
JAN DIJKGRAAF

LOONLOON
SLAAFj loopt als een eh... TIET, de KLOOT 100! #kloot100 http://www.brambbot.nl/winkel/
MEER
NOOIT



	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Nooit	meer	loonslaaf	



	



	
	

	
	
	
	
	
	

Nooit	meer	loonslaaf	
	
	
	

Jan	Dijkgraaf	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Schrijver:	Jan	Dijkgraaf	
Coverontwerp:	Gladtree	Inc.	
ISBN:	9789402168556	
©	Jan	Dijkgraaf	
	



	
	

	





5	
	

Inhoud	

	
Inleiding	 	 	

1		 Bezuinig	nooit	op	je	visitekaartjes	 	 	

2		 Zet	wat	je	het	beste	kunt	op	de	achterkant	van	een	bierviltje	

3	 Factureer	op	tijd,	maar	niet	te	snel	 	

4		 Noem	jezelf	alles...	maar	géén	zzp'er	

5		 Blijf	in	onderhoud	bij	de	merkdealer		

6		 Zorg	voor	een	spaarpot	die	zeker	een	halfjaar	mee	kan	

7		 Je	kunt	altijd	weer	ergens	in	loondienst	gaan	

8		 Leer	het	smoezenboek	uit	je	hoofd	–	en	gebruik	het	dan	niet	

9		 Laat	je	gerust	één	keer	naaien	

10	 Je	beste	kostenpost	is	een	goede	accountant		 	

11	 Doe	niet	zelf	wat	anderen	goedkoper	kunnen	

12	 Geniet	van	een	kantoor	dat	altijd	open	is		 	

13	 Probeer	BTW-vrijstelling	maar	liever	te	voorkomen	

14	 Maak	ff	die	algemene	leveringsvoorwaarden,	joh		

15	 Doe	niet	te	spastisch	over	het	afstaan	van	rechten	 	

16	 Haal	altijd,	maar	dan	ook	altijd,	de	afgesproken	deadline	 	

17	 Maak	je	niet	afhankelijk	van	één	grote	klant	 	

18	 Spaar	geen	voetbalplaatjes,	maar	bonnetjes	

19	 Besteed	liefde,	tijd	en	zorg	aan	je	offertes		 	

20	 Ken	je	concurrentie	beter	dan	je	broekzak	 	

21	 Voel	je	niet	te	groot	om	een	tijdje	op	houtjes	te	bijten	

22	 Laat	de	SENA's	de	tyfus	krijgen		 	

23	 Geef	alleen	relatiegeschenken	die	wel	een	goede	indruk	maken	

24	 Geniet	als	inhuurkracht	van	die	politieke	spelletjes	



6	
	

25	 Zorg	dat	je	nooit	in	de	folder	van	de	Aldi	komt		

26	 Een	dure	auto	is	inderdáád	een	statement	 	

27	 Vergeet	niet	dat	je	bestaande	klanten	je	maakten		

28	 Besteed	niet	te	weinig	tijd	aan	je	bedrijfsnaam	

29	 Wees	nooit	goedkoper	dan	de	loodgieter	 	

30	 Voorkom	nou	maar	wél	dat	ene	faillissement		

31	 Ga	creatief	om	met	je	uurtarief			

32	 Ga	liever	werken	dan	netwerken		

33	 Bid	gerust,	maar	het	komt	nooit	in	de	plaats	van	je	best	doen	

34	 Vraag	de	tandarts	een	of	hij	een	gratis	proefopdracht	wil	doen	

35	 Bepaal	exact	wat	je	in	de	toekomst	wilt	bereiken	

36	 Wees	niet	bang	voor	IRL'etjes,	maar	wel	selectief	 	

37	 Voorkom	klachten	en	zo	niet:	los	ze	meteen	goed	op	

38	 Onderhandel	met	het	gevoel	van	een	volle	orderportefeuille	

39	 Wees	geen	ijzeren	Hein	in	een	wereld	vol	gummiballen		

40	 Schrijf	een	boek	als	je	serieus	genomen	wilt	worden	

41	 Beschouw	een	nieuwe	klant	als	een	nieuwe	vriend(in)	

42	 If	they	pay	peanuts...	go	elsewhere	 	

43	 Pak	gewoon	die	bijtelling	als	je	wel	privé	rijdt	in	je	zakenauto	

44	 Principes	heb	je	om	flexibel	mee	om	te	gaan	

45	 Laat	je	klanten	voor	je	werken	

46	 Blijf	(vooral	in	gezelschap)	van	de	drank	af	 	

47	 Wees	zzp'er	uit	overtuiging,	ook	als	je	dat	niet	bent	 	

48	 Flikker	buiten	die	klant!		

49	 Weet	precies	met	wie	je	praat	

50	 Haal	die	reclame	die	uit	je	oren	groeit	toch	maar	weg...		

51	 Verhuis	de	helft	van	het	jaar	(plus	één	dag)	naar	Turkije	

52	 Gedraag	je	als	een	merk	–	want	dat	ben	je...	



7	
	

53	 Bespaar	niet	op	een	Mac	Book	Pro	(ofzo)	 	

54	 Verkoop	de	toko	als	het	aanbod	oké	is		

55	 Begin	het	nieuwe	jaar	met	een	stapel	facturen		

56	 Besteed	blijvend	tijd	aan	je	website	(of	begin	er	niet	aan)	

57	 Twitter,	twitter	en...	twitter	

58	 Verwar	gezelligheid	niet	met	omzet		

59	 Hou	wel	een	beetje	je	lol-level	in	de	gaten		 	

60	 Schuif	door	wat	je	door	kunt	schuiven	

61	 Schop	die	gast	van	de	AOV	de	deur	uit		

62	 Scheid	wanbetalers	van	trage	betalers	–	en	pak	ze!	 	

63	 Onderschat	nooit	de	tijd	die	rotklusjes	kosten		

64	 Leer	het	adressenbestand	van	je	laatste	baas	uit	je	hoofd	

65	 Kijk	regelmatig	kritisch	in	de	spiegel	of	die	gast	je	nog	bevalt	

66	 Gooi	desnoods	de	bizar	hoge	offerte	eens	in	de	strijd	

67	 Het	gaat	om	gunnen,	gunnen	en...	gunnen	 	 	 	



8	
	

Inleiding	

	

Ergens	in	het	najaar	van	1999	reed	ik	in	mijn	zwarte	Alfa	Romeo	146	

(van	de	zaak)	van	de	redactie	van	het	kappersweekblad	Panorama	(in	

Haarlem)	naar	huis	(in	Lemmer)	en	gedurende	die	124,9	kilometer	

dacht	ik:	krijg	toch	allemaal	de	kolere,	ik	ga	voor	mezelf	beginnen!	

Minder	in	de	auto,	geen	gezeik	meer	van	werk	mijdende	'collega's',	

niet	meer	die	eeuwige	vergaderingen,	af	van	de	politieke	spelletjes	en	

–	last	but	not	least	–	veel	meer	vrijheid	en	veel	meer	geld.		

	

Die	gedachte	kwam	niet	zomaar	op.	Op	de	redactie	van	Panorama	had	

de	redactionele	leiding,	waarvan	ik	een	onderdeeltje	was,	tussen	de	

vorige	en	de	nieuwe	hoofdredacteur	niet	alleen	vrienden	gemaakt.	En	

waar	de	nieuw	verworven	vijandjes	geen	tijd	en	energie	hadden	om	

lekker	veel	verhalen	voor	het	blad	te	tikken	(waarvoor	ze	wel	

vorstelijk	betaald	werden),	vonden	ze	wel	alle	tijd	om	een	'zwartboek'	

op	te	stellen	waarmee	de	nieuwe	hoofdredacteur	Frank	Hitzert	

voldoende	munitie	had	om	mij	(en	een	enkel	ander	collega-staflid)	een	

schop	in	de	lendenen	te	geven.	Dachten	ze.	Maar	wij	waren	niet	zo	

dom	om	ons	te	gaan	verweren	tegen	een	document	waarin	vast	wel	

ook	dingen	zouden	staan	die	wél	waar	waren,	dus	we	weigerden	het	

zelfs	maar	te	lezen.	En	Hitzert	had	geen	zin	om	in	zijn	eerste	

werkweek	oorlog	te	schoppen	met	de	mannen	die	hem	hadden	

aanbevolen	bij	de	directie	als	nieuwe	hoofdredacteur	en	aan	wie	hij	

zijn	vlucht	voorwaarts	van	de	Goudsche	Courant	naar	een	toen	nog	

best	groot	mannenweekblad	ook	een	beetje	te	danken	had.	Eén	

conclusie	trok	ik	toen	wel:	ik	ging	niet	lang	meer	met	die	ratten	op	



9	
	

dezelfde	loonlijst	staan.	Tot	zover	de	negatieve	motivatie	om	–	zoals	

dat	tegenwoordig	heet	–	zzp'er	te	worden.	

	

De	positieve	zat	al	langer	in	mijn	hoofd.	Ik	had	in	acht	jaar	bij	de	

krantenuitgever	Sijthoff	Pers,	anderhalf	jaar	bij	het	clubblad	van	de	

BOVAG	en	acht	jaar	bij	het	weekblad	Panorama	van	mezelf,	de	tijd	en	

sommige	inspirerende	collega's	heel	veel	geleerd.	En	als	ik	zag	wat	

voor	rekeningen	freelancers	die	veel	minder	konden	dan	ik	durfden	te	

sturen,	dacht	ik	wel	eens:	ik	ben	me	daar	gek,	met	mijn	salaris	van	

rond	de	6000	gulden.	Want	ik	had	een	weeffout	in	mijn	karakter:	

enerzijds	wilde	ik	leiding	geven,	anderzijds	wilde	ik	(een	hinderlijk	

journalistentrekje)	'blijven	schrijven'.	Beide	mocht	en	kon	bij	

Panorama,	maar	bij	elkaar	zorgde	die	ambitie	er	wel	voor	dat	ik	

wekelijks	zeker	zo'n	70	uur	aan	de	slag	was	(en	compensatiedagen	

zijn	voor	losers).	Als	ik	alles	wat	ik	zelf	schreef	omzette	naar	wat	we	

freelancers	betaalden,	was	alleen	mijn	schrijfwerk	al	goed	voor	

facturen	van	veel	meer	dan	6000	gulden	per	maand.	En	dan	zouden,	

als	ik	voor	mezelf	begon,	al	die	chef-uren	(waarvan	sommige	heel	

irritant)	vrij	vallen	voor	leuke	dingen.	Leuke	werkdingen,	maar	dan	

betaald.	Of	leuke	gezinsdingen,	ook	wel	eens	aardig	met	twee	

opgroeiende	jongens	in	huis.	Hoe	dan	ook:	veel	meer	keuzevrijheid	in	

hoe	ik	mijn	tijd	ging	besteden	en	onder	welke	voorwaarden.		

	

En	zo	is	het	gekomen.	Ik	vertrok	met	een	jaarcontract	van	110.000	

gulden	aan	opdrachten	uit	loondienst	en	richtte	een	BV	op.	Hoewel	ik	

nadien	nog	diverse	keren	in	loondienst	ging	omdat	dat	nou	eenmaal	

moest	bij	die	jobs,	ben	ik	vanaf	1	december	1999	altijd	in	hart	en	

nieren	een	zzp'er	geweest	en	gebleven.	Ik	handel	in	gesproken	en	
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geschreven	woorden	en	begeleid	af	en	toe	processen	en	mensen		bij	

het	maken	van	mediaproducten.	Da's	goeie	business.	

	

Doordat	ik	tussendoor	nog	een	paar	keer	hoofdredacteur	was,	van	

Metro,	Management	Team	en	HP/De	Tijd,	heb	ik	beide	kanten	beleefd:	

die	van	de	zzp'er	en	die	van	de	opdrachtgever.	Dat	zul	je	bij	het	lezen	

van	'Nooit	meer	loonslaaf'	merken.	Wat	ik	niet	pretendeer:	dat	je	na	

lezing	exact	op	de	hoogte	bent	van	alle	belasting-,	boekhoud-	en	

verzekeringsregels.	Dat	laat	ik	aan	de	Tijs	van	den	Boomen	van	deze	

wereld	over.	Wat	ik	wel	pretendeer:	dat	je	in	de	praktijk	van	alledag	

de	fouten	die	ik	heb	gemaakt	en	gezien	niet	maakt	en	dat	je	wat	

handige	tips	onderweg	opraapt.	Daardoor	ga	je	tijd	winnen	en	dat	is	

lekker.	Want	tijd	is	geld.	Of	tijd	is	genot.	En	als	je	af	en	toe	een	glimlach	

om	je	lippen	krijgt	bij	het	lezen	van	'Nooit	meer	loonslaaf':	helemaal	

goed!	Uiteindelijk	is	namelijk	dat	waar	het	om	draait	in	ieders	leven:	's	

ochtends	vrolijk	opstaan,	's	avonds	weer	vrolijk	naar	bed	en	

tussendoor	zoveel	mogelijk	genieten.	

	

Jan	Dijkgraaf	
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1 Bezuinig	nooit	op	je	visitekaartjes	

	

Als	potentiële	opdrachtgever	mij	zoeken,	vinden	ze	me	wel.	Ik	heet	

@jndkgrf	op	Twitter.	En	jan@jandijkgraaf.nl	als	mailadres,	da's	ook	

logisch,	hè?	Net	als	de	website	jandijkgraaf.nl.	Dat	mobiele	nummer	

van	me	(06-50208103)	ben	ik	zuinig	op,	want	ik	heb	een	hekel	aan	

onbekende	nummers	die	me	bellen.	En	over	dat	boerderijtje	in	

Eesterga,	een	buurtschap	met	zeventien	huizen	in	de	buurt	van	

Lemmer,	heb	ik	ook	zo	veel	op	internet	gegooid,	dat	Google	er	ook	wel	

raad	mee	weet.	Dus	als	iemand	mijn	visitekaartje	vraagt,	geef	ik	nul	op	

het	rekwest.	

	

Ik	doe	niet	aan	visitekaartjes.	Feitelijk	ben	ik	te	lui	(of	te	gierig)	om	

een	grafisch	ontwerper	in	te	schakelen	die	een	huisstijl	voor	me	

ontwikkelt,	waarvan	visitekaartjes	deel	uitmaken	en	om	dat	dan	te	

laten	drukken	bij	een	goeie	drukkerij.	Stom	hè?	Maar	ik	waag	het	er	

op.	Ik	werk	in	een	tak	van	sport	die	met	nogal	wat	publiciteit	gepaard	

gaat	en	ik	ben	geen	grijze	muis,	zullen	we	maar	zeggen,	dus	mijn	

potentiële	opdrachtgevers	kennen	me	wel	of	vinden	me	wel.	Of:	ik	

hen,	want	regelmatig	weten	ze	nog	niet	welk	briljant	idee	ik	voor	ze	

kan	uitvoeren	en	dan	moet	je	ze	zelf	even	opzoeken.	Daardoor	heb	ik	

nooit	te	klagen	gehad	over	te	weinig	werk	en	is	er	dus	nooit	de	

noodzaak	geweest	om	met	visitekaartjes	te	strooien.	

	

Als	potentieel	opdrachtgever	vroeg	ik	natuurlijk	wel	altijd	naar	

visitekaartjes.	Omdat	ze	iets,	nee:	veel,	zeggen	over	de	persoon	

tegenover	je.	Professional	of	amateur?	Zuinig	of	een	spender?	
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Titelstrooier	of	normaal	mens?	Creatief	of	saai?	Slordig	of	netjes?	

Megalomaan	of	met	beide	beentjes	op	de	grond?	En	oh	ja,	mailadres	

en	telefoonnummer	van	die	gast	(m/v),	da's	ook	wel	handig.	

	

Vervolgens	stop	ik	dat	visitekaartje	overigens	'ergens'.	De	kans	dat	ik	

het	thuis	meteen	ga	invoeren	in	een	database	is	ongeveer	nihil	en	de	

kans	dat	ik	het	thuis	tussen	de	andere	visitekaartjes	zet	die	ik	in	de	

loop	der	decennia	heb	verzameld	al	iets	groter.	Maar	wat	ik	er	echt	

mee	zou	moeten	doen,	doe	ik	natuurlijk	niet.	Wat?	Het	06-nummer	en	

mailadres	in	het	geheugen	van	mijn	mobiele	telefoon	zetten	en	

followen	op	Twitter,	niet	te	vergeten.	Dat	is	namelijk	de	enige	manier	

waarop	ik	het	bij	me	heb	als	ik	het	misschien	eens	een	keertje	nodig	

heb.	Ofwel:	visitekaartjes	hebben	wat	mij	betreft	hun	langste	tijd	wel	

gehad.	Ik	prefereer,	als	ik	per	se	wil	dat	iemand	mij	kan	bereiken,	dus	

als	ik	iemand	ontmoet	in	wie	ik	potentiële	handel	zie,	zeg	ik:	“Wat	is	je	

mobiele	nummer?”.	Dan	bel	ik	dat	nummer	en	zeg:	“Zo,	nu	heb	jij	het	

mijne	ook...”	en	dan	sla	ik	het	nummer	van	de	ander	op	in	mijn	

telefoongeheugen	(die	ik	natuurlijk	regelmatig	synch	met	mijn	

MacBook	Air	–	want	ik	zal	niet	de	eerste	zijn	die	zijn	mobieltje	in	de	

wc	laat	vallen).	

	

Maar	goed.	Wil	je	desalniettemin	graag	visitekaartjes	laten	drukken?	

Omdat	je	dan	écht	'een	bedrijf	bent'.	Of	omdat	je	nu	eenmaal	

werkzaam	bent	in	een	tak	van	sport	waarin	het	ruilen	van	

visitekaartjes	nog	usance	is.	Of	omdat	je	het	gewoon	leuk	vindt.	Be	my	

guest!	De	drukkerijen	kunnen	nog	wel	wat	werk	gebruiken,	dus	ik	zal	

je	niet	tegenhouden.	Maar	één	ding,	makker	(m/v):	wees	wel	een	

professional!		
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Ga	alleen	zelf	zitten	fröbelen	als	je	echt,	erkend,	door	anderen	die	over	

budgetten	gaan	dus,	creatief	bent.	En	zo	niet:	huur	voor	een	paar	

honderd	euro	iemand	in	die	wel	kan	ontwerpen.	En	ga	naar	een	goede	

drukker.	En	dus	niet	naar	de	papierboeren	die	je	gratis	visitekaartjes	

geven.	Gratis	bestaat	namelijk	niet,	want	in	ruil	voor	je	250	of	500	

kartonnetjes	accepteer	je	reclame	van	de	papierboer	op	de	achterzijde	

van	je	visitekaartje.	En	daar	is	één	woord	voor.	Van	vier	letters.	Sneu.	
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2 Zet	wat	je	het	beste	kunt	op	de	achterkant	
van	een	bierviltje	

	

Ik	mag	nogal	snel	iemand	een	narcist	noemen.	En	dat	schijnt	niet	goed	

over	te	komen.	Dus	dan	formuleer	ik	het	voor	de	goede	lieve	vrede	

maar	anders.	Zo:	veel	mensen	beschouwen	zichzelf	als	het	centrum	

van	het	universum.		Geloof	me:	zzp'ers	vormen	daarop	geen	

uitzondering.	Het	gevolg	daarvan	kan	zijn	(ik	zeg	niet:	is	–	ik	kijk	wel	

uit)	dat	je	denkt	dat	het	product	dat	of	de	dienst	die	jij	het	universum	

cq.	je	klanten	te	bieden	hebt	heel	erg	extrabijzonderspeciaal	is.	Je	

repareert	bijvoorbeeld	brommers.	Of	je	schrijft	verhalen.	Of	je	houdt	

boek.	Voor	jezelf.	Niet	in	loondienst.		

	

Spannond!	

	

Wat	ik	wil	zeggen:	er	zijn	nogal	wat	zelfstandigen	die	brommers	

repareren.	Die	verhalen	schrijven.	Die	boekhouden.	Dus	jij	mag	dan	

denken	dat	je	het	centrum	van	het	universum	bent,	maar	dat	ben	je	

zelfs	niet	per	definitie	voor	mede-universumbewoners	die	toevallig	

net	een	brommerreparateur,	journalist	of	boekhouder	zoeken.	Die	

weten	helemaal	niet	dat	ze	bij	jou	moeten	zijn.	En	als	ze	je	toch	vinden,	

dan	gaan	ze	je	vergelijken	met	andere	brommerreparateurs,	

journalisten	en	boekhouders	en	daarbij	zal	een	belangrijk	criterium	

zijn:	de	prijs.		

	

Lekker	dan!	
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Maar	stel	nu	eens	dat	je	geen	gewone	brommerreparateur	bent,	maar	

een	brommerreparateur	die	is	gespecialiseerd	in	oude	Puchjes	(die	

met	die	hoge	sturen	uit	de	jaren	'70	van	de	vorige	eeuw).	Kijk,	dan	

praten	we!	Want	iedereen	die	zo'n	oude	Puch	heeft,	weet	dan	dat	er	in	

heel	Nederland	maar	één	man	is	die	oude	Puchjes	weet	te	

onderhouden	alsof	het	zijn	eigen	kinderen	zijn:	jij!	En	stel	nu	eens	dat	

je	geen	gewone	journalist	bent,	maar	een	journalist	die	is	

gespecialiseerd	in	interviews	met	BN'ers	die	gegarandeerd	leiden	tot	

een	nieuwtje	op	pagina	101	van	Teletekst.	Kijk,	dan	praten	we!	Want	

ieder	medium	dat	de	losse	verkoop	wil	stimuleren	of	pageviews	wil	

scoren	en	zelf	in	het	nieuws	wil	zijn,	zal	bij	het	uitzetten	van	

interviews	weten	bij	wie	ze	moeten	zijn	voor	echt	spraakmakend	

materiaal:	bij	jou!	(En	de	boekhouder	dan?	Hahaha,	wie	is	er	nou	voor	

zijn	lol	boekhouder?)	

	

Enfin,	je	snap	het	punt:	het	gaat	er	niet	om	wat	je	in	het	algemeen	

kunt.	De	Puch-specialist	kan	ook	andere	brommers	repareren	en	de	

topinterviewer	kan	ook	een	biografie	van	een	100-jarig	bedrijf	

schrijven.	Maar	hun	grote	kracht,	dat	wat	ze	beter	kunnen	dan	de	alom	

vertegenwoordigde	concurrentie,	zit	in	de	Puch	en	het	

spraakmakende	interview.	Dus	ze	moeten	zorgen	dat	de	wereld	van	

potentiële	opdrachtgevers	dát	van	ze	weet.	

	

Nu	hebben	narcisten	(pardon:	mensen	die	zichzelf	beschouwen	als	het	

centrum	van	het	universum)	nogal	de	neiging	uit	te	wijden	over	de	

dingen	waar	ze	goed	in	zijn	(over	andere	dingen	ook).	En	dat	moeten	

we	niet	hebben,	want	de	moderne	wereld	is	een	snelle	wereld.	Dus	

daarom	zeg	ik	altijd:	pak	een	bierviltje	(met	een	lege	achterkant)	en	
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schrijf	achterop	dat	bierviltje	dat	wat	je	het	beste	kunt.	Het	mag	

natuurlijk	ook	een	Post-It-velletje	zijn	of	een	Usem-kaartje,	maar	waar	

het	om	gaat:	je	moet	kort	en	krachtig	uitleggen	wat	jij	beter	kunt	dan	

je	concurrentie.	As	simple	as	that!	

	

En	denk	je	in	dit	stadium:	maar	ik	kán	helemaal	niks	beter	dan	mijn	

concurrentie	en	is	die	concurrentie	ook	nog	in	ruime	mate	aanwezig,	

dan	heb	ik	slecht	nieuws	voor	je.	Je	gaat	ze	niet	gemakkelijk	

verdienen.	
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3 Factureer	op	tijd,	maar	niet	te	snel	 	

	

Om	geld	binnen	te	krijgen,	moet	je	rekeningen	sturen.	Of	facturen.	Of	

nota's.	Hoe	je	ze	ook	wilt	noemen.	De	timing	van	het	versturen	van	

nota's	is	geen	onbelangrijk	dingetje.	Qua	BTW	betalen	in	de	eerste	

plaats.	Als	je	maandelijks	BTW	moet	betalen	aan	de	fiscus,	zit	er	voor	

het	moment	waarop	je	BTW	moet	betalen	een	groot	verschil	in	de	

laatste	en	de	eerste	van	de	maand.	Factureer	je	op	de	laatste	van	de	

maand,	dan	betaal	je	meteen	BTW,	factureer	je	op	de	eerste	van	de	

maand,	dan	betaal	je	eind	van	de	maand	BTW.	Iets	om	rekening	mee	te	

houden.	

	

Maar	ook	richting	opdrachtgevers	is	het	belangrijk	wanneer	je	

rekeningen	stuurt.	Niet	te	snel	en	niet	te	langzaam.	Maar	dat	klinkt	

simpeler	dan	het	is.	Eerst	maar	het	‘niet	te	snel’.	Je	hebt	je	werk	

gedaan.	Je	wilt	zo	snel	mogelijk	je	geld	hebben.	Is	het	dan	slim	om	op	

de	dag	dat	je	de	klus	afrondt	meteen	de	rekening	te	sturen?	Beetje	

wanhopig	staat	het	wel,	hè?	Alsof	je	nú	geld	nodig	hebt	omdat	je	

anders	morgen	geen	eten	kan	kopen.	Dat	kan	trouwens	waar	zijn,	

maar	wat	heeft	die	opdrachtgever	daarmee	te	maken?	Als	je	echt	snel	

geld	nodig	hebt,	stuur	dan	niet	meteen	de	rekening,	maar	vraag	(met	

gesproken	woorden)	heel	vriendelijk	of	er	bij	wijze	van	uitzondering	

iets	geregeld	kan	worden.	Dat	kan	namelijk	best	vaak.	

	

Als	je	niet	aan	de	geeuwhonger	ligt,	zeg	ik:	doe	gewoon	lekker	eens	in	

de	maand	je	rekeningen	de	deur	uit.	Of	eens	in	de	week	als	je	er	veel	

verstuurt.	Je	moet	namelijk	niet	te	wanhopig	op	je	opdrachtgevers	
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overkomen,	maar	ook	niet	te	sloom.	Als	jij	een	rekening	pas	na	een	

halfjaar	verstuurt	kan	dat,	afgezien	van	wat	de	fiscus	daarvan	meent	

te	moeten	vinden,	vervelend	zijn	voor	je	opdrachtgever.	Die	was	

misschien	wel	helemaal	vergeten	dat	ie	er	nog	aan	kwam.	Of	die	wordt	

door	zijn	baas	gedwongen	strak	op	de	facturen	te	zitten.	Net	als	bij	

medewerkers	in	loondienst	met	declaraties.	Weet	je	nog?	Dat	je	

binnen	drie	maanden	móest	declareren	en	dat	anders	je	naar	je	centen	

kon	fluiten.	Dat	had	maar	één	echte	reden:	de	controleerbaarheid.	Het	

is	makkelijker	te	checken	wat	je	vorige	week	deed,	dan	vorig	jaar.	

Maar	hoe	dan	ook:	als	jij	een	rekening	pas	na	een	halfjaar	opstuurt,	is	

er	(ook	in	jouw	ogen)	geen	enkele	urgentie	voor	de	ontvanger	om	een	

beetje	rap	te	betalen.	Die	kan	dan	denken:	wacht	ik	ook	maar	een	

jaartje.	De	BTW	heb	je	dan	overigens	al	afgedragen...	

	

Het	moment	van	versturen	van	rekeningen	zegt	nog	niets	over	het	

moment	van	geld	ontvangen.	Terwijl	je	meer	hebt	aan	geld	op	je	

rekening	dan	een	vordering	in	je	boekhouding,	qua	boterhammen	

kopen.	Opdrachtgevers	hebben	er	in	tijden	van	economische	

tegenwind	én	wanneer	ze	arrogant	groot	zijn	een	handje	van	hun	

eigen	betalingstermijnen	te	hanteren.	Wat	jouw	

leveringsvoorwaarden	ook	zeggen.	Wordt	er	binnen	30	dagen	betaald,	

dan	ben	je	spekkoper.	Duurt	het	60	dagen,	dan	wordt	het	al	irritant.	

Maar	geloof	me:	er	zijn	gerenommeerde	bedrijven	die	rustig	90	dagen	

wachten	met	storten,	wat	de	wet	daar	ook	van	vindt.	Ondertussen	

wacht	jij	op	je	centen.	Vooral	als	je	begint	of	als	je	niet	al	te	veel	omzet	

een	vervelende	kant	van	het	zzp'en.	En	het	enige	wat	je	zelf	kunt	doen:	

tijdig,	maar	niet	te	snel,	je	rekening	op	de	post	doen	(nog	liever:	als	

PDF	mailen,	want	er	zijn	echt	nog	sneuneuzen	van	opdrachtgevers	die	
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beweren	dat	de	bezorgers	van	TNT	hun	brievenbus	niet	weten	te	

vinden...)	
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4 Noem	jezelf	alles...	maar	géén	zzp'er	

	

Als	je	niet	bevestigd	wilt	zien	dat	je	dom	bent,	zeg	je	dan	dat	je	

profvoetballer	bij	BV	Emmen	bent?	Als	je	niet	bevestigd	wilt	zien	dat	

je	een	golddigger	bent,	zeg	je	dan	dat	je	Yolanthe	Sneijder	Cabau	van	

Kasbergen	heet?	Als	je	niet	bevestigd	wilt	zien	dat	je	een	watje	bent,	

zeg	je	dan	dat	je	een	gevoelige	man	bent?	Driewerf	nee.	En	toch	zegt	

menig	zzp'er	dat	hij	zzp'er	is.	En	op	LinkedIn:	‘independent	

professional’.	

	

Geloof	me:	niet	doen.	Aan	de	term	zzp'er	kleeft	niet	alleen	de	geur	van	

de	succesvolle	goudvink	die	jij	en	ik	zijn	of	worden.	Nee,	zzp'ers	zijn	

mensen	die	er	bij	een	reorganisatie	eindelijk	uit	zijn	gewerkt,	die	zich	

daarna	wezenloos	hebben	gesolliciteerd,	die	een	hele	hoge	stapel	'Tot	

mijn	grote	spijt'-brieven	hebben	verzameld,	die	een	jaar	in	de	WW	

hebben	rondgehangen	en	die	toen	uit	arren	moede	op	een	slechte	dag	

maar	besloten	om	de	bus	naar	de	Kamer	van	Koophandel	te	nemen	

om	voor	zichzelf	te	beginnen.	En	die	sindsdien	het	geluk	hebben	dat	

hun	partner	de	hypotheek	kan	betalen,	want	zelf	leiden	ze	een	bestaan	

waarin	ze	meer	vrije	tijd	'genieten'	dan	ze	lief	is.	In	één	woord:	

sneuneuzen.	

	

Nu	is	het	helemaal	niet	erg	dat	er	huisvrouwen	en	-mannen	bestaan	

die	er	een	beetje	bijbeunen,	integendeel	zelfs,	maar	de	vraag	is:	wil	jij	

met	die	types	geassocieerd	worden?	Want	moet	je	eens	opletten	wie	

zich	vol	'trots'	zzp'er	noemen:	juist	die	part-part-parttime	

zelfstandigen	over	wie	ik	het	heb.	En	die	zijn,	zacht	gezegd,	geen	
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lekker	visitekaartje	voor	de	hele	zzp-soort.	En	wie	noemen	zich	geen	

zzp'ers?	Zij	die	het	gemaakt	hebben	of	aan	het	maken	zijn.	Dus	kies	

maar...	

	

De	vraag	is,	als	je	jezelf	geen	zzp'er	noemt,	wat	dan	wel?	

	

Nou,	wat	dacht	je	van	(hoogste	doel!)	je	naam?	“Ruud	Gullit.”	

“Beatrix.”	Of	je	pseudoniem?	“Pritt.”	“Henk	van	Dorp.”	Voor	de	oudjes:	

Pritt	is	de	baas	van	het	weblog	GeenStijl,	het	weblog	GeenStijl	is	iets	

met	geinige	stukkies	soms	ten	koste	van	mensen	op	internet.	Voor	de	

jonkies:	Henk	van	Dorp	is	Henk	Bongaarts,	de	man	die	jarenlang	met	

Frits	Barend	(die	de	vader	is	van	Barbara	Barend)	een	dagelijkse	en	

qua	niveau	nooit	meer	geëvenaarde	talkshow	maakte	op	RTL.	Snap	je?	

Het	zou	nooit	in	een	Ruud	Gullit,	een	koning	Beatrix,	een	Pritt	of	een	

Henk	van	Dorp	opkomen	om	zich	voor	te	stellen	met	“Ik	ben	zzp'er”	–	

gesteld	dat	ze	het	zouden	zijn.	

	

Nu	zijn	jij	en	ik	(en	jij	helemaal)	iets	minder	bekend	dan	die	

voetbalgast	en	die	tante	uit	het	paleis,	dus	of	wij	het	met	onze	naam	

alleen	redden,	waag	ik	te	betwijfelen.	Maar	dat	hindert	niet,	want	als	

het	goed	is,	hadden	wij	wel	dat	bierviltje	van	twee	hoofdstukken	

geleden	ingevuld.	En	daarop	stond	wat	wij	als	beste	van	de	hele	

wereld	kunnen	en	dus	wat	wij	zijn.	Puch-deskundige	en	

meesterinterviewer,	weet	je	nog?	Zet	daar	je	naam	nog	even	voor	of	

achter,	vul	het	desnoods	aan	met	een	iets	generieker	

'brommerreparateur'	respectievelijk	'journalist'	en	je	hebt	de	sneue	

naam	'zzp'er'	vermeden.	
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En	weet	je	waarom	ook?	Omdat	'zonder	personeel'	voor	een	

potentiële	opdrachtgever	ook	betekent:	als	die	ziek	wordt,	heb	ík	een	

probleem.	Weet	zo'n	klussenschuiver	veel	dat	jij	een	netwerk	van	

achtervangcollega's	hebt	voor	het	geval	je	een	tijdje	uitvalt?	Dus	met	

'zzp'er'	maak	je	ook	nog	eens	geheel	onnodig	slapende	honden	

wakker.	
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5 Blijf	in	onderhoud	bij	de	merkdealer		

	

Ooit	een	knappe,	niet	te	oude	auto	gehad?	En	als	dat	ding	onderhoud	

nodig	had,	bracht	je	'm	dan	naar	de	merkdealer	of	naar	de	

spreekwoordelijke	Beun	de	Haas	(om	een	paar	centen	te	besparen)?	

Ik	wed	dat	je	–	als	de	financiën	het	toelieten	–	altijd	koos	voor	de	

merkdealer.	Kwestie	van	gezond	verstand	én	(we	blijven	

Nederlanders)	risicomijdend	gedrag.	En	als	je	niet	naar	de	merkdealer	

ging	maar	naar	een	ander	bedrijf,	dan	was	het	bijvoorbeeld	een	garage	

in	je	eigen	woonomgeving.	Omdat	je	dacht	dat	die	je	niet	zo	belazeren.	

Of	gewoon	omdat	je	de	mensen	kende.	Toch?	

	

En	weet	je	wat	nou	zo	gek	is?	Zodra	we	zzp'er	zijn	geworden,	schiet	

dat	onderhoud	aan	onszelf	er	helemaal	bij	in.	We	hebben	ooit	keurig	

dat	MBO-,	HBO-	of	universitaire	papiertje	gehaald	en	daarna	geloofden	

we	het	wel,	qua	wijzer	worden	en	bijblijven	(het	onderhoud	aan	de	

werkende	mens,	zeg	maar).	Toen	je	(wellicht)	in	loondienst	was,	kreeg	

je	van	bedrijfswege	nog	wel	eens	een	training	of	een	opleiding	of	een	

cursus	of		een	workshop	of	een	seminar	of	een	paintballmiddag	

(geintje)	voor	je	kiezen,	maar	nu	je	zelf	de	factuur	moet	tekenen	(en	

overmaken),	is	het	andere	koek.	Nu	kijk	je	wel	uit.	Want	je	bent	niet	

alleen	het	geld	kwijt	aan	die	'bijscholing',	nee,	je	loopt	dan	ook	nog	een	

of	meer	dagen	keihard	omzet	mis.	

	

Toch	lijkt	het	mij	zinnig	om	jezelf	constant	te	blijven	bijscholen.	

