Wat heeft PZO bereikt in 2021?
Een beknopt jaaroverzicht
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2021 was opnieuw een bewogen jaar
waarin het coronavirus nog steeds drukt
op de schouders van veel ondernemers.
Er waren verkiezingen, steunmaatregelen
voor ondernemers, webinars en de Wet
DBA die opnieuw voor problemen heeft
gezorgd.
In dit overzicht nemen we je mee langs de
activiteiten van PZO in het afgelopen jaar
en blikken we vooruit naar 2022. Want ook
dan is er genoeg te doen om de positie van
zelfstandigen nog verder te verbeteren.

Projecten 2021
Duizenden zelfstandigen hebben hun stem
bepaald via ZZP Kieswijzer
In maart van 2021 ging Nederland weer massaal naar de stembus voor
de Tweede Kamerverkiezingen. Om zelfstandigen bewust te maken van
de partijprogramma’s heeft PZO samen met I-ZO en NBBU ZZP Kieswijzer
gelanceerd. We hebben hard werkende zelfstandigen in beeld gebracht en
Kamerleden gevraagd wat zij voor hen betekenen.

De coronacrisis lijkt voorlopig nog niet voorbij. Ook het afgelopen jaar zijn we
druk bezig geweest om ervoor te zorgen dat zelfstandige ondernemers steun
kregen van de overheid om overeind te blijven. PZO vindt de geboden steun
niet altijd voldoende en dat hebben we meermaals laten weten.

Voorbeelden
Zo hebben we onder andere meegewerkt aan de petitie meer steun voor ondernemers.
Deze petitie is gestart door ondernemer Tom Suters met een belangrijke boodschap.
Zelfstandigen hebben meer steun nodig.
Ook via onze eigen kanalen hebben we gepleit voor meer steun voor ondernemers omdat
deze ontoereikend is.

NL Leert Door
De subsidieregeling NL Leert Door stelt iedereen van 18 jaar tot de
pensioengerechtigde leeftijd met een relatie tot de Nederlandse arbeidsmarkt
in staat om gratis ontwikkeladviezen en scholing te volgen. In 2021 zijn er
dankzij PZO twee trajecten opgetuigd waarbij gratis scholing specifiek voor
STEMBUS

zelfstandigen wordt aangeboden in het kader van NL Leert Door.

Voorbeelden van trainingen
Lean Six Sigma Orange Belt
Scrum Master

PZO heeft zich vanaf het begin van corona hard
gemaakt voor steun voor ondernemers
Gelijk in maart 2020 zaten we met het ministerie van SZW om tafel over
financiële ondersteuning voor zelfstandigen. De Tozo was het resultaat en
later is de Tonk daaraan toegevoegd.

Scrum Master Advanced
Product Owner
Leading SAFe speciaal voor zelfstandigen
Digipower 2021-2022

PZO denkt en praat mee
Werkgroepen
In diverse werkgroepen praten we mee over onderwerpen die zelfstandigen
raken. Denk bijvoorbeeld aan de steunmaatregelen, pensioen en AOV. Zo
kunnen we (toekomstig) beleid beïnvloeden.

Voorbeelden
Deelname aan werkgroep pensioenopbouw voor zelfstandigen in de Stichting van de
Arbeid. In het pensioenakkoord is afgesproken om het pensioen voor zelfstandigen beter
te stimuleren. In deze werkgroep worden de mogelijkheden in de 2e pijler onderzocht.
Deelname in werkgroep AOV voor zelfstandigen in de Stichting van de Arbeid. Hier
bespreken we de voortgang van en waken we voor de belangen van zelfstandigen bij de
uitwerking van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.
Deelname aan de Klankbordgroep Tozo/ bbz-light. In deze klankbordgroep geven

PZO werkt ook vaak mee aan onderzoek waar de zelfstandige onderwerp is.
Dit om er voor te zorgen dat het onderzoek niet van verkeerde uitgangspunten
uitgaat, maar ook om met het onderzoek in de hand de goede dingen te doen.

In gesprek met de Nationale Ombudsman

we feedback aan het ministerie van SZW en brengen we naar voren wat voor de

Dit jaar gingen we naast de gesprekken met de politiek, ook met de Nationale

zelfstandigen belangrijk is.

Ombudsman in gesprek over de steunmaatregelen voor ondernemers.
We hebben het daar vooral gehad over de knelpunten van diverse

Deelname aan de Commissie Arbeidsomstandigheden van de SER.

steunregelingen.

Deelname aan de Taskforce Inkomen voor Later. Hierin spreken we met diverse
partijen over de mogelijkheden die zelfstandigen hebben om een inkomen voor later te

Margreet zet zich sinds november 2016 in voor

genereren.

de belangenbehartiging van de zzp’ers en sinds
september 2017 is zij tevens directeur van het
bureau. Zij gelooft sterk in samenwerking ook al is
zij in hart en nieren zelfstandig ondernemer. Door
het aanmoedigen van kruisverbanden op diverse
vlakken en deelname aan verschillende werkgroepen
versterkt zij de positie van de zelfstandige.
Margreet Drijvers

PZO helpt je verder

PZO Academy

Blijf op de hoogte

webinars verzorgd met diverse thema’s.

Gedurende het jaar houden we de zelfstandigen op de hoogte van de laatste
ontwikkelingen via onze website maar ook via de nieuwsbrieven. Hieronder
een klein overzicht van de best gelezen berichten.

Het afgelopen jaar hebben we tal van

Voorbeelden
Interessante Content Maken (door Trudy Pannekeet)
Goed Voorbereid het Jaar Afsluiten (door Informer en de Belastingdienst)

Voorbeelden

LinkedIn voor Beginners (door Judith den Dunnen)

Avondklok: hoe werkt dat voor zzp’ers?

