de column dient bij te dragen aan het de-
bat. Een opinie doet er dan toe en kan niet meteen worden afgeschoten 
als nepnieuws. Toch tel je vermoedelijk als publicist pas echt mee als je 
minimaal één keer door het bureau wordt gediskwalificeerd als nepperd 
bij het brengen van nieuws. Of het nou terecht is of niet. Ik doe daarom 
drie pogingen.

Halbe was erbij toen Trump zijn executive order ondertekende, waarmee 
invoerrechten zijn opgelegd voor aluminium en staal. Halbe zou Halbe 
niet zijn als hij niet zelf het krabbelende geluid van de pen over het papier 
prima heeft kunnen horen. Naar verluidt, is de pen, die Halbe bij die gele-
genheid heeft meegekregen als collectors item, op zijn minst betrokken 
bij de voorbereiding van de handtekening. Waar Jeroen van der Veer op 
dat moment was, is onbekend.

De compensatieregeling voor zwangere zelfstandigen, die minister 
Koolmees heeft ingesteld na een jarenlange strijd door onder meer FNV 
Zelfstandigen, is zo’n groot succes dat hij nadenkt over een compensa-
tieregeling voor zelfstandigen die geleden hebben en lijden onder de 
Wet DBA. De vormgeving van de regeling vergt alleen bijzonder veel 
meer overleg met de belastingdienst dan bij de regeling voor zwangere 
zelfstandigen. Er moet nog uitvoerig worden gestudeerd op de vraag of 
de regeling überhaupt juridisch mogelijk is. En daarnaast speelt de vraag 
welke groepen in aanmerking zouden kunnen komen. Ook wordt een 
opt-out regeling niet uitgesloten. Voorts zou nog gezocht worden naar 
een verdragsartikel om de regeling mee te onderbouwen.

Bij de inrichting van de webmodule, die bij vervanging van de Wet DBA 
de opdrachtgeversverklaring moet opleveren, is volgens bronnen al grote 
voortuitgang geboekt. Zo langzamerhand kan begonnen worden met 
een aanbestedingstraject voor de inrichting van de digitale omgeving. Er 
wordt daarbij getracht één van de leden van de parlementaire onder-
zoekscommissie “ICT-projecten bij de rijksoverheid” aan te stellen als 
procesbegeleider.
Of deze berichten waar of niet waar zijn, zal blijken. Eén van de criteria 
daarbij is of ik een standje krijg van het Europese bureau of niet en of dat 
standje hout snijdt of niet.

COLUMN
Bij het maken van deze column is ondersteuning verleend 

door diverse factcheckers die ter bescherming van hun pri-

vacy anoniem wensen te blijven. Deze wens is ingewilligd.

COLUMN
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FAKE COLUMN;
READ ALL ABOUT IT!

BENEDICTUS 
SCHERPENISZE
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CAO’SZO ZIT DAT

’ WE SLUITEN NOG 
STEEDS ZO’N  
95 PROCENT 
VAN DE CAO’S AF’
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CAO’SZO ZIT DAT

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD CENSUUR

AAN TAFEL?
De FNV zit niet meer altijd 
vanzelfsprekend aan de cao-tafel. Hoe 
komt dat? En wat doet de bond eraan?

We zien het her en der 

opduiken: werkgevers die geen 

cao met de FNV meer afsluiten. 

Ze zoeken naar verslechteringen 

in loon en arbeidsvoorwaarden 

waardoor ze nog goedkoper uit 

zijn en vinden de bond(en) dan 

op hun weg. Vervolgens gaan 

deze werkgevers een andere weg 

om tot afspraken te komen. Ze 

laten bijvoorbeeld een oude cao 

voortbestaan, zoals jaren in de 

horeca gebeurde. Gevolg: geen 

loonsverhoging. Of ze maken 

een deal met een klein bondje 

‘Werkgevers kunnen niet om ons heen’
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‘ WE TEKENEN NIET 
ZOMAAR BIJ HET 
KRUISJE’

’ WE SLUITEN NOG 
STEEDS ZO’N  
95 PROCENT 
VAN DE CAO’S AF’

In de schildersbranche is de FNV niet 
langer betrokken bij de cao. De werkgevers 
– verenigd in OnderhoudNL – sloten een 
akkoord met vakbond LBV. Of beter: ‘Ze 
hebben hun cao gekócht’, zegt Peter Roos, 
bestuurder van FNV Bouwen en Wonen.
‘Met de werkgevers in OnderhoudNL hebben 
we een lange historie: al sinds de oorlog 
sloten we cao’s met ze af. Dat ging vaak 
moeizaam door de verslechteringsagenda 
die de werkgevers hanteerden. En het ging 
door de economische crisis natuurlijk ook 
reteslecht in de sector, maar we kwamen 
er uiteindelijk altijd wel uit. Aan die lange 
historie is nu dus een einde gekomen.’ Eind 
2016 lag er een eindbod van OnderhoudNL 
voor de nieuwe cao. Die werd door de leden 
afgewezen. Het overleg werd hervat, en 

er kwam een nieuw bod. Ook dit bod vond 
geen genade in de ogen van de schilders. 
Werkonderbrekingen en acties volgden. 
Toen was er opeens een cao met de LBV, 
de Landelijke Belangen Vereniging. Roos: 
‘Dat bondje heeft nul leden bij de schilders. 
Werkgevers kunnen hun cao bij de LBV 
gewoon kópen.’

BOND ZIT IN DE WEG
De werkgevers hebben blijkbaar besloten 
een andere koers te gaan varen, weg van 
de polder. Dat is een ideologie. Ook aan de 
zogenoemde paritaire instituten (waarin 
bond en werkgevers samen zitten) waarin 
we zaken als bijvoorbeeld onderwijs 
regelen, laten ze zich weinig gelegen 
liggen. Ze voelen zich in de weg gezeten 

door de bond. Ja, ze vinden ons lastig. 
Juridisch is er tegen het cao-akkoord met 
de LBV niks te beginnen. ‘We gaan wel de 
algemeenverbindend verklaring aanvechten.’
Hoe komt de FNV weer terug aan de 
cao-tafel? ‘We moeten de vakbondsmacht 
vergroten. Nee, het ligt in het geval bij 
de schilders niet aan te weinig leden: de 
organisatiegraad is hoog. Maar de mensen 
komen moeilijk in actie. Je moet bedenken: 
de grootste werkgever in de sector is een 
uitzendbureau. Dan gaat werkzekerheid vóór, 
en als je actievoert zet je dat op het spel. 
En ook is het zo dat er veel kleine bedrijfjes 
zijn met minder dan vijf mensen. Dan sta je 
dag in dag uit op dezelfde steiger als je baas. 
Hij komt bij wijze van spreken langs op het 
verjaardagsfeestje van je kinderen.’

dat de werknemers helemaal 

niet representeert, zoals bij de 

schildersbedrijven. Een andere 

mogelijkheid is om een regeling 

met de ondernemingsraad af te 

sluiten: dat heeft Jumbo gedaan.  

‘Het is natuurlijk zorgelijk dat 

enkele werkgevers geen cao met 

de FNV willen afsluiten om te 

‘ CAO MET BONDJE MET NUL LEDEN’



ZO ZIT DAT 
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concurreren op arbeidskoste’, 

zegt Zakaria Boufangacha, 

coördinator arbeidsvoorwaarden 

van de FNV. ‘Tegelijk wordt de 

omvang van dit verschijnsel 

wel opgeblazen in de media. 

We sluiten nog steeds zo’n 95 

procent van de cao’s af, maar 

laten ons niet misbruiken om 

verslechteringen door te voeren. 

Op sommige plekken zijn we 

inderdaad niet sterk genoeg om 

tot een goede cao te komen. Maar 

dat betekent niet dat de FNV 

buitenspel staat. We kunnen ons 

kaderwerk versterken en ook 

op andere manieren laten zien 

dat we er zijn, bijvoorbeeld door 

de werkdruk aan te pakken. De 

werkgevers kunnen niet om ons 

heen.’

Knokken
‘In de zorg, bij de VVT, hebben 

we dat gedaan en zijn we terug 

aan tafel. Daar was eerst geen 

cao met ons, maar met kleine 

bonden. Afgelopen maand 

hebben we daar uiteindelijk 

‘JUMBO IS EEN 
TIKKENDE TIJDBOM’

Jumbo had geen zin meer in de cao en sloot 
een arbeidsvoorwaardenreglement (avr) af 
met de ondernemingsraad.
‘Ik heb het gevoel dat Jumbo van het begin af 
aan van de cao af wilde’, zegt Ali Aklalouch, 
bestuurder Handel. ‘Die avr lag er opeens, als 
een duveltje uit een doosje, met brochures, 
formulieren en al. Daar moeten ze al lang aan 
hebben gewerkt. Er is vuil spel gespeeld achter 
de schermen, het zaakje stinkt aan alle kanten. 
De inzet van Jumbo? Het gaat om de centen, 
het gaat om de macht. De supermarkten heb-
ben nog nooit zo veel geld gehad. Jumbo had 
vorig jaar een omzet van 7 miljard! Het bedrijf 
draait goed, maar dat komt door de inzet van 
de mensen, dus die hebben recht op  fatsoen-
lijke arbeidsvoorwaarden.’
De werknemers van de distributiecentra van 
Jumbo konden kiezen: of hun handtekening 
zetten onder de avr: met een kleine loonstij-

ging. Of niet tekenen. In dat laatste geval bleef 
de oude cao van kracht, zonder loonstijging. 
Aklalouch: ‘Om een regeling met de onderne-
mingsraad af te spreken is natuurlijk wel zo 
makkelijk voor Jumbo, maar biedt de werkne-
mers geen enkele zekerheid. En de centrale 
ondernemingsraad (cor) heeft voor akkoord 
getekend, maar daar zitten kantoor-en 
winkelpersoneel in. Die hebben niks te maken 
met de distributiecentra. Toch bemoeien 
ze zich met de arbeids voorwaarden van 
distributiewerkers. Dat is de vos vragen om 
op het kippenhok te passen. Ze hebben geen 
verstand van zaken en bovendien kan de 
ondernemingsraad geen staking uitroepen. 
Een tandeloze tijger.’

TOT HIER EN NIET VERDER
‘De looptijd is vijf jaar, maar kan tussentijds 
veranderd worden. Ja, met instemming van 

de cor, maar dat stelt niet veel voor. Die 
staat als onderhandelingspartner niet echt 
sterk: ze zijn immers in loondienst en onder-
handelen met hun baas! Dan trek je uiteinde-
lijk altijd aan het kortste eind. 
Jumbo is een tikkende tijdbom, er is veel 
onrust op de werkvloer. Die avr speelt 
mensen uit elkaar. Nieuwe mensen die 
worden aangenomen zijn een stuk goed-
koper. Ze moeten collega’s van elkaar zijn, 
geen concurrenten. Er komt een moment dat 
werknemers zullen zeggen: tot hier en niet 
verder. Dan realiseren ze zich dat zij de baas 
zijn over hun werk. Maar daarvoor moet er 
wel wat gebeuren. Ik kan als FNV-bestuur-
der niet toveren! Jumbo zal alleen onder de 
indruk zijn als de mensen massaal laten zien 
dat ze het er niet mee eens zijn en opkomen 
voor hun arbeidsvoorwaarden . Als de schap-
pen leeg zijn, ligt er zo een goede cao.’ 