Onderhoud	is	namelijk	nodig	en	werkzaken	veranderen	tegenwoordig	

met	snelheden	die	voor	de	gemiddelde	veertiger,	laat	staan	vijftiger,	
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amper	bij	te	houden	zijn.	Wat	echter	wel	belangrijk	is:	doe	het	goede	

en	doe	het	op	de	goede	plek.	Nu	kun	je	natuurlijk	dagen	op	internet	

gaan	zoeken	naar	wat	dat	voor	jou	is,	maar	dat	is	niet	effectief	en	

evenmin	efficiënt.	Want?	Want	weet	je	wat	crowdsourcen	is?	De	

massa	als	bron	gebruiken,	ja,	letterlijk	dan.	Op	iets	kleinere	schaal:	

vraag	niet	alleen	jezelf,	maar	vooral	mensen	in	je	omgeving	(klanten,	

collega's)	wat	nuttig	is	voor	jou	en	waar	je	het	kunt	halen.	En	dan	ga	je	

het	gewoon	doen.	En	geloof	me:	de	merkdealer	is	duurder,	maar	de	

merkdealer	is	misschien	ook	wel	gewoon	beter	dan	Beun	de	Haas.	Dus	

een	cursus	creatief	schrijven	van	twintig	avonden	voor	200	euro	bij	

Schrijverscollectief	Het	Gortdroge	Pennetje?	Tja...	

	

Naast	gewone	bijscholing	in	de	vorm	van	cursussen	(met	een	diploma	

of	certificaat	enzo)	en	trainingen	is	het	tegenwoordig	helemaal	hot	om	

'coaching'	in	te	schakelen.	Waarbij	aangetekend	moet	worden	dat	de	

snelst	groeiende	groep	zzp'ers	uitgerekend	is:	coaches.	Niks	mis	met	

één-op-één-coaching	(sterker:	ik	geef	het	zelf	ook),	maar	hier	is	het	

nog	moeilijker	om	kaf	van	koren	te	scheiden.	Criteria	die	je	zou	

kunnen	aanhouden:	bewezen	eigen	successen,	indruk	tijdens	een	

kennismakingsgesprek,	presentatie	en	last	but	not	least:	het	

taalgebruik.	Zelf	ben	ik	nogal	van	de	oneliners	die	mensen	in	één	keer	

begrijpen	(daar	moet	je	van	houden	en	tegen	kunnen),	maar	het	barst	

ook	van	de	coaches	die	kilometers	boven	de	aarde	lijken	te	zweven	en	

die	in	elke	zin	je	naam	zeggen	en	die	je	ook	nog	dolgraag	willen	

aanraken.	Dat	lijkt	me	voor	een	boekhouder	niet	de	ideale	coach,	zeg	

maar.	Een	aangezien	je	voor	een	coach	fors	in	de	buidel	moet	tasten,	is	

enig	reinigend	vermogen	op	je	selectieklier	wel	nuttig.	Trouwens:	
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tijdens	een	biertje	met	succesvolle	collega's	kun	je	ook	héél	veel	

(bij)leren...	
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6 Zorg	voor	een	spaarpot	die	zeker	een	
halfjaar	mee	kan	

	

Als	je	begint	als	zzp'er	zijn	er	op	financieel	gebied	twee	dingetjes.	Een:	

je	zit	nog	niet	vol	met	werk.	Twee:	niemand	betaalt	vooruit.	Om	die	

twee	redenen	heb	je	dus	een	financiële	buffer	nodig	om	een	tijdje	te	

overleven	en,	let	nu	op:	desnoods	zonder	dat	klanten	één	euro	op	je	

rekening	storten!	Ik	zeg:	doe	maar	genoeg	om	een	halfjaar	te	kunnen	

leven	en	de	deurwaarders	van	je	stoep	te	houden.	

	

Dingetje	één:	je	zit	nog	niet	vol	met	werk.	Hoe	je	het	ook	wendt	of	

keert:	de	meeste	beginnende	zzp'ers	hebben	nieuwe	klanten	nodig	én	

zijn	niet	zo	heel	goed	in	het	binnenhalen	van	klanten	(en	dan	heb	ik	

het	over	betalende	klanten,	mensen	die	dingen	gratis	willen	laten	

doen	zijn	er	in	overvloed).	Dat	betekent	dat	je	tijd	moet	investeren	in	

het	binnenhalen	van	klanten	én	in	het	leren	binnenhalen	van	klanten,	

dus	da's	nog	extra	tijd	in	vergelijking	met	de	meer	ervaren	rot.	Geloof	

me:	een	dag	per	week	is	in	het	begin	niks.	En	op	die	dag	doe	je	dus	

geen	andere	dingen	waarvoor	je	rekeningen	kunt	sturen.	Gevolg:	

minder	omzet	dan	goed	voor	je	bankrekening	is.	

	

Dingetje	twee:	niemand	betaalt	vooruit.	Als	je	eenmaal	klanten	hebt,	

ga	je	in	veel	gevallen	eerst	werken	en	stuur	je	pas	daarna	een	factuur.	

Doe	je	dat	binnen	vier	weken	na	afronding	van	de	klus	(of	gewoon	

omdat	dat	bij	een	langlopend	project	is	afgesproken	qua	gestage	

geldstroom),	dan	duurt	het	weer	een	tijdje	(of	een	tijd)	voor	het	geld	

ook	daadwerkelijk	naar	je	wordt	overgemaakt.	Dus	je	verzamelt	in	het	
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begin	van	je	zzp-leven	vooral	vorderingen	op	je	klanten	en	daar	heb	je	

vandaag,	cashflowgewijs	gezien,	geen	zak	aan.	

	

Dus?	Dus	word	je,	als	je	geen	behoorlijke	buffer	hebt	(of	een	partner	

die	al	dan	niet	tijdelijk	alles	kan	en	wil	betalen	in	jullie	

samenlevingsbedrijf),	nerveus	van	wat	er	gebeurt	op	je	bankrekening.	

Je	uitgaven	gaan	namelijk	gewoon	door.	Je	moet	wonen,	eten,	drinken,	

telefoneren,	internetten,	kortom:	leven	–	en	da's	een	dure	hobby.	Gaat	

er	wel	geld	uit	(met	bakken,	blijkt	dan),	maar	komt	er	niks	binnen,	dan	

merk	je:	da's	niet	goed	voor	je	hart.	En	geloof	me	(of	niet,	eigen	

verantwoordelijkheid):	opdrachtgevers	rúiken	dat	en	het	kan	je	

serieus	geld	kosten	bij	onderhandelingen.	Omdat	je	te	eager	bent	de	

klus	binnen	te	halen.	Of	misschien	zelfs	wel	te	eerlijk.	Zolang	het	water	

je	niet	aan	de	lippen	staat:	nooit	je	opdrachtgever	of	je	potentiële	

opdrachtgever	lastig	vallen	met	jouw	financiële	sores.	

	

Het	fijne	van	het	aanleggen	van	een	buffer:	als	je	winkel	eenmaal	

begint	te	draaien,	kun	je	de	zak	met	geld	die	je	in	de	begintijd	hebt	

aangesproken	weer	vullen.	En	dat	moet	je	ook	doen,	want	elke	zzp'er	

loopt	wel	ergens	in	zijn	'loopbaan'	door	eigen	schuld	of	door	'de	

economie'	tegen	een	magere	periode	aan.	En	in	die	periode	kan	die	

buffer	uit	het	begin	andermaal	worden	aangesproken.	Onze	opa's	en	

oma's	noemden	een	buffer	dan	ook	niet	voor	niets:	een	appeltje	voor	

de	dorst.	Dat	is	dan	ook	precies	wat	het	is:	een	spaartpot.	Vet	op	de	

botten	voor	perioden	dat	het	spek	even	op	is.	
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7 Je	kunt	altijd	weer	ergens	in	loondienst	
gaan	

	

Zoals	successen	vele	vaders	hebben,	hebben	ook	citaten	die	de	wereld	

rond	gaan	vele	bedenkers.	Een	beroemde	is	“It's	better	to	have	tried	

and	failed	than	to	have	failed	to	try”.	Ik	neem	aan	dat	je	Engels	goed	

genoeg	is	om	'm	te	begrijpen.	Indien	niet:	je	kunt	beter	spijt	hebben	

van	iets	wat	je	hebt	geprobeerd	en	dat	is	mislukt	dan	dat	je	het	niet	

hebt	geprobeerd.		

	

Zo	zit	het	met	voor	jezelf	werken	ook.	Je	kunt	wel	denken	dat	je	het	

kunt,	maar	misschien	blijkt	het	in	de	praktijk	wel	zwaar	tegen	te	

vallen.		

	

Vlieg	je	bijvoorbeeld	tegen	de	muur	op	van	ellende	van	het	in	je	eentje	

vergaderen.	Kom	je	je	bed	niet	voor	de	middag	uit	en	douche	je	niet	

voor	zessen,	omdat	het	toch	allemaal	niet	per	se	hoeft	vandaag.	Zit	je	

de	hele	dag	alleen	maar	op	internet	rond	te	klooien	–	kijken	of	

Marktplaats	nog	klompjes	goud	voor	je	verborgen	heeft.	Kun	je	jezelf	

helemaal	niet	verkopen	en	is	een	ander	niet	bereid	het	voor	je	te	doen.	

Lever	je	een	product	waar	helemaal	geen	vraag	naar	is.	Stort	je	markt	

compleet	in	wegens	voortschrijdende	techniek.	Staat	je	partner	er	niet	

achter	dat	je	's	avonds	na	17.01	uur	nog	zit	te	werken,	terwijl	het	dan	

family-time	hoort	te	zijn.	Heb	je	hoogoplopende	ruzie	omdat	je	tijdens	

de	vakantie	constant	je	mail	zit	te	checken	op	je	iPhone.	Kun	je	niet	

tegen	de	onzekerheid	van	wisselende	inkomsten.	Maak	je	je	druk	over	

je	pensioen.	Denk	je	dat	iedereen	die	je	op	straat	tegenkomt	denkt	dat	
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je	een	sneue	bijstandtrekker	bent.	Wil	je	wel	mailen,	maar	weet	je	

helemaal	niet	met	wie.	Gaat	de	telefoon	nooit	over.	Word	je	

stiknerveus	van	die	blauwe	enveloppen	waarvan	er	een	paar	per	week	

op	je	deurmat	vallen.	Of:	heb	je	er	gewoon	geen	zin	meer	in.	

	

Dan	let	niets	je	om	te	stoppen	met	je	eigen	bedoening	en	weer	ergens	

lekker	op	een	loonlijst	te	gaan	staan.	Contractje	voor	36	uur,	ATV'tjes,	

25	vakantiedagen,	keurig	(nou	ja...)	pensioen,	gezellige	kerstborrel	en	

een	kus	van	juffrouw	Jannie	van	de	kantine	op	de	nieuwjaarsreceptie	

en	gaat	het	met	het	bedrijf	financieel	even	wat	minder,	dan	zal	dat	jou	

de	pis	niet	lauw	maken.	

	

Dat	kun	je	dus	doen.	Ik	zou	zeggen:	denk	er	nog	serieus	een	nachtje	of	

wat	over	na,	want	een	(hernieuwd)	bestaan	als	loonslaaf	vereist	een	

menstype	dat	je	wellicht	niet	bent	en	dan	kan	al	die	'zekerheid'	je	ook	

snel	weer	gaan	tegenstaan.	En	dan	dreig	je	een	jojo	te	worden.	Maar	

ben	je	er	eenmaal	zeker	van	dat	je	het	zelfstandig	ondernemerschap	in	

je	eentje	hebt	geprobeerd	en	dat	het	niet	jouw	kopje	thee	is,	ga	dan	

vooral	(weer)	ergens	in	een	kantorenwijk	aansluiten	in	de	rij	voor	de	

prikklok.	Enne...	op	maandag	is	de	kop	er	weer	af,	op	woensdag	is	de	

week	doormidden	en	op	vrijdag	hebben	we	ze	weer	verdiend.	

Ongelooflijke	‘buma’	dat	je	er	bent!	
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8 Leer	het	smoezenboek	uit	je	hoofd	–	en	
gebruik	het	dan	niet	

	

Er	is	weinig	irritanter	dan	weten	dat	je	genaaid	wordt,	maar	het	niet	

kunnen	bewijzen.	Maar	één	ding	is	wel	irritanter:	mensen	die	hun	

afspraken	niet	nakomen	EN	DAARVAN	ANDEREN	DE	SCHULD	GEVEN.	

De	brugwachter	die	de	brug	open	deed,	het	schip	dat	door	de	brug	

wilde,	de	bruggenproducent	die	een	foute	brug	had	gebouwd	

(waardoor	ie	niet	meer	dicht	kon),	de	bruggenplaatser	die	een	moertje	

vergeten	was	aan	te	draaien,	de	automobilist	voor	je	die,	wachtend	

voor	de	brug	een	spijker	uit	zijn	autoraampje	gooide,	waardoor	jíj	–	

toen	je	eindelijk	weer	door	kon	rijden	–	een	lekke	band	opliep,	het	

autobedrijf	dat	laatst	bij	de	grote	beurt	vergeten	was	je	reserveband	

op	te	pompen,	en	zo	voort,	en	zo	verder.	Bottom	line:	je	komt	te	laat	en	

het	lag	alleen	aan	anderen.	Ken	je	dat?	

	

Anyway:	opdrachtgevers	hebben	een	hekel	aan	smoezen.	En	terecht.	

Dus	mocht	het	–	overhoopt	–	een	keer	gebeuren	dat	je	een	afspraak	

met	degene	die	je	factuur	moet	gaan	betalen	een	keer	niet	kan	

nakomen,	ga	daar	dan	niet	omheen	draaien	met	een	of	ander	slap	

verhaal.	Zeg	gewoon	de	waarheid.	Dat	is	helder.	Dat	is	integer.	En	dat	

wordt	heus	wel	een	keer	geaccepteerd.	

	

Stond	daar	'een	keer'?	Ik	bedoel	natuurlijk:	één	(leze:	1)	keer.	

Opdrachtgevers	willen	uiteindelijk	werken	met	mensen	die	hun	

problemen	oplossen	en	niet	met	mensen	die	problemen	opleveren,	

dus	als	je	vaker	dan	eens	je	afspraken	niet	nakomt,	dan	kom	je	bekend	
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te	staan	als	een	'onbetrouwbaar	object'.	En	is	het	heel	gek	dat	dat	

aspect	van	jouw	'merk'	bij	het	uitdelen	van	toekomstige	klussen	wordt	

meegenomen	in	de	afweging?	Het	lijkt	me	niet.	Dus:	kom	je	afspraken	

altijd	na	en	lukt	het	1	(zegge:	één)	keer	niet,	erken	dat	dat	ruiterlijk	

(en	tijdig)	en	biedt	meteen	duidelijkheid	over	wat	dan	wel	gaat	

lukken.	

	

Toch	zeg	ik,	in	de	kop	van	dit	hoofdstuk,	dat	je	het	smoezenboek	wel	

uit	je	hoofd	moet	leren.	Dat	is	niet	om	er	zelf	rijkelijk	uit	te	putten,	

maar	dat	is	omdat	je	zomaar	eens	tegen	een	(potentiële)	

opdrachtgever	kan	aanlopen	die	er	uit	aan	het	citeren	is.	En	dan	kun	je	

de	signalen	maar	beter	herkennen.	

	

Er	zijn	twee	momenten	waarop	dat	soort	opdrachtgevers	het	meest	

voorkomen:	bij	het	verdelen	van	opdrachten	en	bij	het	betalen	van	de	

rekening.	Het	eerste	komt	omdat	de	meeste	Nederlandse	baasjes	

moeite	hebben	met	simpelweg	'nee'	zeggen.	En	het	tweede	–	veel	

erger	–	is	omdat	ze	of	geen	geld	hebben,	of	werken	in	een	

organisatorische	puinhoop.	“Rekening	niet	ontvangen	(duh...),	

rekening	zoek	geraakt,	morgen	gaan	we	betalen,	nee,	sorry,	vandaag	

gaan	we	betalen,	ik	zag	'm	vandaag	nog	voorbij	komen,	eh,	welke	

rekening	gaat	het	ook	alweer	over..”	Je	kent	het	misschien	wel.	En	het	

zijn	lang	niet	altijd	(soms	denk	je	wel	eens:	juist	niet)	de	kleine	

bedrijven	die	zich	schuldig	maken	aan	zzp'ertje	naaien.	En	dat	moet	

voor	een	zichzelf	respecterende	zzp'er	maar	één	ding	betekenen:	

vluchten	kan	nog	wel.	Doe	dat	dan	ook.	
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9 Laat	je	gerust	één	keer	naaien	

	

Even	voor	de	dames	die	denken:	'We	houden	het	toch	wel	een	béétje	

beschaafd	in	dit	boek,	meneer	Dijkgraaf?'	Ja,	natuurlijk.	Met	'naaien'	

bedoel	ik	uiteraard	niet	wat	(Kees	van)	Koot(en)	en	(Wim	de)	Bie	ooit	

beschreven	als	(onder	veel	meer)	“de	oudste	beweging	der	wereld”,	

maar	het	spreekwoordelijke	'oor	aannaaien'.	Ook	wel	bekend	als:	

belazeren.	

	

Soms	is	het	gewoon	niet	te	voorkomen	dat	je	een	keer	de	sigaar	bent.	

Dat	iemand	niet	betaalt.	Dat	iemand	er	met	jouw	geniale	idee	vandoor	

gaat.	Dat	iemand	je	gebruikt	en	achteraf	nooit	de	intentie	heeft	gehad	

te	betalen.	Dat	iemand	zich	die	spijkerharde	mondelinge	afspraak	

totaal	niet	weet	te	herinneren.	Dat	iemand	je	een	een	megaklus	

belooft,	die	uiteindelijk	niet	meer	is	dan	een	halve	dag	werk.	Dat	

iemand	je	vraagt	mee	te	brainstormen	in	ruil	voor	allerlei	werk	en	dat	

er	nog	geen	euro	werk	je	kant	op	komt.	Dat	iemand	je	vertelt	dat	

iedereen	belangeloos	meewerkt	en	achteraf	jij	de	enige	blijkt	te	zijn	

die	genoegen	nam	met	een	fles	zure	supermarktwijn	en	een	

boekenbon	van	een	twee	tientjes.	Dat	iemand...	

	

Weet	je:	het	kan	allemaal	gebeuren.	Ik	vind	dat	je	altijd	een	gezonde	

portie	achterdocht	mee	moet	nemen	als	je	mensen	nog	niet	goed	kent,	

maar	dat	vertrouwen	wel	de	basis	is	van	het	zaken	doen.	Dus	een	

hand	is	een	hand	en	een	contract	is	een	contract	–	en	in	principe	moet	

dat	genoeg	zijn.	Je	hebt	namelijk	je	mensenkennis	en	je	gezonde	
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verstand	en	op	basis	daarvan	stap	je	niet	in	zeven	sloten	tegelijk	–	als	

dat	fysiek	mogelijk	zou	zijn.		

	

Maar	ik	schreef	niet	voor	niets	'dat	iemand...'.	Het	zijn	nooit	bedrijven	

die	je	belazeren,	maar	altijd	mensen.	Dat	doen	ze	soms	namens	

bedrijven	en	soms	niet	eens	omdat	ze	boeven	en	gauwdieven	zijn,	

maar	gewoon	omdat	ze	bang	zijn	dat	anders	hun	kop	daar	op	het	

hakblok	komt.	Maar	het	maakt	geen	zak	uit	waarom	iemand	je	

belazert.		

	

Het	is	gebeurd,	hervat	je	leven	en	weet	voor	de	rest	van	je	leven	één	

ding:	met	die	'iemand'	werk	ik	nooit,	maar	dan	ook	nóóit	meer	samen.	

Dat	is	namelijk	'iemand'	die	met	het	voorbestaan	van	jouw	bedrijf	

heeft	gespeeld,	die	over	jouw	rug	zichzelf	(op	welke	manier	dan	ook)	

verrijkt	heeft	en	die	het	dus	niet	verdient	dat	je	ooit	nog	één	normaal	

woord	met	hem	wisselt.	Laat	staan:	je	dure	tijd	in	hem/haar	

investeert.	

	

Makkelijker	gezegd	dan	gedaan?	Aha,	dan	ben	je	iemand	die	gelooft	in	

het	spreekwoord	waarin	een	ezel	zich	in	het	gemeen	niet	drie	keer	

stoot	aan	dezelfde	steen.	Dus	dan	ga	je	de	'iemand'	die	jou	genaaid	

heeft	na	de	eerste	naaistreek	nog	een	keer	een	kans	geven.	Want	ieder	

mens	verdient	een	tweede	kans	in	het	leven,	nietwaar?	Nou,	dan	zeg	ik	

je	dit:	de	kans	dat	deze	'iemand'	je	nog	een	keer	belazert,	is	groter	dan	

de	kans	dat	er	ooit	in	Egypte	een	Elfstedentocht	wordt	geschaatst	op	

bevroren	water.	Dus	dan	moet	je	het	zelf	maar	weten.	Die	ene	keer	

genaaid	worden,	moet	je	beschouwen	als	leerschool.	Niet	als	

aanmoediging	om	er	je	hobby	van	te	gaan	maken.	
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10 Je	beste	kostenpost	is	een	goede	
accountant		 	

	

Als	het	gaat	om	uitgaven	aan	zaken	waarmee	je	in	zogenaamde	trendy	

tenten	als	Dauphine	(die	oude	Renault-garage	in	020	waaronder	je	de	

eerste	anderhalf	uur	gratis	kunt	parkeren	–	geniaal	concept)	gezien	

wilt	worden,	zoals	de	iPad18,	de	iPhone24,	het	Moleskine	notitieblok	

en	het	Handboek	voor	de	Keiharde	Manager	(ISBN	9789045311203),	

is	niks	ons	teveel.	Maar	gaat	het	om	uitgaven	aan	voor	de	buitenwacht	

onzichtbare	zaken,	dan	zijn	wij	net	Zeeuwen.	Zuinig	dus.	Op	het	

gierige	af.		

	

Neem	nu	de	accountant.	Suffe	dude	natuurlijk.	Pittig	uurtarief	

desondanks.	Is	dat	nou	wel	nodig?	

	

Nou,	ik	kan	je	zeggen:	de	beste	beslissing	die	je	kunt	nemen	als	zzp'er	

is	om	de	hele	belastingshit	(en	indien	nodig	jaarrekeningenellende)	

uit	te	besteden	aan	een	niet	te	groot	accountantskantoor.	De	financieel	

directeur	in	mijn	BV,	tevens	mijn	echtgenote,	was	voor	ze	P&O'er	

werd	een	soort	van	boekhouder	(hoe	kies	ik	ze	uit,	hè?).	Dat	betekent	

dus	dat	ze	best	zelf	die	hele	fiscusshit	zou	kunnen	doen,	als	ze	er	de	

tijd	voor	en	de	zin	in	had,	dus	wat	lette	ons	destijds	om	daarvoor	te	

kiezen?	Het	scheelde	heel	wat	out	of	pocket-kosten	en	ach,	die	

regeltjes	bijhouden	enzo,	dat	zou	ze	vanzelf	weer	oppakken.	

	

Geloof	je	het	zelf?	Dat	een	eenvrouwsboekhoudfiguur	echt	precies	op	

de	hoogte	kan	blijven	van	wat	qua	financiën	allemaal	moet	van	de	
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fiscus?	En	dat	is	nog	maar	één	kant	van	het	verhaal,	dat	wat	allemaal	

móet	van	de	fiscus.	Minstens	zo	interessant	is	namelijk	wat	allemaal	

mág	van	de	fiscus.	De	mogelijkheden	om,	laten	we	zeggen,	'geld	te	

besparen'.	Ik	weet	zeker	dat	de	(tien?)duizenden	euro's	die	wij	de	

afgelopen	jaren	naar	onze	accountant	overmaakten	meer	dan	

welbesteed	waren.	Enerzijds	omdat	we	nooit	meer	hartzeer	kregen	

van	de	vraag	of	we	het	allemaal	wel	netjes	volgens	de	regels	deden,	

anderzijds	omdat	we	dankzij	de	dames	en	heren	van	het	bedrijf	die	

ons	hielpen	ook	zeker	weten	dat	we	geen	mogelijkheden	om	de	fiscus	

mee	te	laten	betalen	aan	onze	expansie	(geintje)	ongebruikt	hebben	

gelaten.	Een	goede	accountant,	bedoel	ik	maar,	zorgt	voor	een	goede	

nachtrust.	

	

Betekent	dit	nu	dat	ik	er	voor	pleit	om	enkele	keren	per	jaar	een	

schoenendoos	met	bonnetjes	naar	een	accountantskantoor	te	sturen	

en	eens	per	jaar	bij	te	praten	onder	het	genot	van	een	kopje	koffie?	

Eh...	eigenlijk	wel.	Op	dat	accountantskantoor	werken	mensen	die	het	

wel	leuk	vinden	om	met	onze	cijferbrei	bezig	te	zijn,	wij	vinden	er	

geen	zak	aan	en	de	uren	die	het	ons	bespaart	zijn	er	veel	meer	dan	het	

er	hen	kost	(want	het	is	hun	vak).	Dat	wij	voor	die	uren	een	behoorlijk	

tarief	moeten	betalen,	ach...	Dat	heet:	investeren.	
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11 Doe	niet	zelf	wat	anderen	goedkoper	
kunnen	

	

Als	je	een	hekel	hebt	aan	het	strijken	van	overhemden	en	iemand	is	

bereid	het	voor	15	euro	per	uur	voor	je	te	doen	en	je	hebt	dat	geld,	

wat	doe	je	dan?	Dan	besteed	je	die	handel	uit.	‘Outsource	je	die	

handel’,	moet	je	geloof	ik	tegenwoordig	zeggen.	En	zo	zit	het	met	het	

huishouden	in	het	algemeen	ook.	En	met	het	wassen	van	de	auto's.	En	

met	veel	meer	dingen	die	nu	eenmaal	moeten	gebeuren,	maar	die	

anderen	voor	je	willen	doen	voor	een	bedrag	dat	het	je	waard	is,	

omdat	je	bijvoorbeeld	leukere	hobby's	weet.	Logisch	toch?	Dat	de	

economie	draaiend	wordt	gehouden	door	dit	soort	activiteiten,	heb	je	

ergens	op	de	middelbare	school	al	geleerd,	dus	we	spreken	hier	van	

een	typische	win-winsituatie.	Jij	gaat	er	op	vooruit	qua	vrije	tijd,	je	

'medewerkers'	qua	euro's.	

	

En	dan	zijn	dat	nog	'outsource'-activiteiten	waarover	op	enig	moment	

is	nagedacht.	Dat	de	gemiddelde	mens	het	maken	van	melk	

uitbesteedt,	is	sinds	de	industriële	revolutie	helemaal	geen	onderwerp	

van	gesprek	meer.	Of	het	maken	van	auto's.	Of	computers.	De	reden	

waarom	we	dat	volkomen	vanzelfsprekend	vinden,	is	simpel:	anderen	

kunnen	het	beter.	En	daardoor	goedkoper.	Ga	alle	onderdelen	van	die	

Saab	9-3	cabrio	maar	eens	los	kopen	bij	de	Saab-fabriek	en	de	

leveranciers	van	de	Saab-fabriek	en	knutsel	er	dan	een	mooie	Saab	9-3	

cabrio	van	in	elkaar.	Veel	tijdrovender	dan	ophalen	bij	de	dealer	en	

veel	duurder	bovendien,	want	je	profiteert	niet	van	schaalvoordelen,	

wat	Saab	wel	doet.	
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En	dan	ben	je	zzp'er	in	de	ambulante	handel	en	dan	download	je	een	

programma	en	dan	ga	je	je	briefpapier	zitten	ontwerpen.	Of	dan	ben	je	

zzp'er	in	de	zangbusiness	en	dan	ga	je	met	een	programmaatje	je	

eigen	boekhouding	zitten	doen.	Of	dan	ben	je	zzp'er	in	de	

woordjeshandel	en	dan	ga	je	je	nieuwe	kantoor	helemaal	zelf	staan	

strippen	en	weer	opbouwen.	Of	dan	ben	je	zzp'er	en	dan	ga	je	die	dag	

die	je	aan	acquisitie	moest	besteden	je	huis	poetsen	en	de	ramen	

lappen.	Of...	Enfin,	iedereen	natuurlijk	zijn	eigen	pleziertjes.	De	vraag	

bij	al	die	activiteiten	is	echter	of	jij	het	als	zzp'er	beter	én	goedkoper	

kunt	dan	een	ander.	Is	het	antwoord	op	die	vraag	(met	in	het	

achterhoofd:	schoenmaker	blijf	bij	je	leest)	'nee'	en	heb	je	de	centen,	

besteed	het	dan	uit.		

	

Goedkoper	is	overigens	een	relatief	begrip.	Als	jij	per	uur	80	euro	kunt	

declareren,	is	iedereen	die	minder	dan	80	euro	per	uur	kost	

goedkoper.	Maar	als	jij	er	twee	keer	zo	lang	over	doet,	dan	is	iedereen	

die	minder	dan	160	euro	per	uur	goedkoper.	En	dan	ga	jij	natuurlijk	

zeggen:	ja,	maar,	die	uren	heb	ik	helemaal	niet	gevuld	met	betaald	

werk!	Dus	elk	uur	kost	me	geld	en	verdien	ik	0	euro.	En	da's	nou	

precies	mijn	punt:	zorg	liever	dat	je	uren	wel	gevuld	zijn	dan	dat	je		

briefpapier	gaat	ontwerpen,	boek	gaat	zitten	houden	of	je	huis	gaat	

strippen	en	weer	opnieuw	opbouwen.	Met	acht	uur	een	huis	poetsen	

bespaar	je	120	euro	netto.	In	die	acht	uur	kun	je	ook	een	klus	van	

5000	euro	binnen	halen...	
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12 Geniet	van	een	kantoor	dat	altijd	open	is		

	

De	treurigheid	van	het	kantoorleven	is	voor	menigeen	die	loondienst	

verruilt	voor	het	zzp-schap	een	van	de	redenen	om	de	stap	te	wagen.	

Je	kunt	nog	lang	genoeg	dood	zijn,	dus	waarom	zou	je	het	tussen	je	

pakweg	20ste	en	68ste	zo'n	36	uur	per	week	ergens	op	een	

kantorenpark	alvast	gaan	zitten	proberen?			

	

Werken	bij	een	groot	bedrijf	en	dan	proberen	op	zondag	even	iets	op	

te	halen	van	'kantoor'?	Godsonmogelijk	zonder	allerlei	gezeur	met	

halve	en	hele	ambtenaren	en	beveiligers.	Of	dat	je,	zoals	mij	als	

kilometervreter	diverse	keren	overkwam,	voor	zevenen	's	ochtends	

wilde	beginnen	omdat	je	nu	eenmaal	een	hekel	aan	files	had?	Vergeet	

het	maar,	want	om	zeven	uur	en	geen	minuut	eerder	was	de	

beveiliging	er	af	en	kon	er	gewerkt	worden.	Of	na	acht	uur	's	avonds	

willen	doorwerken?	Moest	je	even	drie	dagen	van	tevoren	een	

formulier	in	drievoud	voor	invullen,	uiteraard	omkleed	met	redenen.	

Het	leek	wel	een	halsmisdrijf,	veel	uren	willen	maken	voor	je	baas.	Als	

je	voor	jezelf	begint,	is	dat	allemaal	over,	want	jij	gaat	natuurlijk	

werken	op	een	plek	waar	je	24/7	terecht	kunt.	En	als	je	weet	hoe	het	

ook	kan,	zul	je	dat	als	een	zegen	beschouwen.	

	

Het	is	echter	wel	belangrijk	om	een	goede	werklocatie	uit	te	kiezen.	

Eentje	die	past	bij	je	werkzaamheden.	Dat	kan	dus	heel	goed	zijn:	geen	

kantoor,	maar	een	goede	werkplek	thuis	(scheelt	alvast	klauwen	met	

geld)	en	een	hele	beste	laptop	(of	een	iPad	–	als	jij	dat	wel	een	handig	

ding	vindt).	Als	je	veel	in	het	land	zit	voor	afspraken,	is	er	helemaal	
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niks	mis	mee	om	onderweg	af	te	spreken	in	restaurants	of	wat	

modernere	verzamelplaatsen	als	Seets2meet*,	Regus*	of	een	andere	

wat	hippere	variant	op	een	tafeltje	bij	een	Van	der	Valk	langs	de	

snelweg.	

	

Wat	echter	niet	kan	(vind	ik	dan,	hè...):	thuis	kantoor	houden	en	daar	

mensen	ontvangen	tussen	de	strijk	van	drie	weken	en	een	krijsend	

kind	in	een	MaxiCosy.	Om	het	even	scherp	neer	te	zetten.	Als	je	een	

fatsoenlijk	uurtarief	durft	te	vragen,	dan	moet	je	je	potentiële	

opdrachtgevers	duidelijk	maken	dat	je	een	professionele	zzp'er	bent	

en	geen	huismoeder	die	ook	af	en	toe	een	klussie	doet	om	de	

huishoudpot	een	beetje	te	spekken.	En	dan	kun	jij	honderd	keer	op	je	

best	zijn	in	een	omgeving	vol	chaos	en	kinderherrie,	je	klant	denkt	

daar	anders	over.	En	gelijk	heeft	ie.	Het	is	sterker	om	wel	thuis	te	

ontvangen	in	een	keurige	werkruimte	(ik	heb	zelf	een	kantoor	in	de	

achtertuin,	maar	grond	in	Friesland	is	goedkoop),	maar	dan	wel	eentje	

die	verre	van	poenerig	is.	Opdat	de	opdrachtgever	denkt:	keurig,	maar	

verre	van	poenerig.	Ik	betaal	in	elk	geval	niet	voor	overdaad.	En	ook	

dit	is	weer	gelul	als	je	uurtarieven	van	500	euro	durft	te	rekenen.	Dan	

kan	het	niet	poepchic	genoeg	zijn	en	kun	je	maar	beter	in	een	

glimmende	toren	of	een	grachtenpand	resideren.	Dus.	

	

*	Seets2meet	en	Regus	betalen	(hoe	dom	ben	ik?)	0	euro	voor	deze	

naamsvermelding,	dus	ik	heb	geen	enkel	positief	oordeel	over	of	dat	

goeie	toko's	zijn	of	niet.	
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13 Probeer	BTW-vrijstelling	maar	liever	te	
voorkomen	

	

Sommige	zzp'ers	zijn	'vrijgesteld'	van	het	rekenen	van	BTW	aan	hun	

klanten.	Dit	geldt	bijvoorbeeld	voor	verpleegkundigen	en	artsen.	In	

mijn	vroegere	tak	van	sport,	de	journalistiek,	kom	ik	wel	eens	mensen	

tegen	die	blij	zijn	dat	'journalistiek	werk'	(lees:	het	vergaren	en	

verstrekken	van	nieuws)	ook	is	vrijgesteld	van	het	berekenen	en	

afdragen	van	BTW.	

	

Volgens	mij	hebben	dat	soort	lui	een	gaatje	in	hun	hoofd.	Want	een	

van	de	prachtige	voorrechten	van	een	ondernemer	die	BTW-plichtig	

is,	is	dat	hij	ook	BTW-aftrekgerechtigd	is.	In	gewoon	Nederlands:	als	je	

BTW	moet	rekenen	over	al	je	werkzaamheden,	mag	je	BTW	aftrekken	

die	je	hebt	betaald	over	al	je	aankopen.	De	nadruk	ligt	op	het	woordje	

'al'.	Lekker	makkelijk	rekenen:	alle	betaalde	BTW	aftrekken	van	alle	

ontvangen	BTW	(gefactureerde,	om	precies	te	zijn)	en	het	verschil	

overmaken	aan	de	fiscus.	Dit	betekent:	koop	je	een	product	van	119	

euro	inclusief	BTW	–	voor	je	bedrijf	–	dan	mag	je	19	euro	BTW	

terugvorderen	van	de	fiscus.	Eigenlijk	krijgt	je	dus	15,97	procent	

korting	op	de	consumentenprijs	van	al	je	aankopen	(ja,	dat	getal	klopt	

wel).		

	

Journalisten	–	ik	blijf	even	bij	die	bedrijfstak	–	doen	echter	vaak	

gemend	werk,	deels	puur	journalistiek	werk,	deels	meer	commerciële	

schrijverij.	En	over	dat	laatste	moeten	ze	wel	BTW	heffen.	En	dan	

ontstaat	voor	de	BTW-berekening	een	gemengd	bedrijf,	waarin	de	
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zzp'er	nog	maar	een	'redelijk	deel'	van	de	BTW	die	hij	betaalt	over	de	

aankopen	aftrekken.	Dus	van	een	product	van	119	euro	bijvoorbeeld	

niet	19	euro,	maar	9,50	euro.		Dus	netto	betalen	ze	(betaalt	hun	

bedrijf)	109,50	euro	in	plaats	van	100	euro.		

	

Noem	mij	een	fietsbel,	maar	ik	snap	het	voordeel	niet	van	vrijstelling	

van	BTW.	Je	aankopen	worden	duurder.	En	er	is	geen	fatsoenlijke	

opdrachtgever	in	Nederland	die	een	hekel	heeft	aan	het	betalen	van	

BTW	bovenop	het	afgesproken	bedrag.	Sterker:	dat	zijn	ze	gewend,	

dat	er	wordt	onderhandeld	in	bedragen	exclusief	BTW.	