Daarnaast hebben we o.a. diverse workshops van Microsoft (Word, Excel,

Gratis scholing voor zelfstandigen

Powerpoint en Office) aangeboden.

Koopkracht zelfstandigen iets omlaag
Ondernemen en thuiswerken: Welke kosten mag je wel of niet aftrekken?
Bijna de helft van de startende ondernemers en zzp’ers kan belastingvoordeel mislopen

Juridisch abonnement
Veel zelfstandigen hebben dankzij het juridisch abonnement van PZO

Ondernemers helpdesk

(€50 per jaar voor collectieve leden en gratis voor individuele leden) goed

Onze ondernemershelpdesk heeft ook het afgelopen jaar veel ondernemers

algemene voorwaarden.

verder geholpen met vragen rondom het coronavirus. Maar ook over
pensioen, arbeidsongeschiktheid en actuele nieuwsberichten waren veel
vragen. Heb jij een vraag of loop je tegen dingen aan in het ondernemerschap?
Neem dan contact op met onze helpdesk. Wij denken graag met je mee om te
komen tot een oplossing of goede informatiebron.

juridisch advies gekregen, een check op een opdrachtovereenkomst of hun

Ledenvoordelen
Als lid van PZO kun je tegen aantrekkelijke prijzen producten of diensten
afnemen die je helpen bij het ondernemerschap. In samenwerking met diverse
partners zijn die ledenvoordelen ontstaan. Bekijk het actuele aanbod op onze
website.

Iris de Jong

Iris is de Community Manager van PZO en

Iowah is de Event, Relatie & Marketing

zoekt verbinding met de leden. Heb je een

Manager van PZO en organiseert de

vraag? Stel deze gerust. Daarnaast houdt Iris

webinars en events. Zij kijkt wat er leeft

je op de hoogte van politieke gebeurtenissen

binnen de leden en organiseert daarbij

die van invloed kunnen zijn op de zzp’ers. Dit

aansluitend aan hun behoefte zaken voor

doet ze door het monitoren van nieuws, het

de Zelfstandig Ondernemer. Heb jij als lid

schrijven van nieuwsberichten en het sturen

bepaalde wensen of ideeën? Neem contact

van nieuwsbrieven.

met Iowah op!
Iowah Munters

Vooruitkijkend naar 2022
Ook de zelfstandige gaat een keer met
pensioen
Veel zelfstandigen hebben op de een of andere manier iets geregeld voor hun
oude dag. Echter, een deel ook niet. PZO vindt het hebben van een goede
oudedagsvoorziening ook voor zelfstandigen belangrijk, maar de situatie van
zelfstandigen vraagt om flexibiliteit bij het opbouwen van pensioen. Daarom
hebben we gereageerd op het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen van het
ministerie van SZW tijdens de internetconsultatie. Over hoe de 2e pijler (het
werknemerspensioen) toegankelijk kan worden gemaakt voor de zelfstandig
ondernemer op een manier die past, praten we mee in de werkgroep
pensioenopbouw zelfstandigen in de Stichting van de Arbeid. Wat PZO betreft
komt er nooit een verplichting voor het opbouwen van pensioen.

Deze onderwerpen spelen ook een grote rol
Een aantal onderwerpen komt ieder jaar terug. Zoals bijvoorbeeld fiscaliteit,
pensioen, Wet DBA en arbeidsongeschiktheid. Maar er speelt veel meer.
Hoe kan een zelfstandige groeien, hoe zorgen we voor gelijke behandeling
als het er toe doet en dit jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen. Het
coalitieakkoord biedt voldoende ruimte om met de beleidsmakers het gesprek
te voeren over hoe de zelfstandige op de arbeidsmarkt een eigen positie heeft.

Wat doen we nu met de Wet DBA
De Wet DBA zorgt al jaren voor problemen. Nu de handhaving verder is
uitgesteld lijken de problemen afgewend, maar het nieuwe kabinet moet
echt werk maken van een structurele oplossing. PZO heeft al de nodige
oplossingen aangedragen om er voor te zorgen dat zelfstandigen aan het werk
kunnen blijven. Een eigen rechtspositie voor de zelfstandige speelt daarin
een belangrijke rol. PZO gaat deze oplossingen met het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid en politiek proberen verder te brengen.

En wat als je als zelfstandige arbeidsongeschikt
raakt?
Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar het zal je maar overkomen. PZO vindt
dat zelfstandigen dit risico op een goede en toegankelijke manier moeten
kunnen afdekken. Daarom heeft PZO in de Stichting van de Arbeid bij de
onderhandelingen over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen de belangen van de zelfstandige met verve verdedigd.
De uitkomst is weliswaar een verplichting (daar viel ook niets meer aan te
veranderen), maar wel één waar de gewenste flexibiliteit wordt behouden.
PZO blijft er voor pleiten dat ook in de uitvoering deze flexibiliteit blijft
behouden.

Een kleine greep uit het nieuws
Telegraaf

– Te weinig aandacht voor zelfstandigen bij

NRC

– Verzekeringsplicht zzp’ers stuit op talloze obstakels

De Ondernemer

– Geen betaald ouderschapsverlof voor zzp’ers is gemiste

steunmaatregelen

kans richting gelijkheid
EW Magazine

– Zelfstandig, of toch in loondienst?

RTL Nieuws

– Zzp’er of loondienst? Webmodule overheid geeft niet

ZiPconomy

– Zzp-organisaties roepen Vijlbrief op tot duidelijkheid

Telegraaf

– Woonadressen ondernemers per januari niet meer altijd

KVK Prinsjesdag

– Experts vertellen wat de plannen zijn

altijd zekerheid
over webmodule
openbaar