‘ONDERNEMINGSRAAD IS TANDELOZE TIJGER’

een heel goede cao kunnen 

afsluiten, met onder meer een 

loonstijging van 4 procent 

over anderhalf jaar. Een heel 

goed resultaat voor de 400.000 

mensen die in de verpleeg- en 

verzorgingshuizen werken.

Ook voor het grondpersoneel 

bij Transavia op Schiphol was 

er geen cao met ons, omdat 

we weigerden te tekenen 

voor verslechteringen. De 

werknemers moesten zes atv-

dagen inleveren, daar doen 

we niet aan mee. We hebben 

ons teruggeknokt, en nu zijn 

we weer cao-partij. We hebben 

afgedwongen dat onze leden die 

zes dagen gewoon weer krijgen. 

Dat betekent dat het loont om 

vast te houden aan je eigen 

belang, je eigen visie en je eigen 

agenda. Ik zeg het nog een keer: 

we tekenen niet zomaar bij het 

kruisje, we tekenen niet voor 

verslechteringen.’

Er heerst een moordende 

concurrentie, en dat zorgt 

ervoor dat bedrijven hun lonen 

wel moeten drukken, zeggen 

ze. Anders leggen ze het loodje. 

Boufangacha: ‘Dat is soms 

zo maar vaker nog wordt het 

misbruikt, ook door bedrijven 

waar de winsten skyhigh zijn. 

Wij willen die race naar beneden 

stoppen. Er moet een bodem in de 

markt gelegd worden, zodat je een 

gelijk speelveld krijgt en bedrijven 

niet meer op arbeidsvoorwaarden 

hoeven te concurreren. Daarin 

heeft de overheid ook een rol: 

door flexwerk duurder te maken, 

zodat werkgevers eerder voor 

vaste banen kiezen voor werk dat 

structureel is. 

Anderzijds moeten wij natuurlijk 

ook niet stilzitten. Het besef moet 

groter worden bij mensen dat 

cao’s niet vanzelf tot stand komen. 

Dat we niet altijd tot een goede 

cao konden komen zie ik als een 

wake-upcall. Het biedt kansen! Je 

kunt niet met je pet in de hand bij 

de poort staan in de hoop dat de 

werkgever daar een fors verhoogd 

loon in gooit. Het gaat niet 

vanzelf, je moet ervoor knokken!’



UNSPLASH
OOK WELEENS OP ZOEK 
NAAR (MOOIE) BEELDEN 
VOOR PROJECTEN OF TER 
ILLUSTRATIE OF VOORBEELD 
VOOR EEN KLANT? VIA 
UNSPLASH VIND JE DE 
MOOISTE GRATIS FOTO’S. NU 
OOK ALS APP.
GRATIS IN ITUNES EN DE 
GOOGLE PLAY STORE.

EASYPARK
MET EASYPARK KUN JE 
PARKEREN IN AMSTERDAM, 
ROTTERDAM, UTRECHT, 
DEN HAAG EN NOG 80 
ANDERE STEDEN IN 
NEDERLAND. OP STRAAT, OP 
PARKEERTERREINEN, MAAR 
OOK IN GARAGES. 
DE NIEUWE FUNCTIE ‘FIND & 
PARK’ BEPAALT OP BASIS VAN 
DE GEGEVENS VAN ANDERE 
GEBRUIKERS, WAAR NOG 
PLEK IS EN LEIDT JE ER OOK 
NAARTOE.
GRATIS IN ITUNES EN DE 
GOOGLE PLAY STORE.

WIST JE DAT …
De Python in de Efteling dit jaar bijna volledig 
werd afgebroken én weer opgebouwd. Daarbij 
kwamen ontelbaar veel schroeven los, waar de 
Efteling wel raad mee wist. De Efteling gaf 500 
schroeven een echtheidscertificaat en verkocht 
ze voor € 30 per stuk. Binnen een half uur was 
de hele voorraad uitverkocht. Daarna ging het al 
snel los op Marktplaats. Begin april was ‘python’ 
daar de populairste zoekterm en verzamelaars en 
fans boden soms wel honderden euro’s voor een 
schroefje. De Python staat al 37 jaar in de Efteling 
en werd op 31 maart feestelijk heropend. De totale 
verbouwing van de achtbaan kostte € 4,5 miljoen.

HOE PITCH JE JE IDEE?
EN LAAT JE MENSEN OP SLAG VERLIEFD 
WORDEN OP JE VOORSTELLEN?
We ontwerpen de mooiste producten, bieden 
goede diensten en weten altijd precies wat de 
gebruiker wil. Maar als we onze klanten moeten 
overtuigen, vinden we dat nogal moeilijk. Om de 
een of andere reden is het pitchen van ideeën één 
van de meest ondergewaardeerde praktijken in 
ons vakgebied. In ‘Pitching ideas’ neemt schrijver 
Jeroen van Geel je mee in de hoofden van de 
mensen die je moet overtuigen. Pitching Ideas 
helpt je de essentie te vinden van het idee dat 
je wilt overbrengen en legt je in begrijpelijke 
taal uit hoe je uiteindelijk de juiste mensen kunt 
overtuigen. 
€ 17,99 EN TE BESTELLEN VIA 
BISPUBLISHERS.COM.

HANDIGE 
APPS

DOOR: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

PEPER EN ZOUT VOOR ZZP’ERS

DE NIEUWE JURASSIC 
Sinds 6 juni is in de grote bioscopen in ons land 
de nieuwe Jurassic World: Fallen Kingdom te zien. 
En het is weer dik twee uur genieten: Er zijn vier 
jaar verstreken sinds het pretpark en luxe resort 
Jurassic World vernietigd werd door losgebroken 
dinosaurussen. Het is verlaten door mensen en 
de overlevende dinosaurussen zorgen er voor 
zichzelf in de jungles. Als de slapende vulkaan van 
het eiland weer tot leven komt, is het aan Owen 
en Claire om een reddingsmissie te lanceren en de 
overgebleven dinosaurussen te redden. Owen wil 
Blue, zijn hoofdraptor die nog altijd vermist wordt, 
vinden.  Als ze aankomen op het eiland en de lava 
uit de lucht begint te vallen, legt de expeditie een 
samenzwering bloot die onze hele planeet zou 
kunnen veranderen naar een gevaarlijke wereldor-
de die al sinds de prehistorie niet meer gezien is.

AAN DE SLAG MET JE 
DROMEN EN TALENTEN
LAAT JE INSPIREREN!
In dit zuurstokroze vervolg op de gelijknamige 
bestseller delen ruim twintig vrouwen hun levens-
lessen en adviezen. Het is dit keer een werkboek 
waarin jij centraal staat en aan het werk gaat met 
je dromen, ambities en talenten. Met eenvoudige 
opdrachten, lijstjes, tips en adviezen stippel je je 
carrièreplannen uit en maak je je ambities (einde-
lijk) waar. Na het lezen van dit fijne boek weet je 
hoe je je concrete doelen moet formuleren, hoe je 
van jezelf een sterk merk maakt en hoe je ervoor 
zorgt dat je aan het eind van de dag ook nog een 
beetje lol hebt in wat je doet.
‘BABE YOU GOT THIS’ KOST € 14,99 EN IS 
VIA BOL.COM TE BESTELLEN. 

PEPER & ZOUT

23



In juli staat het succesvolle theaterspektakel ‘Het 
Pauperparadijs’ in Carré in Amsterdam. Maker 

Tom de Ket: ‘Ik pleit voor meer menselijkheid, een 
andere manier van denken.’

TEKST PETER BEEKMAN  BEELD MERLIJN DOOMERNIK
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INTERVIEW TOM DE KET
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‘DENK ZÉLF NA!’



TOM DE KET  
(ASSEN, 1958) werd bekend 
met George van Houts als 
cabaretduo Van Houts en De 
Ket. In 2011 richtte hij met 
hem De Verleiders op waarmee 
hij de handel en wandel 
van de financiële wereld 
kritiseerde met voorstellingen 
‘De Vastgoedfraude’, ‘Door de 
Bank genomen’ en ‘Slikken en 
Stikken’. ‘Het Pauperparadijs’ 
is gebaseerd op het boek van 
Suzanne Jansen en stond 
twee seizoenen op locatie 
in Veenhuizen. Van 4 t/m 
29 juli is het te zien in het 
Amsterdamse Carré.

In ‘Het Pauperparadijs’ brengt 
de rijke, 19de eeuwse generaal 
Van den Bosch armen uit 
Amsterdam onder in de Drentse 
kolonie Veenhuizen. Om ze te 
verheffen uit de armoede en 
hun een beter leven te geven. 
Dat loopt vreselijk mis.  

Was Van den Bosch een 
goed mens? 
‘Dat is de vraag. Was hij een 
held of een schurk? Allebei. Je 
moet hem in zijn tijd zien. Hij 
was een humanist, met het hart 
op de juiste plaats. Hij vond dat 
ieder mens recht had op een 
fatsoenlijk bestaan. Daar streed 
hij voor. Je kunt wel degelijk 
van een dubbeltje een kwartje 
worden. Dat was een opvatting 
die toen heel bijzonder was. Hij 
was een vernieuwer.’

In welk opzicht?
‘Je kunt stellen dat de 
Maatschappij der Weldadigheid 
die hij heeft opgericht om 
de kolonie te financieren de 
eerste vorm van crowdfunding 
was. Én het begin van de 
verzorgingsstaat. Hij vond 
dat de overheid zich met de 
armoede moest bemoeien. 
Vergaring van kapitaal is het 
begin van alle kwaad. Dat was 
zijn analyse. Ja, dat klinkt 
bijna socialistisch. Maar hij 
was ook een schurk: hij wilde 
van kritiek niks weten. Hij was 
megalomaan, verliefd op zijn 
eigen dadendrang. Armoede 
moest worden uitgeroeid, koste 
wat het kost. Uiteindelijk keerde 
dit op zich goede ideaal zich 
tegen de mensen voor wie hij 
het allemaal deed. De mensen 
werden onder dwang te werk 
gesteld, er heerste tucht en 
discipline. Daardoor werden 

ze slaafs en dociel, in plaats 
van krachtig en zelfstandig. 
Het ideaal ging ten onder 
aan corruptie. In het stuk 
wordt niet voor niks gezegd: 
“Uiteindelijk stinkt in de utopie 
een lijkenmeur”. Maar de 
maatschappij heeft wel visie en 
idealen nodig, anders verzandt 
alles in lethargie. Dan gebeurt 
er nooit wat.’