	

Je	denkt	misschien:	wat	een	gemierenneuk	over	een	paar	centen.	En	

dat	is	het	in	zekere	zin	ook.	Maar	aan	de	andere	kant:	elke	euro	die	je	

kunt	verdienen	zonder	er	voor	te	hoeven	werken,	is	een	gemakkelijk	

verdiende	euro.	En	nu	had	ik	het	over	een	aankoop	van	100	euro.	

Maar	ooit	komt	er	natuurlijk	die	auto	van	50.000	euro.	En	dan	is	het	

toch	lullig	als	je	van	de	belastinginspecteur	maar	de	helft	van	de	BTW	

mag	aftrekken.	Dan	gaat	het	niet	meer	over	peanuts,	maar	over	

serieuze	shit.	Kortom:	als	je	geen	BTW	mag	rekenen,	niks	aan	te	doen.	

Maar	als	je	de	keuze	hebt:	probeer	maximaal	BTW	te	heffen.	



42	
	

14 Maak	ff	die	algemene	
leveringsvoorwaarden,	joh	

	

Aan	mij	heeft	nog	nooit	iemand	gevraagd	of	ik	even	mijn	'algemene	

leveringsvoorwaarden'	wilde	sturen.	En	als	ik	opdrachtgever	was	

(meestal	van	journalistentypes)	en	er	weer	er	eentje	op	zijn/haar	

(meestal	'haar',	trouwens)	'algemene	leveringsvoorwaarden'	

opstuurde,	dan	konden	ze	een	glimlach	of	een	middelvinger	van	me	

krijgen.	Ze	voegden	zich	maar	naar	de	mores	van	het	bedrijf	waar	ik	

op	dat	moment	toevallig	werkte.	

	

Toch	hè,	als	ik	eerlijk	ben:	heel	slim	is	het	niet	om	als	zzp'er	geen	

algemene	leveringsvoorwaarden	te	hebben.	Je	trekt	even	die	van	een	

concullega	van	Google,	verandert	een	paar	dingen,	deponeert	die	shit	

bij	de	Kamer	van	Koophandel	en	je	hebt	–	bij	wijze	van	spreken		–	

nooit	meer	ellende	over	de	voorwaarden	waaronder	jij	werkt.	En	het	

kan	nóg	simpeler:	je	vermeldt	op	al	je	correspondentie	dat	je	werkt	

volgens	standaard	algemene	leveringsvoorwaarden	zoals	die	zijn	

vastgesteld	voor	jouw	'beroepsgroep'.	Journalisten	verwijzen	dan	

graag	naar	de	standaard	algemene	leveringsvoowaarden	van	de	NVJ,	

een	vakbond	die	pretendeert	ook	actief	te	zijn	voor	'freelancers'.		

	

Ik	heb	al	veel	meer	dan	tien	jaar	een	BV	en	ik	moet	tot	mijn	schande	

bekennen:	zonder	algemene	leveringsvoorwaarden.	Toen	ik	de	toko	in	

oktober	2010	weer	uit	de	winterslaap	liet	ontwaken,	heb	ik	standaard	

algemene	leveringsvoorwaarden	naar	het	bureaublad	van	mijn	

MacBook	gekopieerd	om	er	'ooit'	eens	werk	van	te	maken,	maar	het	is	
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er	nog	altijd	niet	van	gekomen.	Gewoon	te	lui	voor.	Niet	slim	van	mij.	

Slecht	voorbeeld.	Doe	jij	het	maar	beter	wel.	Want	het	mocht	je	eens	

van	pas	komen	als	je	in	(juridisch)	conflict	komt	met	een	

opdrachtgever.	Dan	zal	een	rechter	altijd	vragen	naar	de	algemene	

leveringsvoorwaarden	onder	welke	je	die	wereldklus	zo	fantastisch	

hebt	verricht.	En	kun	je	dan,	zoals	ik,	niks	meer	tonen	dan	een	mailtje	

van	drie	regels	met	afspraken	(of	erger:	een	PostIt-geeltje	naar	

aanleiding	van	een	mondelinge	afspraak	door	de	telefoon),	dan	ben	je	

zuur.	Toch?	

	

Zei	je	'ja'	op	toch?	Formeel	100	procent	gelijk.	Maar	dan	ben	ik	waar	ik	

echt	wil	komen.	Níet	bij	de	rechter.	Nóóit	bij	de	rechter.	Als	het	nodig	

is	dat	je	met	je	algemene	leveringsvoorwaarden	in	de	hand	naar	de	

rechter	moet	om	van	je	opdrachtgever	iets	gedaan	te	krijgen	

(vermoedelijk:	betalen),	dan	is	de	relatie	dusdanig	verziekt	dat	het	een	

ex-opdrachtgever	is	of	wordt.	En	daar	zit	je	als	zzp'er	helemaal	niet	op	

te	wachten.	Je	zit	wel	te	wachten	op	een	prettige,	soepel	draaiende	

relatie	waarin	beide	partijen	opportunistisch	geven	en	nemen,	zodat	

ze	elkaar	gelukkig	maken.	En	afgezien	daarvan:	een	rechtszaak	kost	

bakken	met	geld	en	als	dat	is	afgedekt	door	een	verzekering	nog	altijd:	

bakken	met	tijd	en	weken	buikpijn	bovendien.	En	daar	moet	je	

helemaal	geen	zin	in	hebben.	

	

Desondanks:	maken	en	deponeren	bij	de	KvK	die	meuk	(en	meesturen	

naar	elke	opdrachtgever,	en	vermelden	op	je	website	en	je	briefpapier,	

enz,	enz).	
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15 Doe	niet	te	spastisch	over	het	afstaan	van	
rechten		

	

Zzp'ers	die	dingen	creëren,	kunst	ofzo,	bezitten	het	intellectueel	

eigendom	over	die	dingen.	En	wie	dat	dan	zonder	te	betalen	kopieert,	

maakt	inbreuk	op	dat	eigendomsrecht	en	kan	goedschiks	(na	een	

belletje)	of	kwaadschiks	(via	de	rechter)	worden	gedwongen	alsnog	te	

betalen.	En	dat	gaat	ver,	want	architecten	van	veel	gefotografeerde	

markante	gebouwen	sturen	rustig	een	rekening	naar	tijdschriften	die	

een	foto	afdrukken	met	daarop	zo'n		markant	gebouw.	En	dan	geeft	

een	rechter	ze	nog	hun	zin	ook...	

	

Anyway:	zo	af	en	toe	laait	er	een	felle	discussie	op	over	het	al	dan	niet	

gedeeltelijk	afstaan	van	intellectuele	eigendomsrechten.	Ook	hier	is	de	

journalistiek	weer	een	goed	voorbeeld,	want	in	die	tak	van	sport	

werken	nogal	wat	principiële	mensen.	De	verhoudingen	in	de	

journalistiek	tussen	uitgevers	van	media	en	leveranciers	van	'content'	

(inhoud,	maar	'content'	is	sinds	een	jaar	of	tien	hip)	zijn	duidelijk:	er	is	

geen	handvol,	maar	een	landvol	leveranciers	en	de	uitgevers	kunnen	

dus	kiezen.	Dat	kiezen	gebeurt,	ik	snap	zelf	ook	niet	hoe	ze	durven,	

mede	op	zakelijke	gronden.	

	

Dus	bedachten	uitgevers:	we	gaan	standaardcontracten	afsluiten	met	

alle	freelancers	waarin	die	een	groot	deel	van	hun	rechten	in	ruil	voor	

een	fooi	afstaan.	Bijvoorbeeld:	het	recht	om	een	artikel	niet	alleen	

eenmalig	te	publiceren	tegen	een	fatsoenlijk	bedrag,	maar	ook	het	

recht	het	door	te	plaatsen	in	en	op	alle	andere	media	van	die	uitgeverij	
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en	zelfs	om	het	door	te	verkopen	aan	andere	uitgevers,	waarbij	de	

maker	dan	pak	'm	beet	10	of	5	of	0	procent	krijgt.		

	

Je	begrijpt:	de	principetijgers	stonden	op	hun	achterste	benen.	Onze	

rechten!	Wurgcontracten!	Chantage!	Formeel	grote	onzin,	trouwens.	

Alleen	kozen	de	uitgevers	bij	werk	in	de	toekomst	uitsluitend	uit	de	

freelancers	die	het	standaardcontract	wel	hadden	ondertekend	–	en	

dat	is	hun	goed	recht.	Maar	goed,	als	journalistentypes	kunnen	

mekkeren	zullen	ze	het	niet	laten,	dus	met	steun	van	de	nog	altijd	

bestaande	vakbond	en	andere	clubjes	gingen	de	freelancers	'de	strijd	

aan'	met	de	uitgevers.	

	

Ik	heb	dat,	hoewel	ik	een	groot	deel	van	mijn	geld	verdien	met	het	

handelen	in	woorden,	altijd	een	uitermate	sneue	strijd	gevonden.	

Want	ik	vroeg	zo'n	protesterend	type	dan	altijd:	“En	hoe	veel	verhalen	

verkoop	je	nog	een	keer	aan	een	ander	en	voor	hoeveel?”	Het	

antwoord	was	bijna	altijd:	“Daar	gaat	het	niet	om,	het	gaat	om	het	

principe.”	Dus	dan	begreep	ik:	“Nul	doorverkoop,	dus	nada	euro's.”		

	

Mij	lijkt:	besteed	je	tijd	liever	aan	zo	goed	worden	in	je	vak,	dat	geen	

uitgever	het	meer	in	zijn	botte	harses	haalt	ook	maar	te	overwégen	

jou	zo'n	'wurgcontract'	te	sturen.	Uitzonderlijk	goed	zijn,	dát	levert	

pas	geld	op.	En	word	je	dat	zeker	niet:	teken	gewoon	die	contracten	en	

pak	hier	en	daar	een	broodkruimel	mee	als	er	bij	Gods	gratie	door	de	

moloch	eens	iets	van	je	wordt	doorverkocht.	Maar	goed,	ik	ben	dan	

ook	een	vreselijke	opportunist.	
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16 Haal	altijd,	maar	dan	ook	altijd,	de	
afgesproken	deadline	

	

In	de	vele,	vele	jaren	dat	ik	in	de	creatieve	business	zit	(klinkt	

spannender	dan	krantjes,	blaadjes	en	radio	maken	en	anderszins	

praten	en	tikken	voor	geld)	heb	ik	doorgaans	als	opdrachtgever	goed	

kunnen	werken	met	twee	soorten	zzp'ers.	De	eerste	soort:	de	

genialen.	De	tweede	soort:	de	betrouwbaren.	Met	alles	daar	tussenin	

kon	ik	niet	zo	veel.	

	

Eerst	de	genialen.	Ik	pik	er	zomaar	eentje	uit:	schrijvend	journalist	

Michiel	Blijboom.	Een	gouden	pen,	een	briljant	invalshoekendenker,	in	

staat	te	denken	in	tekst	én	beeld,	obsessief	liefhebber	van	mooie	

zinnen	en	correct	danwel	creatief	Nederlands	én	overal	en	altijd	in	

staat	details	te	zien	én	in	zijn	hersenpan	op	te	slaan	die	alle	andere	

mensen	over	het	hoofd	zien.	Dat	levert	schitterende	verhalen	en	

producties	op	voor	het	medium	waarvoor	je	hem	inschakelt.	Er	is	

echter	ook	een	maar.	En	die	geldt	niet	exclusief	voor	Blijboom,	maar	

voor	de	meeste	genialen:	een	chronische	faalangst,	uitstelgedrag	en	

dus:	een	deadlineprobleem.	En	dan	is	hun	creativiteit	opeens	beperkt	

en	halen	ze	net	de	slechtste	smoezen	uit	het	Grote	Smoezenboek.	Bij	

Blijboom	was	(lange	tijd)	“Kut-WXS”	de	reden	om	een	verhaal	niet	

tijdig	te	hebben	gestuurd.	Hij	kon	echt	zelf	nog	tot	ver	in	deze	eeuw	

geloven	dat	verhalen	in	cyberspace	bleven	hangen	:-)	

	

Dan	de	betrouwbaren.	Ik	pik	er	zomaar	eentje	uit:	schrijvend	

journalist	Hans	Peijs.	Een	goede	pen,	een	redelijke	
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invalshoekendenker,	in	staat	tekst	én	beeld	te	leveren	(multi-

functioneel),	snelle	werker,	extreem	productief,	goede	ritselaar	en	

regelaar	en	beschikbaar	op	de	momenten	dat	het	echt	nodig	is,	maar	

bovenal:	altijd	op	de	afgesproken	lengte	en	nooit	ook	maar	een	minuut	

na	de	deadline.	Dat	levert	veel	gemoedsrust	op	voor	het	medium	dat	

met	hem	werkt.	Er	is	echter	ook	een	maar:	waar	je	nooit	een	2	krijgt,	

krijg	je	ook	nooit	een	10.	Een	7	is	de	standaard	bij	de	betrouwbaren		

en	met	7'tjes	alleen	win	je	de	oorlog	meestal	niet.	

	

Met	de	genialen	heb	je	lang	geduld.	Maar	het	kan	een	keer	op	raken.	

Als	ze,	om	het	even	plastisch	te	zeggen,	te	vaak	'met	jouw	kloten'	

spelen.	Te	vaak	een	mailstoring	verzinnen	om	hun	deadline	niet	te	

halen.	En	vooral	als	hun	deadline	ook	jouw	deadline	is	en	je	dus	door	

hun	deadlineprobleem	in	de	problemen	komt,	ben	je	in	staat	ze	op	te	

knopen	aan	de	hoogste	boom.	Wat	je	vervolgens	eerst	99	keer	niet	

doet,	omdat	je	nu	eenmaal	ook	die	10	wilt	hebben	–	en	niet	alleen	die	

7'tjes.	

	

De	les	voor	zzp'ers	is	dus	simpel.	Ben	je	betrouwbaar,	probeer	dan	een	

beetje	geniaal	aan	jezelf	toe	te	voegen.	Want	betrouwbaar	zijn	is	

waardevol,	maar	betrouwbaar	én	af	en	toe	een	9	of	een	10	maakt	je	

nog	veel	waardevoller.	En	ben	je	geniaal,	dan	is	dat	hartstikke	top.	Kun	

je	zelf	ook	niks	aan	doen.	Cadeautje	van	je	ouders.	Lever	desondanks	

altijd,	maar	dan	ook	altijd,	op	tijd.	Afspraak	is	afspraak.	Doe	je	dat	niet,	

dan	krijg	je	ooit	de	rekening	gepresenteerd.	Doe	je	dat	wel,	dan	kun	je	

mooie	rekeningen	blijven	sturen.	Geniaal,	hè?	
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17 Maak	je	niet	afhankelijk	van	één	grote	
klant	

	

De	verkering	tussen	jou	en	je	opdrachtgevers	kan	wel	eens	uit	gaan.	

Van	de	gewone	huwelijken	tussen	man	en	vrouw	(of	man	en	man	of	

vrouw	en	vrouw)	gaat	al	meer	dan	30	procent	naar	de	haaien	en	daar	

is	nog	sprake	van	iets	als	echte	liefde.	In	een	zakelijke	relatie	is	die	

liefde	vooral	zakelijke	liefde.	Dus	het	kan	dat	er	een	moment	komt	dat	

de	liefde	voor	jou	of	jouw	werk(wijze)	bekoeld	is,	of	dat	ze	nog	heel	

veel	van	je	houden	maar	er	even	niks	te	doen	is	voor	je,	of	dat	ze	nog	

heel	veel	van	je	houden	maar	de	economie	een	beetje	tegen	zit		en	dan	

zijn	natuurlijk	als	eerste	de	zzp'ers	de	sigaar,	en	zo	voort,	en	zo	verder.	

	

En	er	is	nog	iets:	jij	hebt	als	zzp'er	helemaal	geen	verkering	met	een	

bedrijf.	Maar	met	een	persoon.	Of	een	paar	personen.	En	ook	met	die	

persoon	of	personen	kan	de	relatie	bekoelen.	Of	die	kan	of	kunnen	

weg	gaan.	Misschien	wel	naar	een	plek	waar	voor	jou	geen	cent	te	

verdienen	is.	En	zou	het	je	dan	heel	erg	verbazen	als	die	opvolger	van	

jouw	contactpersoon	zijn	eigen	clubje	zzp'er,	met	wie	hij	al	jaren	heel	

prettig	samenwerkt,	langzaam	of	snel	naar	binnen	fietst?	Niks	

menselijks	is	hem	(of	haar)	vreemd,	lijkt	me.	

	

Dat	zijn	allemaal	heel	normale	dingen	en	het	is	ook	allemaal	helemaal	

niet	erg,	want	het	hoort	bij	ondernemerschap.	Niet	erg,	tenzij	je	dus	

voor	een	groot	deel	van	je	inkomsten	uitgerekend	van	die	ene	

opdrachtgever	afhankelijk	bent.	Dan	kan,	door	het	simpele	gegeven	

dat	je	die	verliest,	opeens	het	fundament	onder	je	complete	winkel	
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wegvallen.	En	misschien	ook	wel	onder	je	hypotheek.	En	dan	kom	je	

vanuit	de	comfortzone	opeens	in	de	heel	vervelende	situatie	dat	je	

dringend	nieuwe	klanten	nodig	hebt	–	en	geen	kleintjes	ook.	

	

Die	ellende	is	zo	makkelijk	te	voorkomen.	Door	met	je	grote	

opdrachtgevers	contracten	af	te	sluiten	met	een	zo	lang	mogelijke	

opzegtermijn	(hèhè,	die	optie	had	ik	echt	wel	bedacht,	bijgoochem).	

Maar	vooral	ook:	door	je	risico	te	spreiden.	De	fiscus	vond	vroeger	bij	

de	VAR	dat	bij	zeven	of	meer	opdrachtgevers	sprake	is	van	een	echte	

onderneming.	Ben	ik	het	mee	eens.	Dat	de	een	wat	meer	inbrengt	dan	

de	ander,	is	volkomen	normaal.	Maar	zorg	dat	je	ook	kunt	overleven,	

financieel,	als	nú	je	grootste	opdrachtgever	ter	plekke	omvalt	wegens	

een	faillissement	(want	dan	is	een	contract	ook	meteen	waardeloos).	

Kun	je	dat	niet,	dan	is	een	van	je	opdrachtgevers	te	dominant.	En	staat	

je	iets	te	doen...	
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18 Spaar	geen	voetbalplaatjes,	maar	
bonnetjes	

	

Weet	je	wat	lekker	is	van	zzp'er	zijn?	Dat	je	(voor	je	werk	

noodzakelijke)	kosten	mag	aftrekken	van	de	belasting.		

	

Een	privé-persoon	die	een	MacBook	Air	van	1200	euro	koopt,	moest	

eerst	2400	euro	bruto	verdienen	om	'm	te	kunnen	kopen.	En	

aftrekken	van	de	belasting	onder	het	kopje	'beroepskosten'	is	er	al	

jaren	niet	meer	bij,	dus	hij	krijgt	niet	600	euro	terug	van	die	1200	

euro.	

	

Dan	de	zzp'er.	Die	heeft	de	MacBook	Air	gewoon	nodig	voor	zijn	werk	

en	trekt	de	1200	euro	dus	af	van	de	belasting.	Als	hij	starter	is	mag	het	

in	één	keer,	anders	moet	het	in	een	redelijk	aantal	jaarlijkse	termijnen	

(drie).	Dat	betekent	dat	de	inkomsten	van	de	zzp'er	dalen	met	1200	

euro	(laten	we	zeggen	dat	het	in	één	keer	mag)	en	dan	betaalt	de	

zzp'er	dus	niet	600	euro	inkomstenbelasting	(of	een	wat	lager	bedrag	

aan	vennootschapsbelasting).	

	

Zie	je	het	verschil?	De	particulier	moet	2400	euro	bruto	verdienen	en	

heeft	een	MacBook	Air	en	de	zzp'er	hoeft	alleen	maar	1200	euro	te	

hebben	(lees:	bruto	te	verdienen)	om	die	MacBook	Air	te	kopen.		

	

Voor	de	echte	freaks	nu	boos	in	de	pen	klimmen:	ja,	er	zijn	wat	gaatjes	

te	schieten	in	de	berekeningen,	want	niet	iedereen	zit	in	het	hoogste	

tarief	enzo,	maar	het	gaat	om	het	het	principe.	En	dat	is:	als	je	een	
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eigen	bedrijf	bent,	moet	je	bonnetjes	verzamelen.	BTW-bonnetjes	

omdat	je	ook	de	BTW	gaat	aftrekken,	maar	ook	gewoon:	alle	

bonnetjes.	Daar	word	je	accountant	namelijk	blij	van.	Die	ziet	jou	

graag	veel	onkosten	maken,	want	die	ziet	jou	(fijne	hobby	van	'm)	niet	

graag	veel	belasting	betalen.	

	

Nu	moet	ik	eerlijk	zeggen	dat	de	fiscus	de	laatste	jaren	wat	strenger	is	

op	bonnetjes	die	wel	mogen	worden	afgetrokken	als	noodzakelijke	en	

nuttige	onkosten,	maar	over	het	algemeen	is	Nederland	fiscaal	gezien	

op	dit	gebied	geen	vervelend	land.	Dat	blijkt	ook	wel	uit	de	prijzen	van	

producten	die	veel	bedrijven	'kopen'.	Ik	treed	wel	eens	op	als	spreker	

op	seminars	van	een	dag	waar	rustig	999	euro	voor	wordt	gevraagd.	

En	ik	weet	wel	dat	mijn	collega's	en	ik	dat	geld	dubbel	en	dwars	waard	

zijn	(kost	voor	de	baat,	investeren,	return	on	investment,	

bladiebladiebla),	maar	ik	weet	ook	dat	de	bedrijven	van	onze	

bezoekers	een	stuk	minder	makkelijk	999	euro	zouden	betalen	voor	

een	dagje	opfrispraten	als	de	kosten	niet	aftrekbaar	waren	voor	de	

belasting.	Sterker:	er	zouden	complete	industrieën	op	hun	gat	liggen	

als	de	fiscus	niet	meebetaalde.	Wat	dacht	je	van	het	restaurantwezen?	

De	autoindustrie?		

	

Enne...	vroeg	je	je	nog	af	waarom	ik	het	over	voetbalplaatjes	had	in	de	

kop	van	dit	hoofdstuk?	Geen	idee	meer,	eigenlijk.	Zal	wel	

jeugdsentiment	zijn.	Als	je	ze	voor	je	werk	nodig	hebt	(je	kunt	maar	bij	

Voetbal	International	werken),	zijn	ze	ook	wel	degelijk	aftrekbaar	van	

de	belasting.	Dus	het	sloeg	eigenlijk	nergens	op,	dat	'spaar	geen	

voetbalplaatjes'.	
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19 Besteed	liefde,	tijd	en	zorg	aan	je	offertes		

	

Als	jij	zelf	post	krijgt	en	er	staat	boven	'offerte'	en	er	staat	in	'kosten',	

word	je	daar	dan	vrolijk	van?	Zelden,	want	je	weet	dat	iets	je	geld	gaat	

kosten	en	het	bedrag	valt	altijd	tegen.	Als	er	in	plaats	van	'offerte'	

'voorstel'	zou	staan	en	in	plaats	van	'kosten'	'investering',	wordt	het	

niks	goedkoper.	Maar	het	klinkt	wel	een	stuk	vriendelijker.	

	

Beetje	flauw	misschien	om	het	te	hebben	over	taaldingetjes	als	het	

gaat	om	het	uitbrengen	van	een	offerte.	Maar	ik	doe	dat	niet	zomaar.	

Met	een	goede	offerte	geef	je	namelijk	niet	alleen	aan	dat	je	geld	wilt	

verdienen	(dat	snappen	ze	wel),	maar	ook	dat	je	meedenkt	met	je	

toekomstige	klant.	Een	'voorstel'	is	minder	in	beton	gebeiteld	dan	een	

'offerte'.	Bijvoorbeeld.	En	een	'investering'	duidt	op	een	uitgave	nu,	

die	in	de	toekomst	iets	voor	de	investeerder	gaat	'opleveren'.	Geloof	

het	of	niet:	zulke	dingen	werken.	

	

Wat	zeker	werkt,	voor	jou,	is	een	offerte	waaraan	zorg,	tijd	en	–	ik	

overdrijf	ook	maar	een	keer	–	liefde	is	besteed.	Een	offerte	is,	heel	

simpel	gezegd,	een	overzicht	van	werkzaamheden	die	je	wilt	gaan	

verrichten	voor	je	toekomstige	klant	met	een	bijbehorend	

<engwoordalert>	prijskaartje	</engwoordalert>.	Het	is	–	

vanzelfsprekend	–	belangrijk	dat	je	exact	omschrijft	uit	welke	

elementen	jouw	offerte	bestaat.	'Keuken	plaatsen'	kan	als	je	

keukenplaatser	van	beroep	bent	misschien	voldoende	lijken,	maar	het	

komt	zo	kil	over	als	je	daar	dan	vervolgens	één	mooi	rond	bedrag	

achter	zet.	Waarom	niet	een	beetje	specificeren?	En	aanvullen?	Ook	
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weer	niet	zoals	een	autobedrijf	de	rekening	na	een	onderhoudsbeurt	

opstelt,	maar	gewoon,	leuk	en	gezellig.	Zodat	die	toekomstige	klant	

niet	alleen	dat	schrikbarend	hoge	eindbedrag	ziet,	maar	ook	de	

bedragjes	waaruit	het	is	opgebouwd.		

	

Genoeg	gezeurd.	Omschrijf	exact	wat	je	gaat	doen,	per	onderdeel,	en	

wat	het	gaat	kosten,	per	onderdeel.	Vergeet	geen	enkel	onderdeel	

(voorzorg,	nazorg,	tussenzorg),	maar	maak	er	ook	niet	al	te	veel	

geneuzel	van.	Ga	uit	van	de	prijs	die	je	wilt	krijgen	en	gooi	daar	een	

redelijk	percentage	op.	Dat	percentage	heet:	de	

onderhandelingsruimte.	Want	alleen	een	sukkel	aan	de	andere	kant	

gaat	zonder	meer	akkoord	met	een	offerte	(en	iemand	die	per	se	met	

jou	zaken	wil	doen,	maar	dan	heb	je	die	paar	extra	procenten	weer	

mooi	meegepikt).	Zet	er	ook	wat	gratis	dingen	op.	'Klein	materieel'	

van	18,23	euro	op	elke	bon	van	elk	autobedrijf	–	ik	vind	het	altijd	een	

beetje	sneu.	Laat	merken	dat	je	een	totale	klus	graag	wilt	hebben	door	

wat	'cadeau	te	doen',	dát	maakt	een	prettiger	indruk.	Van	die	dingen	

dus.	

	

En	tenslotte:	ja,	er	is	wellicht	of	zeker	ook	aan	concurrenten	gevraagd	

een	offerte	uit	te	brengen.	Betekent	dit	dat	je	dus	een	zo	laag	

mogelijke	offerte	moet	maken?	Als	je	de	klus	zeker	wilt	hebben,	is	dat	

misschien	handig.	Maar	ik	zeg:	het	gaat	–	als	het	goed	is	–	niet	alleen	

om	geld.	Dus	doe	gewoon	een	voorstel	waarover	jij	tevreden	bent	en	

waarin	je	je	toekomstige	klant	niet	belazert.	En	dan	is	het:	you	win	

some,	you	lose	some.	Wel	slim:	bij	een	'nee'	altijd	even	informeren	

waaraan	het	lag.	Kan	je	helpen	bij	je	volgende	offerte.	
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En	helemaal	tenslotte:	het	oog	wil	ook	wat.	Goeie	vormgeving,	liefst	op	

één	A4-tje	en	taal-	en	tikfouten	zijn	knoeiwerk.	Dat	dus.	
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20 Ken	je	concurrentie	beter	dan	je	
broekzak	

	

Om	te	weten	waarin	jij	je	onderscheidt	van	je	concurrentie	is	één	ding	

wel	handig:	dat	je	je	concurrentie	kent.	Nu	wil	ik	natuurlijk	niemand	

vals	beschuldigen,	maar	ik	durf	toch	te	stellen	dat	de	meeste	zzp'ers	

het	op	dit	gebied	ernstig	laten	afweten.	En	dat	betekent	dat	ze	niet	met	

scherp	zullen	schieten	op	hun	doelen.	

	

Los	van	fait	divers	over	of	je	concurrenten	alcoholisten	zijn,	

vreemdgangers	of	anderszins	chantabel	(daar	hebben	wij	

professionals	niks	aan,	want	wij	roddelen	niet),	zijn	twee	er	twee	

zaken	over	je	concurrenten	die	je	bij	wijze	van	spreken	uit	je	hoofd	

moet	weten:	hun	aanbod	en	hun	prijzen.	En	dan	gaat	het	natuurlijk	

over	reële	concurrenten.	Werk	je	heel	plaatselijk	en	regionaal,	omdat	

je	lichaam	ergens	aanwezig	moet	zijn	om	te	werken,	dan	is	het	

natuurlijk	niet	interessant	wat	een	concurrent	200	kilometer	

verderop	levert.	Dat	is	namelijk	geen	concurrent.	Maar	corrigeer	je	

boeken,	in	het	Engels,	dan	is	in	principe	de	hele	wereld	je	concurrent	

(en	da's	slecht	nieuws,	want	dan	wordt	er	vooral	op	prijs	

geconcurreerd).		

	

Dus	weet	je	eenmaal	wie	je	echte	concurrenten	zijn	(remember	de	

reparateur	van	oude	Puchjes...),	dan	ga	je	onderzoek	naar	ze	doen.	Dat	

is	makkelijker	dan	je	denkt:	je	drinkt	een	biertje	of	wijntje	met	ze	en	

vraagt	ze	de	hemd	van	het	lijf.	Doen	ze	niet?	Aha,	jij	bent	er	zo	eentje	

van	'nee	heb	je,	ja	wil	ik	niet'?	Toch	maar	gewoon	proberen.	
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Uitnodigen	of	tegenkomen	ergens,	het	is	veel	minder	eng	dan	je	denkt.	

Lukt	het	niet	of	durf	je	niet	of	wil	je	niet	omdat	je	bang	bent	besmet	te	

raken	met	een	dodelijke	soa:	dan	heb	je	internet.	

	

Ga	op	het	web	doelgericht	bestuderen	hoe	je	concurrenten	zich	

presenteren,	wat	ze	precies	aanbieden	en	wat	die	grap	hun	klanten	

kost.	En	denk	bij	alles:	welke	mogelijkheden	biedt	dit	mij?	Meld	je	

verder	(desnoods	onder	een	fakenaam	en	een	fake	e-mailadres)	aan	

voor	hun	mailings,	nieuwsbrieven,	Twitterfeed	en	wat	dies	meer	zij	en	

als	er	een	mogelijkheid	is	om	informatie	op	te	vragen:	doen!	En	met	de	

informatie	die	je	zo	verzamelt	teken	je	(als	het	allemaal	niet	te	

ingewikkeld	is:	gewoon	in	je	hoofd)	een	plattegrond	van	jouw	

concurrentie-omgeving.	En	vervolgens	plaats	je	jezelf	in	die	

plattegrond.	Qua	aanbod.	Qua	prijs.	Qua	presentatie.	Qua	de	rest	van	

de	vijf	P's	die	je	nog	wel	weet	van	je	marketingcursusje.		

	

En	bedenk:	beter	goed	gejat	dan	slecht	verzonnen.	Dus	als	zaken	van	

je	concurrenten	jou	aanspreken	(‘Slim	gedaan	zeg!’),	schroom	dan	niet	

er	een	variant	op	te	maken,	die	weer	net	iets	beter	is	of	tegen	een	net	

iets	aantrekkelijker	prijs.	En	daarna:	volg	je	ze	tot	ze	

achtervolgingswaanzin	van	je	krijgen.	In	het	echte	leven	(IRL),	maar	

vooral	ook	op	sociale	media	als	Twitter,	Facebook	en	dergelijke.	Want	

die	blijven	booming,	wat	de	gebreide	truien	van	NRC	Handelsblad	er	

ook	over	schrijven.		
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21 Voel	je	niet	te	groot	om	een	tijdje	op	
houtjes	te	bijten	

	

Goed,	je	hebt	jarenlang	lekker	carrière	gemaakt,	fraaie	leasebak	voor	

de	deur,	torenhoge	hypotheek	want	wie	goed	verdient	moet	ook	goed	

wonen	en	hoewel	je	zeer	bovengemiddeld	verdiende,	gaat	elke	euro	

die	er	in	komt	ook	keurig	weer	uit.	Want	je	leeft	naar	wat	je	hebt	–	en	

soms	zelfs	ook	nog	naar	wat	de	bank	je	wil	geven.	Je	bent	er	wel	nooit,	

maar	je	bijdrage	aan	de	levensstandaard	thuis	wordt	in	elk	geval	wel	

gewaardeerd.	Sterker	nog:	voor	vanzelfsprekend	gehouden.	

	

En	opeens	weet	je	het:	je	wilt	je	vleugels	uitslaan!	Je	wordt	zzp'er.	En	

dan	begint,	je	las	het	eerder	al,	een	tijd	waarin	het	werk	niet	elke	

maandagochtend	voor	een	week	of	langer	op	je	ligt	te	wachten,	maar	

eentje	waarin	je	jezelf	en	je	eigen	winkel	moet	zien	te	verkopen.	En	

dat	kost,	naast	het	geregel	van	het	een	en	ander	(lees:	veel),	bakken	

met	tijd.	Tijd	waarvoor	je,	jammermaarhelaas,	geen	facturen	mag	

schrijven.	En	dus	kan	het	zomaar	zijn	dat	je	inkomsten	aanvankelijk	

een	tijdje	een	stuk	lager	zijn	dan	toen	je	nog	salaris	plus	vakantiegeld	

plus	dertiende	maand	plus	bonus	ontving,	of	je	nu	heel	erg	je	best	

deed	of	niet.	

	

Nu	had	je	die	buffer	al	(van	een	maandje	of	zes),	maar	de	bedoeling	is	

dus	niet	dat	je	die	buffer	er	in	no	time	doorheen	jaagt	om	je	huidige	

levensstandaard	exact	te	kunnen	volhouden.	Want	die	buffer	houd	je	

nodig	voor	magere	tijden	die	vast	nog	een	keer	gaan	komen	(of	niet).	

Dus?	Dus	moet	je	bereid	zijn	om	(in	elk	geval	in	de	startfase	van	je	
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eigen	winkel)	de	broekriem	een	stukje	aan	te	halen.	Een	tijdje	op	een	

(spreekwoordelijk)	houtje	te	bijten.	De	tering	naar	de	nering	te	zetten.	

Je	snapt	't.	

	

Ik	begrijp	dat	het	niet	bij	je	nieuwe	status	als	directeur	van	een	

hemelbestormende	toko	past	om	niet	meteen	een	dure	leasebak	te	

bestellen	(of	een	nieuwe	Beemer	te	kopen	–	nog	stommer!),	eens	niet	

vier,	maar	twee	nieuwe	overhemden	te	kopen	als	je	last	krijgt	van	je	

koopklier,	eens	wat	vaker	bij	pizzeria	La	Gondola	in	Lemmer	te	eten	in	

plaats	van	bij	De	Librije	in	Zwolle,	geen	nieuwe	schoenen	te	kopen,	

maar	schoensmeer	en	de	rekening	altijd	maar	op	te	pakken	omdat	de	

fiscus	toch		mee	betaalt	(want	daar	zijn	regels	voor:	wie	inviteert,	

rekent	af).		

	

Het	is,	ik	heb	het	zien	gebeuren,	verdomd	aanlokkelijk	om	eerder	

groter	dan	kleiner	te	denken	als	je	net	begonnen	bent	als	zelfstandige.	

Maar	het	is	zo	dom.	En	zo	onnodig	ook.	Geen	relatie	van	je	verwacht	in	

de	opstartfase	dat	je	de	grote	meneer/mevrouw	gaat	lopen	uithangen.	

Iedereen	snapt	dat	je	even	zoekende	bent,	ook	financieel.	En	sorry	

hoor,	maar	er	wordt	in	De	Librije	echt	niet	over	je	geroddeld	als	je	er	

niet	drie,	maar	nul	keer	per	jaar	komt.	Sterker:	die	tent	zit	toch	wel	

vol,	dus	die	hebben	jou	niet	nodig	om	te	overleven.	Veel	beter	is:	doe	

eens	gewoon	een	tijdje	extra	zuinig	aan.	Het	is	bij	La	Gondola	in	

Lemmer	ook	goed	te	eten.	En	ik	kan	het	weten...	

