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Inleiding

Het gaat niet zo slecht met de zelfstandigen zonder personeel (ZZP) in Nederland. In tegenstelling tot

de vele negatieve berichten blijkt uit een onderzoek van Stichting ZZP Nederland dat het de

zelfstandigen goed gaat.

Er verandert wel veel op ZP-gebied. Het huidige kabinet wil het aantal ZP’ers terug dringen en weer

terug in loondienst krijgen. Bijvoorbeeld door het afschaffen van fiscale aftrekposten. Met name de

zelfstandigenaftrek, de startersaftrek staan ter discussie binnen het kabinet. De VAR verklaring dreigt

te worden vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (BGL) een wetsvoorstel waarin de

medeverantwoordelijkheid voor de opdrachtgever wordt geregeld. Dat gaat een hoop gedoe geven,

maar dat wordt in de loop van het jaar duidelijk.

Aan de andere kant komen er ook maatregelen die de zp'er beter moeten ondersteunen. Vanaf

vandaag kunnen zelfstandigen pensioen opbouwen met het vrijwillige ZZP Pensioen op flexibele

basis. Ook wordt er gedacht over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Ondanks alle goede berichten is het afgelopen jaar is voor veel ondernemers niet gemakkelijk

geweest. Zo hebben er vorig jaar een aantal ONE'ers opgezegd omdat ze gestopt zijn met het

ondernemerschap en weer een baan gevonden hebben. Gelukkig kun je ook in een vast

dienstverband ondernemend zijn en met plezier werken. Tegelijkertijd zijn er vorig jaar zo'n 50.000

zp'ers bij gekomen en worden de zp'ers steeds belangrijker op de arbeidsmarkt.

ONE Twente 2014

Ook binnen ONE Twente is er het nodige gebeurd en veranderd.

2014 was het jaar van het vergroten van de zichtbaarheid van de ONE'er en dat is zeker gebeurd.

Tijdens onze avonden hebben veel ONE'ers zich zelf laten zien door het geven van workshops en

presentaties. Het was en is de activiteitencommissie die dit allemaal organiseert.

We hebben het ONE-magazine uitgegeven, een samenwerkingsverband van zo'n 12 ONE's en dat

verspreid onder duizenden MKB'ers. In maart hebben we met een grote groep mensen Twente aan

Zee georganiseerd een evenement waarbij alle ondernemers de kans kregen om buiten hun eigen

grenzen te kijken en te denken.
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En in november zijn we met 13 mensen op de Business Meets Twente geweest om starters en

bestaande ondernemers te informeren over ONE Twente. Daar is de PR-commissie heel druk mee

geweest.

De Social Media groep heeft aan alles ruim aandacht besteed en discussie opgestart om iedereen te

interesseren.

Verandering

Er is ook het nodige veranderd.

We hebben het niet meer over zzp'ers, maar over zp'ers: zelfstandige professionals.

Het gaat niet om wat we niet hebben (personeel), maar om wat we wel zijn: zelfstandige

professionals.

ONE is een stichting en officieel zijn er dan donateurs. Omdat we die term vooral koppelen aan geld

geven en niet aan meedoen in een netwerk, spreken we voortaan over leden. Formeel klopt dat niet

want leden horen bij een vereniging, maar in onze beleving past dat beter dan donateur.

Een andere verandering is dat we niet meer aangesloten zijn bij MKB Twente. MKB Twente is een

nieuwe, commerciële koers gaan varen omdat ze geen subsidie meer krijgen van de gemeente en

kon daardoor in november niet zeggen wat we als ONE zouden moeten gaan betalen voor 2015 en

wat we daarvoor zouden krijgen. Dat vonden we een te onzekere situatie en hebben besloten voor

2015 niet bij MKB Twente aan te sluiten. Wat ons betreft kijken we in de loop van het jaar opnieuw

wat de mogelijkheden tot samenwerking met MKB zijn.

Ook in het bestuur in het nodige veranderd. Andre de Lizer en Herman de Vries hebben het bestuur

verlaten, Andre is naar MKB Twente gegaan en Herman vanwege drukke werkzaamheden. We

hebben daarom de afgelopen tijd wat moeten schuiven met taken. Het resultaat is dat Paula

voortaan het penningmeesterschap op zich neemt. Zij deed secretariaatswerk en daar zoeken we nu

iemand anders voor. Je beantwoordt de mail, schrijft nieuwe leden is, etc. Met 2 uur per week ben je

en heel eind. Frederike komt het bestuur vanaf nu versterken waarbij ze de schakel vormt tussen de

activiteitencommissie en het bestuur. Welkom! Het bestuur voor 2015 ziet er dus als volgt uit: Loes,

Angenieta, Paula en Frederike. We hebben een plek voor jou vrijgehouden!