Hoe voorkom je dat idealen 
corrumperen?
‘Dat is de vraag … door de 
democratie te versterken, door 
de macht te controleren.’

Ik zie eerder het tegendeel 
gebeuren, machtige 
mannen duiken overal 
op, het nationalisme viert 
hoogtij.
‘Ja, de PVV begon met het 
uitventen van de Nederlandse 
cultuur als Leitkultur. Nu 
hebben we Thierry Baudet 
van Forum voor Democratie. 
Die geeft een schijn van 
intellectualiteit aan dat 
nationalisme. Baudet is 
een enorme narcist. Net als 
mannen als Trump in de 
Verenigde Staten, Erdogan 
in Turkije en Orban in 
Hongarije. De mensen hebben 
nu blijkbaar behoefte aan 
macho-vaderfiguren. En aan 
nationalisme. De natiestaat 
wordt heilstaat. Men heeft 
behoefte aan een mythische 
verlossing.’

Hoe verklaar je dat 
mensen zich laten 
verleiden door zulke 
figuren, door zulke 
ideeën?
(Diepe zucht) ‘Mensen laten 
zich makkelijk manipuleren 
door de sociale media en 
de grote techbedrijven als 
Facebook. Ons is beloofd: 
wisdom of the crowd, alles 
komt goed dankzij de nieuwe 
media. Maar het tegendeel is 
het geval! Het is niet zo dat de 
wijsheid van alle mensen leidt 
tot een gemeenschap. Iedereen 
leeft in een bubbel. Er ontstaat 
vernauwing in plaats van 
verbreding, vervreemding 
in plaats van empathie. Het 
is een illusie te menen dat er 
wordt “gedeeld”: iedereen is 
keurig opgesloten in zijn eigen 
groep.’

Waarom zijn mensen 
tegenwoordig zo snel 
verontwaardigd?
‘Ha! Ik noem dat de 
“heiligenverontwaardiging”. 
En die felheid op de sociale 
media kun je vergelijken 
met agressie als je in de 
auto zit: je hoeft je niet te 
verhouden tot de ander. Maar 
die verontwaardiging komt 
wel ergens vandaan. Mensen 
voelen zich miskend, ze 
vinden dat ze niet gehoord 
worden. Dáár worden ze boos 
van.’

Terecht?
‘Ja en ik heb daar wel een 
verklaring voor. We moeten 
aan zo veel voldoen. Alles is 
je eigen schuld, bijvoorbeeld 
als je geen werk hebt. Of alje 
in armoede leeft. Je wordt 
teruggeworpen op jezelf. Jíj 
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‘ IK MAAK THEATER 
OVER DE TRAUMA’S 
VAN DEZE TIJD’



hebt het niet goed gedaan. En 
dan voel je je slecht over jezelf. 
Maar als er geen werk is, is 
er geen werk! Het Rijnlandse 
model zoals we dat in de jaren 
zestig, zeventig en tachtig 
kenden is afgebroken. In dat 
model was er meer aandacht 
voor sociale aspecten. Je weet 
wat Margaret Thatcher zei, 
de oud-premier van Groot-
Britannië: “There is no such 
thing as society”. Daar begon 
het mee. Alleen de meest 
weerbaren redden het in de 
huidige maatschappij. Iedereen 

moet meedoen, maar dat kan 
niet. Dat is een leugen. Er moet 
meer mededogen komen. 
Kijk naar het beleid voor de 
sociale werkvoorziening. 
Die wordt afgebroken. Daar 
maak ik me kwaad over. Laat 
die mensen daar werken, ze 
zijn in een sociale omgeving, 
voelen zich nuttig. Ik pleit 
voor meer menselijkheid, een 
andere manier van denken. 
Niet de kapitalisering van het 
menselijk geluk.’

Leven is een dure hobby …
‘Haha. Heel goed, die pik ik 
van je. Maar ik denk wel eens 
dat alle ellende begon toen ze 
de opleiding bedrijfskunde 
invoerden. Die manier van 
denken … alles controleren, 

meten en monitoren. Het 
getuigt van weinig vertrouwen 
in de mensen. Je behandelt 
ze als kleine kinderen. Nu we 
het er toch over hebben: kijk 
hoe kinderen tegenwoordig 
leren. Peuters moeten al een 
Citotoets ondergaan, vanaf 
acht jaar hebben ze huiswerk. 
Er is te weinig creativiteit. 
En die heb je nodig om 
problemen op te lossen. Met 
lesjes stampen, daar red je het 
niet mee. Presteren om het 
presteren is zinloos. (Hij laat 
een stilte vallen) We moeten 
beseffen dat het bestaan 
absurd is. Als enig dier zijn 
we ons ervan bewust dat 
we doodgaan. We bedenken 
alles om het leven zin te 
geven. Werk, kunst. Het is een 
opstand tegen de leegte.’ 

Terug naar het theater. 
Maak jij politiek theater?
‘Sociaal-maatschappelijk, zou 
ik het willen noemen. Ik maak 
theater over de trauma’s van 
deze tijd. Verbazing is mijn 
uitgangspunt.’

En wat wil je met je werk 
bereiken?
‘Ik ben theatermaker, ik 
maak wat ik zelf wil zien. 
In eerste instantie moet 
het de kijkers boeien. Eerst 
entertainen, anders komt 
de boodschap sowieso niet 
binnen. Nederlands theater 
is soms bijna museale kunst 
geworden, met de neiging om 

te concurreren met film en 
tv. Maar daar moet je je van 
onderscheiden. Hoe? Theater 
is altijd live, en dan kun je 
inspelen op de actualiteit.’

Wijs jij met het vingertje?
‘Pfoe. Dat verwijt krijg ik nu 
altijd. Nee, ik zeg wel: denk zélf 
na! In het oude Griekenland 
werd theater opgevoerd vlak 
voor de verkiezingen, om de 
geest te scherpen. Dat zie ik als 
de functie van het theater dat 
ik maak.’

De democratie piept en 
kraakt in haar voegen
‘Het wantrouwen hoort bij de 
democratie. Als er zogenaamd 
groot vertrouwen heerst, is er 
meestal van democratie geen 
sprake. Democratie vinden we 
belangrijk, maar het mag niks 
kosten. Ik vind dat we meer 
geld moeten uitgeven, zodat 
politici zich beter kunnen 
wapenen tegen de lobbyisten 
van de multinationals. Zij 
maken de dienst uit. Kijk 
naar de afschaffing van de 
dividendbelasting. We leven in 
een lobbycratie. We moeten de 
samenleving terugveroveren op 
het neoliberalisme.’

Hoe zie jij de toekomst?
‘Optimisme is de enige keus 
die je hebt in je leven toch? Ik 
geloof in de veerkracht van 
de mens. En verder: er is geen 
quick fix. Pfoe. Dit zijn grote 
vragen, daarvan sla ik dicht.’
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‘ WE MOETEN DE 
SAMENLEVING 
TERUGVEROVEREN 
OP HET 
NEOLIBERALISME’

‘ DE MAATSCHAPPIJ 
HEEFT IDEALEN 
NODIG’



Een week vol outdoor activiteiten, muziek, kampvuur,
creatieve workshops, nieuwe vriendschappen en veel 
gezelligheid. Ga je mee?

AANMELDEN DEELNEMER
Meld je aan voor deze gratis jongeren-
vakantie via onderstaande website. 
Wacht niet te lang, want vol = vol!

AANMELDEN BEGELEIDER
18+ en ook zin om mee te gaan? 
Meld je via onderstaande website 
aan als vrijwilliger!

ZOMERKAMP
FNV

VOORWAARDEN DEELNEMERS
Je mag mee als je geboren bent in 2004, 2005 of 2006 en je (groot)ouder 
lid is van de FNV.

GRATIS
op vakantie 
30 juli t/m
4 augustus 

2018

zomerkampfnv.nl



Van organisaties – en dus ook 
zzp’ers - wordt nu verwacht dat ze 
sinds 25 mei 2018 werken volgens 
de AVG. Sinds die datum is de 
wet officieel van kracht en mag 
iedereen organisaties en bedrijven 
aanspreken op de naleving van de 
AVG. De nieuwe AVG geldt voor de 
hele Europese Unie.

ALLE ONDERNEMERS
De nieuwe wet geldt voor alle 
ondernemers, van eenmanszaak 
tot multinational. Dus ook voor 
zelfstandigen! Heb je als onderne-
mer je zaken niet goed op orde na 
25 mei 2018, dan kun je een boete 
verwachten van 2% van je omzet. 

VERPLICHTINGEN
In de AVG staan regels voor het 
(automatisch) verwerken van per-
soonsgegevens. Met deze nieuwe 
wet ben je verplicht om als onder-
nemer meer maatregelen te treffen, 
wanneer je gegevens over klanten, 
personeel of andere personen 
vastlegt. De nadruk van de nieuwe 
privacywet ligt op het aantonen 
dat je je aan de wet houdt. De wet 
sluit beter aan bij de eisen van de 
huidige, digitale tijd en geldt voor 
alle zelfstandig ondernemers. Dus 
ook wanneer je geen personeel 
in dienst hebt of maar een paar 
klanten hebt. 

AANTONEN
Kort gezegd: je krijgt meer ver-
plichtingen en je moet kunnen aan-
tonen dat je je aan de wet houdt. 
Dat betekent dat je al bij het verstu-
ren van een offerte, factuur of een 
nieuwsbrief rekening moet houden 

met de wet. Bereid je daarom goed 
voor en weet waar je je aan moet 
houden. Zo voorkom je straks dat 
de Autoriteit Persoonsgegevens 
(AP) je een flinke boete oplegt. Als 
je te goeder trouw aan de slag gaat 
met de AVG zul je heus niet gelijk 
met megaboetes van de Autoriteit 
Persoonsgegevens worden gecon-
fronteerd. In de regel krijg je eerst 
waarschuwingen. Er worden alleen 
boetes uitgedeeld als er kwade wil 
in het spel is. 
In het kort zorgt de avg voor: 
• Transparantie, versterking en 
uitbreiding van de privacyrech-
ten• Meer verantwoordelijkheden 
bij organisaties• Dezelfde stevig 
geformaliseerde bevoegdheden 
voor alle Europese privacy toezicht-
houders 

JE MAG PERSOONSGE-
GEVENS VERWERKEN ALS
1. De betrokkene toestemming 
geeft. 2. Het noodzakelijk is voor de 
uitvoering van een overeenkomst.
3. Het noodzakelijk is om te vol-
doen aan een wettelijke verplich-
ting.
4. Het noodzakelijk is om de vitale 
belangen van een natuurlijk per-
soon te beschermen.
5. Het noodzakelijk is voor de 
vervulling van een taak in het al-
gemeen belang of in het kader van 
het openbaar gezag.
6. Het noodzakelijk is voor de 
behartiging van de gerechtvaar-
digde belangen van de verant-
woordelijke. Aan de hand van deze 
6 uitgangspunten kun je checken 
of je de persoonsgegevens op een 
juiste manier verwerkt.