	

Er	is	trouwens	nog	een	heel	goede	reden	om	in	het	begin	rustig	aan	te	

doen	met	je	bankpasjes	en	je	creditcards.	Die	reden	heet:	blauwe	
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enveloppen.	Je	wilt	niet	weten	in	welke	frequentie	die	in	de	bus	gaan	

vallen...	
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22 Laat	de	SENA's	de	tyfus	krijgen		

	

Je	krijgt	als	bedrijf	opeens	te	maken	met	rekeningen	voor	zaken	

waarom	je	helemaal	niet	hebt	gevraagd,	die	je	niet	gebruikt	en	die	je	

niet	wilt.	De	jaarlijkse	heffing	van	de	Kamer	van	Koophandel	is	wel	de	

grootste	diefstal,	als	je	de	Ondernemerskring	Het	Klagende	Zuurtje	(te	

Panningen)	moet	geloven,	maar	goed,	daar	kom	je	niet	onderuit	en	

dan	zeg	ik:	niet	zeuren,	maar	accepteren.	

	

Anders	ligt	dat	met	frauduleuze,	vage	clubs	als	SENA	(Stichting	ter	

Exploitatie	van	Naburige	Rechten)	en	de	Stichting	Reprorecht.	Die	

sturen	(als	je	eenmaal	bent	ontdekt	via	de	Kamer	van	Koophandel)	

gewoon	een	rekening	voor	het	draaien	van	muziek	in	je	

(thuis)kantoor	en	voor	het	kopiëren	van	boeken	en	tijdschriften.	Of	er	

überhaupt	muziek	wordt	gedraaid	of	een	kopieermachine	aanwezig	is,	

boeit	de	SENA	en	de	Stichting	Reprorecht	niets,	die	dikke	125	euro	in	

totaal	per	jaar	moet	je	als	kleine	jongen/meid	gewoon	maar	betalen.	

Over	dit	soort	heffingen	zeg	ik:	dikke	vinger	naar	ze	opsteken	als	je	

inderdaad	alleen	rechtenvrije	muziek	draait	en	nooit	iets	kopieert,	

want	dit	is	verdorie	de	voormalige	DDR	niet.	Dus:	protesteer	als	die	

meuk	op	de	brievenbus	valt.	Tot	zover	de	principiële	variant.	De	

andere:	betaal	gewoon	als	je	geen	zin	hebt	in	gezeur,	want	die	SENA	

en	Stichting	Reprorecht	zou	(theoretisch)	zomaar	kunnen	komen	

controleren	of	er	echt	geen	iPhone	via	het	dockingstation	muziek	van	

Anouk	je	kantoor	in	staat	te	blazen.	En	da's	een	hoop	gedoe.	Clubs	als	

SENA	en	de	Stichting	Reprorecht	staan	niet	op	zichzelf;	meer	van	dat	

volk	is	verenigd	in	de	brancheorganisatie	(ik	verzin	het	niet)	Voice.	
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In	de	categorie	nog	veel	ergere	fraude:	de	spookrekeningen.	Van	die	

bijgoochems	die	je	dan	keurig	een	acceptgiro	sturen	voor	een	of	

andere	vage	advertentiefolder	waarin	je	zogenaamd	zou	gaan	

adverteren.	Ik	weet:	zo	dom	ben	jij	niet,	dat	je	daar	intrapt.	Nee,	dat	

zou	jij	nooit	doen.	Alleen	die	anderen	doen	dat	(anders	hadden	die	

fraudeurs	geen	bestaansrecht,	toch?).	Nou,	soms	gaan	die	gasten	

creatief	te	werk.	En	is	hun	post	niet	van	echt	te	onderscheiden.	Of	je	

partner	doet	de	administratie	en	die	denkt:	het	zal	wel	goed	zijn.		

	

Zo	moeilijk	is	het	allemaal	niet	om	te	voorkomen	dat	je	betaalt	aan	

flessentrekkers.	Maar	zeker	als	je	begint,	word	je	gek	van	de	post	die	

via	bij	de	Kamer	van	Koophandel,	de	door	jou	al	zo	rijkelijk	

gesponsorde	Kamer	van	Koophandel,	gekochte	adressen	op	de	

deurmat	valt.	En	de	ene	flessentrekker	laat	zijn	envelop	en	briefpapier	

nog	meer	lijken	op	die	van	de	Belastingdienst,	de	Kamer	van	

Koophandel	zelf,	de	banken	of	de	verzekeraars,	en	misschien,	heel	

misschien,	was	administratie	bijhouden	niet	de	hobby	die	je	op	het	

idee	bracht	eens	fijn	voor	jezelf	te	gaan	werken.	

	

Dus?	Goed	lezen.	Gezond	verstand	gebruiken.	Veel	wegmikken.	Bij	

twijfel	niet	betalen.	

	

Next!	

	



62	
	

23 Geef	alleen	relatiegeschenken	die	wel	een	
goede	indruk	maken		

	

Ik	heb	al	een	pen.	En	ik	drink	alleen	witte	wijn.	En	ik	heb	hoogtevrees,	

maar	heel	leuk	hoor,	parachutespringen	op	Texel	(vorig	jaar	nog	

iemand	doodgevallen	of	was	dit	toch	dit	jaar?).	Japanse	bordjes	en	

bestek,	heel	leuk	als	je	rauwe	vis	lust.	Een	boekenbon,	goh,	ik	lees	

nooit	boeken.	Een	cd	met	kerstliedjes,	heel	aardig,	als	je	Kerstmis	

viert.	Mooi,	een	kaartje	dat	er	dit	jaar	is	besloten	Plan	Nederland	te	

verblijden	met	een	gift	–	de	organisatie	die	jouw	ouders	toen	het	nog	

Foster	Parents	Plan	heette	fakebrieven	stuurde.	Een	agenda,	wat	leuk!	

–	als	ik	niet	mijn	iPhone	gebruikte	om	mijn	afspraken	bij	te	houden.	

Wat	zei	ik	nou:	ik	drink	alleen	wítte	wijn!	Champagne,	ook	leuk,	als	je	

er	geen	zes	van	kreeg.	Een	voedselpakket	van	de	Makro,	ja,	ik	herken	

het	uit	de	folder,	hartstikke	leuk,	joh,	daar	gaan	we	de	buurvrouw	heel	

blij	mee	maken.	En	een	bon	van	Pluimen,	ik	wist	niet	dat	het	nog	

bestond,	wat	grappig	hè,	dat	je	dan	een	jaarabonnement	op	'Kinderen'	

of	'Ouders	van	Nu'	kunt	krijgen	als	man	van	55...	

	

Herkenbaar?		

	

Met	de	beste	bedoelingen	rolt	in	de	kertsperiode	elk	jaar	de	

relatiegeschenkenindustrie	zich	over	het	land	uit.	En	waar	je	voor	je	

zzp-schap	(wellicht)	de	al	dan	niet	blijde	ontvanger	van	die	meuk	was,	

moet	je	nu	zelf	aan	de	bak.	Want	geen	

relatiegeschenken/kerstgeschenken	uitdelen,	dat	kun	je	natuurlijk	

niet	maken.	Denk	je.	Maar	om	nou	te	zeggen	dat	je	heel	veel	tijd	over	
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hebt	om	iets	heel	bijzonders	te	verzinnen	(of	tijdig	te	beginnen)?	Dat	

ook	niet.	

	

Dus	de	kans	is	groot	dat	je	te	laat	in	de	standaardfolders	(leve	–	

wederom	–	het	adressenbestand	van	de	Kamer	van	Koophandel)	gaat	

zitten	neuzen	en	even	snel	iets	uitkiest	uit	het	ruime	assortiment,	

binnen	de	grenzen	van	het	fiscaal	handige	ook	nog,	anders	moet	de	

ontvanger	belasting	betalen	over	de	gift	(en	dan	wordt	ie	nog	minder	

blij).		

	

Hoe	het	wel	moet?	Tja.	Net	als	in	je	gewone	werk:	verdiep	je	in	de	

doelgroep.	Dus	verplaats	je	in	de	ontvanger	en	bedenk	waar	je	die	nou	

oprecht	een	plezier	mee	doet	(da's	al	meer	moeite	dan	doorgaans	

wordt	genomen...).	Realiseer	je	ook	nog	eens	dat	de	meeste	mensen	

tegenwoordig	alles	al	hebben.	En	dat	de	doelgroep	een	heterogene	

groep	is	en	een	gelijk	geschenk	voor	iedereen	dus	waarschijnlijk	voor	

iedereen	'wel	aardig'	is,	maar	bij	niemand	een	schot	in	de	roos.		

	

Stel	je	nu	toch	eens	voor	dat	je	voor	iedereen	iets	exclusiefs	zou	

moeten	verzinnen...	Wat	zou	dat	zijn?	En	waarom	weet	je	zo	zeker	dat	

dat	niet	kan?	Waarom	beweer	je	het	hele	jaar	dat	jouw	werk	een	

'people's	business'	is,	maar	maak	je	eenheidsworst	van	je	relaties	als	

je	het	één	schamele	keer	per	jaar	moet	hardmaken	zonder	dat	er	

keiharde	omzet	tegenover	staat.	

	

Loop	eens	een	boekhandel	in	en	koop	voor	iedereen	een	verschillend	

boek.	Kan	ook	met	cd's.	Of	met	drank.	Of	met	kaartjes	voor	

sportwedstrijden	of	andere	vormen	van	entertainment.	En	doe	er	een	
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zeer	persoonlijke	boodschap	bij.	Handgeschreven.	Het	kost	even	tijd	

en	moeite,	maar	het	wordt	meer	gewaardeerd	dan	Pakket	13	van	de	

Makro.	
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24 Geniet	als	inhuurkracht	van	die	politieke	
spelletjes	

	

Het	komt	wel	eens	voor	dat	je	een	tijdje	tussen	de	loonslaven	kan	

komen	te	werken,	op	projectbasis	ofzo.	Met	vaste	werktijden.	Als	

inhuurkracht.	Dan	moet	je	niet	denken:	shit,	wat	een	treunis...	Maar:	

heerlijk,	wat	een	feest!	En	niet	alleen	omdat	je	in	dezelfde	tijd	meer	

verdient	dan	de	heren	en/of	dames	om	je	heen.	Da's	ook	lekker	

natuurlijk,	maar	het	gaan	nu	even	niet	om	het	geld.	Maar	om	de	fun.	

	

In	een	werkomgeving	waar	veel	salarisstrookverzamelaars	bijeen	zijn,	

moet	je	als	vrije	jongen/meid	vooral	zien	te	genieten	van	de	politieke	

spelletjes.	Zeker	als	je	heel	stiekem	af	en	toe	zelf	overweegt	(weer)	

eens	ergens	op	de	loonlijst	te	gaan,	is	dat	een	goede	test.	Als	je	er	niet	

middenin	zit,	merk	je	het	namelijk	niet.	En	het	is	een	van	de	

vervelendste	kanten	van	werken	in	een	bedrijf	met	vast-

dienstverbandklanten:	al	die	spelletjes.	

	

Jouw	taak	als	zzp'er	is	(in	principe,	want	soms	word	je	juist	ingehuurd	

om	mee	te	doen	aan	een	politiek	spelletje)	simpel:	je	hebt	een	

opdracht.	En	die	voer	je	naar	beste	kunnen,	eer	en	geweten	uit.	En	dan	

stuur	je	facturen	en	gaat	ieder	zijns/haars	weegs.	Geen	andere	

belangen	dan	je	werk	goed	doen	en	daar	netjes	voor	betaald	krijgen.	

En	als	het	wederzijds	bevalt	later	nog	eens	terug	keren.		

	

De	arme	zielen	die	in	dienst	zijn,	zitten	er	heel	anders	in.	Voor	hen	is	

overleven	vaak	een	issue.	En	macht.	En	ambitie.	En	persoonlijke	
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verhoudingen.	En	geschiedenissen	met	het	bedrijf,	niet	te	vergeten.	En	

met	elkaar.	Het	is	een	perfect	inkijkje	in	sociologie	en	psychologie	dat	

je	dan	krijgt	als	je	uit	je	doppen	kijken	–	en	je	krijgt	er	nog	voor	

betaald	ook!		

	

Het	best	moet	je	trouwens	opletten	in	bedrijven	waar	zelfs	jou,	als	

relatieve	buitenstaander,	wordt	verteld	dat	“in	dit	bedrijf	niemand	een	

dubbele	agenda	heeft	en	niet	aan	politieke	spelletjes	wordt	gedaan”.	

Da's	de	ideale	plek.	Daar	zit	een	mol	van	de	baas	op	de	afdeling.	Daar	

wordt	door	een	clubje	de	zaag	in	de	stoelpoten	van	een	

leidinggevende	gezet.	Daar	is	verandering	tegenhouden	het	hoogste	

doel.	Daar	wordt	gebcc'd	bij	het	leven.	Daar	worden	dossiers	over	

mensen	bijgehouden.	Daar	worden		gesprekken	stiekem	opgenomen	

en	uitgetikt.	Daar	wordt	(natuurlijk	niet...)	in	de	mail	rondgeneusd	van	

medewerkers	of	collega's.	Daar	wordt	informeel	vergaderd	bij	de	

rookpaal.	Daar	worden	mensen	belast	met	'speciale	projecten'	die	

nooit	het	levenslicht	gaan	zien.	Daar...	je	snapt	het:	daar	is	het	een	hel	

op	aarde.	Daar	strijden	de	baantjesjagers,	de	angsthazen,	de	

veranderingsvrezers,	de	ratten,	de	smiechten,	de	slijmballen	en	de	

bezwarenkoningen	om	hun	zielige	stukje	territorium.	En	het	gaat	

helemaal	nergens	over,	terwijl	ze	doen	alsof	ze	–	stuk	voor	stuk	–	in	

het	centrum	van	het	universum	verblijven.	

	

En	weet	je	wat?	Daar	ga	jij	na	afronding	van	je	project	weer	weg.	Met	

een	zak	geld.	En	een	vrije	geest,	waardoor	je	kunt	excelleren	in	dat	

waar	je	goed	in	bent.	Als	je	geen	energie	hoeft	te	verspillen	aan	

kansloze	politieke	spelletjes,	heb	je	alle	(declarabele)	tijd	om	de	ziekte	

uit	je	lijf	te	houden.		
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25 Zorg	dat	je	nooit	in	de	folder	van	de	Aldi	
komt	

	

Zodra	jij	het	loket	van	je	winkel	geopend	hebt,	hoef	je	nog	maar	één	

ding	te	doen:	achterover	leunen	terwijl	de	zakken	met	geld	jouw	kant	

op	worden	gesmeten.	Toch?	Opdrachtgevers	bellen,	mailen,	sms'en	en	

twitteren	je.	Sterker:	ze	gaan	rollend	over	straat	om	je	te	kunnen	

binnenhalen!	Verhogen	ongevraagd	je	tarieven,	willen	er	vakanties	bij	

doen	voor	jou	en	je	gezin,	vliegtickets,	stedentrips,	een	week	in	een	

cabrio,	een	maand	in	twee	cabrio's,	reserveringen	in	

sterrenrestaurants,	auto's	met	chauffeur,	iPhones	7,	iPhones	8,	

iPhones	X’en,	iPads	4,	iPads	5,	iPads	6	–	you	name	it.	Toch?	

	

Eh,	nee	dus.	Het	is	stil	in	je	mailbox,	op	je	telefoon,	in	je	

twitteraccount.	Wellicht	word	je	lastig	gevallen	door	andere	zzp-types	

die	je	hun	diensten	aanbieden	(jaja,	de	Kamer	van	Koophandel	

verhandelt	ook	adressen	van	starters),	maar	de	opdrachtgevers	

komen	(doorgaans)	niet	in	rijen	van	drie	aan	je	deur	om	je	diensten	

bedelen.		

	

Je	moet	aan	marketing	doen.	Reclame	maken	voor	jezelf.	

	

Dat	luistert	nauw.	Natuurlijk	weet	je	complete	zakelijke	netwerk	dat	je	

de	wereld	gaat	bestormen.		En	wat	je	precies	kunt.	En	dat	je	nog	niet	

helemáál	volgeplempt	bent	met	werk.	Hopelijk	verwar	je	'vrienden'	nu	

niet	met	'netwerk'.	Je	vrienden	moeten	het	ook	weten,	maar	'netwerk',	

da's	wat	anders.	Dat	zijn	mensen	die	jou	kennen	en	die	direct	of	



68	
	

indirect	toegang	hebben	tot	budgetten,	tot	potentiële	opdrachten	en	

die	–	ik	noem	maar	een	dwarsstraat	–	eerder	met	je	gewerkt	hebben	

in	een	andere	relatie	(collega,	klant,	opdrachtgever,	consultant,	

weetikveel).	

	

Dan	gaat	het	verder.	Vindbaar	zijn	via	Google:	absoluut	noodzakelijk	

voor	de	meeste	bedrijven.	Actief	op	sociale	media	(van	LinkedIn	tot	

Twitter):	vanzelfsprekend	(maar	weer	niet	als	je	een	

loodgietersbedrijf	hebt).	En	dan	begint	de	echte	ellende:	adverteren.	

De	plaatselijke	voetbalclub	meldt	zich.	De	tennisclub.	Het	locale	

krantje.	Als	het	helpt	voor	je	business:	van	mij	mag	je.	En	dat	geldt	ook	

voor	regionale	en	landelijke	media	en	websites	en	weetikveel.	Maar	

één	ding:	adverteren	is	een	zakelijk	ding.	Je	koopt	ruimte	ergens	en	

daarop	mag	je	reclame	maken.	Maar	je	moet	er	wel	wat	aan	hebben	en	

het	moet	vooral	bij	je	passen	(een	goed	Umfeld)	vormen.	Daarbij	is	het	

criterium:	je	mag	best	de	goedheid	van	je	hart	laten	spreken,	maar	je	

moet	je	verstand	niet	uitschakelen.	

	

Als	je	per	se	wilt	adverteren	en	je	levert	een	duur	product,	zorg	dan	

dat	je	in	een	passend	Umfeld	staat.	En	als	je	massa	voor	weinig	levert:	

idem.	Ik	bedoel:	de	Aldi-folder	heeft	een	geweldige	oplage	en	een	

geweldig	bereik,	maar	Aldi	staat	ook	voor	Duits	én	goedkoop	en	daar	

ga	je	dus	geen	Range	Rover	Discovery	in	zetten,	om	maar	een	

voorbeeld	te	noemen.	En	in	het	blad	Miljonair	adverteer	je	niet	voor	

horloges	van	95	euro	die	je	voor	3	euro	inkoopt	in	China.	Om	maar	een	

voorbeeld	aan	de	andere	kant	te	noemen.	Met	alle	respect	voor	de	Aldi	

en	de	Chinese	horlogefabriek	natuurlijk,	voeg	ik	daar	uit	beleefdheid	

nog	even	aan	toe.	
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26 Een	dure	auto	is	inderdáád	een	statement
	 	

	

Toen	ik	eind	jaren	'90	de	redactie	van	het	kappersweekblad	Panorama	

verliet,	nam	ik	een	(overgenomen)	Alfa	146	van	de	zaak	mee.	Kostte	

me	9000	gulden.	Toen	ik	voor	de	grap	langs	de	Alfa-dealer	in	

Emmeloord	reed	(Tiems	&	Nijboer,	van	harte	aanbevolen)	en	zij	er	

gewoon	de	werkelijke	waarde	(21.000	gulden)	voor	wilden	betalen,	

bestelde	ik	een	van	de	eerste	Alfa	Romeo's	156	in	parelmoer	met	

Selespeed-schakeling.	Voor	de	dames:	een	automaat	waarmee	je	ook	

handmatig	kunt	schakelen	met	knopjes	op	het	stuur	(afgekeken	van	

de	Formule	1).		

	

Die	auto	was:	een	statement.	

	

Alfa	was	een	statement.	Parelmoer	(meerprijs	ruim	3000	gulden,	

belachelijk!)	was	een	statement.	Selespeed	was	een	statement.	Drie	

statements,	die	autoliefhebbers	en	mensen	met	smaak	op	waarde	

zullen	hebben	ingeschat.	En	anderen:	ook,	maar	dan	negatief.	Want	in	

de	volksmond	roestte	Alfa	nog	altijd	in	de	folder,	was	een	

maandsalaris	betalen	voor	een	kek	kleurtje	nichterig	eng	en	met	zo'n	

nieuwigheidje	als	die	Selespeed-schakeling	zou	ik	wel	te	maken	

krijgen	met	kinderziektes	–	dus	het	was	allemaal	uiterlijk	vertoon	en	

weinig	verstandig	(dat	de	Alfa	in	de	eerste	52	weken	10	weken	in	

Emmeloord	logeerde	in	afwachting	van	onderdelen	–	dat	had	de	

volksmond	goed	gezien).	
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Eind	2010	ben	ik	weer	volledig	gaan	zzp'en	en	toen	is	het	een	acht	jaar	

oude	Saab	9.3	cabrio	geworden.	Een	grijze.	Uit	Duitsland.	Dus	met	een	

lekker	nieuw	kenteken.	Ook	die	keuze	werkte	niet	in	mijn	voordeel,	

want	ik	hoorde	nooit	vaker	dan	sindsdien	het	woord	'midlife-crisis',	

terwijl	nota	bene	mijn	(eigen)	vrouw	die	auto	had	uitgekozen.	

	

De	boodschap:	de	auto	waarmee	je	voorrijdt	bij	je	opdrachtgevers,	

zegt	iets	over	jou.	En	als	het	niet	zo	is,	dan	zullen	de	mensen	bij	je	

opdrachtgever	tóch	vinden	dat	die	auto	iets	over	jou	zegt.	Mijn	advies:	

kies	de	auto	die	past	bij	het	imago	dat	je	wilt	uitstralen.	Degelijk	

accountanttype:	Opel	of	Volkswagen.	Creatieveling:	alles,	behalve	een	

Opel	of	Volkswagen,	maar	liefst	wel	een	uiterste.		Praktisch	ingestelde	

pakezel:	busjesachtig	ding.	Topfactureerder:	show	it	off.	Prijsvechter:	

idem.	

	

En	geloof	me:	het	luistert	nauw.	Je	lijkt	voor	de	loonslaven	al	snel	een	

dure	gast.	En	wat	je	niet	wilt,	is	dat	er	wordt	gemekkerd	over	de	'te'	

dure	wagen	waarin	je	komt	voorrijden.	En	wat	je	ook	niet	wilt,	is	dat	je	

als	een	sloeber	wordt	gezien,	als	je	je	door	een	kapotte	uitlaat	

knetterende	VW	Golf	uit	1982	walmend	in	de	parkeergarage	neerzet.	

En	wat	je	al	helemaal	niet	wilt	(maar	nu	spreekt	mijn	autohart):	een	

Toyota	Prius.	

Nog	twee	dingetjes.	Een:	het	openbaar	vervoer.	Ik	zeg	het	maar	

ronduit:	dat	scheidt	geuren	af	én	zie	maar	droog	en	tijdig	aan	te	

komen.	Twee:	zorgen	dat	ze	je	auto	niet	zien.	Dat	lijkt	me	zeker	aan	te	

raden	als	je	wagen	(misschien	wel	omdat	je	in	afwachting	van	je	echte	

auto	tijdelijk	effe	in	wat	eenvoudigs	als	een	afgeragde	Ford	Docus	

rijdt)	niet	past	bij	het	imago	dat	je	wilt	uitstralen.		



71	
	

27 Vergeet	niet	dat	je	bestaande	klanten	je	
maakten	 	

	

De	klassieke	val:	dat	je	zo	blij	bent	met	nieuwe	opdrachtgevers,	of	op	

zoek	naar	nieuwe,	dat	je	de	bestaande	verwaarloost.	Zo	dom!	

	

Vergelijk	het	met	de	bakker.	Die	staat	achter	zijn	toonbank.	Daar	staan	

klanten	te	wachten.	Die	(lijkt	me)	zeker	iets	van	hem	willen	kopen.	

Wat	doet	de	bakker?	Als	ie	goed	is:	verkopen	waar	de	klant	om	vraagt	

en	aandacht	vestigen	op	speciale	aanbiedingen,	nieuwe	producten	en	

dergelijke	die	de	klant,	die	de	bakker	kent,	want	het	is	een	vaste	klant,	

wellicht	ook	zou	willen	kopen.	Toch?	Of	denk	je	dat	de	bakker	zijn	

toonbank	verlaat,	zijn	klanten	laat	wachten	en	naar	buiten	loopt	om	

zomaar	langslopend	publiek	brood	(en	meer)	te	gaan	verkopen?	Nee,	

natuurlijk	niet.	

	

En	toch	is	dat	precies	wat	veel	zzp'ers	doen.	Klanten	die	binnen	zijn	

'for	granted'	nemen.	Niet	meer	goed	opletten	of	de	behoeftes	van	de	

klanten	veranderen.	Verbreden.	Versmallen.	Whatever.	Om	dan	

ergens,	na	een	tijd,	opeens	te	merken	dat	de	relatie	over	is.	Omdat	het	

gevoel	overheerste	dat	je	die	opdrachtgever	als	een	pinautomaat	was	

gaan	beschouwen.	En	da's	dus	dom,	want	van	dat	langslopende	

publiek	wist	je	nog	niet	of	het	je	brood	ging	kopen,	dus	dat	zou	je	veel	

moeite	gaan	kosten,	en	van	de	klanten	aan	je	toonbank	wist	je:	die	

houden	van	mij	(en/of	mijn	werk).	Zullen	we	eens	afspreken	dat	je	de	

verwachtingen	van	je	bestaande	opdrachtgevers	telkens	met	10	
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procent	overtreft?	Dat	nieuwe	koekje	om	eens	te	proberen	gewoon	

gratis	mee	geeft.	Voor	alle	zes	gezinsleden...	

	

Dan	is	er	nog	een	valkuil:	je	gaat	te	goed.	Je	haalt	met	groot	gemak	

nieuwe	opdrachtgevers	binnen.	Met	iets	leukere	klussen	dan	je	

huidige	opdrachtgevers.	Tegen	iets	betere	voorwaarden	(lees:	meer	

geld)	dan	bij	je	huidige	opdrachtgevers.	En	wat	doe	je?	Je	focust	je	op	

de	nieuwe	opdrachtgevers	en	gaat	je	bestaande	niet	eens	meer	bieden	

waar	ze	recht	op	hebben,	maar	minder.	Of,	nóg	stommer:	je	gaat	ze	

bedanken	voor	bewezen	vertrouwen	en	hebt	geen	tijd	meer	voor	ze.	

Of	minder.	

	

Voel	je	'm?	De	opdrachtgevers	met	wie	je	enkele	jaren	een	degelijke,	

stabiele	relatie	had,	zet	je	opzij	voor	nieuwe	liefdes.	Van	die	nieuwe	

liefdes	kun	je	echter	niet	meteen	hetzelfde	vertrouwen	verwachten	als	

van	je	oude	liefdes,	dus	het	kan	zomaar	dat	jij	daar	na	een	tijdje	weer	

wordt	ingeruild	voor	het	volgende	hip	and	happening-type.	En	dan	wil	

je	wel	terug	naar	je	oude	opdrachtgevers,	maar	die	hebben	de	deur	–	

hoe	vreemd	–	niet	meteen	wagenwijd	voor	je	open	staan.		

	

Het	allerergste	in	deze	categorie:	dat	je	gaat	neerkijken	op	de	klussen	

en	de	prijzen	die	je	bestaande	opdrachtgevers	je	gaven	toen	je	hen	

keihard	nodig	had.	Dat	is	een	vorm	van	arrogantie	die	wat	mij	betreft	

meteen	mag	worden	afgestraft	met	een	gang	naar	het	loket	van	de	

Bijzondere	Bijstand	–	voor	zzp'ers	met	een	inkomen	van	het	niveau	

van	het	zakgeld	van	een	kind	van	tien.	Maar	zo	ben	jij	vast	niet.	



73	
	

28 Besteed	niet	te	weinig	tijd	aan	je	
bedrijfsnaam	

	

Toen	ik	in	1998	naar	de	Kamer	van	Koophandel	in	Leeuwarden	ging	

om	dat	zo	noodzakelijke	KvK-nummer	te	regelen,	stond	vast	hoe	mijn	

'bedrijf'	moest	gaan	heten:	Bram	B.	Bot	&	Partners.	Bram	B.	Bot	was	

het	pseudoniem	waaronder	in	columns	schreef	in	onder	veel	meer	

Panorama.	Gekke	naam?	Ik	schreef	nogal	'bot'	(vonden	sommigen),	ik	

ben	gek	op	alliteraties	(B.)	en	Bram	is	de	tweede	(geboorte)naam	van	

mijn	oudste	zoon	–	dus	zo	raar	was	die	naam	niet.	En	hij	was	

makkelijk	te	onthouden.		

	

En	dat	'&	Partners'	dan?	Welnu,	mijn	vrouw	ging	meewerken	in	de	

zaak	(die	tikte	destijds	ook	stukkies),	dus	de	eerste	Partner	is	

verklaard	–	en	wegens	gemeenschap	van	goederen	werden	we	beide	

ook	eigenaar	van	de	BV.	En	die	's'	achter	partners?	Ach,	je	hoopt	dat	je	

kinderen	later	je	winkel	willen	overnemen.	Dus.	Mooi.	Vond	ik.	

	

Bij	de	Kamer	van	Koophandel	maakten	ze	gehakt	van	die	naam.	Bram	

B.	Bot	kon	wel	eens	een	bestaande	andere	persoon	zijn	(was	niet	zo,	

maar	leg	dat	zo'n	pennenlikker	maar	eens	uit),	van	partnerS	was	geen	

sprake	met	twee	50%-eigenaren,	dus	die	's'	moest	ook	weg	en	of	we	

even	snel	een	andere	naam	wilden	verzinnen.	En	nu	heet	die	BV	

godbetert	'BBB	Communicatie	en	Media	BV'.	Het	resultaat	van	een	

snelle	beslissing,	ter	plekke,	tijdens	wat	kortstondig	telefonisch	

overleg.	BBB	staat	voor	Bram	B.	Bot,	we	acteren	in	'communicatie'	en	

'media'	(lekker	vaag)	en	nu	heten	we	dus	zo.		
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Zijn	we	lekker	mee...	

	

De	boodschap	aan	jou:	zorg	dat	iets	dergelijks	jou	niet	overkomt.	

Besteed	meer	dan	ruim	de	tijd	aan	je	bedrijfsnaam.	Mooi	natuurlijk	als	

je	à	la	de	groten	der	aarde	kunt	volstaan	met	'Oprah'	of	'Nike',	maar	

zover	ben	je	nog	niet,	dus	kun	je	maar	beter	kiezen	voor	een	naam	die	

helder	is	over	wat	je	doet	of	die	zo	goed	is	dat	niemand	'm	ooit	meer	

vergeet	(binnen	jouw	doelgroep).	Als	de	Kamer	van	Koophandel-

pennenlikker	je	vermoeid	aankijkt	nadat	hij	jouw	naamkeuze	heeft	

afgewezen:	gewoon	weglopen	en	morgen	terugkomen	met	een	goede	

naam.		

	

Het	voordeel	voor	een	zzp'er	met	een	slechte	bedrijfsnaam,	of	eentje	

die	je	alleen	zelf	snapt,	omdat	je	nu	eenmaal	te	lang	met	alleen	jezelf	

hebt	overlegd	over	je	geniale	ingeving,	is	dat	het	people's	business	

blijft.	Een	zzp'er	is	geen	bedrijf	met	24	vestigingen	in	18	

wereldsteden,	nee,	een	zzp'er	is	een	persoon.	Met	die	persoon	willen	

de	opdrachtgevers	zaken	doen.	En	als	het	goed	is,	heeft	die	persoon	bij	

zijn	geboorte	niet	een	belachelijke	naam	mee	gekregen.	Althans:	ik	

ken	geen	baby	die	BBB	Communicatie	en	Media	is	genoemd...	Dus	als	

ze	mij	moeten	hebben,	zoeken	ze	eerder	op	'Jan	Dijkgraaf'	of	

'@jndkgrf'	op	Twitter	dan	op	die	vreselijke	naam	van	mijn	BV.	

Goddank!	
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29 Wees	nooit	goedkoper	dan	de	loodgieter
	 	

Ik	houd	wel	eens	worshops	'geld	verdienen	voor	freelancers'	om	mijn	

lieve	collega's	(tegen	betaling	natuurlijk)	duidelijk	te	maken	dat	het	

best	een	vetpot	kan	zijn,	voor	jezelf	werken.	Zeker	als	je	creatief	bent	

en	goed	en	niet	te	sloom	en	(veel)	meer	van	die	dingen.		

	

Je	kunt	de	ogen	van	die	HBO'ers	en	WO'ers	die	dan	bijvoorbeeld	

'freelance	journalist'	zijn	altijd	het	beste	openen	door	ze	te	vragen	of	

ze	zichzelf	slechter	vinden	dan	(bijvoorbeeld)	de	loodgieter.	Zo	nee,	

waarom	ze	dan,	na	die	jarenlange	studie	en	met	al	die	ervaring,	wel	

genoegen	nemen	met	een	uurtarief	dat	lager	ligt	dan	dat	van	de	

loodgieter.	De	meest	gebruikte	reactie:	“Als	ik	dat	zou	vragen,	zou	ik	

mezelf	uit	de	markt	prijzen!”	

	

Ik	ken	een	landelijk	dagblad	met	een	groot	aantal	regionale	edities	dat	

schrijvend	journalisten	voor	een	artikel	van	500	woorden	60	euro	

durft	te	betalen.	De	journalist	moet	de	klus	voorbereiden,	op	pad	(of	

een	paar	telefoontjes	plegen),	tikken,	nog	even	corrigeren	en	

finetunen	en	het	versturen.	Zullen	er	veel	zijn	die	dat	alles	binnen	een	

uur	kunnen?	Of	nul?	Fact:	je	werkelijke	uurtarief	ligt	ver,	heel	ver,	

onder	dat	van	de	loodgieter	(met	zijn	voorrijkosten).	De	meest	

gebruikte	reactie:	dat	zijn	nou	eenmaal	de	tarieven.		

	

En	dan	zeg	ik:	“Ja	joh?”	De	goedkoopste	column	die	ik	ooit	getikt	heb	

(voor	een	blaadje	van	de	ANWB),	leverde	me	140	euro	op.	Voor	280	

woorden.	Dat	was	zelden	meer	dan	een	uurtje	werk.	En	alle	
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'communicatiebureaus'	factureren	gewoon	100	euro	per	uur	of	veel	

meer	voor	de	schrijvend	journalisten	die	ze	'wegzetten'	bij	hun	

opdrachtgevers.	Dus	het	is	niet	zo	dat	je	voor	ongeveer	het	tarief	van	

een	interieurverzorgster	(met	alle	respect	voor	die	branche)	móet	

werken,	het	is	zo	dat	je	voor	ongeveer	het	tarief	van	een	

interieurverzorgster	wílt	werken.	En	dat	is	een	volledig	vrije	keuze,	

die	ik	als	workshopgever	natuurlijk	verafschuw.	Want	wat	je	doet	als	

je	voor	60	euro	vier	uur	voor	het	Algemeen	Dagblad	(toch	maar	

naming	and	shaming)	aan	het	werk	gaat,	heet:	de	markt	verzieken.	En	

dat	moeten	we	niet	willen	met	z'n	allen,	de	markt	verzieken.	

	

Komt	nog	bij:	de	uren	dat	je	in	de	regel	je	AD-klusje	staat	te	doen	en	de	

tijd	die	je	er	thuis	nog	aan	kwijt	bent,	gaat	af	van	de	tijd	die	je	zou	

kunnen	besteden	aan	werkzaamheden	die	wel	fatsoenlijk	betalen.	Of	

tenminste	het	binnenhalen	van	klussen	die	wel	fatsoenlijk	betalen.	Dat	

lijkt	me	voor	iemand	die	zichzelf	als	een	serieus	te	nemen	ondernemer	

beschouwt	toch	wel	het	minste	dat	je	jezelf	verplicht	bent.	

	

En	dan	nog	wat:	kom	niet	aan	met	de	opmerking	dat	je	het	met	me	

eens	bent,	maar	dat	dat	markt	je	nu	eenmaal	dwingt	voor	een	appel	en	

een	ei	werk	van	jouw	niveau	te	doen.	Ik	bedoel:	noem	het	dan	(naar	

waarheid)	een	hobby	die	leuk	te	combineren	is	met	het	opvoeden	van	

de	kinderen	of	het	lezen	van	boeken,	maar	laat	me	je	niet	als	zzp'er	

beschouwen.	Als	je	namelijk	gewoon	voor	je	hobby	schrijft	en	je	krijgt	

er	ook	nog	een	paar	centen	voor,	dan	zeg	ik:	respect.	Liever	dat	dan	

dat	je	op	de	werkloze	buurman/-vrouw	gaat	liggen	als	je	man/vrouw	

aan	het	werk	is.		
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30 Voorkom	nou	maar	wél	dat	ene	
faillissement		

	

In	de	wereld	van	de	Amerikaanse	management-	en	businessliteratuur	

wordt	alles	wat	krom	is	recht	gepraat.	Zo	zou	het	érg	goed	voor	

ondernemers	zijn	als	ze	tenminste	één	keer	in	hun	leven	failliet	

zouden	gaan,	want	dat	zou	zo'n	louterende	en	geruststellende	werking	

op	je	hebben.	Been	there,	survived	that	–	dat	idee.	

