
 

 

 
 

 
 
UITNODIGING VOOR LEDEN EN NIET-LEDEN 
 

Thema-avond “Werken als zelfstandige”  

 
Lokaal FNV Midden-Limburg organiseert op 28 en 29 januari en 4 februari 

2019, i.s.m. de sector FNV Zelfstandigen, een drietal thema-avonden met als 

onderwerp “Werken als zelfstandige”.  

 

Werk je al als zelfstandige of denk je erover om te starten als zelfstandige? 

Dan komen er tijdens deze avond een aantal punten aan de orde, die 

belangrijk zijn om succesvol te zijn als zelfstandige. 

 

Vragen die aan bod komen: 

 Zijn er eisen waaraan ik moet voldoen? Zo ja, aan welke? 

 Als ik via een tussenbureau werk, ben ik dan wel zelfstandige?  

 Hoe zit het met de administratie?  

 Moet ik altijd vooraf een offerte maken?  

 Moet ik meerdere opdrachtgevers hebben?  

Kortom: Je bent wel je eigen baas, maar er zijn spelregels! 

 

Heb je een WW-uitkering en wil je starten als zelfstandige? Dit kan, maar je 

moet wel goed de regels weten, anders kan het nadelig uitpakken. Als je de 

regels weet en goed toepast, kun je profiteren van een (gedeeltelijke)  

WW- uitkering om je eigen bedrijf op te zetten. 

 

De avonden worden gehouden op: 

 maandag 28 januari FNV vakbondshuis, Schepenlaan 6, 6002 EE Weert  

 dinsdag 29 januari De Vlonder, Florasingel 38, 6043 WD Roermond 

 maandag 4 februari De Spil, Suikerdoossingel 55, 6051 HN Maasbracht 

Aanvang 20:00 uur (inloop v.a. 19:30 uur) en einde 22.00 uur  

 

Toegang is gratis voor leden en niet-leden 

De avond zit vol informatie over zelfstandig ondernemen en hoe op een 

verantwoorde manier te starten vanuit een werkende situatie of uitkering. 

Tevens komt aan de orde wat FNV Zelfstandigen voor jou hierin kan 

betekenen. 

 

I.v.m. zaalreservering is aanmelden, vóór 22 januari 2019, verplicht.  

Wacht niet te lang: vol is vol! 

 

Aanmelden (onder vermelding van naam, telefoonnummer en e-mailadres) 

bij: Thieu Knapen 

 

˗ Telefonisch:    Thieu Knapen 06-19506339 
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˗ Mail:  thieu.knapen@vereniging.fnv.nl   

 

We zien u graag op één van de drie avonden. 
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