De nieuwe AVG, die eigenlijk al in mei 
2016 in werking trad, is een aanscherping 
van de Europese regels, waarin vastgelegd 
staat hoe je als bedrijf de data van 
personen moet beschermen. 

TEKST EN FOTO’S: MARIËTTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK

OOK VOOR ZZP’ERS!
De nieuwe privacywetgeving AVG
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De nadruk van de nieuwe 
privacywet ligt op het 
aantonen dat je je aan de 
wet houdt



BIJVOORBEELD 
Stel dat je een webshop runt 
waarbij je spullen aan particulieren 
verkoopt. Bij een bestelling geeft 
de koper zijn naam, adres, woon-
plaats, mailadres en telefoon. Bij 
het betalen krijgt hij de optie om 
zich met een vinkje te abonneren 
op de mailnieuwsbrief en worden 
het iban nummer, het bedrag en 
de banknaam vastgelegd. Tenslotte 
moet de particulier tijdens de 
betaling akkoord gaan met de 
algemene voorwaarden, waarin 
staat dat de gegevens in overeen-
stemming met de AVG worden 
verwerkt en dat de browser data 
uit de webshop kan gebruiken om 
bepaalde aanbiedingen te doen. 
Welke verwerkingsdoelen zijn hier-
in van toepassing? Naam, adres, 
woonplaats, bank en emailadres 
worden gebruikt om- informatie 
over de bestelling aan de klant 
door te geven- de factuur te 
kunnen maken en de boekhouding 
te kunnen voeren- de bestelde 

goederen te kunnen verzenden. 
Dit valt onder grondslag nummer 
2, het kunnen uitvoeren van een 
overeenkomst. Met het vinkje bij 
‘ontvangen nieuwsbrief’, gaat de 
persoon akkoord met grondslag 
nummer 1. 

OOK PERSOONLIJK
Als zzp’er krijg je niet alleen zake-
lijk, maar ook persoonlijk te maken 
met de AVG. Want als persoon 
(je hebt vast wel eens iets online 
besteld, of je bent lid ergens van) 
heb je natuurlijk dezelfde rechten 
als die je klanten bij jou hebben. 
Wanneer je als zzp’er opdrachten 
krijgt waarbij je gegevens moet 
verwerken, moet je je aan een aan-
tal voorwaarden en verplichtingen 
houden. De rechten van personen 
versus de voorwaarden en plichten 
van zzp’ers vind je in een handig 
overzicht in onze download ‘Alles 
over de AVG voor zzp’ers’.

JE VINDT ‘M OP 
FNVZZP.NL/DOWNLOADS.

DE BELANGRIJKSTE 
VERANDERINGEN
1.  STRENGERE REGELS
De manier waarop je met persoonsgegevens om-
gaat valt veel sneller onder de privacywet, doordat 
behalve bestanden met namen en adressen nu ook 
aan IP-adressen gekoppelde gegevens onder de wet 
vallen. 

2. ALLE VERWERKINGEN DOCUMENTEREN  
In het register dat je daarvoor maakt, moet bijvoor-
beeld staan wat er verwerkt wordt, waarvoor en hoe 
het beveiligd wordt.  

3. RISICOANALYSES MAKEN  
Je moet je klanten, wanneer ze daar om vragen, 
kunnen uitleggen hoe dat gebeurt en wat je met 
persoonlijke gegevens doet.  

4.PRIVACYVERKLARING OP ORDE 
Je moet daarin in nog eenvoudigere taal precies 
uitleggen wat je met persoonlijke gegevens doet. En 
je moet mensen wijzen op hun rechten, bijvoorbeeld 
dat ze hun gegevens mogen aanpassen, het dossier 
mogen inzien of zelfs laten vernietigen.
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VERENIGINGSNIEUWS

VAN DE FNV

Bonaire, St. Eustatius en Saba in de 
Caribbean (de BES-eilanden) zijn 
zogenoemde openbare lichamen binnen 
het koninkrijk Nederland, te vergelijken 
met een gemeente.  ‘Maar er is geen 
gelijkheid in hoe ze worden behandeld’, 
zegt Ramfis Martir. ‘Zo is het minimumloon 
lager dan hier, terwijl het dagelijks leven 
daar veel duurder is.’ Martir is kaderlid bij 
de werkgroep Caribbean van de FNV. ‘Er is 
veel sociale onrust en weinig werk. Daarom 
moet er een verbinding komen tussen de 
FNV hier en de arbeiders daar, want ook 
zij hebben recht op een goed leven. Dat is 
solidariteit. Het koninkrijk is immers één en 
ondeelbaar!’ Imelda Tjon-Fo zit ook bij de 
werkgroep: ‘De FNV gaat een verkennend 
onderzoek doen om de samenwerking met 
de vakbonden overzee in kaart te brengen. 
Daarna zetten we een breed netwerk op 
met als doel: gelijke behandeling, gelijke 
rechten en gelijke beloning voor de mensen 
op de BES-eilanden en onze leden en 
studenten hier uit het land van herkomst.’
Heb je belangstelling voor de FNV 
Werkgroep Caribbean? Stuur een mail naar 
imeldatjonfo@fnv.nl

‘DE BOND MOET  
IN DE AANVAL’

‘Dit is mijn eerste termijn in het 
ledenparlement, zit er vanaf maart vorig 
jaar in. Ja, het bevalt nu goed, maar moest 
eerst wel wennen. Ik vond het erg formeel, 
maar de oude rotten in mijn fractie hebben 
me goed geholpen. 
De bond moet in de aanval, we moeten wel 
als bond, we hebben geen andere keuze. 
Het Offensief dat we hebben ingezet vind 
ik dan ook heel goed. We moeten laten zien 
dat we het verschil kunnen maken, vooral 
richting Den Haag. Zoals ze nu bijvoorbeeld 
met de arbeidsgehandicapten omgaan, vind 
ik maatschappelijk onaanvaardbaar.
Voor mij persoonlijk is het terugdringen 

SLUIT JE AAN 
BIJ WERKGROEP 
CARIBBEAN!
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GERRIT KNOL (51) WERKT ALS PROCESENGINEER BIJ SCANIA 
PRODUCTION ZWOLLE. HIJ ZIT IN HET LEDENPARLEMENT VOOR 
DE SECTOR METAAL, SUBSECTOR METALEKTRO.
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van de flexibilisering op de arbeidsmarkt het 
belangrijkst. Er dreigt een hele generatie op 
te groeien die nooit een vast contract zal 
krijgen. Zoals mijn dochter van 18: als zij 
straks met haar opleiding klaar is, heeft ze 
een serieuze uitdaging. Ja, ze is lid van de 
bond, ik heb haar lid weten te maken vorig 
jaar. Ze zit bij FNV Jong, het zou mooi zijn als 
ze actief voor de bond gaat worden, want er 
zijn genoeg activiteiten op te pakken. Het 
Offensief moet de daling van het ledental 
tegengaan en verjonging van de FNV is 
daarbij hoogstnoodzakelijk. We moeten ons 
meer focussen op de jeugd.’
gerrit.knol@ledenparlement.fnv.nl



Gerard (68) 

“We gingen eigenlijk altijd op vakantie naar 
Frankrijk. Nu we alle tijd hebben kunnen we 
ook rustig de rest van Europa verkennen. 
Dus kochten we afgelopen zomer een 
kleine camper. Als je zo vaak van huis bent, 
wil je zeker weten dat je goed verzekerd 
bent. Daarom hebben we een doorlopende 
reisverzekering via het Zorgcollectief 
FNV/Menzis afgesloten.”

Frank (32) 

“Ik heb een eigen onderneming en mijn 
vriendin een nogal drukke baan. We 
weten nooit van tevoren wanneer we 
op vakantie kunnen. Daarom boeken we 
vaak last minute een city trip. Gelukkig 
kunnen we dan vlak voor vertrek nog even 
een reisverzekering afsluiten. Het kan 
zelfs nog in de trein onderweg naar het 
vliegveld. Ideaal toch?“

Marion (41)
“We zijn helemaal verknocht aan Italië. 
We hebben een vaste camping, waar we 
elk jaar een tent huren met alles erop en 
eraan. Ook onze drie kinderen vinden het 
heerlijk daar. We hebben een doorlopende 
reis- en annuleringsverzekering en hoeven 
maar voor 3 personen premie te betalen in 
plaats van voor 5. En we krijgen nog 30% 
korting ook!“

OOK DAARVOOR BEN JE NOU FNV-LID

GOED VERZEKERD 
OP REIS!

NU 30% KORTING 
OP EEN REIS- EN/OF ANNULERINGSVERZEKERING 
EXCLUSIEF VOOR FNV/MENZIS-VERZEKERDEN
De FNV zet zich altijd in voor jouw belang. Dus ook voor meer korting. Daarom krijg je nu maar liefst 30% 
korting als je een Unigarant reis- en/of annuleringsverzekering afsluit via het Zorgcollectief FNV/Menzis. 
Deze is als beste getest door de Consumentenbond. Bovendien heb je de garantie dat je niet dubbel 
verzekerd bent voor zorgkosten in het buitenland. Extra voordeel dus voor FNV/Menzis-verzekerden. 

Direct afsluiten? Ga naar fnvmenzis.nl/reisverzekering. Of bel 088 222 4444.

002892-00 BS 220x280 Adv Reisverzekering v8.indd   1 01-06-16   16:21



WERK AAN DE WERELD

ACHTER DE TRALIES

Het is wereldwijd een zorgelijke trend: 
vakbondsmensen gevangen zetten als strategie 
om de vakbeweging te dwarsbomen. Zoals in 
Zuid-Korea, Turkije, India en Iran gebeurt.  

IN DE GEVANGENIS

TEKST BART SPELEERS  BEELD KCTU, OZAN KOSE/AFP PHOTO

HONGERSTAKING 
IN DE CEL

IRAN

Esmail Abdi is in hongerstaking, 

zo gaat het gerucht. De docent 

wiskunde en voorzitter van de 

Iraanse onderwijzersbond zit 

gevangen in de Evin-gevangenis 

in Teheran. Een beruchte 

gevangenis, bekend om de 

martelingen, verkrachtingen en 

executies die er plaatsvinden. 