	

Laat	ik	het	zo	zeggen:	grote	bullshit.	

	

Het	zal	best	dat	een	periode	waarin	je	in	de	penarie	zit	achteraf	ook	zo	

zijn	goede	kanten	zal	hebben.	Dat	je	het	weer	waardeert	dat	je	die	

boodschappenkar	elke	week	in	de	Albert	Heijn	vol	gooit	tot	er	een	kop	

op	ligt.	Dat	het	fijn	is	dat	je	nu	eindelijk	je	echte	vrienden	hebt	leren	

onderscheiden	van	de	wannabe's.	Dat	je,	door	drie	jaar	geen	nieuwe	

kleding	te	(kunnen)	kopen,	geen	bijdrage	hebt	geleverd	aan	

kinderarbeid	in	de	Chinese	kledingfabricage-industrie.	Dat	je	die	

stapel	hout	in	de	achtertuin	toch	maar	hebt	weggewerkt	door	op	hout	

te	stoken	in	plaats	van	op	gas.	Dat	het	in	die	koude	winter	van	2017	

toch	maar	mooi	zo	was	dat	jullie	elkaar	warm	hielden,	knus	onder	een	

driedubbel	dekbed.	Dat	je	weer	weet	wat	'beide	beentjes	op	de	grond'	

betekent.	En	meer	van	die	ongein.	

	

Als	je	(anders	dan	'buiten	je	schuld	met	een	BV')	failliet	gaat,	komt	er	

één	grote	rampspoed	op	je	af.	Je	krijgt	te	maken	met	een	rechter-

commissaris,	een	curator	en	het	allerbelangrijkste	is:	je	leven	wordt	
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compleet	overgenomen.	En	het	maximaal	haalbare	resultaat:	dat	je	via	

schuldsanering	drie	jaar	na	het	uitspreken	van	het	faillissement	

schuldenvrij	weer	een	nieuwe	start	kan	maken.	In	die	drie	jaar	bijt	je	

op	een	houtje,	word	je	in	de	gaten	gehouden	en	voel	je	je	een	

ongelooflijke	sukkel,	want	dat	faillissement	was	–	het	kenmerk	van	

ondernemerschap	–	ook	nog	eens	gewoon	je	eigen	schuld.	Want	alles	

is	je	eigen	schuld.	En	als	je	in	die	drie	jaar	weer	werkt,	ben	je	dus	

vooral	bezig	met	het	opruimen	van	de	ellende	en	is	vrolijk	in	de	

wereld	staan	er	voor	de	meeste	gefailleerden	eventjes	niet	bij.	

	

Ook	zakelijk	is	het	niet	zo	prettig	om	failliet	gegaan	te	zijn.	Wat	te	

denken	van	het	krijgen	van	een	hypotheek	(want	bij	je	faillissement	

raakte	je	ook	je	vorige	koophuis	kwijt)?	Of	van	een	krediet	voor	de	

volgende	zaak	die	je	wilt	beginnen,	omdat	<cliché-alert>	het	

ondernemersbloed	nu	eenmaal	kruipt	waar	het	niet	gaan	kan	

</cliché-alert>?	En	nog	iets:	als	de	schuldeisers	bij	het	uitspreken	van	

je	faillissement	niet	akkoord	zijn	gegaan	met	een	gedeeltelijke	

betaling	van	je	schulden,	kunnen	ze	je	je	hele	leven	blijven	

achtervolgen.	En	daar	word	je,	om	met	Rob	Geus	van	de	Smaakpolitie	

te	spreken,	niet	vrolijk	van.	Dus	laat	die	Amerikanen	lekker	lullen	en	

ga	vooral	níet	failliet.	En	dat	betekent:	voer	een	goed	financieel	beleid	

en	hou	te	allen	tijde	rekening	met	een	doemscenario	en	hoe	je	dát	

kunt	overleven.	
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31 Ga	creatief	om	met	je	uurtarief		

	

Een	heel	ding	altijd:	wat	is	het	juiste	uurtarief?	Er	is	een	simpele	

rekensom:	deel	het	bedrag	dat	je	nodig	hebt	om	alles	te	kunnen	

betalen	(en	een	buffer	te	kunnen	creëren/handhaven)	door	het	aantal	

uren	dat	je	reëel	kunt	declareren.	Heb	je	10.000	euro	per	maand	nodig	

om	alles	te	kunnen	betalen	en	kun	je	80	uur	per	maand	declareren,	

dan	is	je	uurtarief	(minimaal)	125	euro.	Maar	kun	je	160	uur	per	

maand	declareren,	dan	is	je	uurtarief	(minimaal)	62,50	euro.		

	

En	krijg	je	van	mij	de	Pinokkio	Award.	Want	40	uur	per	week	

factureren,	dat	is	een	utopie.	Je	hebt	vakantie,	bent	eens	een	dagje	

grieperig,	netwerkt	wat	dagen	rond,	moet	acquireren,	hebt	wel	eens	

gewoon	geen	betaald	werk	–	en	meer	van	die	ongein.	En	voor	je	nu	

gaat	roepen	dat	je	wél	160	uur	per	maand	factureert,	omdat	je	er	

namelijk	wel	240	máákt	per	maand,	dan	zeg	ik:	overdrijven	is	ook	een	

vak.	

	

De	vraag	is	ook:	wat	is	een	reëel	uurtarief?	Daarbij	gaat	het	om	wat	

vergelijkbare	zzp'ers	per	uur	rekenen,	wat	jou	onderscheidt	van	

andere	zzp'ers	waardoor	je	meer	kunt	of	juist	minder	moet	rekenen,	

maar	natuurlijk	ook	om	de	economische	situatie	als	geheel.	Als	

bedrijven	(lees:	opdrachtgevers)	floreren,	mag	jouw	bloem	ook	aan	de	

Pokon	van	ze.	En	in	krappe	tijden	zetten	ze	je	op	waterrantsoen.	

	

Als	je	gewoon	als	inhuurkracht	op	uurtje/factuurtje-basis	werkt	(of	

als	loodgieter...),	is	het	verder	een	eenvoudig	verhaal.	Je	meldt	wat	je	



80	
	

kost	of	je	onderhandelt	over	wat	je	kost	(bij	voorkeur	het	eerste)	en	

dan	ga	je	facturen	sturen	voor	je	gewerkte	uren.	Als	je	echter	anders	

werkt,	op	aangenomen	werkbasis,	turnkey	of	hoe	het	ook	allemaal	

mag	heten,	dan	zit	er	in	je	uurtarief	nog	wel	wat	ruimte	voor	

creativiteit.	Namelijk:	voor	aanvang.	

	

Stel:	je	schat	een	klus	in	op	200	uur	werk	voor	jou,	maar	400	uur	voor	

je	belangrijkste	concurrent,	die	zeker	ook	gevraagd	is	een	offerte	uit	te	

brengen.	Hoe	dat	verschil	komt?	Jij	bent	beter.	En	sneller.	En	slimmer.	

Duh...	Enfin,	die	concurrent	van	jou	gaat	een	offerte	uitbrengen,	

waarin	ie	die	400	uur	verwerkt.	Laten	we	zeggen:	tegen	een	uurtarief	

van	100	euro.	Is	dus	40.000	euro.	Voor	jou	is	het	nu	slechts	zaak	om	

onder	die	40.000	euro	te	blijven.	Als	jouw	uurtarief	ook	100	euro	is,	

zou	je	de	klus	dus	voor	20.000	euro	al	willen	doen.	Maar	tussen	die	

20.000	en	de	40.000	euro	zit	voor	jou	de	grote	winst...	Wat	ik	zou	

doen?	Voor	35.000	euro	offreren.	Lekker	veilig	onder	wat	ik	van	de	

concurrent	verwacht,	maar	ruim	boven	wat	ik	zelf	al	alleszins	redelijk	

vind.	

	

En	dan	loopt	een	klus	uit	de	hand,	qua	uren...	Tja,	dat	kan	altijd	

gebeuren.	En	dat	kun	je	tevoren	opnemen	in	een	overeenkomst.	

Meerwerk-/minderwerkgeneuzel	enzo.	Ik	ben	er	niet	voor.	Je	hebt	

met	je	volle	verstand	een	deal	gesloten,	daar	hou	je	je	maar	gewoon	

aan.	Maar	andersom	even	goed:	als	er	een	meevallertje	van	de	bank	in	

jouw	voordeel	is,	pak	je	het	ook	gewoon	aan	als	een	lekker	cadeautje.	

Dat	geld	is	namelijk	toch	al	begroot	en	dat	wil	zelfs	je	opdrachtgever	

liefst	zo	houden,	want	dat	scheelt	weer	een	hop	gedoe.	Echt!	
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32 Ga	liever	werken	dan	netwerken		

	

Een	beetje	zzp'er	kan	per	week	een	stuk	of	tien	

netwerkbijeenkomsten	bijwonen.	Vooral	in	de	Randstad	word	je	

doodgegooid	met	mogelijkheden	om	je	over	't	een	of	't	ander	gezellig	

te	laten	informeren	in	een	gesponsord	zaaltje	en	onder	het	genot	van	

een	slok	en	een	hap	nadien	visitekaartjes	uit	te	delen.	Als	je	dat	

gezellig	vindt:	vooral	doen.	Drinken	moet	je	toch.	

	

Als	je	denkt	dat	je	zzp-praktijk	er	door	gaat	floreren:	NFW.	Dat	staat	

voor:	no	fucking	way.	Op	de	meeste	netwerkbijeenkomsten	

ontmoeten	zzp'ers	op	zoek	naar	opdrachtgevers	namelijk	andere	

zzp'ers	op	zoek	naar	opdrachtgevers	en	beide	groepen	vertellen	

elkaar	dat	de	business	fantastisch	loopt.	De	vraag:	“Als	je	het	zo	druk	

hebt,	wat	doe	je	dan	in	Godsnaam	hier?”	wordt	nooit	gesteld	en	na	het	

uitwisselen	van	de	naamkaartjes	die	thuis	voor	altijd	een	lade	of	een	

bakje	of	meteen	de	prullenbak	in	gaan,	focust	een	ieder	zich	op	de	

volgende	potentiële	opdrachtgever,	die	ook	maar	gewoon	een	naar	

werk	hunkerende	zzp'er	blijkt	te	zijn.	En	in	de	regio	loopt	zo'n	

meeting	dan	ook	nog	wel	eens	uit	de	hand,	qua	drank	en	vrouwen,	

maar	daar	zal	ik	je	niet	verder	mee	vermoeien.	

	

Mijn	boodschap	is:	ga	alleen	naar	netwerkbijeenkomsten	als	je	zeker	

weet	dat	je	er	met	minimaal	drie	briljante	tips	die	morgen	toepasbaar	

zijn	in	je	eigen	bedrijf	vandaan	komt.	Een	'tip'	mag	ook	'omzet'	zijn,	

maar	ik	leg	de	lat	niet	te	hoog,	dus	een	'tip'	om	aan	meer	werk	te	

komen	die	dan	ook	nog	werkt,	reken	ik	ook	al	goed.	Wedden	dat	je	80	
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procent	van	de	uitnodigingen	met	een	spottende	blik	in	de	prullenbak	

(fysiek	of	mailprogramma)	gooit?	

	

En	zal	ik	je	nog	eens	iets	vertellen?	De	uren	die	je	niet	nepwerkt,	

pardon:	netwerkt,	kun	je	besteden	aan	andere	dingen.	Gewoon	

werken	bijvoorbeeld.	Voor	geld.	Ik	kan	er	natuurlijk	vreselijk	naast	

zitten,	maar	toen	ik	voor	de	research	van	dit	boek	een	aantal	maanden	

wél	netwerkbijeenkomsten	met	mijn	aanwezigheid	verblijdde,	had	ik	

de	indruk	dat	de	aanwezigen	er	allemaal	niet	waren	ondanks	een	volle	

orderportefeuille.	Sterker:	de	uren	die	ze	niet	zouden	netwerken,	

zouden	ze	wellicht	in	verveling	doorbrengen.	In	dat	geval	zou	ik	

zeggen:	schop	onder	je	kont	en	ga	eens	wat	doen	om	die	winkel	van	

jou	tot	een	succes	te	maken.	

	

Netwerkbijeenkomsten	zijn	trouwens	niet	hetzelfde	als	eendaagse	

seminars.	Daar	komen	namelijk	vooral	loonslaven,	die	betaald	door	de	

baas	een	dagje	hun	kennis	bijspijkeren.	En	juist	daar	vind	je	dus	heel	

veel	mensen	die	toegang	hebben	tot	budgetten	en	die	dus	opdrachten	

zouden	kunnen	verstrekken	aan	zzp'ers.	Maar	dáár	zijn	die	zzp'ers	

dan	weer	niet	te	vinden,	omdat	ze	495	of	995	euro	voor	een	dag	met	

een	praatje	en	een	broodje	niet	willen	of	kunnen	betalen	–	hoe	

aftrekbaar	de	kosten	ook	zijn.		

	

Word	je	ooit	als	spreker	uitgenodigd	en	wil	je	zeker	weten	dat	het	

geen	netwerkbijeenkomst,	maar	een	seminar	is,	vraag	dan	welk	

budget	ze	voor	jouw	inbreng	in	gedachten	hadden	(ja,	je	hebt	je	

voorbereiding	en	het	event	zelf	kost	ook	tijd).	Als	het	antwoord	iets	in	

de	orde	van	grootte	van	een	fles	wijn	en	een	boekenbon	is,	dan	is	het	
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dus	een	netwerkbijeenkomst.	Nooit	doen,	ook	niet	als	ze	je	‘exposure’	

beloven.	
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33 Bid	gerust,	maar	het	komt	nooit	in	de	
plaats	van	je	best	doen	

	

De	goden	aanroepen,	persoonlijk	ben	ik,	geloof	ik,	meer	van	het	

verzoeken	van	die	gasten.	Maar	ik	kom	regelmatig	zzp'ers	tegen	die	

bidden	en	hopen	dat	het	allemaal	goed	met	ze	komt.	En	als	je	dan	

vraagt	wat	hun	'plan'	is,	blijkt	dat	plan	vooral	te	bestaan	uit	bidden	en	

hopen	dat	het	allemaal	goed	met	ze	komt.	Lekker	dan.	

	

Voorbeeldje.	Een	universitair	docent/onderzoeker	begint	een	eigen	

onderzoeksbureau.	Dat	dat	type	kan	onderzoek	en	doceren,	dat	neem	

ik	maar	aan,	gezien	de	titel	op	het	visitekaartje	en	de	ervaringsjaren	

bij	de	universiteit.	Maar	als	ik	haar	vraag	wat	haar	'plan'	is,	hoe	ze	

euro's	gaat	verdienen	met	haar	eigen	onderzoeksbureau,	kijk	ik	in	

twee	ogen	van	een	konijn	dat	verblind	door	de	spreekwoordelijke	

tegenligger	op	de	weg	blijft	staan	om	doodgereden	te	worden.	Geen	

idee!	Maar	wel	de	hoop	en	verwachting	dat	die	onmetelijke	talenten	

vanzelf	worden	opgemerkt,	blijkbaar.	(U	moet	trouwens	de	groeten	

van	Linda	Duits	hebben!)	

	

Het	zou	een	hoop	frustraties	bij	faalzzp'ers	schelen	als	ze	eens	zouden	

stoppen	op	hun	roze	wolk	te	wachten	op	langs	vliegende	mega-

opdrachten.	Die	vliegen	namelijk	niet	langs.	Daar	moet	je	je	best	voor	

doen.	Serieus	je	best	voor	doen.	En	dat	geldt	in	alle	stadia	van	je	

bestaan	aan	'zelfstandige	zonder	personeel':	het	begint	allemaal	met	je	

best	doen.		
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Toen	ik	bij	de	gratis	krant	Metro	hoofdredacteur	was,	leidde	ik	een	

jong	team.	Dat	team	presteerde	relatief	veel	en	veel	beter	dan	

vergelijkbare	teams	bij	andere	kranten.	De	reden?	De	Metro-

medewerkers	deden	gewoon	gedurende	de	uren	dat	ze	op	de	loonlijst	

stonden	hun	best.	De	meesten	niet	meer,	bijna	niemand	minder.	Het	

was	een	unieke	eye-opener,	want	tot	die	tijd	(en	zeker	later,	bij	bladen	

als	Management	Team	en	HP/De	Tijd)	was	het	me	eigenlijk	niet	eens	

zo	opgevallen	dat	het	voor	veel	lieden	in	loondienst	helemaal	niet	zo	

vanzelfsprekend	is	dat	ze	gewoon	hun	best	doen	(en	dan	ook	nog	een	

beetje	effectief	en	efficiënt	natuurlijk).		

	

Een	dergelijke	houding,	de	uurtjes	vol	maken	omdat	het	salaris	toch	

wel	wordt	gestort,	is	tegenwoordig	een	stuk	moeilijker,	want	overal	is	

wel	behoorlijk	wat	vlees	van	de	botten	gesneden.	Maar	voor	een	

zelfstandige,	die	eigenlijk	per	opdracht	wordt	geëvalueerd	en	van	wie	

opdrachtgevers	makkelijker	af	kunnen	dan	van	wat	dan	ook,	is	zo'n	

houding	funest.	En	het	voordeel	is:	als	je	je	best	doet,	onderscheid	je	je	

nog	altijd.	Als	je	dan	ook	nog	goed	bent	in	wat	je	doet:	dubbel	succes.	

	

Toch	behoefte	God,	Allah	of	je	schoonmoeder	aan	te	roepen	voor	

morele	support?	Ga	lekker	je	gang.	Maar	niet	in	plaats	van,	maar:	on	

top	of.	Vormt	dat	onverhoopt	geen	toegevoegde	waarde,	wel,	dan	had	

je	altijd	nog	indruk	gemaakt	met	je	ouderwetse	werklust.	
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34 Vraag	de	tandarts	eens	of	hij	een	gratis	
proefopdracht	wil	doen	

	

Stel:	ik	verhuis	naar	een	appartement	aan	de	Maas	in	mijn	geliefde	

Rotterdam	en	ik	moet	tandarts	Dijkstra	in	Lemmer	inruilen	voor	een	

nieuwe	tandarts.	Zou	het	werken	als	ik	dan	bij	drie	tandartsen	in	mijn	

nieuwe	woonomgeving	vraag	of	ze	even	een	proefopdracht	in	mijn	

mond	willen	doen?	Gratis,	natuurlijk.	

	

Stel:	ik	verweeg	mijn	Renault	Megane	ook	in	Rotterdam	in	onderhoud	

te	geven	bij	een	Renault-dealer.	Zou	het	werken	als	ik	de	auto	bij	drie	

verschillende	Renault-dealers	breng	met	het	verzoek	de	eerste	

onderhoudsbeurt	eens	even	gratis	te	doen,	opdat	ik	het	onderhoud	

voortaan	bij	die	Renault-dealer	onderbreng?	Of	als	ik	zou	zeggen:	doe	

mij	op	proef	–	en	gratis	–	eens	een	wintertje	een	setje	winterbanden?	

	

Belachelijk	natuurlijk!	En	dat	is	precies	mijn	punt.	We	vinden	het	

volstrekt	ridicuul	om	een	tandarts	te	vragen	gratis	een	proefkroon	te	

plaatsen	of	een	autobedrijf	om	gratis	een	setje	winterbanden	te	

monteren	om	het	eens	een	winter	te	proberen.	Maar	zelf	werken	we	

als	zzp'er	wel	mee	aan	pitches,	voeren	we	proefopdrachten	uit,	of	hoe	

het	ook	allemaal	mag	heten.	In	sommige	branches	is	het	normaal,	

maar	dan	nog	ben	je	niet	verplicht	om	aan	die	wedstrijdjes	mee	te	

doen.	En	al	helemaal	niet	als	het	voor	nop	moet.	Je	hebt	toch	geen	

gaatje	in	je	hoofd?	
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Dat	een	potentiële	nieuwe	opdrachtgever	wil	weten	wat	voor	vlees	hij	

wellicht	in	de	kuip	haalt,	daar	hoor	je	mij	niet	over	zeuren.	Volkomen	

logisch.	Maar	hij	kan	oud	werk	van	je	zien,	hij	kan	je	spreken,	hij	kan	

(bij	wijze	van	spreken)	aan	je	snuffelen	en	hij	kan	je	ook	nog	vragen	

een	voorstel	over	'wat	jullie	voor	elkaar	kunnen	betekenen'	te	

onderbouwen	met	'wat	ideetjes'.	Maar	het	zal	toch	niet	zo	zijn	dat	je	

het	verder	laat	gaan?	Zodra	je	serieus	moet	werken,	moet	je	zorgen	

dat	je	er	serieus	voor	betaald	wordt.	

	

Ik	realiseer	me	dat	er	zzp'ers	werken	in	een	branche	waarin	het	echt	

zo	gaat.	Waarin	iedereen	meedoet.	Net	zoals	sommigen	altijd	in	

openbare	aanbestedingstrajcten	terecht	komen	–	en	anderen	nooit.	Ik	

zou	er	zelf	helemaal	gek	van	worden	als	ik	mijn	beste	uren	moest	

besteden	aan	gratis	werk	voor	eventuele	nieuwe	klanten,	al	was	het	

alleen	maar	omdat	de	focus	dan	in	elk	geval	tijdelijk	niet	of	

onvoldoende	ligt	op	bestaande	klanten.	Dus	ik	zou	gaan	werken	in	een	

branche	waarin	het	niet	zo	gaat.	Of	ik	zou	het	automatisme	proberen	

te	doorbreken.	Maar	in	principe	wil	ik	gewoon	net	als	de	tandarts	en	

het	autobedrijf	betaald	worden	als	ik	voor	je	werk.	Maar	dat	zal	wel	

aan	mij	liggen...	



88	
	

35 Bepaal	exact	wat	je	in	de	toekomst	wilt	
bereiken	

	

Goed,	je	begint	dus	voor	jezelf.	Of	je	bent	voor	jezelf	begonnen.	En	

waar	wil	je	eindigen?	Het	is	nooit	te	vroeg	om	die	vraag	te	

beantwoorden.	

	

Het	kan	dat	je	je	eigen	eenmansbedrijf	bent	begonnen	omdat	je	zo	snel	

mogelijk	rijk	wilde	worden.	Misschien	niet	het	beste	doel,	maar	aan	de	

andere	kant:	ieder	kiest	zijn	eigen	target.	Als	je	zo	snel	mogelijk	rijk	

wilt	worden,	kun	je	misschien	maar	beter	geen	freelance	journalist	

worden,	of	handelaar	in	zelfgebreide	wollen	wanten,	en	misschien	

maar	beter	wel	handelaar	in	cocaïne	of	bankovervaller	zonder	

personeel.	Als	je	dan	niet	wordt	gepakt,	tussen	arm	en	rijk,	heb	je	

zomaar	een	kans	dat	je	snel	rijk	wordt.	Maar	serieus:	des	te	eerder	je	

weet	hoe	je	uiteindelijk	binnen	je	zaak	wilt	functioneren,	des	te	

doelgerichter	kun	je	te	werk	gaan.	Je	focussen	op	zaken	die	je	wel	daar	

brengen	waar	je	wilt	komen	en	geen	tijd	verdoen	aan	zaken	die	wel	

aardig	zijn,	maar	die	niet	helpen	bij	het	bereiken	van	je	doel.	

	

Laat	ik	het	eens	één	keer	over	mezelf	hebben.	Ik	heb	van	moederskant	

Zuid-Europees	bloed	(zegt	ze).	En	dus	een	hekel	aan	het	Nederlandse	

weer,	het	is	me	te	nat	en	te	koud.	Ik	wil	dus	best	een	keer	emigreren.	

Maar	niet	voor	mijn	kinderen	het	huis	uit	zijn.	En	qua	werk	was	mijn	

doel	altijd:	management-	of	werkvloer-	of	hulpboeken	maken,	spreken	

over	de	inhoud	van	die	boeken	voor	geld,	her	en	der	een	column	of	

rubriek	over	management	of	de	werkvloer,	wat	mensen	coachen	en	
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dat	allemaal	vanuit	een	zonnig	huisje	ergens	op	reukafstand	van	de	

Middellandse	Zee.		

	

Op	de	verhuizing	na,	ben	ik	er.		

	

Daarbij	heb	ik	een	aantal	werkstappen	gezet,	die	me	hielpen.	Zo	ben	ik	

in	2006	bij	Management	Team	gaan	werken,	mede	om	heel	veel	over	

management	te	leren	en	alles	wat	los	en	vast	zit	over	management	te	

lezen.	Want	ik	kon	best	al	een	potje	ouwehoeren	voor	een	zaaltje,	

maar	ik	had	geen	inhoudelijk	verhaal.	Nu	pretendeer	ik	dat	wel	te	

hebben,	of	in	elk	geval:	het	zit	er	voorzichtig	aan	te	komen.	Als	ik	1000	

euro	krijg	voor	een	halfuurtje	spreken	op	een	congres	in	Amsterdam,	

is	het	vanzelfsprekend	goedkoper	om	vanuit	Friesland	met	de	auto	te	

komen,	dan	vanuit	Spanje	met	EasyJet.	Maar	dat	ticket	trekken	we	af	

als	onkosten	en	dat	babbeltje	is	nog	lucratief	genoeg.	

	

Om	te	komen	waar	ik	nu	ben,	moest	ik	wel	de	vijftig	passeren.	Maar	

het	begon	al	met	HEAO	kiezen	en	geen	School	voor	Journalistiek.	

Chefje	worden	op	mijn	23ste,	waar	anderen	liever	sportverslaggever	

bij	Feyenoord	werden.	Heel	hard	werken,	ervaring	opbouwen,	fouten	

maken,	ook	en	vooral	in	de	omgang	met	mensen,	die	er	voor	zorgen	

dat	ik	over	een	tijdje	altijd	een	wandelingetje	in	de	zon	kan	maken	en	

een	krantje	kan	gaan	lezen	met	een	espresso	erbij	op	een	aangenaam	

terras.	

	

Ik	zal	niet	beweren	dat	alles	lukt	wat	je	je	voorneemt.	Ik	weet	wel	dat	

als	je	je	doel	niet	formuleert,	je	het	zeker	niet	bereikt.	Dus	ook	al	begin	
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je	net:	hoe	ziet	het	er	over	tien	jaar	voor	jou	en	je	bedrijf	uit?	Zorg	dat	

je	er	een	beeld	van	hebt.		

	

En	stel	het	desnoods	tien	keer	bij...	Deed	ik	ook.	Want	ik	wist	destijds	

nog	niet	dat	ik	een	website	zou	ontwikkelen	waarop	ik	in	het	

Nederland,	Engels	en	Duits	mijn	training	‘Schrijf	je	boek	in	10	dagen’	

zou	gaan	verkopen.	Ook	omdat	ik	destijds	nog	nooit	had	gehoord	van	

een	website	;-)	
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36 Wees	niet	bang	voor	IRL'etjes,	maar	wel	
selectief	

	

Wel	eens	in	Dauphine	geweest?	In	matige	economische	tijden	is	dat	

een	lustoord	voor	wie	wel	genoeg	te	doen	heeft.	De	tafeltjes	staan	er*	

namelijk	nogal	dicht	bij	elkaar.	En	het	is,	voor	mensen	in	bijvoorbeeld	

media	en	marketing,	een	soort	cliché-ontmoetingsplaats	geworden	

voor	werkzoekenden.	En	dus	zzp'ers.	Ik	heb	er	menig	gesprek	moeten	

horen	(sorry,	onvermijdelijk),	waarin	iemand	in	een	

spreekwoordelijke	paarse	broek	zichzelf	voor	schut	zat	te	zetten	

wegens	wanhoopalarm.	

	

Ik	zal	eerlijk	zeggen	(niet	voor	het	eerst,	niet	voor	het	laatst):	sinds	

eind	2009	heeft	elke	euro	omzet	die	ik	noteerde	direct	of	indirect	iets	

te	maken	gehad	met	Twitter.	Als	iemand	dus	de	zegeningen	van	online	

communicatie	zal	bezingen,	ben	ik	het.	En	toch	vind	ik	bijeenkomsten	

waarin	de	ene	mens	de	andere	mens	in	het	echt	treft	(de	zogenaamde	

IRL)	bitter	noodzakelijk	om	de	relatie	met	opdrachtgevers	te	

bevestigen,	te	bestendigen,	te	verdiepen.	

	

Maar	ik	merk	ook:	als	je	op	elk	verzoek	tot	een	IRL'etje	ingaat,	zit	je	

twee	keer	per	dag	in	Dauphine	te	eten.	En	levert	het	geen	moer	op,	

behalve	een	dikke	buik	en	een	redelijk	slinkende	bankrekening,	want	

je	komt	niet	meer	aan	je	werk	toe	met	al	die	tweegesprekken.		

	

Toen	ik	voor	de	tweede	keer	ging	zzp'en	beschikte	ik	aanvankelijk	

over	redelijke	zeeën	van	tijd	en	dus	zei	ik	vaker	'ja'	dan	goed	voor	me	
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was	tegen	IRL's	(en	bijna	altijd	in	Dauphine	omdat	dat	zo	ongeveer	de	

enige	plek	in	Amsterdam	is	waar	je	voor	een	fatsoenlijke	prijs	je	auto	

kunt	parkeren,	nog	vlak	bij	de	A10	ook).		

	

Zodra	de	zaken	aantrekken,	de	declarabele	plicht	roept	en	je	die	

menukaart	die	toch	al	tien	jaar	hetzelfde	is	in	zijn	geheel	drie	keer	

hebt	afgewerkt,	word	je	vanzelf	selectief	in	die	dingen.	Spreek	je	alleen	

nog	af	als	je	de	vraag	“What's	in	it	for	me?”	van	een	goed	antwoord	

kan	voorzien.	Desnoods	slechts:	bijpraten,	oude	banden	aanhalen,	

brainstormen	over	een	plannetje	dat	hoogstwaarschijnlijk	toch	tot	

niks	gaat	leiden.	Maar	ben	je	daar	dan	van	bewust,	zodat	er	achteraf	

geen	onbevredigend	gevoel	ontstaat.	

	

En	nog	iets:	het	is	dus	niet	zo	dat	jij	altijd	naar	een	ander	moet.	Zelf	

woon	in	in	Friesland	en	is	het	dus	redelijk	dat	ik	reis	richting	midden	

en	westen	van	het	land	(vind	ik	dan),	maar	het	kan	best	dat	een	

opdrachtgever	het	leuk	vindt	mij	eens	in	het	Friese	op	te	zoeken.	Een	

borrel	aan	het	Dok	in	Lemmer	of	bij	de	Beachclub,	dat	werkt	trouwens	

tien	keer	beter	als	relatiesmeermiddel	dan	de	medium	gegrillde	tonijn	

van	Dauphine.	Want	voor	iemand	uit	een	stad	in	de	Randstad	is	zo’n	

Dok	of	Beachclub	én	de	rust	die	een	vakantieprovincie	altijd	uitstraalt	

gewoon	een	cadeautje.	Zeg	ik	dan	als	ik	eens	een	keer	geen	zin	heb	om	

dat	pokkeneind	over	die	A6	naar	Amsterdam	te	rijden....		

	

*	Prins	Bernhardplein,	Amsterdam.	
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37 Voorkom	klachten	en	zo	niet:	los	ze	
meteen	goed	op	

	

Niks	vervelender	dan	klachten	over	je	werk.	Je	bent	namelijk	een	

professional	die	zijn	werk	altijd	naar	beste	kunnen,	naar	eer,	naar	

geweten	en	zo	voort	doet.	Dus	eigenlijk	kunnen	er	helemaal	geen	

klachten	over	je	werk	zijn.	Als	dat	dan	toch	gebeurt,	is	dat	niet	goed	

voor	je.	Niet	goed	voor	je	ego.	Niet	goed	voor	je	hart.	Niet	goed	voor	je	

imago.	Kortom:	slecht.	

	

Uit	de	praktijk	van	mijn	moeder	(verkoopster	bij	De	Bijenkorf	toen	dat	

nog	een	heel	stijlvol	bedrijf	was),	heb	ik	geleerd:	een	klagende	klant	

heeft	altijd	gelijk.	Dus	ook	als	de	klagende	klant	op	een	vreselijke	

manier	uit	zijn	nek	loopt	te	eh...	kletsen,	heeft	ie	nog	gelijk.	Dat	

betekent	niet	dat	je	dan	vervolgens	moet	gaan	doen	wat	die	klagende	

klant	van	je	wil	(denk	aan	de	kosten	en	de	tijd!),	maar	wel	dat	de	

eerste	impuls	niet	is:	“Ja,	maar...”,	maar	juist:	“Akkoord,	zullen	wij	even	

doornemen	wat	het	probleem	is	en	hoe	we	het	gaan	oplossen?”	

	

Ja,	maar...		

	

Tja.	Mensen	die	het	in	mijn	nabijheid	zeggen,	stuur	ik	het	liefste	

meteen	weg.	Het	is	de	opmaat	naar	smoezen,	naar	wijzende	vingers	in	

de	richting	van	andere	schuldigen,	naar	verzachtende	

omstandigheden	en	meer	van	die	ongein,	maar	de	bottom-line	is:	er	

ligt	een	klacht.	De	eventuele	schuldvraag	doet	er	niet	zo	veel	toe.	

Oplossen!	
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Het	is	namelijk	echt	slecht	nieuws	als	er	een	klacht	over	je	werk	is.	

Want	hoe	goed	en	snel	je	'm	ook	oplost,	de	(Nederlandsche)	mens	is	

tot	mekkeren	geneigd.	Dat	betekent	dat	er	altijd	wel	een	betrokkene	

is,	die	niet	gaat	melden	hoe	adequaat	en	tot	volle	tevredenheid	een	

klacht	is	afgehandeld,	maar	die	maar	blijft	emmeren	over	het	feit	dat	

die	klacht	überhaupt	is	ontstaan.	En	hoe	dat	dan	komt.	En	aan	wie	dat	

lag.	En	meer	van	dat	gezeur.	Dan	sta	je	dus	dankzij	zo'n	zuurtje	voor	

de	rest	van	de	samenwerking	met	2-0	achter.		

	

Reden	te	meer	om	wél	meteen	op	te	treden.	Want	als	je	óók	nog	slecht	

zou	omgaan	met	de	klacht	op	zich,	dan	wordt	het	helemaal	een	

wedstrijd	die	je	niet	meer	kunt	winnen.	Er	zijn	namelijk	altijd	ook	

mensen	die	zien	dat	je	het	oprecht	vervelend	vond	dat	je	werk	niet	

helemaal	in	goede	aarde	viel	en	hoe	snel	en	goed	je	de	kwestie	

vervolgens	hebt	'opgepakt'.	Voor	hen	doe	je	je	stinkende	best	een	

klacht	snel,	adequaat	én	gratis	op	te	lossen.	Kost	dat	jou	dan	tijd	en	

daardoor	geld	of	misschien	wel	gewoon	meteen	geld?	

Ondernemersrisico.	Win	some,	lose	some.	Niet	over	gaan	liggen	

huilen.	Zorgen	dat	ze	je	terug	willen	zien.	

	

Duidelijk	is	echter	dat	het	met	klachten	net	is	als	met	ongewenste	

zwangerschappen:	voorkomen	is	beter	dan	genezen.	In	die	zin	doe	je	

er	ná	de	afhandeling	van	een	klacht	wel	goed	aan	datzelfde	te	doen	

wat	politiek	Den	Haag	altijd	doet	als	er	weer	eens	een	parlementair	

onderzoek	met	een	sisser	moet	aflopen:	voor	de	toekomst	lessen	

trekken	uit	het	verleden.	Dan	komt	deze	specifieke	klacht,	als	het	goed	

is,	niet	meer	terug.	
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38 Onderhandel	met	het	gevoel	van	een	volle	
orderportefeuille	

	

Vraag	in	de	rol	van	een	potentiële	opdrachtgever	aan	een	zzp'er	hoe	

het	(zakelijk)	gaat	en	het	antwoord	luidt:	“Prima!”	Let	op	de	houding,	

de	intonatie,	de	gezichtsuitdrukking	en	de	okselvlekken	van	de	zzp'er	

en	je	ziet:	“Matig	tot	minder”.	Minimaal	80	procent	van	onze	

communicatie	is	non-verbaal.	Dus	wat	je	zegt,	is	heel	vaak	niet	wat	je	

uitstraalt.	En	als	er	één	moment	is	waarop	dat	nogal	ka	uu	tee	is:	als	je	

onderhandelt.	