Ook de commissies kunnen versterking gebruiken. Met meer mensen kun je het werk beter verdelen

en is het leuker om te doen.

Je hebt er ook zakelijk belang bij. Wanneer je je zelf laat zien, in bestuur, commissie, workshop of

met een presentatie, leren mensen je kennen en kunnen ze als je ambassadeur optreden. Gunnen ze
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je opdrachten. Je directe klanten zitten misschien niet hier vanavond, maar wel mensen die jouw

klanten weer kennen. Maak daar gebruik van. Eleonore doet dat zo meteen bijvoorbeeld in een

uitgebreidere presentatie.

Zo meteen vraagt de activiteitencommissie je wat jij graag wilt het komend jaar en wat je eventueel

zelf kunt doen.

ONE Twente in 2015

En dan nu ONE Twente voor het komend jaar

Imago zp'er

Van elkaar weten we wel waarom we zelfstandige professional zijn. Maar hoe komen we naar buiten

toe over? Het imago van zp'er kan nog wel wat verbetering gebruiken en dat is waar we het komend

jaar op allerlei manieren mee bezig gaan. Hoe kijkt de buitenwereld volgens jou tegen de zp'er aan?

Met een groep van 13 mensen hebben we gekeken hoe we dan graag wel over willen komen. Daar

kwamen de volgende termen uit:

• Ondernemer

• Tijdelijk/flexibel

• Specialist

• Gemakkelijk (Geen gedoe/rompslomp)

• Voordeliger inzetbaar dan je denkt

In onze contacten met andere bedrijven, gemeenten etc. gaan we de meerwaarde van de zp'er laten

zien. Dat doen we als bestuur en op de avonden, maar het belangrijkste is dat alle ONE'er ook die

boodschap over dragen. Door het te vertellen, maar vooral door te laten ervaren dat het zo is.

Een speciale manier om te laten zien dat we er als zp'ers zijn is om mee te doen met NL. Doet een

actie van het Oranjefonds. Bedrijven doen vrijwilligerswerk voor organisaties in bijvoorbeeld de zorg.

Het lijkt me geweldig als een aantal ONE'ers met elkaar een klus gaat op pakken op 20 of 21 maart.

Dat kan van alles zijn: het organiseren van pannenkoekenlunch voor ouderen, het verven van een

wijkgebouw. Het zou mooi zij als iemand dit leuk vindt en op zich wil nemen.

Heel belangrijk bij ONE Twente zijn de bijeenkomsten met allerlei verschillende onderwerpen. Uit

een onderzoekje is gebleken dat iedereen binnen ONE weer wat anders wilt. Maar iedere avond

altijd op gericht op nog meer succes voor je bedrijf en net netwerken met elkaar.
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Op 16 februari gaat Hugo Bakker met ons aan de slag over de vraag hoe we nooit mee acquisitie

hoeven te doen, maar gevraagd worden voor het werk dat je het liefste doet.

Naast de gewone avonden kun je zelf als ONE'er ook andere activiteiten organiseren. Wil je een

workshop geven, een bijzondere spreker uitnodigen, een wandeling maken, iets bezoeken: wees

ondernemend, pak het op en als bestuur ondersteunen we je waar mogelijk.

De website van ONE Twente is aan vernieuwing toe 5 ONE'ers gaan hiermee aan de slag: Marco

Brugts, Masja Huurneman, Marjet van Breederode, Alex Brasz en Ubel Jan van Wijhe. Ondersteund

door Niels Meijerink en ook door Loes en mij vanuit het bestuur. In juni moet hij klaar zijn.

De expertisebank is daarbij belangrijk. Wat vind jij van de expertisebank? Nuttig? Vul je hem in?

Natuurlijk kan dit allemaal niet voor niets. De financiën zijn ook belangrijk.

De bijdrage voor 2015 blijft € 85,00. Wel gaan we niet-leden vanaf vandaag een bijdragen aan de

avonden. De eerste 2 keer betaal je €10,00 per avond. Daarna wordt het €25,00, maar je kunt beter

gewoon lid worden.

Gelukkig staan we er als stichting redelijk voor. We hebben een gezonde reserve die we voor speciale

activiteiten in kunnen zetten.

Wie de cijfers over 2014 graag in wil zien, kan contact opnemen met de penningmeester.

Er gebeurt veel binnen ONE Twente en zo hoort het ook. Er zijn veel mensen die zich inzetten voor

ONE Twente. We zijn een levendig netwerk en dat willen we graag zo houden. Met jullie inzet gaat

dat lukken.

We gaan er met elkaar een geweldig jaar van maken!