De hongerstaking is lastig te 

verifiëren, doordat contact 

maken met Abdi nauwelijks 

mogelijk is. Mailen of bellen 

met collega’s of vrienden van 

de docent in Iran is gevaarlijk 

voor de mensen daar, laat een 

Iraanse vakbondsactivist in 

ballingschap weten. Mobieltjes 

worden afgeluisterd, mailverkeer 

onderschept. Naar verluidt 

hangen de woningen van 

Iraanse vakbondsleiders vol met 

verborgen camera’s. Het Iraanse 

regime houdt de eigen bevolking 

in een wurggreep vast. 

In 2016 werd Abdi veroordeeld 

tot zes jaar gevangenschap 

wegens vreedzame demonstraties 

tegen de lage lonen van leraren, 

het beperkte budget voor 

onderwijs en het vastzetten 

van vakbondscollega’s. In de 

gevangenis ging Abdi uit protest 

in hongerstaking en belandde 

hij in het ziekenhuis. Na 37 

dagen hongerstaking werd hij 

op borg vrijgelaten en keerde 

hij ernstig verzwakt terug 

naar huis. Shapor Ehsanirad, 

een vriend van Abdi, vertelde 

destijds aan Mondiaal FNV: 

‘Esmail was heel ziek toen 

hij werd vrijgelaten uit de 

gevangenis. Hij was niet de 

oude Esmail, was emotioneel 

en kon zelfs het geluid van 

zijn spelende kinderen niet 

verdragen.’ Een maand later 
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vielen geheim agenten Abdi’s 

huis binnen en arresteerden 

hem opnieuw. ‘Esmails vrouw en 

kinderen bleven verslagen achter 

na deze nieuwe, schokkende 

gebeurtenis’, vertelt Ehsanirad. 

Begin dit jaar was Abdi weer elf 

dagen vrij, maar zit nu alweer 

zes maanden vast. 

Na weken van onduidelijkheid 

komt de bevestiging van Amnesty 

International: Esmail Abdi is 

inderdaad in hongerstaking. 

Protesteer tegen Abdi’s 

gevangenisstraf op:  

www.labourstartcampaigns.net



WERK AAN DE WERELD

ACHTER DE TRALIES

IN DE GEVANGENIS

Voor Poguri Chennaiah is de 

gevangenis bijna zijn tweede 

huis. Vanaf zijn studententijd 

zat hij geregeld vast. Niet voor 

zware misdaad, maar voor 

het opkomen voor vissers en 

landarbeiders in de Indiase 

staat Andhra Pradesh. Deze 

beroepsgroepen hebben 

het extreem moeilijk in 

India, vanwege lage lonen, 

discriminatie en gebrek aan 

werk en rechten. Vissers en 

landarbeiders verliezen nog 

meer terrein – letterlijk – door 

de industrialisatieplannen 

van de Indiase overheid. 

‘Voor de komst van fabrieken, 

OPSLUITING NA GEWELDLOZE ACTIE  
INDIA

energiecentrales en havens 

worden dorpsbewoners 

verplaatst, wordt land illegaal 

ingepikt en het milieu 

ernstig verontreinigd’, vertelt 

Chennaiah, advocaat en 

voorzitter van APVVU, een 

vakbondsfederatie met 675.000 

leden uit de visserij, landbouw 

en ambachtssector. 

Vorig jaar werd de 

vakbondsman voor het 

laatst gearresteerd: voor het 

organiseren van een protestactie 

tegen de opening van een groot 

stuwmeer, waarvoor een aantal 

dorpen en hun inwoners moest 

wijken. ‘Met vijf anderen zat 

ik vijf dagen vast. Dit leidde 

tot onrust onder de bevolking 

en vakbonden, waardoor de 

overheid onder druk stond. 

Wij wilden niet op borgtocht 

vrijkomen, maar eisten 

uitgebreide compensatie voor 

de verjaagde dorpsbewoners. 

Dat werd uiteindelijk door de 

overheid toegezegd.’ 

Chennaiah is nu druk met acties 

tegen de bouw van vijfentwintig 

kolencentrales in Andhra 

Pradesh. Hiervoor moeten 

25.000 vissers en kleine boeren 

worden ‘verplaatst’. ‘Bovendien 

leidt de verbranding van kolen 

tot enorme verontreiniging 

van landbouwgrond en de zee, 

waar lokale mensen groenten 

verbouwen en vissen’, vertelt 

de vakbondsman. Door de 

protesten van APVVU, andere 

organisaties en bewoners is 

voor vijf kolencentrales geen 

vergunning afgegeven, en 

is de bouw van vier andere 

stilgelegd. ‘Onze geweldloze 

acties hebben resultaat’, 

stelt Chennaiah. ‘Geregeld 

belanden vakbondsmensen 

of mensenrechtenactivisten 

daarbij in de cel. Maar dat zal 

ons niet tegenhouden.’ 

APVVU wordt ondersteund door 

onder meer FNV Agrarisch. 
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WERK AAN DE WERELD

In de weken na z’n vrijlating 

uit de gevangenis heeft FNV 

Magazine geregeld contact met 

Ahmet Şik, een gerenommeerde 

Turkse journalist en actief 

vakbondslid. Hij weet nog niet 

of hij mee wil werken aan een 

interview, laat hij via Whatsapp 

weten. 

Voor Şik is het een 

buitengewoon turbulente 

periode. Hij is net op borgtocht 

vrijgelaten uit de gevangenis, 

waar hij meer dan een jaar 

zat vanwege ‘terroristische 

propaganda’ en het ‘beledigen 

van de staat’. Hij mag de 

rechtszaak tegen hem in vrijheid 

afwachten. Voor een aantal 

van zijn collega’s van de krant 

Cumhuriyet is dat niet weggelegd. 

Zij blijven vastzitten. ‘Volledig 

ONTERECHT IN 
DE GEVANGENIS

TURKIJE

onterecht’, zegt Astrid van Unen 

van Röportaj, een Nederlandse 

stichting die de Turkse 

persvrijheid wil bevorderen. 

‘Het gaat om onafhankelijke 

journalisten die hun werk doen, 

maar door president Erdogan 

de mond worden gesnoerd. 

Net als hij doet met politici, 

academici en mensen die een 

andere mening hebben.’ In 

Turkije zitten 160 journalisten 

in de gevangenis. ‘De repressie 

tegen de persvrijheid in het land 

is enorm’, vertelt Van Unen. 

‘Journalisten zijn slachtoffer van 

de huidige politieke wind.’ 

Veertien medewerkers van 

Cumhuriyet worden veroordeeld 

tot hoge celstraffen. Şik krijgt 

zevenenhalf jaar cel opgelegd. 

Op de dag van z’n veroordeling 

laat hij via Whatsapp weten niet 

te willen reageren op het vonnis. 

Cumhuriyet plaatst wel een 

reactie van de journalist: ‘Geen 

dictatuur in de geschiedenis is 

het gelukt de oorlog te winnen 

door degenen die in hun recht 

staan het zwijgen op te leggen. 

We zullen winnen.’ 

Opkomen voor de rechten van 

werknemers kan je ook in een 

democratie duur komen te staan. 

Het overkwam Han Sang-gyun 

in Zuid-Korea, die tweeënhalf 

jaar geleden werd gearresteerd 

voor het organiseren van 

stakingen en demonstraties. De 

arrestatie van Han, voorzitter 

van de Zuid-Koreaanse vakbond 

KCTU, vond plaats tijdens 

een demonstratie met 80.000 

mensen, tegen de verslechtering 

van de arbeidswetgeving. 

‘Het was een vreedzaam protest, 

DRIE JAAR VOOR VREDIG PROTEST
ZUID-KOREA

totdat de politie straten 

afsloot en met waterkanonnen 

de demonstranten wilde 

verdrijven’, vertelt Ryu Mikyung, 

directeur internationale zaken 

van de KCTU. ‘Een waterkanon 

spoot onder hoge druk 

capsaicin, een vloeistof die een 

brandend gevoel veroorzaakt, 

over een 69-jarig vakbondslid. 

Een jaar later is hij overleden 

aan hersenschade. De rechter 

hield Han verantwoordelijk 

voor het geweld tijdens de 

demonstratie, maar hij maande 

de demonstranten juist tot 

kalmte.’ 

In Zuid-Korea zijn gewone 

vakbondsactiviteiten verboden 

en vakbondsrechten, zoals we die 

in Nederland kennen, worden 

onderdrukt. En vakbondsleiders 

verdwijnen zonder gefundeerde 

redenen achter de tralies. 

Zoals Han, die op 21 mei na 

bijna tweeënhalf jaar in de 

gevangenis onverwachts werd 

vrijgelaten. Wereldwijd is 

verheugd gereageerd op dit 

nieuws. Volgens Ryu Mikyung 

heeft Han zich taai gehouden 

in de gevangenis, mede door 

de massale internationale 

steun die hij kreeg. Ook de FNV 

pleitte voor Hans vrijlating 

en kende hem vorig jaar nog 

de FNV Vakbondsrechtenprijs 

toe. Ondanks Hans vrijlating 

blijven er grote zorgen over de 

vakbondsrechten in Zuid-Korea 

en de vakbondsleiders die nog 

steeds vastzitten.  
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16 liter bestrijdings-
middelen op haar rug

Met dank aan Leontien Aarnoudse (tekst).

Ze werkt al zeven jaar op een palmolieplantage in Noord-Sumatra. Haar job bestaat uit 

het spuiten van bestrijdingsmiddelen die ze in een tank op haar rug draagt. Deze mix 

van pesticiden, insecticiden en herbiciden, die plagen, ziektes en onkruid moeten 

voorkomen, sprayt ze rond de palmen. Elke dag bewerkt ze een stuk van twee 

hectares. Als de tank op haar rug leeg is, loopt ze naar een vrachtwagen en vult  

ze hem bij vanuit het reservoir. Sunarsih doet dit zes dagen per week. 

‘Het is vreselijk warm met deze outfit aan’, vertelt Sunarsih. Haar gele tenue van 

plastic draagt ze onder tropische temperaturen. Op haar rug zeult ze ongeveer  

16 liter vloeistof mee. 

Sunarshi verdient 98,680 roepies per dag, omgerekend zo’n 5,91 euro. Als haar 

werkdag ten einde is,  moet ze eerst haar hele outfit zorgvuldig schoonmaken.  

Als ze op de brommer naar de kampong net buiten de plantage gaat, waar ze woont 

met haar man en twee tienerkinderen, dan wacht daar het huishoudelijk werk op haar.

Sunarsih (35) sproeit bestrijdingsmiddelen op een palmolieplantage in Indonesië. 

Foto: Chris de Bode

palmolie is big, maar geen fraaie business

Het goedkope vet zit in tal van levens- en schoon-

maakmiddelen in je keuken- en badkamerkastje.  

De werkomstandigheden op de palmolieplantages  

in Indonesië, een van de grootste producenten van 

palmolie ter wereld, zijn vaak abominabel. Door 

onhaalbare targets moet familie vaak meehelpen,  

de vrouwen spuiten meestal de bestrijdingsmiddelen, 

waaronder middelen die hier al verboden zijn.  