	

Als	zzp'er	zit	je	bij	onderhandelingen	vaak	in	een	onderliggende	

positie.	Jij	weet	niet	welke	kaarten	je	potentiële	melkkoe	allemaal	

tegen	de	borst	houdt,	jij	kent	alleen	je	eigen	situatie.	Dat	went	en	moet	

je	vooral	zakelijk	zien,	maar	er	zijn	omstandigheden	waarin	dat	niet	zo	

makkelijk	is:	als	je	de	omzet	eigenlijk	wel	gewoon	nodig	hebt.	En	dat	

zíet	je	gesprekspartner	niet	alleen	aan	je,	dat	kan	hij	bijna	ook	ruiken.	

Ik	hoef	je	hopelijk	niet	uit	te	leggen	wat	dat	doet	met	je	prijs	–	om	er	

maar	even	de	belangrijkste	variabele	uit	te	pikken.	

	

Wel	uitleggen?	Nou,	dat	is	simpel:	die	gaat	omlaag.	Zit	je	tegenover	een	

ervaren	onderhandelaar,	dan	maakt	die	gebruik	(slachtoffers	zouden	

zeggen:	misbruik)	van	jouw	achilleshiel.	En	terecht.	Dus	moet	je	

tijdens	onderhandelingen	over	klussen	maar	twee	dingen	uitstralen.	

Eén:	ik	vind	het	een	buitengewoon	interessante	klus,	die	ik	graag	wil	

doen.	Twee:	als	ik	'm	niet	krijg	omdat	je	kiest	voor	een	goedkoper	

alternatief:	even	goede	vrienden!	Het	zelfvertrouwen	dat	je	dan	
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uitstraalt,	zal	aangenaam	overkomen	op	je	gesprekspartner,	want	die	

ziet	dat	ie	niet	met	een	zwetende	otter	over	een	deal	aan	het	praten	is.	

	

Als	je	niet	uitstraalt	met	een	eigenlijk	al	te	volle	orderportefeuille	te	

zitten,	maakt	dat	snel	een	nerveuze	indruk	op	de	mogelijke	

klussenleverancier	–	en	dat	is	slecht	voor	je	prijs.	Maar	waarschijnlijk	

heeft	de	waarheid	(een	verre	van	volle	orderportefeuille)	al	voor	iets	

heel	anders	gezorgd:	dat	je	zélf	al	aan	je	prijs	hebt	lopen	klooien.	En	

dan	beboel	ik	niet:	'm	hebt	verhoogd.	Integendeel.	En	als	die	

opdrachtgever	van	jouw	al	verlaagde	prijs	dan	ook	nog	eens	een	fair	

share	probeert	af	te	halen,	krijg	je	misschien	de	klus	wel,	maar	heb	je	

ook	onnodig	geld	laten	liggen.	

	

Ik	snap	dat	het	niet	alleen	zwart	of	wit	is.	Op	een	gegeven	moment	wil	

je	gewoon	aan	de	bak.	Maar	geloof	me:	de	meeste	zzp'ers	hoeven	niet	

te	concurreren	op	tarieven.	Wat	voor	jou	1000	euro	is,	is	voor	de	

meeste	opdrachtgevers	nog	geen	tientje	–	ook	al	omdat	het	vaak	hun	

eigen	geld	niet	is	dat	ze	uitgeven.	Alleen	lijk	je	zulke	feiten	uit	het	oog	

te	verliezen	als	je	–	in	jouw	ogen	–	aan	het	vechten	bent	om	te	

overleven.	Dus	dat	je	af	en	toe	een	beetje	afwijkt	van	je	ondergrens,	

ach...		

Wees	er	alleen	wel	volstrekt	eerlijk	over	tegen	jezelf	–	en	ga	geen	

lulverhaal	afsteken	om	je	gebrek	aan	zelfvertrouwen	recht	te	praten.	

Dan	word	je	volgende	keer	nóg	goedkoper,	namelijk.	
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39 Wees	geen	ijzeren	Hein	in	een	wereld	vol	
gummiballen		

	

In	de	ruim	dertig	jaar	dat	ik	werk,	ben	ik	één	keer	(zakelijk)	genaaid.	

Ik	had	voor	een	zakelijk	blad	een	knakker	van	de	softwareboer	Exact	

geïnterviewd	en	dat	interview	werd	zonder	mijn	toestemming	door	

die	kruidenier	van	Exact	doorgeplaatst	in	een	ander	medium.	Ik	sprak	

de	man	er	op	aan	dat	we	zo	niet	getrouwd	waren	en	hij	stuurde	een	

keurig	bericht	terug	dat	ik	maar	naar	de	rechter	moest	stappen	als	ik	

wilde	krijgen	waar	ik	recht	op	had.	Dat	was	volgens	de	jurisprudentie	

in	mijn	wereld	overigens:	drie	keer	het	bedrag	dat	zou	moeten	zijn	

betaald	wanneer	ik	wél	toestemming	zou	hebben	gegeven	voor	

publicatie.	

	

Ik	heb	het	er	bij	laten	zitten.	Brieven	schrijven,	rekeningen	sturen,	

advocaat	inschakelen	–	en	dat	allemaal	om	de	duizend	gulden	die	

Exact	van	me	gestolen	had	terug	te	krijgen?	Veel	te	veel	gedoe.	En	ik	

heb	er	ook	veel	meer	lol	in	om	een	paar	keer	per	jaar	de	mores	bij	een	

bedrijf	als	Exact	aan	de	kaak	te	stellen,	aan	naming	and	shaming	te	

doen	dus,	dan	dat	ik	na	veel	vijven	en	zessen	dat	geld	had	gekregen.	

Dat	was	namelijk	dan	nu	toch	al	op	geweest...	

	

Maar	serieus:	in	je	recht	staan	betekent	wat	mij	betreft	niet	dat	je	ook	

altijd	je	recht	moet	halen.	Het	ligt	heel	sterk	aan	de	tak	van	sport	

waarin	je	opereert,	maar	het	is	voor	mij	heel	simpel:	je	moet	je	ook	bij	

conflicten	aanpassen	aan	de	mores	van	jouw	tak	van	sport.	Waar	bij	

rugby	fysiek	geweld	noodzakelijk	is,	is	bij	volleybal	fysiek	contact	met	
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de	tegenstander	verboden.	Waar	mensen	elkaar	in	de	ene	bedrijfstak	

voor	een	scheet	nog	besluiten	te	gaan	treffen	bij	de	rechtbank,	wordt	

in	de	andere	bedrijfstak	alles	met	de	mantel	der	liefde	bedekt.	

	

Als	je	werkt	in	een	wereld	van	flexibele,	opportunistische	types,	vind	

ik	het	niet	zo	heel	verstandig	en	aanbevelenswaardig	om	de	formele	

gelijkhebberd	te	gaan	uithangen.	Dan	krijg	je	namelijk	wel	je	gelijk,	

ook	en	misschien	wel	juist	voor	de	rechter,	maar	dan	zal	die	wereld	

waarin	je	werkt	tot	de	conclusie	komen	dat	die	wereld	niet	helemaal	

jouw	wereld	is.	En	dan	word	je	verstoten.	

	

Betekent	dit	nu	dat	je	je	in	sommige	branches	maar	schaamteloos	

moet	laten	naaien	omdat	de	mores	in	die	branches	nu	eenmaal	zo	is?	

Nee,	natuurlijk	niet.	Zoals	je	weet	mag	je	je	altijd	één	keer	laten	

naaien,	maar	geen	tweede	keer.	Dus	ik	zal	voor	of	met	een	bedrijf	als	

Exact	mijn	hele	leven	nooit,	maar	dan	ook	nooit	meer	iets	doen,	

behalve	melden	dat	er	een	stelletje	foute	kruideniers	werkt.	En	dat	die	

ene	gast	die	mij	belazerde	er	ongetwijfeld	al	lang	niet	meer	werkt,	

interesseert	me	helemaal	niets.	Zolang	die	die	duizend	gulden	

(inmiddels	met	rente	op	rente	wel	duizend	euro)	niet	op	mijn	

rekening	staat,	krijgen	ze	de	aandacht	die	ze	verdienen.	

	

En	zei	ik	'nooit,	maar	dan	ook	nooit'?	Nou,	als	ze	me	morgen	nodig	

hebben	voor	een	schrijfklus	en	ze	betalen	500	euro	per	uur,	strijk	ik	

echt	wel	over	mijn	hart,	hoor.		

	

Dat	bedoel	ik.	Nooit	te	star	zijn,	mensen,	het	gaat	om	de	handel!	
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40 Schrijf	een	boek	als	je	serieus	genomen	
wilt	worden	

	

Het	is	de	tijd	van	internet,	iPhone,	iPad.	En	kranten	heten	'dode	

bomen'.	Toch	is	er	maar	één	manier	om	als	expert	op	een	bepaald	

gebied	echt	bekend	te	worden:	je	verhaal	volledig	uittikken,	laten	

drukken,	een	kaft	er	omheen	en	opeens	ben	je	iemand,	want	je	

schreef:	EEN	BOEK.	En	als	je	daarmee	dan	ook	nog	bij	'De	Wereld	

Draait	Door'	of	'Pauw'	weet	te	komen,	dan	is	je	kostje	helemaal	

gekocht.	

	

De	magie	van	een	oud	medium	als	het	boek	is	onovertroffen.	Ik	heb	in	

mijn	tijd	als	hoofdredacteur	van	Management	Team	werkelijk	elk	

boek	over	management	gelezen	en	honderden	managers	gezien	en	

gesproken,	maar	denk	maar	niet	dat	ik	daardoor	als	

'managementexpert'	werd	gezien.	Laat	staan:	gevraagd.	En	toen	ik	in	

2010	het	'Handboek	voor	de	Keiharde	Manager'	schreef,	was	ik	

opeens	naast	oud-hoofdredacteur	van	onder	meer	Metro,	

Management	Team,	HP/De	Tijd	en	PowNed	'schrijver'	geworden.	En	

dus	stond	ik	opeens	voor	fatsoenlijke	tarieven	voor	zaaltjes,	waar	ik	

het	in	hoofdredacteur-periodes	doorgaans	met	een	fles	wijn,	een	

boekenbon	of	een	hand	van	de	meester	moest	doen.	Ook	fijn,	maar	ik	

drink	geen	rood	en	een	boek	had	ik	al,	zoals	je	weet.	

	

Na	het	'Handboek	voor	de	Keiharde	Manager'	schreef	ik	'Hoe	overleef	

ik	de	Keiharde	Manager?'	en	het	doel	was	om	dé	Nederlandse	

schrijver	van	'werkvloerboeken'	te	worden.	Managementboeken,	
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maar	dan	voor	op	de	werkvloer.		Ik	ben	zeker	niet	dé	expert	op	het	

gebied	van	de	'werkvloer',	maar	een	boek	geeft,	geloof	het	of	wel,	een	

status	aan	de	inhoud	van	je	hersenen	die	ongelooflijk	is.	

	

Moet	je	bestsellers	schrijven?	Welnee!	Waar	het	om	gaat	is	dat	je,	als	

je	voor	een	zaaltje	staat,	kunt	laten	zien	dat	je	een	boek	in	je	handen	

hebt.	Dat	je,	als	je	een	kennismakingsgesprek	met	iemand	hebt,	een	

exemplaar	van	je	boek	kunt	meegeven.	En	ja,	ik	heb	het	over	een	

papieren	boek.	Boeken	zijn	en/of	lijken	duur,	dus	het	is	heel	iets	

anders	of	je	een	boek	aan	iemand	geeft	of	een	inlogcode	om	een	e-

book	te	downloaden	naar	iemand	mailt.	Het	gaat	om	het	in	handen	

hebben	van	een	fysiek	product.	Een	bijzonder	product,	zeker	als	je	er	

nog	effetjes	een	rake	'boodschap'	in	kladdert	met	je	vulpen.	

	

Als	je	wel	een	bestseller	schrijft,	is	dat	natuurlijk	wel	goed	voor	je	

marktwaarde.	En	je	imago.	Zo	is	één	van	de	best	verkochte	

Nederlandstalige	managemenboeken	ooit	'Hoe	word	ik	een	rat'	van	

Joep	Schrijvers.	Geen	gouden	pennetje,	maar	wel	een	briljante	titel	en	

op	het	moment	van	uitkomen	midden	in	de	roos.	Van	de	opbrengst	

van	dat	boek	kon	Schrijver	wel	een	paar	auto's	kopen,	maar	ook	zijn	

imago	kreeg	een	boost.	Dus	hij	sprak	voor	behoorlijk	geld	menig	

zaaltje	toe	en	ik	weet	zeker	dan	velen	in	die	zaaltjes,	toen	ze	'm	

hoorden	praten*,	dachten:	is	dit	'm	nou?	Ja,	dat	was	'm.	

	

*	Joep	Schrijvers	heeft	nogal	een	piepstem.	
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41 Beschouw	een	nieuwe	klant	als	een	
nieuwe	vriend(in)	

	

Weet	je	nog	hoe	je	was	toen	je	net	een	nieuwe	vriend(in)	had?	

Constant	vlinders	in	je	buik.	Alleen	maar	aan	hem/haar	denken.	De	

godganse	dag	mail,	twitter,	sms	en	WhatsApp	checken	(ja,	ik	ga	met	

mijn	tijd	mee,	maar	lees	rustig	'brievenbus'	voor	mail,	twitter,	sms	en	

WhatsApp).	Elke	gelegenheid	om	elkaar	te	zien	aangrijpen,	hoe	kort	

ook	en	hoe	ver	je	er	ook	voor	in	de	auto	moest.	Nou	ja,	misschien	even	

heel	diep	terug	graven	in	je	verleden,	maar	dan	snap	je	vast	(en	

hopelijk)	wat	ik	bedoel.	

	

Bottom	line:	je	overlaadde	je	nieuwe	vlam	met	liefde,	zorg	en	

aandacht.	En	dat	is	precies	wat	je	met	je	nieuwe	klanten	moet	doen.	Je	

bent	voor	elkaar	nog	een	redelijk	onbesproken	blad,	je	hebt	geen	

negatieve	geschiedenis	opgebouwd	en	je	gaat	vol	voor	een	langdurige	

relatie.	Als	je	dat	gevoel	van	vroeger	kunt	terughalen,	dan	weet	je	dat	

destijds	geen	haar	op	je	hoofd	er	aan	dacht	dat	er	ooit	een	einde	aan	

die	relatie	kon	komen.	Maar	nog	even	terug	naar	het	verleden:	die	

brandende	verliefdheid	van	het	begin,	die	sleet	wel,	hè?	Het	werd,	in	

het	beste	geval,	'houden	van	met	vlagen	van	die	ouderwetse	

verliefdheid'	en	in	het	slechtste	geval:	'enkeltje	notaris'.	Of	iets	daar	

tussenin.	En	dat	staat	je	in	je	zakelijke	relatie	met	je	nieuwe	klanten	

ook	te	wachten;	de	relatie	evolueert.		

	

Het	goede	nieuws	(geldt	in	99	procent	van	de	gevallen):	je	hoeft	in	je	

zakelijke	verliefdheidsperiode	niet	te	zoenen	met	je	nieuwe	
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opdrachtgever.	Het	gaat	dus	om	een	figuurlijke	verliefdheid.	Waarbij	

voorop	staat:	geef	die	opdrachtgever	het	gevoel	dat	hij	heel	bijzonder	

van	je	is.	Ondanks	dat	hij	niet	de	enige	is,	moet	hij	toch	het	gevoel	

krijgen	dat	dat	wel	zo	is.	Dat	vereist	vaardigheid	en	een	onmetelijke	

hoeveelheid	energie.		

	

Waarbij	je	–	ter	voorkoming	van	teleurstellingen	in	de	toekomst	–	

maar	beter	kunt	weten	dat	de	liefde	in	principe	meer	van	jouw	kant	

komt,	dan	van	de	andere	kant.	De	verliefdheid	wordt	beantwoord	

(met	declarabele	opdrachten),	maar	is	verre	van	onvoorwaardelijk.	En	

dat	hoeft	ook	niet.	We	hebben	het	niet	voor	niets	over	

'klantvriendelijkheid'.	Cursussen	'opdrachtgevervriendelijkheid',	ik	

heb	er	eerlijk	gezegd	nog	nooit	van	gehoord.	En	dat	zegt	alles.	

	

Nu	het	slechte	nieuws:	deze	liefde	en	zorg	en	aandacht	moet	je	niet	

alleen	geven	aan	je	nieuwe	klanten,	maar	ook	aan	je	bestaande.	Want	

zodra	de	innige	verliefdheid	uit	het	begin	compleet	vervangen	is	door	

een	'broer/zus-relatie'	kan	het	zomaar	zijn	dat	je	opdrachtgever	op	

zoek	gaat	naar	dat	ouderwetse	gevoel.	Met	die	vlinders	in	de	buik.	

Alleen	maar	aan	die	ander	denken.	De	godganse	dag	mail,	twitter,	sms	

en	WhatsApp	checken.	Elke	gelegenheid	om	elkaar	te	zien	aangrijpen,	

hoe	kort	ook	en	hoe	ver	ie	er	ook	voor	in	de	auto	moest.		

	

Dan	ben	je	namelijk	het	haasje.	En	word	je	(bijna)	ingeruild	voor	

#next!	Zorg	dat	dat	je	niet	overkomt...	
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42 If	they	pay	peanuts...	go	elsewhere	

	

Ik	kom	wel	eens	zzp'ers	tegen	die	klagen	over	de	tarieven	die	ze	

(mogen)	berekenen.	Met	naam	en	toenaam	worden	de	opdrachtgevers	

genoemd.	In	de	wereld	van	de	broodschrijvers	staat	het	weekblad	De	

Groene	Amsterdammer	bijvoorbeeld	bekend	als	de	aller-,	

allerslechtste	betaler.	Per	woord,	en	bij	dat	blad	is	dat	bij	voorkeur	

een	moeilijk	woord,	schijnt	de	uitgeverij	het	fenomenale	bedrag	van	

0,10	euro	te	storten.	Grofweg	is	dat	20	procent	van	wat	je	nodig	zou	

hebben	om	wel	het	leven	te	kunnen	leiden	van	een	vaktimmerman	of	

een	administratief	medewerkster.	Als	je	een	beetje	snel	en	veel	tikt.	

	

Afgezien	van	het	feit	dat	het	zeer	onfatsoenlijk	is	om	te	klagen	over	je	

opdrachtgever:	daar	ben	je	toch	zelf	bij?	Ik	vraag	klagers	over	geld	

altijd	wat	ze	er	aan	gedaan	hebben	om	meer	te	krijgen.	Meestal	niets.	

“Want	dat	is	daar	de	gewoonte.”	Of:	“Want	voor	mij	tien	anderen.”	

Daarna	vraag	ik	of	ze	misschien	gewoon	tevreden	zijn	over	dat	

dubbeltje	per	woord.	Het	antwoord:	“Nee,	maar	het	staat	wel	goed	op	

je	cv	om	voor	die	opdrachtgever	te	werken.”	Grote	bullshit,	maar	goed,	

ze	moeten	wat	om	recht	te	praten	wat	krom	is.	Ik	hoor	ook	wel:	“Het	is	

zo	fijn	om	eindelijk	eens	met	echt	intelligente	mensen	te	werken.”		

	

Gaap...	

	

Natuurlijk	gaat	het	niet	alleen	om	geld.	Status.	Werkplezier.	Image-

building.	Allemaal	goede	redenen	om	óók	voor	een	bepaalde	

opdrachtgever	te	werken.	Ik	heb	wel	eens	ergens	gewerkt	
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(Management	Team)	waar	de	zzp'ende	fotoredacteur	een	

dagvergoeding	van	400	euro	volkomen	terecht	vond.	Ik	op	zich	ook	

wel,	tót	ze	vertelde	dat	ze	bij	De	Groene	Amsterdammer	voor	100	

euro	per	dag	werkte.	“Goh”,	zei	ik.	“Dan	kan	er	bij	ons	ook	wel	wat	van	

af.”	Zij	vond	van	niet,	met	als	heerlijk	argument	dat	Management	Team	

een	commercieel	blad	was	en	De	Groene	Amsterdammer	een	cultureel	

erfgoed	dat	in	leven	moest	blijven.	Je	snapt:	wij	werkten	kort	samen.	

Want	mensen,	als	je	potentiële	opdrachtgevers	weten	dat	je	soms	20	

euro	per	uur	verdient,	zien	ze	over	het	algemeen	weinig	reden	veel	

hoger	te	gaan	zitten.	Sterker:	geen	reden.	

	

Ik	vind	dat	je	nergens	en	nooit	voor	te	lage	tarieven	moet	werken.	Het	

is	of	gratis,	maar	dan	heet	het		hobbyisme,	of	werk	–	en	dan	moet	er	

een	marktconform	tarief	betaald	worden.	Wie	daar	ergens	tussenin	

gaat	zitten,	is	voor	mij	niet	heel	geloofwaardig.	

	

En	klagen?	Gewoon	niet	doen.	Het	spreekwoord	luidt:	If	they	pay	

peanuts,	they	get	monkeys.	En	dat	is	een	grote	valkuil.	Dat	je,	juist	

omdat	ze	je	in	pinda's	betalen,	je	gaat	gedragen	als	een	aap.	If	they	pay	

peanuts:	wegwezen!	Tegen	de	tijd	dat	je	van	een	welverdiend	

pensioen	aan	het	genieten	bent,	is	het	nog	vroeg	genoeg	voor	

vrijwilligerswerk.		

	

Mocht	je	nu	denken:	ik	vind	12,50	euro	per	uur	voor	een	WO-

afgestudeerde	die	schrijft	voor	De	Groene	Amsterdammer	wel	prima,	

dan	staat	er	nog	een	mand	strijk	bij	mij	thuis	op	de	logeerkamer.	Pas	

je	op	met	de	kraagjes?	
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43 Pak	gewoon	die	bijtelling	als	je	wel	privé	
rijdt	in	je	zakenauto	

	

Een	heel	ding	voor	mensen	met	een	'auto	van	de	zaak':	de	bijtelling.	

Dus	zeker	voor	zzp'ers,	want	die	hebben	meer	dan	loonslaven	de	

mogelijkheid	wel	of	niet	te	kiezen	voor	een	zakenauto.	Als	je	er	mee	

begint,	is	dat	een	mooi	moment	om	één	ding	meteen	achter	je	te	laten:	

het	kruidenieren.	

	

Ik	ken	grote	jongens	die	zakelijk	een	auto	van	80.000	euro	

cataloguswaarde	rijden	en	die	dan	ter	voorkoming	van	de	bijtelling	

een	vette,	maar	oude,	BMW	uit	Duitsland	importeren	waarmee	ze	dan	

privé	gaan	rijden.	En	vervolgens	houden	ze	de	hele	week	exact	de	

administratie	bij	van	hun	zakenauto.	Je	herkent	ze	als	ze,	direct	na	het	

parkeren,	een	opschrijfboekje	pakken	en	iets	noteren.	En	nooit,	nooit,	

nooit	zullen	ze	per	jaar	meer	dan	500	privé-kilometers	rijden	in	hun	

vette	leasebak,	omdat	ze	anders	'de	bijtelling	moeten	pakken'.	

	

Wat	een	armoe!	

	

Als	je	een	auto	van	80.000	euro	cataloguswaarde	hebt	en	je	valt	in	het	

25%-bijtellingtarief,	dan	wordt	er	20.000	euro	bij	je	inkomen	

opgeteld,	waarover	je	dus	zo'n	10.000	euro	belasting	per	jaar	betaalt.	

Dus	dik	800	euro	netto	per	maand.	Terwijl	die	tweedehands	BMW	je	

toch	echt	netto	ook	altijd	500	euro	per	maand	zal	kosten,	als	je	eerlijk	

bent	(en	ook	afschrijving,	onderhoud	en	al	die	andere	meuk	

meerekent).	Dus	om	300	euro	netto	per	maand	te	besparen	gaat	
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iemand	met	een	salaris	van	minimaal	een	ton	(anders	rij	je	geen	

leasebak	van	80.000	euro)	dus	als	de	eerste	de	beste	pennenlikker	een	

boekje	zitten	bijhouden	met	kilometerstanden.	Ben	je	dan	sneu	of	ben	

je	sneu?	Voor	300	euro	netto	per	maand	meer,	rij	je	in	een	nieuwere	

(dus	milieuvriendelijker)	en	in	jouw	ogen	veel	mooiere	auto.	

	

Sorry,	hoor!	

	

Komt	nog	iets	bij:	je	moet	wel	een	ongelooflijk	saaie	boekhouder	zijn,	

wil	je	je	strikt	houden	aan	het	ik-rij-privé-niet-met-mijn-auto-van-de-

zaak-regime.	Want	heb	je	een	gezin	met	drie	rijbewijsklanten,	zijn	er	

twee	privé-auto's	en	de	ene	auto	van	de	zaak	en	is	er	even	een	

noodsituatie:	neem	maar	mee.	Om	te	voorkomen	dat	je	betrapt	wordt,	

moet	je	je	vervolgens	aan	alle	verkeersregels	houden	en	dat	betekent	

dat	je	niet	alleen	een	ongelooflijk	saaie	pennenlikker	lijkt,	maar	het	

ook	bent.	Met	123	kilometer	per	uur	over	de	A6	omdat	je	anders	

misschien	wel	betrapt	wordt	op	de	bijtellingskwestie:	zielig	2.0.	

	

Mijn	advies	is	dan	ook	simpel:	ga	niet	hannessen.	Of	je	rijdt	alles	in	een	

privé-auto	en	declareert	je	zakelijke	kilometers	bij	je	zaak,	of	je	rijdt	in	

een	zakelijke	auto	en	pakt	gewoon	zonder	mokken	de	bijtelling.	Vind	

je	de	bijtelling	te	hoog:	ga	in	een	Toyota	Prius	van	de	zaak	rijden.	Rij	je	

voor	lul,	maar	wel	lekker	goedkoop,	fiscaal	gezien.		

	

Voorlopig	is	er	nog	een	alternatief	dat	wel	deugt:	een	youngtimer.	

Voor	auto’s	van	vijftien	jaar	of	ouder	betaal	je	bijtelling	over	de	

dagwaarde.	En	een	Lada	Niva	uit	2002	of	een	VW	Golf	uit	1999	is	juist	

heel	cool.	Dus...	
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44 Principes	heb	je	om	flexibel	mee	om	te	
gaan		

	

Het	is	natuurlijk	hartstikke	fijn	voor	je	als	je	principes	hebt.	Sterker:	ik	

heb	er	zelf	ook	een	enkele.	Zo	heb	ik,	ergens	de	afgelopen	decennia,	

besloten	nooit	meer	zaken	te	doen	met	mensen	die	me	een	oor	hebben	

aangenaaid.	Maar	evenzogoed	heb	ik	dan	later	toch	wel	af	en	toe	

anders	gehandeld	dan	ik	me	had	voorgenomen.	

	

Maar:	onder	andere	voorwaarden.	Veel	zakelijker.	En	nooit	meer	

omdat	ik	de	betrokkene	ook	maar	iets	gunde,	maar	uitsluitend	omdat	

ik	op	dat	moment	de	kwaliteiten	nodig	had	die	nou	net	die	ene	

persoon	wel	heeft	en	de	anderen	die	ik	ken	niet.	Kortom:	ik	gebruikte	

ze	dan.	En	je	kent	de	mens	(geneigd	tot	vriendjes	zoeken),	dus	je	snapt	

dat	ze	zo'n	herkansing	zagen	als	het	begin	van	een	nieuwe,	langdurige	

zakelijke	en	misschien	zelfs	wel	vriendschappelijke	relatie.	Maar	die	

deur	had	ik	dan	wél	definitief	in	het	slot	gesmeten.	Mens	was	middel	

geworden	–	maar	dat	was	een	kwestie	van	eigen	schuld.	

	

Nog	een	mogelijke	reden	om	een	beetje	flexibel	te	zijn:	geld.	Ik	moet	er	

niet	aan	denken	dat	het	CDA	in	Nederland	bij	de	Tweede	

Kamerverkiezingen	76	of	meer	zetels	haalt.	Dus	als	het	CDA	mij	zou	

vragen	een	rol	te	spelen	in	de	campagne	met	het	uitdrukkelijke	doel	

om	juist	wel	de	allenheerser	in	dit	land	te	worden,	zeg	ik	natuurlijk:	

nee.	En	een	ander	zou	precies	hetzelfde	doen	bij	een	andere	partij.	De	

VVD	bijvoorbeeld.	Of	de	PvdA.	Of	Draai66.	Of	de	PVV.	Maar...	Stel	nu	

eens	dat	het	CDA	zegt:	we	betalen	je	voor	die	zes	maanden	werk	een	
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miljoen	euro.	Netto.	En	als	het	lukt	om	76	of	meer	zetels	te	halen	nog	

een	miljoen	euro	extra.	Netto.	Zeg	ik	dan	nog	'nee'?	Of	realiseer	ik	me	

dan	opeens	dat	mijn	moeder	regelmatig	CDA	stemde,	dat	het	CDA	ook	

wel	integere	mensen	heeft	voortgebracht	(ik	kom	zo	snel	niet	op	een	

naam...)	en	dat	het	nu	eenmaal	het	kenmerk	is	van	een	democratie	dat	

als	de	meerderheid	van	de	bevolking	het	CDA	aan	de	macht	wil,	die	

wens	dient	te	worden	gehonoreerd?	Ik	denk	het	wel.	Kom	op:	met	die	

twee	miljoen	(want	natuurlijk	zou	het	lukken)	koop	ik	me	in	zes	

maanden	werken	mijn	definitieve	vrijheid.	En	met	het	kabinet	dat	er	

dan	komt,	ga	ik	toch	emigreren.	

	

Kortom:	in	het	zakelijk	verkeer	zijn	principes	er	misschien	nog	wel	

veel	meer	om	flexibel	mee	om	te	gaan.	Dat	maakt	je	natuurlijk	wel	een	

slapjanus,	maar	daar	kun	je	voldoende	tegenin	brengen.	Want	je	doet	

het	voor	de	goede	zaak,	je	doet	het	voor	je	bloedjes	van	kinderen,	je	

doet	het	voor	het	gat	in	de	hand	van	je	schat	van	een	vrouw,	je	doet	

het	om	te	testen	of	je	inmiddels	mindfull	genoeg	bent	om	minder	star	

te	zijn	in	je	omgang	met	andere	mensen,	je	doet	het	omdat	je	denkt	

'What	the	fuck,	maandag	is	vanaf	nu	schijt-aan-principes-dag',	je	doet	

het	omdat...	

	

Kun	je	dan	maar	beter	geen	principes	hebben?	Dat	is	dan	meteen	weer	

zo	zwart/wit...	Gewoon	een	beetje	katholicisme	aan	je	gedrag	

toevoegen	en	er	gaat	geen	euro	die	je	wilde	verdienen	aan	je	neus	

voorbij.	
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45 Laat	je	klanten	voor	je	werken	

	

Adverteren.	Toeteren	op	twitter.	Interviews	geven.	Met	reclame	op	je	

auto	rondrijden.	Een	website	onderhouden.	Allemaal	prima	manieren	

om	potentiële	nieuwe	klanten	duidelijk	te	maken	dat	ze	eventueel	bij	

je	terecht	kunnen.	

	

Maar	als	er	nou	één	trend	is	die	sinds	de	opkomst	van	internet	

zichtbaar	is,	is	het	wel	dat	oordelen	over	mensen,	producten	en	

diensten	toegankelijk	zijn	geworden	voor	iedereen.	Ga	je	op	een	

reizensite	een	vakantie	boeken,	dan	staan	er	gegarandeerd	recensies	

en	een	eindoordeel	van	eerdere	klanten	op.	En	een	hotel	dat	5	uit	5	

scoort,	zul	je	(zonder	de	reacties	echt	te	lezen)	eerder	boeken	dan	

eentje	dat	2	uit	5	scoort.	Want	consumenten	vertrouwen	het	oordeel	

van	andere	consumenten	meer	dan	dat	van	de	leverancier.	

	

En	dat	geldt	dus	ook	voor	jouw	werk.	Hoe	goed	je	jezelf	ook	verkoopt,	

het	is	wel	altijd	een	verkooppraatje	dat	je	verkoopt.	Dat	weet	ik,	dat	

weet	jij,	dat	weet	je	nieuwe	(bijna-)klant.	En	verkooppraatjes	vertellen	

alleen	wat	goed	is	aan	een	product,	niet	wat	slecht	is.	Dat	er	aan	jou	

helemaal	níks	slecht	is,	kan	zelfs	waar	zijn,	maar	dan	nog	is	de	vraag	of	

je	het	ook	geloofwaardig	weet	over	te	brengen.	En	of	je	dat	zelf	niet	te	

veel	snoeven	vindt.		

	

Dus	daar	komt	je	redder	in	nood:	je	klant.	Als	je	potentiële	

opdrachtgevers	van	je	in	contact	weet	te	brengen	met	(de	mening	van)	

je	bestaande	klanten,	dan	kunnen	die	klanten	het	werk	voor	je	doen.	
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Die	zullen	–	als	het	goed	is,	en	anders	geef	je	ze	op	hun	lazer	–	eerlijk	

over	je	zijn.	Je	sterke	punten	noemen,	je	zwakke	punten	en	vooral:	

zaken	mee	doen	of	geen	zaken	mee	doen.	Ik	realiseer	me	dat	het	net	

zoiets	is	als	met	referenties	bij	sollicitaties:	je	gaat	niet	de	persoon	

opvoeren	met	wie	je	net	langdurig	juridisch	in	de	clinch	hebt	gelegen.	

De	selectie	die	jij	maakt,	is	dus	altijd	enigszins	gekleurd.	Maar	dan	nog:	

alles	beter	dan	alleen	jouw	eigen	reclamepraatje.	

	

Een	manier	om	je	klanten	verder	niet	steeds	lastig	te	laten	vallen	is:	

verzamel	testimonials.	Vraag	ze	ten	behoeve	van	bijvoorbeeld	je	

website	kort	aan	te	geven	wat	ze	goed	en	slecht	aan	je	vinden.	En	

vraag	ze	uiteraard	toestemming	die	informatie	op	je	site	te	zetten.	Het	

maakt	potentiële	opdrachtgevers	niet	alleen	iets	duidelijk	over	jou,	

maar	ook	over	het	soort	klanten	dat	je	had	en	hebt	en	dus	of	er	sprake	

zou	kunnen	zijn	van	een	perfect	match	tussen	jullie.	En	als	dank	voor	

het	maken	van	die	testimonial	stuur	je	je	klanten	natuurlijk	een	

aardigheidje.	Wat	nu	weer?	Ach,	daarover	hebben	we	het	al	uitgebreid	

gehad	toen	we	de	relatiegeschenken	behandelden.	Gewoon	iets	dat	je	

met	zorg	en	aandacht	hebt	uitgekozen.	
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46 Blijf	(vooral	in	gezelschap)	van	de	drank	
af	

	

Leo	was	een	aardige	gast.	Maar	Leo	had	een	probleem.	Als	zijn	

(werk)hoogtepunt	van	het	jaar	aanbrak,	de	kerstborrel,	ging	hij	los.	

Dan	kwam	hij	niet	met	de	auto,	maar	met	het	openbaar	vervoer.	En	

dan	stopte	hij	niet	na	twee	rode	wijn,	maar	in	het	geheel	niet.	Leo	had,	

eenmaal	voorzien	van	een	slok	te	veel,	twee	nare	gewoontes.	De	

eerste:	hij	werd	opeens	genadeloos	eerlijk.	De	lieve,	softe,	vriendelijke	

Leo	die	jou	het	hele	jaar	had	verteld	hoe	zeer	ie	je	waardeerde,	als	

warm	mens	en	fijne	collega,	ging	tijdens	de	kerstborrel	vanuit	het	

niets	een	vreselijke	smerige	rioolrat	beschrijven	–	en	dat	bleek	jij	dan	

te	zijn.	Van	dat	warme	mens	en	die	fijne	collega	was	niks	meer	over.	

De	tweede:	hij	ging	heel	dicht	bij	je	oor	praten,	met	consumptie.	Het	

zal	duidelijk	zijn:	een	(eerlijkheid)	en	ander	(oorgelik)	bevordert	de	

relatie	voor	de	toekomst	niet.	

	

Ik	moet	eerlijk	zijn:	ik	heb	sowieso	iets	tegen	mensen	die	te	veel	

drinken.	Het	is	niet	goed	voor	je	lichaam	en	het	is	sneu	als	je	een	

middeltje	nodig	hebt	om	je	goed	te	voelen.	Maar	goed,	ieder	moet	

vooral	doen	wat	ie	wil.	Alleen:	niet	in	een	zakelijke	setting.	

	

Of	het	nou	een	netwerkdingetje	is,	een	kerstborrel	bij	een	

opdrachtgever	of	een	diner	waar	ook	potentiële	klanten	aanzitten:	

blijf	gewoon	(broodje)	nuchter.	Hoe	moeilijk	kan	het	zijn?	En	

natuurlijk	weet	ik	wel	dat	je	niet	uit	de	toon	wilt	vallen,	dus	niet	als	

enige	jus	d'orange	wil	gaan	zitten	hijsen	tijdens	een	chic	diner,	maar	je	
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kunt	in	zo'n	geval	ook	heel	beperkt	meedoen.	Zodat	je	bij	een	blaastest	

ruim	binnen	de	toegestane	grens	zou	blijven.		

	

Er	zitten	namelijk	twee	kanten	aan.	Als	jij	zelf	nuchter	blijft,	kun	je	

best	gezellig	meedoen	met	de	dames	en	heren.	Want	je	bent	immers	

een	gezellige	gast	(m/v),	en	hebt	helemaal	geen	alcohol	nodig	om	een	

beetje	los	te	komen.	Beschouw	je	afzien	van	alcohol	echter	als	een	

opoffering,	dan	gaat	dit	waarschijnlijk	niet	op	en	word	je	er	zelfs	een	

beetje	chagrijnig	van,	maar	dan	spéél	je	maar	dat	je	vrolijk	bent.	Het	

doel:	de	andere	moeten	vinden	dat	je	gezellig	mee	doet,	maar	ze	

mogen	helemaal	niets	op	je	gedrag	aan	te	merken	hebben.	Anekdotes	

over	gasten	die	in	de	lampen	hebben	gehangen,	die	de	secretaresse	

van	de	grote	baas	hebben	besprongen	en	die	de	homo	van	de	

postkamer	midden	op	de	dansvloer	vol	op	de	bek	hebben	genomen	–	

sommigen	vinden	ze	aardig,	maar	ze	kunnen	maar	beter	niet	over	jou	

gaan.	

	

De	tweede	kant:	veel	anderen	zullen	wel	–	à	la	de	Leo	uit	het	begin	van	

dit	hoofdstuk	–	redelijk	tot	zeer	los	gaan	met	drank.	En	hun	

remmingen	verliezen.	Gezellige	(sic)	gesprekjes	met	dit	soort	types	

kunnen	je	aan	heel	veel	informatie	helpen	waarmee	je	als	zzp'er	je	

voordeel	kunt	doen.	Omdat	drank	de	remmingen	weg	neemt	en	

eerlijkheid	bevordert,	leer	je	meer	tijdens	één	kerstborrel	van	je	

grotere	opdrachtgevers	dan	tijdens	tien	officiële	werkbesprekingen	bij	

elkaar.	Namelijk:	hoe	het	echt	zit.	En	die	informatie	sla	je	alleen	goed	

op	als	je...	nuchter	bent.	
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47 Wees	zzp'er	uit	overtuiging,	ook	als	je	dat	
niet	bent		

	

Kom	op,	we	weten	allemaal	hoe	het	zit:	lang	niet	iedere	zzp'er	is	zzp'er	

geworden	omdat	daarmee	een	droom	is	uitgekomen.	Of	was	jij	nou	

net	de	enige	die	op	de	basisschool	bij	het	rondje	'Wat	wil	je	later	

worden	als	je	groot	bent?'	tussen	de	autocoureurs,	profvoetballers,	

verpleegsters,	actrices	en	schrijfsters	uitriep:	“Zzp'er,	meester!”	Nee	

toch?	

	

Het	aantal	zelfstandigen	zonder	personeel,	eenpitters	dus,	is	explosief	

gestegen	tijdens	de	laatste	jaren.	Bedrijven	krompen	in,	werknemers	

kregen	een	zak	geld	mee	als	ze	bereid	waren	hun	warme	stoel	te	

verlaten	en	met	die	zak	geld	werd	een	eigen	winkel	opgestart,	want	de	

vaste	banen	lagen	immers	even	niet	voor	het	oprapen.	Ken	je	ze?	Of:	

bedrijven	verdwenen	gewoon,	hele	zwikkie	op	straat,	geen	baan	te	

vinden,	geen	zin	in	een	uitkering,	in	godsnaam	maar	voor	mezelf	

beginnen	dan?	Ken	je	ze?	Of	laat	ik	naar	mezelf	kijken:	

doodongelukkig	na	zeven	weken	als	hoofdredacteur	van	de	tv-tak	van	

de	omroep	PowNed	met	nul	uitzicht	op	meer	werkgeluk	–	en	een	

waarschuwing	van	de	huisarts	om	mzelf	echt	even	in	acht	te	gaan	

nemen.	Vast	dienstverband	dus	ingeleverd	voor	'overeenkomst	van	

opdracht'	voor	de	presentatie	van	een	radioprogramma.	En	de	

herstart	van	mijn	eigen	BV	was	een	feit.	Ken	je	me?	

	

En	natuurlijk	zijn	er	ook	genoeg	zzp'ers,	die	wel	geboren	zijn	als	

zzp'er.	Dat	heette	toen	nog	niet	zo,	maar	het	type	bestond	wel.	Een	
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ondernemer	pur	sang,	die	niet	de	behoefte	had	een	bedrijf	met	veel	

personeel	te	starten,	maar	die	ook	niet	als	een	halfdooie	ambtenaar	

ergens	op	een	loonlijst	wil	staan.	Die	communicatief	is	ingesteld,	van	

verkopen	houdt,	van	onderhandelen,	van	met	mensen	omgaan.	En	wat	

dies	meer	zij.	En	die	ging	dan	voor	zichzelf	werken,	had	daar	

hartstikke	veel	plezier	in	en	zou	ook	niks	anders	willen	–	hoewel	er	

regelmatig	een	aanbod	voorbij	kwam	om	ergens	in	dienst	te	treden.	

“Daar	ben	ik	niet	geschikt	voor”,	is	dan	het	antwoord	dat	zo'n	geboren	

zzp'er	gaf	–	en	dat	was	ook	zo.	

	

Welnu,	ook	als	je	niet	zo'n	zzp'er-uit-overtuiging	bent,	is	het	zaak	je	

wel	als	zodanig	op	te	stellen.	Want	wie	gaat	nou	opdrachten	geven	

aan,	laten	we	zeggen,	een	wat	bedroefd	kijkende	veertiger,	met	

hangende	schouders,	die	tijdens	een	kennismakingsgesprek	wat	glazig	

voor	zich	uitkijkt	als	hij	minutenlang	in	zijn	koffie	roert	en	die	

vervolgens	gaat	uitleggen	dat	hij	natuurlijk	veel	liever	lekker	safe	in	

vaste	dienst	had	gezeten	dan	voor	zichzelf	te	werken,	maar	ja,	de	

economie	enzo	en	er	moet	toch	brood	op	de	plank,	dus	wie	weet,	

wellicht,	kunnen	jullie	zaken	doen.	

	

Kansloos?	Ik	werkte	jarenlang	in	een	branche	waar	werk	van	vast	

naar	freelance	verschoof	en	waar	zeker	de	helft	van	de	zzp'ers	die	ik	

als	opdrachtgever	trof	juist	die	gigantische	lamlendigheid	

uitstraalden.	Dodelijk	voor	mijn	werkplezier,	maar	vooral:	dodelijk	

voor	hun	inspiratie,	aspiratie	en	dadendrang.	Dus	zelfs	al	bén	je	zo'n	

slome	nono:	als	je	succes	wilt	hebben	als	zzp'er	moet	je	levenslust	bij	

je	potentiële	opdrachtgevers	komen	schenken,	niet	ophalen.	Snap	je?	
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48 Flikker	buiten	die	klant!		

	

Het	kan	zomaar	voorkomen:	een	relatie	met	een	klant	loopt	niet	meer	

zo	lekker.	Je	verdient	er	nog	best	lekker	geld	aan,	maar	je	voelt	aan	

alles	dat	de	liefde	bekoeld	of	bekoelend	is	en	je	hebt	ook	niet	echt	een	

idee	hoe	je	de	zaak	weer	volt	trekt.	Dat	wordt	een	nare	tijd.	

	

Want?	Want	jullie	zijn	op	weg	naar	het	einde.	En	dat	is	gewoon	voor	

niemand	een	leuke	tijd.	Dus	wat	je	moet	doen:	pers	de	sinaasappel	nog	

uit	zolang	het	bevredigend	voor	je	is.	Maar	ook	geen	seconde	langer.	

En	in	de	tussentijd	ben	je	natuurlijk	druk	bezig	met	het	zoeken	naar	

een	nieuwe	klant,	die	weer	nieuw	en	leuk	en	spannend	is	–	en	

waarmee	nog	geen	enkele	geschiedenis	bestaat.	

	

Maar	leg	je	bij	één	ding	neer:	als	je	denkt	dat	de	liefde	aan	het	

bekoelen	is	met	een	bestaande	klant,	dan	ís	de	liefde	aan	het	bekoelen.	

En	waar	je	bij	een	huwelijk	of	soortgelijke	relatie	allebei	alles	uit	de	

kast	zou	willen	halen	om	te	redden	wat	er	te	redden	valt,	is	daarvan	

bij	zakelijke	relaties	geen	sprake.	De	pijp	raakt	leeg.	En	dat	is	prima.	

Next.	

	

Er	zijn	ook	klanten	bij	wie	je	de	relatie	zelf	en	met	gebruikmaking	van	

(spreekwoordelijk)	geweld	moet	beëindigen.	Voor	je	eigen	

gemoedsrust	en	je	zelfrespect.	Ik	werkte	eens	als	journalist	voor	een	

chef	bij	een	weekblad	die	er	een	satanisch	genoegen	in	schiep	nóóit	

tevreden	te	zijn	over	het	verhaal	dat	je	inleverde.	Hji	vroeg	je	

vervolgens	nog	“éven”	drie	dingen	uit	te	zoeken	voor	een	kadertje,	dan	
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was	het	goed.	Dat	“éven”	uitzoeken	duurde	nooit	“éven”,	maar	altijd	

zomaar	een	hele	dag	(Google	bestond	nog	amper)	en	als	je	dan	je	

verhaal	later	terug	zag	in	het	tijdschrift	waren	net	die	kadertjes	met	

die	extra	informatie	die	jij	met	veel	te	veel	moeite	had	verzameld	niet	

gepubliceerd.	Die	chef	was	dus	gewoon	een	ontzettende	

machtswellustige	lul	met	vingers.	Die	je	geld	kostte	door	zijn	extra	

researchdagje,	maar	die	je	vooral	ergernis	opleverde.	Zo'n	klant	

flikker	ik	dus	buiten.	We	zijn	niet	gaan	zzp'en	om	ons	het	bloed	onder	

de	nagels	vandaan	te	laten	halen,	maar	om	plezier	in	ons	werk	te	

hebben.		

	

Zelfde	geldt	voor	klanten	die	structureel	slecht	betalen.	Als	er	geen	

goede	redenen	zijn	(buiten	het	geld)	om	voor	ze	te	werken	–	en	dan	

bedoel	ik:	verdómd	goede	redenen,	dan	moet	je	er	gewoon	mee	

ophouden.	Er	is	vast	wel	een	andere	sneuneus	die	het	werk	van	je	wil	

overnemen,	maar	kom	op:	je	bent	een	bedrijf	begonnen	en	geen	

liefdadigheidsinstelling.	Handel	daar	dan	ook	naar.	

	

Diezelfde	chef	uit	de	vorige	alinea	had	er	ook	altijd	een	handje	van	

freelancers	af	te	knijpen.	Hij	zat	op	zijn	budgetten	alsof	het	zijn	eigen	

geld	was.	Zei	je	dat	iets	1000	euro	kostte,	dan	moest	het	voor	700,	zei	

je	700,	dan	moest	het	voor	500,	zei	je	500,	dan...	Enfin:	die	zag	het	dus	

als	een	wedstrijd	om	je	de	duimschroeven	aan	te	draaien.	Zelf	zit	ik	

heel	simpel	in	geldkwesties.	Als	ik	een	uurtarief	van	100	euro	hanteer	

en	iemand	wil	me	5000	euro	voor	een	klus	betalen,	dan	mag	die	klus	

me	(maximaal!)	50	uur	kosten.	Dus	zorg	ik	bij	zo'n	opdrachtgever	dat	

ik	ook	klaar	ben	binnen	50	uur.	Kan	de	kwaliteit	beter?	Vast	wel.	Maar	

dat	had	ik	tevoren	gezegd:	ik	had	er	60	uur	voor	nodig.	En	hij	betaalde	
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er	maar	50.	Fair	deal	toch?	Maar	dan	nog:	als	je	je	structureel	ergert:	

lekker	uit	elkaar	gaan.	Mag	ook	op	jouw	initiatief,	wilde	ik	maar	

zeggen.	
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49 Weet	precies	met	wie	je	praat		

	

Drukdrukdruk.	En	je	moet	zo	naar	die	afspraak	met	een	mogelijke	

nieuwe	opdrachtgever.	Nou	goed,	je	hebt	hun	website	de	afgelopen	

dagen	uitvoerig	bekeken,	je	zag	je	gesprekspartners	van	straks	er	ook	

op	staan,	je	bent	dus	wel	voldoende	voorbereid.	God	zegene	de	greep,	

auto	in	en	op	pad	maar.		

	

Zó	fout!	

	

Waar	draait	het	nou	om	in	het	privé-	en	het	zakelijk	leven?	Om	

ménsen!	Dus	natúúrlijk	heb	je	je	uitvoerig	in	het	bedrijf	verdiept.	En	

natúúrlijk	ging	dat,	mag	ik	hopen,	verder	dan	een	rondje	over	de	

website	van	het	bedrijf.	En	natúúrlijk	heb	je	zelf	nagedacht	over	wat	jij	

voor	dat	bedrijf	zou	kunnen	betekenen,	waar	jouw	toegevoegde	

waarde	ligt.	Als	je	die	professionaliteit	al	niet	zou	kunnen	opbrengen,	

was	je	wel	een	ongelooflijke	prutser.	Maar	dat	is	toch	maar	de	helft	

van	het	werk?	Het	gaat	om	het	bedrijf	én	de	mensen.	En	dan	heb	ik	het	

heel	simpel	over	de	mensen	met	wie	jij	in	gesprek	gaat.	

	

Stel	nu	eens	dat	je	het	niet	over	koetjes	en	kalfjes	gaat	hebben.	Maar	

over	dingen	die	je	gesprekspartners	echt	raken.	De	plaatselijke	

voetbalclub.	Die	merkwaardige	hobby	van	een	van	de	twee.	De	

stichting	die	die	ander	oprichtte	voor	onderzoek	naar	een	zeldzame	

spierziekte	bij	kinderen.	Kortom:	over	dingen	die	ze	echt	raken.	Zou	

dat	niet	veel	meer	indruk	maken	dan	de	vraag	naar	het	weer,	de	

drukte	op	de	weg	en	de	uitzending	van	het	RTL	Nieuws	van	
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gisteravond?	Zouden	die	gesprekspartners	niet	meteen	denken:	“Zo,	

die	heeft	er	werk	van	gemaakt!”	

	

Natuurlijk!	En	vervolgens	is	het	zaak	goed	om	te	gaan	met	wat	je	bij	

elkaar	gevonden	hebt.	Ik	bedoel:	leuk	dat	je	uit	het	hypotheekregister	

hebt	gehaald	dat	die	kleine	kale	een	tophypotheek	heeft	van	1,2	

miljoen	voor	een	huis	dat	nog	geen	acht	ton	waard	is	en	dat	de	vrouw	

van	die	lange	met	die	bril	het	heeft	aangelegd	met	de	tennisleraar	van	

haar	kinderen	–	maar	er	zijn	wel	grenzen	aan	inbreuk	op	de	privacy.	

En	je	bent	ook	niet	dronken	op	de	kerstborrel,	dus	gebruik	wel	je	

fatsoen	en	verstand.	

	

En	dan	nog	wat:	reken	er	altijd	op	dat	andersom	hetzelfde	is	gebeurd.	

Dat	je	gesprekspartners	even	via	Google,	LinkedIn,	Twitter	en	de	rest	

hebben	gekeken	wat	voor	vlees	ze	eventueel	in	de	kuip	haalden.	Wie	

mij	'doorzoekt'	op	internet,	zal	ontdekken	dat	ik	in	maart	1997	drie	

dagen	als	chef	sport	van	Panorama	in	een	politiecel	heb	mogen	

verblijven.	Onvrijwillig.	En	dat	is	niet	de	enige	bagger	die	er	over	me	

te	vinden	is.	Met	die	wetenschap	heb	ik	altijd	gekozen	voor	totale	

transparantie:	ik	gooide	het	(indien	nodig)	zelf	op	tafel	voor	de	ander	

het	kon	doen.	Maar	los	daarvan:	als	je	weet	dat	alles	over	je	te	vinden	

is,	zorg	dan	dat	ze	alleen	dingen	kunnen	vinden	die	je	wél	bij	je	

gewenste	imago	vindt	passen.	Foto's	van	jou,	hangend	aan	de	lamp	in	

een	nachtclub,	zullen	niet	helpen	als	je	solliciteert	als	voorganger	van	

de	kerk	in	Bunschoten-Spakenburg.	Want	geloof	me:	die	hebben	heus	

wel	internet...	
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50 Haal	die	reclame	die	uit	je	oren	groeit	
toch	maar	weg...		

	

De	zzp'er	die	huizen	verbouwt	en	een	offerte	komt	uitbrengen	in	een	

driedelig	pak	–	niet	helemaal	de	goede	boodschap.	De	accountant	die	

moet	zorgen	dat	de	fiscus	van	je	nek	af	blijft	in	een	kapotte	

spijkerbroek	met	gaten	en	een	t-shirt	met	zweetvlekken	–	idem.	

Kleding	is	in	zaken,	en	dus	ook	voor	zzp'ers,	wel	een	dingetje.	Maar	

het	lijkt	me	niet	dat	ik	daar	veel	over	hoef	uit	te	leggen.	Je	hebt	immers	

je	eigen	gezond	verstand	(anders	had	je	dit	boekje	ook	niet	gekocht,	

tenslotte).	

	

Maar	er	is	wel	iets	anders	met	uiterlijk	waar	ik	het	met	je	over	wil	

hebben.	En	dan	met	name	met	de	mannen.	Het	probleem	is:	jullie	

kijken	te	weinig	van	dichtbij	in	de	spiegel.	En	als	je	kijkt:	alleen	naar	

de	voorkant.	

	

Wat	voor	soort	zzp'er	je	ook	bent:	als	je	niet	tijdens	je	werk	

lichamelijk	vies	wordt,	hebben	je	opdrachtgevers	er	in	principe	best	

lol	in	als	je	er	keurig	verzorgd	uit	ziet.	Ik	heb	eens	ergens	tegenover	

een	gast	van	eind	40	gezeten	die	op	vier	plekken	haar	had	waar	ik	het	

niet	wil	zien:	de	neus,	de	oren,	de	borst	(boven	de	trui	uit)	en	de	nek.	

Hoe	zeer	ik	ook	mijn	best	deed	niet	te	focussen	op	dat	oerwoud:	het	

lukte	niet.	Er	zijn	misschien	beroepen	waarin	het	als	reclame	wordt	

gezien	als	overtollige	lichaamsbeharing	niet	wordt	bijgehouden;	maar	

ik	ken	ze	eerlijk	gezegd	niet.	

	



121	
	

Even	zonder	dollen:	de	bedoeling	is	dat	je	als	zzp'er	opvalt	door	je	

kwaliteiten.	En	misschien	ook	nog	doordat	je	een	vrolijke,	vriendelijke	

meneer	(of	mevrouw)	bent.	En	als	je	er	in	positieve	zin	opvallend	uit	

ziet	(een	bril	hóeft	niet	per	se	van	Specsavers	te	komen),	ga	je	

goddelijke	gang.	Maar	wat	echt	niet	mag	en	niet	kan	en	ook	niet	nodig	

is:	dat	je	opvalt	doordat	je	je	slecht	verzorgt.	En	geloof	me:	áls	je	je	

slecht	verzorgt,	zál	dat	opvallen.	En	meteen	maar	een	heel	praktische	

tip	voor	40-plussende	mannen	met	veel	testosteron:	als	je	er	zelf	geen	

zin	in	hebt,	zijn	Arabische	kappers	the	place	to	be.	Daar	wordt	keurig	

met	een	aansteker	uit	de	categorie	drie	voor	een	euro	de	overtollige	

ellende	weg	gebrand	en	waar	het	mes	bij	kan	het	mes	gehanteerd.	Zo	

simpel	kan	het	zijn.	

	

Dan	wil	ik	graag	in	dit	meest	intieme	hoofdstuk	van	dit	boek	nog	één	

vlekje	wegwerken:	dat	onder	de	arm.	Dus	eigenlijk:	twee	vlekjes.	Ik	

verkeer	wel	eens	in	kringen	waarin	het	gebruik	van	deodorant	om	mij	

onbekende	redenen	wordt	afgewezen	(wordt	het	getest	tijdens	

dierproeven	ofzo?)	en	ik	weet	niet	of	ik	dat	–	zakelijk	gezien	–	nou	zo'n	

verstandige	zet	vind.	Dat	vocht	onder	die	armen	kán	twee	problemen	

opleveren:	het	is	te	zien	in	kleding	en	het	is	te	ruiken	met	de	neus.	En	

da's	beide	niet	zo	heel	erg	smakelijk.	Nu	kan	het	natuurlijk	zijn	dat	jij	

ook	zo	iemand	bent	die	het	gebruik	van	een	(desnoods	geurloze)	

roller	vanwege	je	principes	afwijst	of	omdat	je	denkt	dat	de	

geurstoffen	die	je	afscheidt	een	onweerstaanbare	aantrekkingskracht	

uitoefenen	op	je	gesprekspartner,	maar	dan	wil	ik	je	toch	één	ding	

vragen.	Kun	je	een	uitzondering	maken	voor	zakelijke	ontmoetingen?	

Doe	het	desnoods	niet	voor	jezelf,	doe	het	dan	maar	voor	mij,	de	

voorzitter	van	de	stichting	Deo	Deugt	Nederland.	
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51 Verhuis	de	helft	van	het	jaar	(plus	één	
dag)	naar	Turkije	

	

Je	kunt	natuurlijk	samen	met	je	accountant	allerlei	handige	trucjes	

bedenken	om	een	procentje	hier	en	een	procentje	daar	minder	te	

betalen	aan	de	fiscus.	Vooral	ook	doen,	want	juist	daarvoor	betaal	je	je	

accountant.	Maar	je	kunt	ook	groter	denken.	

	

Een	zelfstandig	werkende	vriendin	van	mij	woonde	de	helft	van	het	

jaar	(plus	één	dag)	in	Turkije	en	betaalde	daar	én	hier	0	procent	

belasting*.	Dat	kwam	doordat	Turkije	blij	was	met	buitenlandse	

journalisten	die	in	het	land	wonen	(of	dat	nog	zo	is,	weet	ik	eerlijk	

gezegd	niet).	Het	moet	fysiek	natuurlijk	maar	kunnen,	wonen	in	

Turkije,	maar	er	komen	steeds	meer	beroepen	waarin	de	werklocatie	

er	niet	echt	toe	doet	–	dit	boek	kan	er	bijvoorbeeld	geschreven	zijn.	En	

dan	nog:	stel	dat	je	elke	zondagnacht	in	Nederland	moet	zijn	voor	een	

radioprogramma	(bij	mij	speelde	dat	een	jaartje),	dan	kun	je	via	een	

low	cost	carrier	voor	250	euro	heen	en	weer	vliegen.	Doe	dat	50	keer	

per	jaar	en	je	bent	nog	altijd	maar	12.500	euro	aan	reiskosten	kwijt.	

Da's	vast	veel	minder	dan	de	belastingbesparing	die	te	hebt	omdat	je	

geen	belasting	hoeft	te	betalen.		

	

De	belastingbesparing	kun	je	op	twee	manieren	gebruiken.	De	eerste:	

je	blijft	gewoon	net	zo	hard	werken,	woont	in	een	veel	goedkoper	land	

en	leeft	dus	het	leven	van	een	koning.	De	tweede:	de	uren	die	je	

'vroeger'	voor	de	Belastingdienst	werkte,	werk	je	in	je	nieuwe	leven	

niet.	Gezien	het	Nederlandse	belastingklimaat	betekent	dit	dat	je	zo'n	
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40	procent	van	het	jaar	gewoon	lekker	vakantie	kunt	opnemen.	Dat	

zijn	20	weken!	

	

Turkije	was	niet	het	enige	land	met	speciale	regelingen	voor	zzp'ers	

uit	het	buitenland.	Het	is	maar	een	voorbeeld	van	creatief	omgaan	met	

de	mogelijkheden.	Loonslaven	die	zich	elke	morgen	om	9.00	uur	op	

een	kantoor	moeten	melden	hebben	er	niks	aan,	maar	jij	als	zzp'er	kan	

er	je	voordeel	mee	doen.	En	dan	lijkt	het	me	niet	verstandig	om	

meteen	daar	te	gaan	wonen	waar	een	fiscaal	voordeel	te	halen	is.	Je	

woon-	en	leefplezier	moet	namelijk	wel	voorop	blijven	staan.	Dus	hou	

je	meer	van	het	Scandinavische	klimaat	dan	van	het	mediterrane	(of	

heb	je	weleens	geschreven	dat	Erdogan	een	dictator	is),	dan	zou	ik	me	

niet	in	Turkije	vestigen.	Maar	gaat	de	keuze	tussen	Marokko	en	

Turkije	en	scheelt	de	keuze	voor	Turkije	je	zakken	met	geld,	dan	zou	

ik	het	wel	weten.	

	

*	Voor	je	nu	je	huis	verkoopt,	je	spullen	in	een	container	laadt,	de	boot	

bestelt	en	een	huisje	koopt	in	Istanbul	omdat	je	denkt:	'Wat	een	

wereldtip	van	die	Dijkgraaf!’,	ik	ga	er	stante	pede	vandoor	,maar	eerst	

Ziggo	nog	effe	mailen	dat	ze	mijn	drie-in-één-aansluiting	met	ingang	

van	volgende	week	moeten	verhuizen	van	Amsterdam	naar	Istanbul:	

aan	deze	mededeling	kunnen	geen	rechten	worden	ontleend.	Check	

dus	voor	je	emigratie	hoe	de	laatste	stand	van	zaken	is.	En	of	een	

eventuele	regeling	ook	toekomstbestendig	is.	In	gewoon	Nederlands:	

of	het	wel	zo	blijft.	Want	je	zou	maar	net	naar	die	stinkende,	drukke	

stad	zijn	verhuisd	en	de	regeling	houdt	op	te	bestaan...	
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52 Gedraag	je	als	een	merk	–	want	dat	ben	
je...	

	

Een	zzp'er	duidelijk	maken	dat	hij	een	mens	is,	dat	lukt	meestal	wel.	

Een	zzp'er	duidelijk	maken	dat	hij	níet	het	centrum	van	het	universum	

is,	da's	al	een	stuk	moeilijker.	Maar	stel	een	zzp'er	de	vraag	wat	er	met	

de	wereld	zou	gebeuren	als	hij	morgen	(onverhoopt	uiteraard)	niet	

meer	wakker	wordt,	en	je	ziet	toch	iets	als	een	poging	tot	nadenken.	Ik	

gebruik	de	vraag	wel	eens	als	opmaat	naar	de	stelling:	je	moet	een	

mens	én	een	merk	zijn.	

	

Neem	John	Pemberton.	Al	lang	dood	en	begraven.	Als	mens	compleet	

vergeten.	Maar	het	merk	dat	hij	maakte,	dat	kent	iedereen.	

Wereldwijd.	Al	vele	decennia.	Het	heet:	Coca-Cola.	Of	August	Horch.		

Ook	geen	kleine	jongen.	Maar	niemand	kent	hem.	Wel	het	automerk	

dat	hij	oprichtte:	Audi.	Merken,	bedoel	ik	maar,	gaan	langer	mee	dan	

mensen.	

	

Ik	realiseer	me	uiteraard	dat	het	niet	de	pretentie	is	van	de	

gemiddelde	zzp'er	om	een	merk	van	wereldfaam	te	stichten,	dat	ver	

na	zijn	dood	nog	bestaat	en	floreert.	Het	gaat	er	ook	niet	om	dat	je	

daadwerkelijk	een	merk	bent,	maar	dat	je	je	gedraagt	als	een	merk.	De	

wereldberoemde	dichter	Adriaan	Jaeggi	(God	hebbe	zijn	ziel)	schreef	

ooit	over	mij	dat	ik	“hufter	van	beroep”	ben.	Dat	deed	hij	omdat	ik	

enkele	van	zijn	vriendjes	bij	Metro	per	mail	liet	weten	dat	ik	de	

samenwerking	met	hen	als	columnist	wilde	beëindigen.	Nu	is	het	

natuurlijk	de	vraag	of	je	je	senang	voelt	bij	de	merkomschrijving	
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'beroepshufter',	maar	ik	had	er	eerlijk	gezegd	niet	zo'n	moeite	mee.	

Tussen	'Zesenhalftotzevenmin'	en	'Allemansvriend'	en	'Grijzemuis'	

ging	ik	in	elk	geval	wel	opvallen.	En,	heel	belangrijk:	voor	sommige	

klussen	wordt	juist	een	'hufter'	gezocht,	iemand	die	de	ingeslapen	

bende	eens	lekker	komt	opschudden.	Voeg	dat	bij	het	feit	dat	ik	me	

wel	goed	voelde	bij	die	'merkomschrijving'	en	ik	besloot:	ach,	waarom	

niet.	“Jan	Dijkgraaf,	beroepshufter”,	zeg	ik	tegenwoordig	als	ik	mezelf	

voorstel.	En	weet	je	wat	er	gebeurt?	Achteraf	zegt	iedereen:	“In	het	

echt	val	je	ontzettend	mee!”	Ofwel:	hoe	je	een	vermeend	nadeel	

ombouwt	in	je	voordeel.	

	

Maar	terug	naar	jou	als	merk.	Ben	je	Aldi	of	ben	je	Albert	Heijn?	Ben	je	

Opel	of	ben	je	Ferrari?	Ben	je	iPhone	of	ben	je	Samsung?	Ben	je	

MacBook	Air	of	ben	je	Asus?	Ben	je	Bijenkorf	of	ben	je	Hema?	Ben	je	

Ajax	of	ben	je	Feyenoord?	Snap	je?	Al	die	merken	roepen	meteen	

associaties	bij	je	op.	Als	jij	zegt:	“Ik	ben	de	Feyenoord	onder	de	

zelfstandige	balletdansers”,	dan	weet	je	gesprekspartner	meteen	dat	

je	er	weinig	van	kunt,	maar	dat	je	wel	je	stinkende	best	doet.	En	dat	

een	potentiële	opdrachtgever	die	juist	een	nichterige	uitslover	zoekt	

dus	niet	jou	neemt,	maar	je	concurrent	die	bekend	staat	als	de	Ajax	

onder	de	zelfstandige	balletdansers.		

	

Zoek	uit	welk	merk	bij	je	past.	En	zorg	dat	iedereen	dat	merk	ook	in	je	

herkent.	Ajax:	geen	opgestroopte	mouwen,	geen	matje	in	de	nek,	geen	

haren	op	de	benen.	Feyenoord:	geen	design-shawltje	om	de	nek,	geen	

kilo	gel	in	het	haar	en	geen	gemanicuurde	vingers.	Zorg	dat	het	zo	is	

dat	ze	krijgen	wat	ze	zien.	Dus	wat	je	gaat	geven,	moet	je	uitstralen.	

Net	als	een	echt	merk.	
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53 Bespaar	niet	op	een	Mac	Book	Pro	(ofzo)	

	

Er	zijn,	qua	bestedingspatroon,	twee	soorten	zzp'ers.	De	eerste	soort	

geeft	vanaf	de	eerste	dag	meer	geld	uit	dan	goed	voor	de	

bedrijfsvoering	is.	De	tweede	soort	geeft	vanaf	de	eerste	dag	minder	

geld	uit	dan	goed	voor	een	prettig	leven	is.	Van	het	tweede,	

calvinistische,	type	ben	ik.	

	

Dus	toen	ik	bij	mijn	laatste	werkgever	de	BMW	X1	(met	alles	erop	en	

eraan)	en	de	McBookPro	inleverde	om	weer	voor	mezelf	te	beginnen,		

dacht	ik:	ik	koop	wel	effe	een	ouwe	Saab	van	een	paar	duizend	euro	bij	

de	plaatselijke	Saab-dealer	(want	Zweedse	degelijkheid	en	goede	

service)	en	ik	rij	wel	even	naar	de	MediaMarkt	voor	een	laptopje	van	

Acer	ofzo,	eentje	die	het	doet.	Je	kent	inmiddels	mijn	vrouw	(die	van	

die	Saab	9.3	cabrio	die	beslist	meer	kostte	dan	een	paar	duizend	euro),	

dus	je	weet:	dat	ging	dus	niet	door.	Niet	alleen	die	auto	niet,	ook	die	

laptop	niet.	

	

Ik	was,	al	begreep	ze	absoluut	niet	waarom,	al	jaren	gek	van	MacBook	

Pro's	en	dan	zou	ik	om	een	paar	honderd	euro	te	besparen	een	andere	

laptop	kopen?	Ik	leek	wel	gek.	Dat	ding	zou,	naast	mijn	stembanden,	

mijn	meest	gebruikte	productiemiddel	worden	en	daar	mocht	ik	van	

haar	niet	op	bezuinigen.	En	trouwens:	honderden	euro's	gaf	ik	de	

afgelopen	jaren	uit	aan	vulpennen,	terwijl	een	Bic-pen	van	een	euro	

óók	heerlijk	schrijft.	Dus	wat	liep	ik	nou	te	eikelen?	
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Ja,	ze	had	gelijk.	Als	je	zelfs	bij	de	aanschaf	van	producten	die	

belangrijk	zijn	om	je	werk	überhaupt	te	kunnen	doen	zo	nadrukkelijk	

op	het	geld	moet	letten	dat	je	bereid	bent	serieuze	concessies	te	doen	

aan	de	werkplezierfactor,	dan	is	die	winkel	van	je	misschien	wel	bij	

voorbaat	ten	dode	opgeschreven.	

	

Want	laten	we	wel	wezen:	zodra	je	zelfstandig	gaat	werken,	wil	je	dat	

in	prettige	omstandigheden	doen.	Dan	ga	je	niet	op	een	neplederen	

Ikea-bureaustoel	van	49	euro	zitten	die	je	binnen	een	jaar	aambeien	

oplevert	of	versleten	rugwervels.	Dan	ga	je	niet	klooien	met	een	

Chinese	kloon	van	de	iPad,	maar	koop	je	een	echte,	de	meest	

uitgebreide	(om	er	na	een	halfjaar	achter	te	komen	dat	je	er	eigenlijk	

alleen	mee	twittert).	Dan	rammel	je	inderdaad	niet	op	de	goedkoopste	

HP-laptop	van	de	MediaMarkt,	maar	tik	je	op	een	MacBook	Pro	(die	

aan	de	onderkant	zo	warm	wordt,	dat	je	meteen	snapt	waarom	het	

woord	'schootcomputer'	de	afgelopen	jaren	is	verdwenen).	

	

Je	mag,	is	de	boodschap	van	types	als	mijn	vrouw,	jezelf	ook	wel	eens	

een	beetje	verwennen.	Je	werkt	er	hard	voor,	je	zorgt	maandelijks	

voor	een	aanzienlijk	betere	aanvulling	op	de	bankrekening	dan	het	

hoofd	voorlichting	van	de	gemeente	De	Fryske	Marren,	dan	doe	je	

jezelf	tekort	als	je	met	spullen	gaat	werken	die	niet	je	voorkeur	

hebben.	Als	zzp'er	van	de	tweede	soort	(calvinistisch)	leg	je	je	daar	

dan	maar	bij	neer.	De	zzp'er	van	de	eerste	soort	zou	er	meteen	een	

nieuwe	BMW	X5	naast	zetten	–	als	het	moet,	dan	maar	meteen	groots	

onverstandig.	Maar	dat	terzijde.	
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54 Verkoop	de	toko	als	het	aanbod	oké	is			

	

We	kijken	alvast	een	beetje	vooruit.	Naar	de	dag	waarop	er	opeens	

iemand	met	een	zak	geld	voor	je	deur	staat	en	de	vraag	stelt:	“Wat	

kost	deze	hut?”		

	

Je	hebt	geen	flauw	idee.	

	

Toegegeven,	de	kans	dat	een	bedrijfje	van	een	zzp'er	wordt	

overgenomen	is	niet	supergroot.	Vooral	het	feit	dat	de	zzp'er	zelf	het	

bedrijf	ís,	werkt	wat	dat	betreft	niet	in	zijn	voordeel.	Want	koop	je	de	

tent	maar	verdwijnt	de	vent	(m/v),	dan	is	nog	maar	de	vraag	wat	de	

waarde	is.	Dat	geldt	zeker	bij	uurtje/factuurtje-zelfstandigen.	