Vakbonden kunnen nauwelijks functioneren.

Mondiaal FNV steunt vakbonden en arbeidsorgani-

saties in Indonesië die werken aan verbeteringen  

van arbeidsomstandigheden van palmoliewerkers. 

Daarnaast lobbyen we bij banken, bedrijven en  

de Roundtable on Sustainable Palm Oil.

www.mondiaalfnv.nl
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Britt van Smeerdijk (26) is met haar 
bedrijf Booming Productions op de Dag 
van de zzp’er op zaterdag 7 april 2018 in 
Amersfoort uitgeroepen tot Freelancer 
of the Year 2018. Britt mag zich een jaar 
beste zzp’er van Nederland noemen. 
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YOUTUBE CHANNEL 
MANAGER BRITT IS 
FREELANCER OF THE YEAR



DE VERKIEZING FREELANCER OF THE YEAR VOND DIT JAAR 
PLAATS IN DE RIJTUIGENLOODS IN AMERSFOORT.

VERSCHILLENDE PROFS GAVEN WORKSHOPS, TRAININGEN EN 
INSPIRERENDE LEZINGEN EN ZORGDEN VOOR EEN AANGENAAM 
‘SERIEUS’ TINTJE OP DE DAG.
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De Dag van de zzp’er vindt volgend jaar op zaterdag 6 april 2019 
plaats. 

Britt nam haar prijs in ontvangst uit handen van presentator Jörgen Raymann. De dag werd bezocht door zo’n tweeduizend zelfstandigen.

Britt houdt zich als één van de eerste in Nederland bezig met YouTube 
Channel Management, het beheren van YouTube-kanalen voor bedrij-
ven. ‘Het is mijn missie om bedrijven te laten inzien dat ze zelf een eigen 
zender met eigen geproduceerde videocontent kunnen zijn, en dat ze 
hier geen grote televisiezender voor nodig hebben,’ legde de uitzinnige 
winnares haar werk uit. 

Britt werd uit meer dan tienduizend deelnemers bij de Freelancer of the 
Year Awards (FOTY Awards) door de expertjury tot winnaar gekozen. De 
jury was enthousiast over haar, vertelt juryvoorzitter Marcel Molenaar, di-
recteur BeNeLux bij LinkedIn: ‘Een beeld zegt meer dan duizend woorden, 
en deze winnares snapt dat als geen ander. Video is niet de toekomst, 
maar is nu. Britt pakt haar kans op ondernemersgebied en weet haar 
mogelijkheden te verzilveren. Met veel plezier waren we unaniem in onze 
keuze.’‘Deze vijfde en daarmee jubileumeditie was een groot succes, wij 
zijn dankbaar dat we zoveel bezoekers hebben mogen ontvangen op 
deze inspirerende dag,’ aldus Jeroen Sakkers, directeur van organisator 
Victor Mundi. 
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HANDIGE DOWNLOADS VOOR ZZP’ERS

Sinds kort staan alle downloadable 
documenten van FNV Zelfstan-
digen overzichtelijk bij elkaar 
gebracht in het Kenniscentrum. 
Je kunt ze downloaden via fnvzzp.
nl/downloads.

HANDIG
FNV Zelfstandigen heeft in de loop 
der jaren veel kennis vergaard over 
en voor zelfstandigen. In handi-
ge downloadable brochures en 
boekjes lees je bijvoorbeeld meer 
over de in werking treding van 
de AVG en de consequenties voor 
zelfstandigen. Ook vind je er een 
model Verwerkersovereenkomst 
en een model statement privacy en 
cookies. 

MEER KLANTEN NODIG?
Voor wie op zoek wil naar meer 
klanten zijn er de brochures 
‘Klanten werven via social media’ 
en ‘Succesvol klanten werven voor 
zzp’ers’. In ’15 tips van succesvolle 
zzp’ers’ hebben we tips op een rijtje 
gezet die we in de loop van de tijd 
van onze leden hebben gehoord.

BELASTINGAANGIFTE 
DOEN
De afgelopen maanden hebben 
veel leden gebruik gemaakt van 
de downloads over de belastin-
gaangifte. Zo waren er onder meer 
de ‘Checklist belastingaangifte 
voor zzp’ers’, de ‘Hulp bij aangifte 
inkomstenbelasting 2017’ en ‘De 

belangrijkste wijzigingen’. En nog 
steeds worden ook de handige 
modelovereenkomsten voor 
zelfstandigen, die je geheel naar je 
eigen inzicht kunt aanpassen, vaak 
gedownload.

STARTER?
Speciaal voor starters zijn er de 
brochures ‘Stappenplan startende 
zzp’er’ en ‘Starten vanuit de WW’. En 
heb je (nog) geen contract? In de 
handige brochure ‘Start met een 
contract’ lees je welke rechten en 
plichten je hebt bij het afsluiten 
van een contract en bij het gebruik 
van (model)overeenkomsten. En 
natuurlijk kun je je contract of 
overeenkomst altijd even door één 
van onze juristen laten scannen op 
inhoud. Verder bevat de download 
heel handige voorbeeldbrieven, 
-offertes en -aanmaningen. 

WAT KUN JE NOG VER-
WACHTEN?
In de toekomst wordt het Kennis-
centrum uitgebreid met informatie 
en downloads over het eenvoudig 
opzetten van je administratie 
en boekhouding, het bijhouden 
van inkomsten en uitgaven en 
het driemaandelijks doen van je 
btw-aangifte. 

Want het is allemaal niet zo moei-
lijk, zo zeggen veel zelfstandigen, 
maar je moet het maar net even 
weten. Heb je zelf ideeen? Of mis je 

Sinds kort staan alle downloadable documenten van FNV Zelfstandigen 
overzichtelijk bij elkaar in een online Kenniscentrum. Je kunt ze downloaden 
via fnvzzp.nl/downloads.

bepaalde downloads die je handig 
lijken? Mail ons dan op communi-
catie.zzp@fnv.nl.

ALS JE LID BENT VAN FNV 
ZELFSTANDIGEN VIND JE 
ALLE DOWNLOADS OP 
FNVZZP.NL/DOWNLOADS. 
DAAR LOG JE EENVOUDIG 
IN MET JE LIDNUMMER EN 
POSTCODE.
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Met ruim 1 miljoen leden is de FNV de grootste vakbond van Nederland. We zijn er voor iedereen. 
Vul de bon in, ga naar fnv.nl/lidworden of bel 088 368 0 368. Hoe meer leden, hoe sterker we staan!

WORD LID VAN DE FNV!

Achternaam en voorletters m/v

Naam bedrijf

Voornaam

Straat en huisnummer

Straat en huisnummer

Postcode en woonplaats

Postcode en woonplaats

Functie

Land

Geboortedatum

E-mailadres

Telefoonnummer

In dienst bij werkgever

Gepensioneerd 

Student/scholier

Zelfstandige/zzp-er

Niet werkend

PERSOONSGEGEVENS

JA, IK WORD LID VAN DE FNV !

(WERK)SITUATIE

IBAN-nummer

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

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

Datum

Handtekening

BETALINGSGEGEVENS

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

OPSTUREN

Op het lidmaatschap zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Kijk op fnv.nl/algemene - 
voor waarden voor de actuele versie. We gebruiken je persoonsgegevens om uitvoering te  
kunnen geven aan het lidmaatschap en je belangen te kunnen behartigen. 
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• Samen sta je sterker voor gewoon goed werk
• Rechtsbijstand bij arbeidsconflicten
• Invloed op je arbeidsvoorwaarden
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• Gratis juridisch-, loopbaan- en belastingadvies
• Korting met je ledenpas bij o.a. KwikFit, Kras en Greenchoice 
• Korting en exclusieve zorgpakketten bij Zorgcollectief FNV/Menzis 
• Korting op aanvullende rechtsbijstandsverzekering van Proteq
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‘Voor starters hebben we bijvoor-
beeld de online training ‘Sterk 
starten’, waarin je op een moment 
dat het jou goed uitkomt, leert wat 
er allemaal bij komt kijken als je 
voor jezelf begint,’ legt Annemiek 
Boer, coördinator van de ZZP 
Academy uit. ‘Ben je al wat verder, 
dan kun je kiezen voor de online 
training ‘Verder groeien’, die je in 11 
modules helpt je bedrijf verder te 
laten groeien.

GERENOMMEERDE 
TRAINERS
De trainingen worden gegeven 
door gerenommeerde trainers en 
coaches en worden gratis, of tegen 
kostprijs aangeboden. ‘Trainingen 
die door onze eigen juristen gege-
ven worden, zijn voor onze leden 
gratis,’ vertelt Annemiek.

SAMEN MET 
PROFESSIONALS FNV
‘Sinds kort bieden we ook work-
shops en trainingen samen met 
Professionals FNV aan. Zij bieden 
veel workshops voor ‘Persoonlijke 
ontwikkeling’ in je werk en privé.’ 
‘Deze workshops zijn ook gratis 
voor onze leden en ze bieden je 
handvatten voor je eigen ontwik-
keling. Hoe reageer je op continue 
en snelle veranderingen? Hoe houd 
je plezier in je opdrachten en hoe 

zorg je ervoor dat je professionali-
teit van toegevoegde waarde blijft? 
Allerlei zaken waar je als zelfstandi-
ge tegenaan loopt, komen aan bod,’ 
zegt Annemiek.

INTERVISIE
‘We zijn nu aan het inventarise-
ren of er onder leden behoefte is 
aan intervisie,’ vertelt Annemiek. 
‘Intervisie is een methode waarmee 
je kunt werken aan de ontwikkeling 
van vaardigheden, inzichten, be-
wustwording en beroepshouding.’
‘We denken dat veel zzp’ers daar 
iets aan kunnen hebben, want in 
zo’n groep leer je hoe andere col-
lega’s hun vraagstukken oplossen 
en hoe zij tegen bepaalde zaken 
aankijken.’

 

PRAKTISCH
Het aanbod bestaat niet alleen 
uit workshops die je op persoon-
lijk niveau verder ontwikkelen. 
Annemiek: ‘We hebben ook heel 
praktische trainingen, zoals ‘AVG, 
privacy management in de praktijk’, 
‘Je eigen website in 3 middagen’ 
en ‘Eenvoudig boekhouden’. Dat is 
nog maar een kleine greep uit het 
aanbod voor onze leden. We willen 
behalve een goede juridische hulp 
ook workshops, trainingen en net-
werkmogelijkheden bieden. Daar 
zijn we volop mee bezig!
 
Bijna alle workshops en trainingen 
van FNV Zelfstandigen worden 
online of aan de Varrolaan 100 in 
Utrecht gegeven. Op fnvzzp.nl vind 
je het complete aanbod. Daar kun 
je je ook inschrijven.

Met actuele kennis kun je als zzp’er flexibel 
inspelen op kansen in de markt. De ZZP 
Academy van FNV Zelfstandigen levert 
workshops en trainingen op maat.

MET DE BIJEENKOMSTEN HOUD JE JE KENNIS EN ONDERNEMERS-
VAARDIGHEDEN BLIJVEND UP-TO-DATE.

INTERESSANTE TRAININGEN VOOR ZZP’ERS
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OP FNVZZP.NL vind je het 
complete aanbod aan cursussen 
en trainingen.

Sinds kort biedt 
de ZZP Academy 
ook workshops 
samen met 
Professionals 
FNV aan. 
Deze zijn gratis 
voor leden.

HOUD JE VAKKENNIS 
OP PEIL MET DE ZZP 
ACADEMY



‘De beroepsgroep tolken en verta-
lers staat al lange tijd onder druk,’ 
zegt bestuurder Irene van Hest van 
het Expertise Centrum Zelfstandi-
gen. ‘We hebben inmiddels vanuit 
de beroepsgroep meerdere pogin-
gen ondernomen om de werkom-
standigheden te verbeteren. Helaas 
nog zonder resultaat’.
Er bestaat grote onvrede onder 
tolken en vertalers over het aanbe-
stedingsbeleid van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid, de rigide 
en te lage tarieven en het niet na-
komen van de afnameplicht door 
justitieafnemers.

DON’T TOLK TOO MUCH
‘De onvrede is toegenomen door 
een in december 2016 verschenen 
rapport van ABDTOPconsult, met 
de veelzeggende titel “Don’t tolk 
too much”,’ vervolgt Irene. ‘De aan-
bevelingen uit het rapport doen 
afbreuk aan de kwaliteit van ver-
tolkingen en vertalingen en zetten 
de positie van tolken en vertalers 
verder onder druk.’ 

Direct na het verschijnen van het 
rapport heeft FNV Zelfstandigen 
samen met Nubveto een brief 
geschreven aan de Tweede Kamer 
om hun kritiek op het rapport 
kenbaar te maken. ‘Daarna hebben 
we op 26 september 2017 nog een 
petitie aangeboden aan de Tweede 
Kamer, waarin we opriepen tot een 
nieuw, onafhankelijk en degelijk 
onderzoek waarbij de visie van de 
beroepsgroep wordt betrokken. 
Ook daar is vervolgens niets mee 
gedaan.’

TOLKEN IN DE TOEKOMST
Helaas heeft (destijds) staatssecre-
taris Dijkhoff de adviezen uit het 
rapport overgenomen en opdracht 
gegeven aan de bestuursraad VenJ 
(nu JenV) om een programma op 
te zetten waarin de aanbevelingen 
van het rapport als uitgangspunt 
zijn genomen. Dit programma, 
“Tolken in de toekomst” is op dit 
moment in volle gang. ‘Maar de 
tolken en vertalers zelf krijgen 
onvoldoende inzicht in de plannen,’ 
legt Irene uit.’

TOELICHTING WETGEVING
Door een wijziging in de aanbe-
stedingswet per 1 juli 2016 zal de 
overheid ál haar tolk- en vertaal-
werk moeten aanbesteden. Voor 
de beroepsgroep betekent dit dat 
de macht van de bemiddelaars 
(Livewords en TVCN) verder wordt 
vergroot en de onderhandelings-
positie van tolken en vertalers tot 
nagenoeg nul wordt gereduceerd
Tijdens het congres van afgelo-
pen april heeft een expert op het 
gebied van aanbestedingen een 
toelichting gegeven op de nieuwe 
wetgeving. Irene: ‘De conclusie van 
deze expert is dat de overheid wel 
móét aanbesteden, maar dat er in 
de manier van aanbesteden door 
de overheid nog ruimte genoeg 
is om de positie van tolken en 
vertalers te verbeteren. Het aan-
bestedingsbeleid van de overheid 
moet hoe dan ook eerlijker en 
transparanter.’
 
REGISTER 
In 2009 is de Wet beëdigde tolken 
en vertalers (Wbtv) ingevoerd. 

Eind april kwamen bijna 300 tolken 
en vertalers bij elkaar in Van der Valk 
Utrecht. Op het door FNV en Nubveto 
georganiseerde congres stond de 
toekomst van de beroepsgroep centraal.

TEKST: MARIETTE RAAP | DE SCHRIJFFABRIEK  FOTO’S: MARTIN DE BOUTER

HOGERE TARIEVEN VOOR 
TOLKEN EN VERTALERS

Centrale thema: de toekomst van de beroepsgroep
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‘De beroepsgroep tolken 
en vertalers staat al 
lange tijd onder druk’



Als gevolg van deze wet mogen 
bepaalde justitieafnemers alleen 
tolken en vertalers inzetten die 
staan geregistreerd in het Register 
beëdigde tolken en vertalers (Rbtv), 
de zogenaamde afnameplicht. Aan 
de inschrijving zijn strikte eisen 
verbonden.
‘Hoewel de Wbtv heel duidelijke 
regels stelt, worden deze in de 
praktijk niet nageleefd,’ zegt Irene. 
‘Afnemers komen de afnameplicht 
niet na en werken met hun eigen 
lijsten van tolken en vertalers. 
Daarnaast wordt de uitwijklijst niet 
voldoende gevuld met tolken en 
vertalers en functioneert deze daar-
om niet goed.’ 

ADVIES
Het rapport ‘Don’t Tolk Too Much’ 
adviseert om de Wet beëdigde 
tolken en vertalers te wijzigen, 
om zo differentiatie in het register 
mogelijk te maken. Het taalniveau 
dat nu wordt gevraagd van een 
geregistreerde tolk of vertaler 
wordt dan de hoogste categorie. 

‘Ze willen daarmee in hetzelfde re-
gister ook lagere niveaus toelaten. 
Dat betekent een verslechtering 
van de kwaliteit van vertolkingen 
en vertalingen,’ legt Irene uit. ‘Wij 
pleiten ervoor de Wbtv zo te laten, 
vanwege de eenvoudige uitvoering 
ervan. Dit is zoeken naar een op-
lossing om van een onrechtmatige 
situatie een rechtmatige te maken. 
Er moet juist gehandhaafd worden 
en opgetreden tegen misstanden’.  
 
REACTIE MINISTERIE
Tijdens het congres is aan de hand 
van de aanbevelingen van het 
rapport ‘Don’t tolk too much’ een 
discussie gevoerd met de beroeps-
groep en input opgehaald. FNV 
Zelfstandigen en Nubveto hebben 
deze input verwerkt in een brief, 
die onlangs is gestuurd naar het 
ministerie. Het ministerie heeft 
toegezegd een bestuurlijke reactie 
te geven. FNV Zelfstandigen blijft 
de beroepsgroep steunen in haar 
strijd voor verbetering van haar 
positie op de arbeidsmarkt. 

TARIEVEN
De tarieven voor tolk- en vertaaldiensten liggen 
op dit moment beduidend onder de tarieven 
van andere zelfstandigen met een vergelijkbaar 
opleidingsniveau. Irene: ‘Het ‘Besluit tarieven 
in strafzaken’ is voor gerechtsvertalers sinds 
1963 en voor gerechtstolken sinds 1981 niet 
meer noemenswaardig aangepast of geïn-
dexeerd. Dat kan gewoonweg niet en is schan-
dalig. Tegelijk is het vermijden van aanbestede 
tolk- en vertaaldiensten ook geen optie, omdat 
de overheid de markt stuurt.’ 
 
‘De conclusie in het ABDTOPconsult rapport dat 
de tarieven ‘kennelijk niet te laag zijn vastge-
steld, aangezien veel tolken voor dit tarief toch 
willen werken, is schrijnend,’ vindt Irene. ‘De 
tolken en vertalers hebben geen keus, want 
de markt wordt gestuurd door de overheid en 
de tolken en vertalers mogen van de mededin-
gingsautoriteit ACM zelf niet collectief onder-
handelen over hun tarieven. Als FNV Zelfstan-
digen pleiten we al langer voor vrijstelling van 
alle zelfstandigen van de mededingingswet. 
Als beroepsgroep pleiten we voor een integrale 
verhoging én indexatie van het tarief in BTiS 
met terugwerkende kracht.’ 
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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
#METOO OP HET WERK
Met grote belangstelling las ik FNV Magazine 
nummer 1. Het deed me veel deugd om te 
lezen dat de FNV direct dan wel indirect  
invloed uitoefent op de arbeidsvoorwaarden 
in Peru, India, Indonesië, Congo en andere 
landen en dat daardoor een beetje van mijn 
bescheiden contributie ten goede komt aan 
mensen die veel te weinig verdienen voor 
hard en soms mensonterend werk. Daarvoor 
mijn oprechte waardering.
CEES VAN GILS

Mijn complimenten voor 
nummer 1, omdat het zo 
informatief is, maar ook de 
realiteit weergeeft wat er 
speelt in onze samenleving.
MARIA KWAKMAN

INFORMATIEF

Charles Helmink 
Rara hoe kan het. 
Pensioenfondsen overvol en toch 
staan ze onder druk. Omgekeerde 
wereld toch of wil het kabinet 
er weer in gaan graaien? Foei 
meneer Rutte, foei toch. Afblijven 
met jouw poten.

Toi van Gelder 
Klijnsma heeft de pensioenpotten 
al verkwanseld. En wat is dat 
met ‘pensioenwereld’ en ‘de 
pensioenindustrie’. De rillingen 
lopen je over de rug.

Frederik Jantinus Klasen 
De pensioenfondsen zijn een 
speeltje geworden van de 
elite. Zij bepalen waar het geld 
naartoe gaat en het grootste deel 
verdwijnt in hun eigen zakken. 

OVERVOLLE 
PENSIOENPOTTEN, TOCH 
STAAN DE PENSIOENEN 
ONDER DRUK. 

@FNVZorg_Welzijn  
60 actieve leden in de jeugdzorg van FNV Zorg 
& Welzijn besluiten vandaag dat ze het niet 
meer pikken. Voorbereidingen voor een landelijke 
manifestatie op 3 september starten vandaag #actie 
#kwaliTIJDvoorhetkind

@FNV  
#De pensioenen van 
miljoenen worden 
uitgehold door te 
strenge rekenregels. 
Maar bij een gesprek 
hierover zijn de 
vakbonden morgen 
niet welkom. 
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HENK DAALDER 
Laten we weer gaan lobbyen 
voor VAD, Vermogens Aanwas 
Deling. Bedrijven geven een 
deel van hun winst in aandelen 
aan medewerkers. We krijgen 
daarmee een stem in de 
aandeelhoudersvergadering.

MICHAEL VROLIJK 
Tja het wordt steeds moeilijker 
om aan vakbekwaam technisch 
personeel te komen, maar veel 
meer betalen voor die mensen 
willen de meeste werkgevers niet, 
het kwartje wil nog steeds niet 
vallen!

PETER BEEREN
En dan te bedenken dat bij 
de Jumbo de OR een AVR 
heeft afgesloten. Blijkbaar 
weten deze OR-leden niet dat 
onderhandelingen beter door een 
vakbond gedaan kunnen worden. 
Als OR-lid heb je weinig in te 
brengen.

PETER LUGTEN 
Die loonsverhogingen zijn lood 
om oud ijzer. Beter zou het zijn om 
de belastingen omlaag te gooien. 
Want 4% is een mooi resultaat. 
Maar ook de sociale lasten gaan 
omhoog. En die stijgen in twee jaar 
tijd drie keer zo hard. Dus belasting 
op arbeid moet omlaag.

JOKE VAN DEN BLINK DE NOOIJER
Goed nieuws voor de mensen die 
werken in de zorg.

GELD KLOTST OVER DE 
LAMBRISERING VAN DSM. 
MAAR DE DIRECTIE WIL 
HET VOORAL VOOR HAAR 
AANDEELHOUDERS GOED 
REGELEN. EN NIET VOOR 
DE EIGEN MEDEWERKERS.

4% LOONSVERHOGING! 
DA’S EEN HEEL 
MOOI RESULTAAT. 
EN EEN BLIJK VAN 
WAARDERING VOOR 
ZORGPROFESSIONALS.

Ralph Holtkamp 
De oplossing is heel simpel voor het groeiende 
verschil. Belast winsten hetzelfde als arbeid. 
Wanneer winsten en arbeid hetzelfde belast 
worden, ontstaat er ook een eerlijker speelveld. 
De belasting op arbeid kan dan een stuk lager 
terwijl de belasting op winst maar een beetje 
stijgt.

Rosalie van Berkel 
Het zijn ook de werknemers die zelf met de 
lage salarissen akkoord gaan. Het besef van 
maatschappelijke verantwoordelijkheid ‘dat 
iedereen een kans moet krijgen om te kunnen 
overleven’, mag wel weer eens hoger in het 
vaandel komen te staan.

Eric Troisfontaine
Hoor nu net weer, dat het zo heeeeel goed 
gaat met de economie. Wij zijn toch ook van de 
economie? Waarom merken we daar niks van?

Johan van Aalsum 
En de VVD-aanhang blijft lachen. Rijk worden 
of al zijn, verdien je niet maar haal je bij je 
medemens vandaan.

STEEDS MINDER GELD 
NAAR WERKNEMERS, EN 
MEER EN MEER NAAR
DE BEDRIJVEN: DE 
KOEK WORDT STEEDS 
ONEERLIJKER VERDEELD.

@FNV 
FNV-vicevoorzitter  
@KittyJong1 bij RTL 
Nieuws over campagne 
#SZW over werken 
met gevaarlijke stoffen: 
‘Te slappe aanpak 
met ‘bewustwording’. 
Werkgevers overtreden 
bewust regels, dus moet 
ISZW ingrijpen.’

@FNVMetaal
Honderd metaalwerkers 
bij @FME_NL . Vandaag 
onderhandelingen 
#metalektro. Loopt 
FME voor zijn 
verantwoordelijkheid 
weg? #kannietwaarzijn 
Of komt er een mooie 
cao met goede 
loonsverhoging en 
meer zeggenschap 
over eigen werk?
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Ontdek hoeveel jij kunt besparen op greenchoice.nl/fnv

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

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

De wereld groener maken 
én flink besparen op je energierekening? 
Greenchoice en FNV maken het je makkelijk. Door een flink Ledenvoordeel te 
geven op groene energie van Greenchoice!
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HORIZONTAAL
1 vakbond - 8 snerpen - 15 roem - 16 kleine 
tv - 18 snijwerktuig - 20 frisdrank - 22 gestold 
vleesnat - 24 slang - 25 daaropvolgend (afk.) - 26 
dierengeluid - 27 delict - 30 belofte - 31 plaats 
in Limburg - 33 witte plek op het voorhoofd - 34 
jammer vinden - 37 plek - 38 loofboom - 40 windvrij 
- 41 afgemat - 42 vervroegde uittreding (afk.) - 
43 jeugdherberg (afk.) - 45 eetlust - 48 grijs - 50 
barium (afk.) - 51 meisjesnaam - 53 lidwoord - 54 
dierentuin - 56 stuiver - 57 sluis - 58 deel van een 
breuk - 60 beweegbaar lichaamsdeel - 63 kleur - 64 
geweer - 65 kunststukje - 66 zoeken in een boek - 
68 priestermuts - 70 adult oriented rock (afk.) - 71 
onnozel persoon - 72 sportterm - 73 vervoermiddel 
- 74 vordering - 75 gigameter (afk.) - 76 Spaans 
riet - 78 dulden - 81 nanojoule (afk.) - 82 voorzetsel 
- 83 wild - 85 etenbereider - 86 troefkaart - 88 
aardig - 90 lucht uitblazen - 93 kleur - 95 winterse 
show - 97 grap (volkst.) - 98 gevolg - 100 karaat 
(afk.) - 101 grappenmaker - 102 gedicht - 104 deel 
van het jaar - 105 persoonlijk voornaamwoord - 106 
van de - 107 valnet - 109 leeftijd (Engels) - 111 
naamgeving - 112 schuldenaar.

VERTICAAL
2 bedrijfseconomie (afk.) - 3 bladgroente - 4 
zangstuk - 5 voor de middag (afk.) - 6 koningsslang 
- 7 schooljuffrouw - 8 plaats in Groningen - 9 kever 
- 10 regeringsreglement (afk.) - 11 drietenige 
struisvogel - 12 dame - 13 loofboom - 14 vliegtuig - 
17 plan, gedachte - 19 meertouw - 21 medicijn - 23 
laboratorium (afk.) - 25 naaldboom - 26 Europeaan 
- 28 zien (Eng.) - 29 opsplitsen - 31 regeren - 32 
kansbriefje - 35 radijs - 36 platvis - 39 raceboot 
- 42 lichtbaken - 44 pastoor - 46 voorzetsel 
- 47 zwervende Berberstam - 49 algemene 
ouderdomswet (afk.) - 50 land in het Midden-Oosten 
- 52 meisjesnaam - 55 onbelangrijk - 57 deel van 
een film - 59 vod - 60 zwembassin - 61 takel - 62 
elektrisch geladen deeltje - 64 vogeltje - 66 elke dag 
weer - 67 Europeaan - 68 tas (Eng.) - 69 vogelgeluid 
- 73 eten klaarmaken - 76 schoolvak - 77 voordeel - 
79 onnozel - 80 nachtjapon - 82 rivier in Oostenrijk 
- 84 Uitkering voor jonggehandicapten - 87 watering 
- 89 Europeaan - 90 tijdseenheid - 91 kneedbaar 
aas - 92 Nederlandse Aardolie Maatschappij ( afk.) 
- 94 water in Utrecht - 96 vereniging van arbeiders-
radioamateurs (afk.) - 99 Spaans automerk - 102 
kookgerei - 103 honingdrank - 106 lidwoord - 
107 voorwaardelijk invrijheidstelling (afk.) - 108 
terugbellen (afk.) - 110 Europese Unie (afk.).

Onder de goede inzenders worden zes 
prijzen verloot: een hoofdprijs van 
€ 100, twee prijzen van € 75 en drie 
prijzen van € 50. De oplossing van de 
puzzel afgedrukt in FNV Magazine 
1-2018 was LEDENPARLEMENT. 

WINNAARS
€ 100: B. Lenoir uit Dordrecht, € 75: 
H.E. Trommelen uit Amsterdam en W. 
Grootveld uit Den Helder; € 50: R. Vos 
uit Barsingerhorn, B. Meertens uit

Eygelshoven en A.C.M. Smans uit Rijen. 
De prijswinnaars krijgen persoonlijk 
bericht.

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

WIN! 

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

vervolgens de letters in in de gelijkgenummerde vakjes in de 

oplossingsbalk onder het diagram en ontdek zo de oplossing.

€ 50,-€ 75,-2X 3X€ 100,-1X
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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.

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

(peter.vanderaa@fnv.nl) REDACTIE MPG., AMSTELVEEN Annemiek Sinnige ART DIRECTION EN VORMGEVING Esther Tji, Bianca van Hilst 
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COPYRIGHT Overname van artikelen is alleen toegestaan met bronvermelding en toestemming van de uitgever. FNV Magazine ISSN 2405-9013.

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

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!

FNV MAGAZINE  
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1 WAT VOOR WERK DEED JE?
‘Ik ben begonnen als tegelzetter en ben daarna 

onder andere beroepsmilitair, kraanmachinist 

en vrachtwagenchauffeur geweest. Mijn laatste 

werkgever was een internationaal transportbedrijf 

gespecialiseerd in vervoer van gevaarlijke stoffen. Daar 

heb ik 33 jaar gewerkt, voornamelijk als opleider, 

begeleider en controleur van de chauffeurs.’ 

2 HOE KWAM JE BIJ DE FNV?
‘Ik ben al meer dan vijftig jaar lid. In 1974 ben ik 

actief geworden bij (de controle op) de invoering en 

naleving van de cao. Sinds mijn pensioen zet ik me 

vooral in voor uitkeringsgerechtigden.’ 

3 WAT DOE JE BIJ DE BOND?
‘Ik geef voorlichting aan groepen mensen die 

net ontslagen zijn, of dreigen dat te worden. 

Samen met mijn vrouw coördineer ik de FNV 

Belastingservice in mijn regio, Voorne-Putten, waar 

ik ook de voorzitter ben van Lokaal FNV. Ik zit in de 

werkgroep bejegening en maak me sterk voor een 

basisinkomen.’

4 WAT DRIJFT JOU IN HET 
VAKBONDSWERK?
‘Uitkeringsgerechtigden zijn de verschoppelingen 

van de maatschappij. Velen hebben de voedselbank 

nodig om het hoofd boven water te houden. Dat 

vind ik een schande in zo’n rijk land. Dat moet 

rechtvaardiger.’ 

5 HOE PAK JE DAT AAN?
‘Samen met bestuurders denk ik mee over de 

strategie, bijvoorbeeld in de werkgroep bejegening 

en de werkgroep basisinkomen. En ik ga graag de 

barricaden op. Als de bond de straat op gaat,  

ga ik mee.’ 

RON DE JEL (72) zet zich al vele jaren met 
hart en ziel in voor betere bejegening van 
uitkeringsgerechtigden. En het basisinkomen. 
‘Het moet rechtvaardiger.’

TEKST EVA PRINS  BEELD MARTIN DE BOUTER

‘ OP DE 
BARRICADEN’

DAAROM
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