Anderzijds:	misschien	ben	je	als	zzp'er	wel	eigenaar	van	een	paar	

prachtige	patenten,	heb	je	een	een	softwarepakket	(of	een	app)	

ontwikkeld	die	serieus	geld	waard	is	of	bezit	je	via	je	BV	een	pand	

waaronder	een	nieuwe	oliebron	blijkt	te	zitten.		Enfin,	kansen	genoeg!	

	

De	vraag	is	dan:	wat	is	die	'hut'	waard?	Daar	zijn	prachtige	

berekeningen	voor.	X	keer	de	jaaromzet.	X	keer	de	jaarwinst.	Lekker	

overzichtelijk.	Maar	omdat	het	je	eigen	winkel	is,	gaat	het	ook	om	

emotie.	

	

Ik	zou	wel	een	keertje	voor	de	keuze	willen	staan,	eigenlijk.	Maar	ja,	ik	

heb	nog	niks	bedacht	dat	stand	houdt	als	ik	er	zelf	niet	meer	bij	ben	

(note	to	self:	ga	verdorie	eens	wat	verzinnen	wat	wel	geld	waard	is!).	

Mij	lijkt	het	heerlijk	om	te	kunnen	rekenen:	zo	veel	jaar	nog	te	leven,	
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zo	veel	geld	nodig	per	jaar,	dus	als	het	dag	bedrag	is,	doe	ik	er	een	

strik	om	en	ben	ik	ex-zzp'er.	Of	begin	ik	weer	opnieuw.	Met	iets	

anders.	

	

Ik	heb	wel	mensen	gezien	die	zaken	verkochten.	En	ik	zag	ze	bijna	

allemaal	één	fout	maken,	vandaar	toch	dit	hoofdstuk	in	dit	boek.	Die	

fout	was:	greed.	Hebzucht.	Dan	lieten	ze	onderhandelingen	stuklopen	

op	een	paar	ton	omdat	ze	Rupsje	Nooitgenoeg	waren.	En	hadden	ze	(ik	

noem	maar	een	–	bestaand	–	voorbeeld)	de	internetbubble	niet	zien	

aankomen.	En	was	het	opeens	niet	meer	een	paar	miljoen	cashen,	

maar	het	verpande	huis	kwijtraken	aan	de	bank	omdat	de	hele	toko	in	

no	time	níets	meer	waard	was.	En	da's	best	sneu.	

	

Overigens:	als	het	ooit	tot	een	verkoop	gaat	komen,	reserveer	dan	een	

goed	bedrag	voor	de	juridsiche	ondersteuning	die	je	nodig	hebt.	Want	

je	wilt	natuurlijk	wel	dat	alles	goed	geregeld	wordt	en	waar	zzp'ers	

geneigd	zijn	te	denken	dat	ze	alles	zelf	kunnen:	dit	maar	liever	niet.	

Een	goede	overnameadvocaat	kent	precies	alle	mogelijke	valkuilen	

(en	kansen!)	en	kan	je	dus	voor	missers	behoeden.	Daarop	bezuinigen,	

daar	is	een	woord	voor	dat	niet	past	bij	een	nieuwbakken	bijna-

rentenier:	kruideniersmentaliteit.	En	datzelfde	geldt	eigenlijk	voor	de	

opbrengst:	laat	een	fiscalist	meekijken	naar	wat	slim	en	handig	is.	

Belasting	betalen	is	niet	erg,	maar	meer	dan	nodig	is	hoeft	ook	weer	

niet.		

	

Veel	plezier	daarna	in	de	zon!	
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55 Begin	het	nieuwe	jaar	met	een	stapel	
facturen		

	

We	hadden	het	al	eerder	over	facturen:	die	moet	je	op	een	slimme	

datum	dateren.	Wil	je	nog	even	de	BTW	niet	betalen?	Wacht	op	de	

nieuwe	maand	of	het	nieuwe	kwartaal.	Maar	een	nog	veel	crucialer	

moment	is	het	einde	van	het	jaar.	

	

Ik	mag,	als	de	saldi	het	toelaten,	graag	al	het	werk	dat	ik	in	november	

en	december	van	een	jaar	verricht	pas	factureren	in	januari	van	het	

volgende	jaar.	Dat	heeft	twee	voordelen:	ik	verlaag	(kunstmatig)	mijn	

inkomen	voor	het	lopende	jaar	en	ik	begin	het	nieuwe	jaar	(al	op	de	

eerste	dag,	zonder	dat	ik	er	iets	voor	hem	moeten	doen)	met	een	

lekkere	stapel	facturen.	En	dus	een	lekkere	omzet.	

	

Ja	hoor,	dat	verlagen	van	je	inkomen	in	een	jaar	geldt	alleen	het	eerste	

jaar.	Dat	week	ik	echt	wel.	Maar	misschien	in	het	tweede	jaar	dan	ook	

oktober	meepakken?	En	in	het	derde	jaar	ook	september?	Waar	het	

om	gaat,	is	dat	je	jezelf	een	lekker	gevoel	bezorgt.	Ik	heb	nog	voor	X	

euro	aan	rekeningen	liggen,	maar	het	is	niet	nodig	ze	ook	op	te	sturen,	

want	ik	heb	het	niet	nodig.	Dat	voelt	goed.	Verder	kun	je	elk	jaar	een	

beetje	spelen.		

	

Niet	alle	opdrachtgevers	zijn	overigens	blij	met	dit	soort	grappen,	dus	

je	moet	het	alleen	doen	waar	het	kan.	Het	nieuwe	jaar	beginnen	met	

een	lekkere	omzet	(van	oud	werk)	is	ook	al	zo'n	gevoelsdingetje.	Je	

weet	dat	de	geldkraam	blijft	stromen	en	dan	is	het	pas	1	januari!	
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Lekker!	Op	Nieuwjaarsdag	een	kater	van	de	champagne,	maar	een	

vrolijk	hoofd	van	de	omzet	die	al	'binnen'	is.	

	

Bottom	line:	het	gaat	hier	natuurlijk	óók	–	en	misschien	wel:	vooral	–	

om	je	vrienden	van	de	fiscus.	Die	kijken	voor	het	bepalen	van	wat	jij	

en/of	je	onderneming	moet	betalen	naar	de	gefactureerde	omzet	in	

een	jaar.	Dan	kan	het	heel	handig	zijn	om	de	omzet	het	ene	jaar	wat	op	

te	stuwen	(door	november	wel	al	voor	1	januari	te	factureren)	en	het	

andere	jaar	juist	wat	af	te	romen	(door	oktober	ook	pas	op	1	januari	te	

factureren).	En	in	sommige	gevallen	mogen	verliesjaren	worden	

gecompenseerd	in	jaren	mét	winst,	dus	ook	daarbij	kan	een	beetje	

'vergeetachtigheid'	of	juist	extra	'alertheid'	bij	het	versturen	van	de	

facturen	je	een	beetje	helpen.	

	

En	weet	je:	als	je	gewoon	keurig	elke	laatste	van	de	maand	alles	wilt	

factureren	wat	je	opdrachtgevers	je	schuldig	zijn:	feel	free!	Ik	zal	je	

niet	tegenhouden.	Het	is	lekker	overzichtelijk	en	op	een	periode	van	

pak	'm	beet	dertig	jaar	zzp'en	zal	het	je	geen	tonnen	kosten	als	je	je	

aan	je	eigen	strakke	factureerregime	houdt.	Dus	ik	zal	je	niet	

verketteren.	En	de	fiscus	zal	je	een	prettige	partner	vinden.	En	je	

opdrachtgevers	ook,	want	die	worden	nooit	verrast	door	een	

'vergeten'	rekening	van	jou,	terwijl	het	jaar	al	afgesloten	is	(hun	

grootste	angst!).	Dus	ben	je	iemand	van	de	vaste	gewoontes,	qua	

rekeningen:	gewoon	lekker	blijven	doen,	joh!	
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56 Besteed	blijvend	tijd	aan	je	website	(of	
begin	er	niet	aan)	

	

Kijk	eens	op	www.buttkicken.nl.	Of	op	

www.schrijfjenboekin10dagen.nl.	Daar	win	ik	de	oorlog	niet	mee,	hè?	

Tja,	ik	ben	er	dus	ook	zo	eentje.	Een	zzp'er	die	enthousiast	een	paar	

domeinnamen	registreert.	En	die	er	'iets'	mee	zal	gaan	doen.	Ooit.	

Misschien.	Of	laten	doen.	Misschien.	Ofzo.	Misschien.	En	die	er	dan	

tijdelijk	“effe”	iets	op	gooit.	Of	goed	begint	en	er	dan	ergens,	wegens	

grote	drukte	op	het	echte	werk,	mee	stopt.	Zonde.	En	een	gemiste	

kans.	Twee	gemiste	kansen,	in	mijn	geval.	Dus	ik	ga	er	iets	aan	doen.	

Snel.	Als	dit	boek	naar	de	uitgever	is.	Of	iets	later.	Of	het	gaat	er	weer	

bij	inschieten.	

	

Tja...		

	

Ik	denk	dat	de	conclusie	is	dat	ik	geen	website	nodig	heb	om	mijn	

orderportefeuille	te	vullen.	Als	je	me	Google't,	vind	je	genoeg	dat	je	

aantrekt.	Of	afstoot.	Zie	je	wat	voor	vlees	je	in	de	kuip	hebt.	Op	Twitter	

ben	ik	doorgaans	bijna	manisch	actief,	dat	heeft	mijn	winkel	de	

afgelopen	jaren	absoluut	goed	gedaan.	Maar	mijn	website(s)?	Neuh,	

weinig	euro’s	via	mijn	websites	verdiend.	Dus	ik	heb	helemaal	geen	

websites	nodig	en	had	kunnen	volstaan	met	het	kopen	van	de	

domeinnamen.	Voor	ooit.		

	

Of...		

	



133	
	

Of	ik	heb	nauwelijks	een	euro	via	mijn	website(s)	verdiend	omdat	

mijn	website(s)	zijn	wat	ze	zijn.	Slecht.	Non-existent	bijna.	Dat	zou	

natuurlijk	ook	kunnen.	Maar	feit	is:	de	bagger	die	ik	online	heb	is	op	

geen	enkele	manier	passend	bij	wat	ik	online	wil	uitstralen.	En	dat	is	

dus	mogelijk	zelfs	slecht	voor	mijn	handel.	En	dan	ben	ik	zélfs	nog	te	

lui	om	het	er	ff	allemaal	af	te	gooien	en	te	vervangen	door	een	

visitekaartje	met	doorklik	naar	een	mailtje...	

	

Slecht	voorbeeld?	Precies.	Niet	volgen	dus!	

	

Bepaal	–	met	een	zelfkritische	blik	–	of	je	een	eigen	website	nodig	hebt	

voor	je	praktijk.	Is	het	antwoord	'ja',	bepaal	dan	wat	voor	soort	site:	

alleen	een	etalage	of	een	blogachtige	site	die	zes	keer	per	dag	verversd	

wordt,	bijvoorbeeld.	Bepaal	vervolgens	hoe	ie	er	uit	moet	zien,	wat	er	

precies	allemaal	op	moet	en	wie	'm	gaat	maken.	Het	antwoord	op	de	

laatste	vraag:	jij	niet!	Tenzij	je	zzp'er	in	de	websitehandel	bent	dan,	

maar	in	alle	andere	gevallen:	een	expert	doet	het	beter,	goedkoper	en	

zeker	ook	slimmer.		

	

Dat	laatste,	slimmer,	is	weer	nodig	om	zichtbaar	te	zijn	voor	de	enige	

echte	zzp-selector	die	internet	te	bieden	heeft:	Google.com.	Als	Google	

jouw	site	niet	op	de	eerste	pagina	met	zoekresultaten	zet,	besta	je	

namelijk	niet	op	internet.	Het	klinkt	raar,	maar	is	wel	waar.	En	om	

goed	gevonden	te	worden	door	Google,	moet	je	weten	hoe	websites	

aan	de	achterkant	werken	en	hoe	Google	werkt.	Ervaren	

websitebouwers	weten	dat.	Jij	niet,	tenzij	je	een	nerd	bent.	En	als	je	

denkt	dat	uitbeteden	vele	duizenden	euro's	kost:	zoek	verder.	Zoek	

ook	naar	iemand	die	een	site	maakt	die	je	vervolgens	zelf	kunt	
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onderhouden	(Wordpress!).	Want	dat	is	de	volgende	opdracht:	

bijhouden	die	handel!	
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57 Twitter,	twitter	en...	twitter!	

	

Je	wordt	als	zzp'er	doodgegooid	met	'social	media'.	Je	moet	aanwezig	

zijn	op	'social	media'.	Je	moet	actief	zijn	op	'social	media'.	De	één	prijst	

LinkedIn.	De	ander	Facebook.	En	ijdeltuitje	Instagram.	Ik	hou	het	op:	

Twitter.	

	

Sinds	eind	2009	heb	ik	elke	euro	omzet	mede	via	Twitter	

binnengehaald.	Elke	euro.	Doorgaans	indirect,	maar	toch.	Eerst	even	

wat	verduidelijken	voor	de	anti-Twitter-lezers.	

	

Ja,	ik	ben	ook	begonnen	met	'Ik	ga	nu	eten',	'Ik	rij	nu	op	de	A6'	en	'Ik	

ga	nu	poepen'-tweets.	Bij	wijze	van	spreken	dan.	Want	dat	is	de	

grootste	klacht	over	Twitter,	dat	een	stel	narcistische	sneuneuzen	

elkaar	zit	te	vertellen	dat	ze	gaan	eten,	op	de	weg	zitten	of	naar	de	wc	

moeten.	Dat	is	echter	maar	een	heel	klein	deel	van	het	verhaal.	

	

Op	Twitter	moet	je	in	140	tekens	iets	kunnen	zeggen.	Dat	is	een	gave.	

Wie	die	beheerst,	toont	die	gave	aan	zijn/haar	volgers.	Onder	die	

volgers	zitten	potentiële	opdrachtgevers.	Verder	is	Twitter	een	

uitstekend	medium	om	snel	met	elkaar	in	contact	te	komen.	Mensen	

die	geneigd	zijn	hun	mobiele	telefoon	niet	eens	op	te	nemen,	wegens:	

gek	van,	reageren	vaak	wel	op	een	DM	(direct	message,	een	direct	

bericht	tussen	twee	mensen	die	elkaar	volgen).	Relaties	met	wie	je	

twintig	jaar	geen	contact	hebt	gehad,	herstel	je	in	no	time	via	Twitter.	
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En	verder	kun	je	via	Twitter	simpelweg	reclame	maken	voor	je	handel.	

Maar	dat	moet	wel	slim.	Wie	alleen	om	werk	zeurt	of	bedrijfsinfo	

spamt,	verliest	al	snel	al	zijn	of	haar	volgers.	Zelf	zette	ik	een	tijdje	

dagelijks	(geautomatiseerd)	een	tegelspreuk	uit	mijn	

tegelspreukenboekje	'Er	zijn	meer	ratten	met	dassen	dan	met	

staarten'	op	Twitter.	Enerzijds	natuurlijk	gewoon	als	cadeautje	aan	

mijn	followers,	anderzijds	in	de	hoop	dat	dat	boekje	(ISBN	978	90	453	

0989	7,	slechts	9,95	euro)	de	winkel	uit	zullen	vliegen.	Kostte	me	een	

paar	uur	per	maand.	

	

Over	het	algemeen	geldt	dat	je	je	followers	op	Twitter,	als	je	er	

tenminste	meer	wilt	dan	200	en	ook	nog	kwalitatief	hoogwaardige	

(lees:	potentiële	opdrachtgevers!),	iets	moet	bieden.	Een	lach.	Een	

mening.	Een	ander	gezichtspunt.	Een	inkijkje	in	je	privé-leven.	Een	

link	naar	interessante	websites.	Een	foto.	Een	retweet	van	een	

interessante	andere	tweet.	En	meer	van	die	'cadeautjes'.		

	

Het	zal	duidelijk	zijn	dat	de	tak	van	sport	waarin	je	opereert	

medebepalend	is	voor	je	gedrag	op	Twitter.	Zit	je,	zoals	ik,	in	de	wat	

vrijere	woordenbusiness,	dan	kun	je	je	meer	veroorloven	dan	

wanneer	je	jezelf	verhuurt	als	Arbo-adviseur	of	dominee	van	de	

christelijk	gereformeerde	gemeente,	vrijgemaakt.	Want	ga	je	te	ver	op	

Twitter,	dan	kan	het	je	ook	gewoon	opdrachten	kosten.	
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58 Verwar	gezelligheid	niet	met	omzet	

	

“Heeft	het	nog	wat	opgeleverd?”	

“Nou,	ik	heb	gesproken	met	die	en	die	en...”	

“Ja,	tuurlijk,	maar	heeft	het	nog	wat	opgeleverd?”	

“Nou,	niet	direct,	maar	het	was	heel	gezellig	en	we	hebben	

visitekaartjes	uitgewisseld	en	het	was	heel	inspirerend	en...”	

	

Ho!	Stop!	Zodra	het	woord	'inspirerend'	valt,	moeten	alle	alarmbellen	

afgaan.	Wie	een	'inspirerende'	meeting	heeft	bezocht	was	óf	de	duur	

betaalde	gastspreker/trainer/workshopleider/coach	die	een	potje	

loopt	te	slijmen	of	een	bezoeker	die	een	leuke	middag	heeft	gehad,	

maar	wel	een	middag	die	'm	geen	zak	gaat	opleveren.	Qua	handel.	

	

Amerikanen	en	door	Amerikanen	geïnspireerde	salesmensen	zijn	er	

een	meester	in	alleen	maar	te	denken	in	deals.	En	dan	niet	in	

mogelijke	deals,	maar	in	deals	die	'closed'	zijn.	Kortom:	omzet.	Zzp'ers	

in	Nederland	zouden	wat	mij	betreft	ook	wel	iets	meer	die	mentaliteit	

mogen	tentoonspreiden.	Want	ook	al	is	verkopen	niet	je	core-

business,	je	móet	jezelf	wel	verkopen	om	aan	omzet	te	komen.	

	

Bijeenkomsten	die	zzp'ers	na	afloop	omschrijven	als	'inspirerend'	of	

(nog	minder	ambitieus)	'gezellig'	zijn	wat	mij	betreft	bijna	altijd	

gemiste	kansen.	Gezellig	babbelen	en	visitekaartje	uitdelen,	het	zal	

allemaal	wel,	maar	de	schoorsteen	gaat	er	niet	van	roken	(van	kaartjes	

trouwens	wel,	maar	ik	bedoel	het	dan	ook	figuurlijk).		

	



138	
	

Ik	bedoel	niet	dat	je	niet	af	en	toe	gewoon	wat	gezelligs	moet	doen	

(vooral	wel!)	maar	wel	dat	je	je	eigenlijk	altijd	moet	realiseren	dat	

plekken	waar	je	andere	mensen	ontmoet	ook	plekken	zijn	waar	in	

potentie	geld	te	verdienen	is.	En	waar	een	loonslaaf	zich	geen	seconde	

druk	maakt	om	de	orderportefeuille	van	zijn	werkgever,	moet	jij	dat	

als	zzp'er	eigenlijk	continu	doen.	Tenzij	je	ergens	naar	toe	gaat	met	

maar	één	ander	doel:	gezelligheid.	Maar	dan	krijg	je	na	afloop	ook	niet	

de	vraag	of	het	nog	wat	heeft	opgeleverd,	maar	krijg	je	de	vraag	of	het	

nog	gezellig	was.	

	

Ik	zeur	hier	een	beetje	over	door,	omdat	ik	te	veel	zzp'ers	ken	die	elk	

visitekaartje	zeggen	te	zien	als	potentiële	handel.	Waarnaar	ze	

vervolgens	weken	gaan	zitten	turen	in	afwachting	van	een	opdracht	

die	automatisch	komt	binnenvliegen.	Terwijl	de	gast	(m/v)	die	dat	

visitekaartje	gaf	jou	al	lang	weer		vergeten	is.	En	de	vraag	“Heeft	het	

nog	wat	opgeleverd?”	moet	je	dan	ook	vooral	jezelf	stellen.	En	liever	

nog	vooraf.	“Wat	wil	ik	dat	dit	me	oplevert?”	Als	het	antwoord	is:	

“Visitekaartjes”,	verzamel	dan	visitekaartjes.	Als	het	antwoord	is:	

“Mogelijke	opdrachten”,	zorg	dan	dat	je	actief	acquireert	voor	jezelf.	

Het	is	voor	veel	zzp'ers	niet	de	geliefde	activiteit,	maar	jammer	joh,	

het	hoort	er	bij.	En	het	is	nog	verrotte	belangrijk	ook!	
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59 Hou	wel	een	beetje	je	lol-level	in	de	gaten		

	

Grappenmakers	in	loondienst	zeggen	wel	eens	gekscherend:	“Het	

moet	niet	op	werk	gaan	lijken”.	Dat	klinkt	natuurlijk	vreselijk	

Debiteuren-Crediteuren,	maar	in	de	basis	ben	ik	het	hartstikke	met	ze	

eens.	Je	moet	met	plezier	aan	een	klus	beginnen,	je	moet	'm	met	

plezier	doen	en	je	moet	er	met	plezier	weer	klaar	mee	zijn.	

	

Maar	dat	kan	natuurlijk	niet	altijd.	Misschien	wel	simpelweg	omdat	er	

brood	op	de	plank	moet	komen.	Of	omdat	het	nu	eenmaal	saai	

routinewerk	is,	maar	toevallig	wel	jouw	(enige)	specialiteit.	Of	omdat	

de	mensen	met	wie	de	klus	geklaard	moet	worden	een	stel	eersteklas	

schoolpleinterroristen	zijn.	Of...	whatever.	

	

Hoewel	ik	altijd	beweer	dat	ik	nooit	een	dag	met	tegenzin	heb	

gewerkt,	is	dat	natuurlijk	onzin.	Maar	meer	dan	2	procent	van	mijn	

werkzame	leven	is	het	zeker	niet.	Ook	ik	ben	wel	eens	terecht	

gekomen	op	een	plek	waar	psychopaten	aan	de	macht	leken.	Als	dat	

dan	blijkt,	dan	kun	je	wel	denken	dat	je	er	een	dosis	gezond	verstand	

en	fatsoen	in	kunt	krijgen,	maar	dan	onderschat	je	de	kracht	van	

hersenafwijkingen.	Dan	moet	je	dus	gewoon	vluchten.	En	geloof	me:	

zelfs	geld	vergoedt	de	ellende	niet	die	je	jezelf	aandoet	als	je	niet	

vlucht.	Is	het	iets	minder	erg,	maar	is	je	werkplezier	niet	je	dat,	dan	

kan	geld	het	leed	wel	verlichten.	En	als	jij	er	gelukkig	van	wordt,	moet	

je	vooral	lekker	blijven	zitten	op	zo'n	plek.	Als	het	schandalig	veel	geld	

zou	zijn,	deed	ik	het	misschien	ook	wel	–	om	later	vrijheid	mee	te	

kopen.	
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Als	je	structureel	werk	doet	waar	je	geen	lol	in	hebt,	zou	je	eens,	ik	doe	

maar	eens	creatief,	kunnen	denken	aan:	ander	werk.	Want	misschien	

ligt	het	wel	aan	jou.	Dat	is	slim	omdat	je	toch	een	uurtje	of	veertig	of	

meer	per	week	(rond	een	kwart	van	je	leven!)	met	juist	dat	werk	bezig	

bent.	En	als	je	het	echt	niet	naar	je	zin	hebt,	dan	heeft	dat	niet	alleen	

gevolgen	voor	je	humeur,	maar	ook	voor	je	gezondheid.	En	zoals	

wijlen	mijn	vader	altijd	zei:	“Je	hebt	maar	één	lichaam,	daar	moet	je	

goed	voor	zorgen.”	

	

En	wat	natuurlijk	het	grote	voordeel	van	zzp'en	is:	je	moet	minimaal	

een	klant	of	zeven	hebben,	dus	het	is	ook	een	kwestie	van:	you	win	

some,	you	lose	some.	Voor	de	ene	opdrachtgever	werk	je	met	

bijzonder	veel	plezier,	bij	de	ander	is	meer	sprake	van	een	verplicht	

nummer,	maar	daar	staan	misschien	weer	zaken	tegenover	als	'geld',	

'zekerheid'	en	'lekkere	automatenkoffie'.		
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60 Schuif	door	wat	je	door	kunt	schuiven	

	

Als	je	een	uurtarief	rekent	van	100	euro	word	je,	tenzij	je	heel	veel	

declarabele	uren	per	week	maakt	en	extreem	gierig	bent,	nooit	

miljonair.	Terwijl	je	dat	misschien	best	zou	willen	worden,	miljonair.	

Ik	kan	me	er	niks	bij	voorstellen,	maar	die	bestaan	dus	echt,	mensen	

die	als	doel	hebben:	miljonair	worden.	Het	is	ook	nog	een	2,20371	

keer	zo	moeilijk	als	voor	de	invoering	van	de	euro,	dus	mijn	doel	zou	

het	niet	zijn.		

	

Maar	stel	dat	je	het	wel	wilt.	Dan	zou	je	kunnen	overwegen	al	het	werk	

dat	je	kunt	doorschuiven	door	te	schuiven	aan	andere	zzp'ers.	(Niet	

aan	mensen	op	je	loonlijst,	want	dan	ben	je	geen	zzp'er	meer,	hè,	maar	

een	zmp'er...)	Als	je	40	uur	per	week	kunt	doorschuiven	naar	goede	

mensen	voor	50	euro	en	je	declareert	zelf	voor	die	uren	100	euro,	dan	

heb	je	2000	euro	verdiend	waarvoor	je	niets	anders	hoefde	te	doen	

dan	het	werk	binnenhalen.	Zet	je	dat	geld	apart,	dan	heb	je	na	tien	jaar	

je	miljoen.	Kun	je	nagaan	wat	er	gebeurt	als	je	op	die	manier	80	uur	

per	week	'wegzet'	bij	anderen:	binnen	vijf	jaar	je	miljoen	

bijeengeharkt.	

	

Voorwaarde	is	wel	dat	de	mensen	die	je	inschakelt	om	het	werk	voor	

je	te	doen	echt	goed	zijn.	Zodat	je	zelf	geen	uren	kwijt	bent	aan	

begeleiding,	controle,	aanpassingen	en	meer	van	die	niet	bepaald	

interessante	ongein.	Dus	is	het	zaak	om	een	groepje	getrouwe	

hulptroepen	samen	te	stellen.	Want	je	opdrachtgevers	gaan	met	jou	in	
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zee	en	het	moet	voor	hen	zijn	alsof	het	jouw	werk	is	dat	ze	uiteindelijk	

aangeleverd	krijgen.		

	

In	de	ene	branche	is	dat	gemakkelijker	dan	de	andere.	Het	is	te	allen	

tijde	zaak	er	eerlijk	over	te	zijn	tegen	je	opdrachtgevers,	want	het	kan	

heel	goed	dat	die	per	se	met	jou	persoonlijk	willen	werken.	Dan	zou	

wellicht	een	prijsverschil	(jij	120	euro	per	uur,	je	inhuurkrachten	80	

euro	per	uur)	ze	over	de	streep	kunnen	trekken.	En	natuurlijk	het	feit	

dat	jij	te	allen	tijde	verantwoordelijk	blijft	voor	het	eindresultaat.	

	

Ik	weet	trouwens	nog	een	goede	reden	om	werk	dat	je	door	kunt	

schuiven	door	te	schuiven:	dat	je	geen	zin	hebt	om	40	of	meer	uur	per	

week	te	werken.	Stel	dat	je	zelf	20	uur	werkt	en	je	plaatst	in	totaal	40	

uur	door	bij	andere	zzp'er,	waarbij	jij	weer	de	helft	van	je	uurtarief	

aan	hen	doorbetaalt,	dan	hou	je	je	volledige	inkomen,	maar	werk	je	

maar	de	helft	van	de	week.	En	als	je	niet	van	je	werk	zou	houden,	zou	

ik	het	nog	wat	verder	voor	je	doortrekken.	Dan	zou	ik	zeggen:	haal	jij	

nou	een	halve	dag	per	week	nieuw	werk	binnen	en	laat	de	uitvoering	

van	alles	over	aan	je	hultroepen.	Dan	kun	je	een	goed	draaiende	toko	

opbouwen.	Maar	aan	de	andere	kant	staat	dit	wel	ver	af	van	hoe	je	het	

zzp-schap	ooit	bedoeld	had.	Dus	laten	we	niet	overdrijven.	

	

En	tenslotte:	werk	dat	je	niet	leuk	vindt,	maar	dat	toch	gedaan	moet	

worden,	dat	probeer	je	natuurlijk	altíjd	door	te	schuiven.	Want	je	bent	

niet	op	de	wereld	om	rotklussen	te	doen,	toch?	
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61 Schop	die	gast	van	de	AOV	de	deur	uit		

	

Een	van	de	grootste	en	minst	geplande	kostenposten	als	je	net	voor	

jezelf	begint:	de	AOV-premie.	Ofwel:	de	premie	voor	je	

arbeidsongeschiktheidsverzekering.	Waar	loonslaven	verplicht	tegen	

arbeidsongeschiktheid	verzekerd	zijn	volgens	de	WIA	(Wet	Inkomen	

naar	Arbeidsvermogen),	bestaat	er	voor	zzp'ers	niet	zo'n	vangnet	

meer.	Vroeger	wel,	de	WAZ	(Wet	

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen	Zelfstandigen),	maar	die	is	in	

2004	een	wisse	dood	gestorven.	Een	grote	ramp	was	dat	overigens	

niet,	want	wie	ziek	werd,	kreeg	het	eerste	jaar	geen	cent	en	daarna	

nooit	meer	dan	70	procent	van	het	minimumloon.	En	da's	een	bedrag	

waarvan	een	schoorsteen	misschien	nog	wel	kan	roken,	maar	een	

hypotheek	niet	betaald	kan	worden.	Terwijl	de	premie	wel	serieus	

was.	

	

Anyway:	er	is	de	AOV.	En	da's	een	verzekering	die	je	helemaal	naar	je	

smaak	kunt	aanpassen.	Wanneer	ie	ingaat,	wat	ie	uitkeert,	de	looptijd,	

een	indexering,	kortom:	helemaal	op	maat	gemaakt.	Ik	ben	er	zelf,	

toen	ik	voor	het	eerst	loonslaaf-af	was,	ook	he-le-maal	voor	gegaan.	

We	bankierden	bij	de	Rabobank	en	dús	kwam	er	een	mannetje	van	

Interpolis	langs,	dat	gezien	mijn	niet	beroerde	inkomen	en	de	laagte	

van	de	toenmalige	WAZ	heel	goed	wist	uit	te	leggen	dat	ik	aan	de	

geeuwhonger	zou	geraken	mocht	ik	ooit	arbeidsongeschikt	raken.		

	

Dus	braaf	vulden	we	de	hele	handel	in	en	om	de	premie	nog	een	beetje	

draaglijke	te	maken	(7000	gulden	per	jaar,	hetzelfde	als	de	hypotheek	
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van	ons	huis...),	zou	ik	dan	in	geval	van	arbeidsongeschiktheid	(na	een	

wachttijd	van	een	jaar)	het	schitterende	bedrag	van	4000	gulden	per	

maand	bruto	per	maand	ontvangen	(of	zoiets,	het	is	al	zo	lang	geleden	

dat	je	me	niet	op	de	exacte	cijfers	moet	vastpinnen).	Oh	ja,	en	of	we	die	

premie	voor	het	eerste	jaar	meteen,	bij	de	start	van	onze	eigen	winkel,	

konden	voldoen.	Je	bent	opgevoed	door	ouders	die	van	zekerheid	

houden	of	niet,	maar	ik	ging	er	met	boter	en	suiker	in...	

	

Het	is	een	simpel	verhaal:	van	mij	mag	je	een	AOV	afsluiten.	De	vraag	

is	echter	of	je,	na	een	hersenbloeding	die	je	het	werken	definitief	

onmogelijk	maakt,	of	met	kanker	en	een	levensverwachting	van	vier	

jaar,	die	gigantische	investering	die	je	in	de	AOV-premie	hebt	gedaan	

ook	maar	voor	een	klein	beetje	terug	'verdient'.	Wat	was	er	gebeurd	

als	je	die	premie	vanaf	de	eerste	dag	had	weggezet	tegen	een	redelijke	

rente?	Of	had	belegd?	

	

Ik	vraag	dat,	omdat	de	AOV-verzekeraar	net	als	alle	andere	

verzekeraars	sneller	is	met	incasseren	van	de	premie	dan	met	betalen	

van	de	uitkering.	En	zeker	bij	een	vaag	en	beweeglijk	terrein	als	

arbeidsongeschiktheid	is	het	afsluiten	van	een	peperdure	verzekering	

niet	per	definitie	een	wijs	besluit.	Liefst	tweederde	van	de	zzp'ers	

hééft	dan	ook	geen	AOV.	Of	dat	komt	door	geldgebrek	of	juist	de	

aanwezigheid	van	gezond	verstand	laat	ik	even	in	het	midden,	maar	

de	AOV-verkoper	die	beweert	dat	je	als	zzp'er	echt	niet	zonder	kunt,	

die	kun	je	rustig	de	deur	uit	schoppen.	In	alle	vriendelijkheid,	

uiteraard.	
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62 Scheid	wanbetalers	van	trage	betalers	–	
en	pak	ze!	

	

Heerlijk	om	het	op	een	netwerkbijeenkomst	met	andere	zzp'ers	over	

de	betalingstermijnen	van	hun	klanten	te	hebben.	“Zestig	dagen,	dat	is	

toch	gewoon	schandalig!”	“Als	het	langer	dan	een	week	is,	werk	ik	

nooit	meer	voor	ze!”	

	

Eerst	even	dit:	er	zijn	bedrijven	(de	overheid	is	de	ergste)	die	gewoon	

hebben	bepaald	wat	de	betalingstermijn	is	die	ze	hanteren	bij	

rekeningen	van	hun	leveranciers,	dus	ook	hun	zzp'ers.	Daar	is	dan	

vastgesteld:	dertig	dagen	na	dagtekening,	zestig	dagen	na	ontvangst,	

negentig	dagen	na	de	laatste	(al	dan	niet	elektronische)	paraaf.	En	die	

termijn	is	voor	het	laatste	opgerekt	toen	zo'n	bedrijf	een	

liquiditeitsprobleem	had	–	en	nooit	meer	'verbeterd'	in	het	voordeel	

van	de	leveranciers	(een	beetje	zoals	met	de	benzineprijzen	gebeurt).	

Dus	die	stoere	eenpitter	op	die	netwerkbijeenkomst	die	toevallig	voor	

zo'n	zestig	dagen-bedrijf	werkt	en	die	beweert:	binnen	zeven	dagen	

anders	werk	ik	niet	meer	voor	ze:	een	Pinokkio.		

	

Maar	wat	mij	echt	stoort:	is	het	nou	zo'n	ramp	als	een	bedrijf	stipt	na	

60	dagen	betaalt?	Natuurlijk,	als	je	net	begint	met	je	eigen	praktijk	wil	

je	het	liefst	dat	elke	factuur	onmiddellijk	wordt	betaald.	Maar	veel	

belangrijker	is:	kun	je	er	van	op	aan	dat	na	60	dagen	wordt	betaald?	Is	

het	een	betrouwbare	partner?	Of	zit	je	elke	keer	met	het	zweet	in	de	

bilnaad	te	hopen	dat	ze	dan	nog	bestaan	en	ook	nog	een	beetje	geld	

hebben	om	jou	te	betalen.		
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Of	is	het	zo'n	bedrijf	waar	bizar	vaak	uitgerekend	jouw	rekening	

ergens	in	die	grote	molen	is	'zoekgeraakt'?	Dus	of	je	'm	nog	een	keer	

wil	sturen,	dan	zullen	ze,	ja	echt,	'm	zo	snel	mogelijk	betalen?	Da's	al	

een	stuk	vervelender.	Maar	als	het	geld	dan	uiteindelijk	komt,	is	het	

nog	altijd	slechts	een	trage	(en	in	het	laatste	geval	ook	stuitend	

vervelende)	betaler.	Daar	heb	je	je	buffer	voor...	Wel	is	het	natuurlijk	

zo	dat	je,	als	je	klotsende	oksels	krijgt	van	de	betalingsmoraal	van	je	

klanten,	klanten	kunt	gaan	zoeken	die	passen	bij	wat	jij	wilt.	Of	

werkzaamheden.	Geef	je	bijvoorbeeld	cursussen,	dan	is	het	volstrekt	

normaal	dat	je	klanten	van	tevoren	betalen.	Nooit	gezeur!		

	

Een	andere	categorie	dan	de	'trage	betaler'	is	de	wanbetaler.	Het	

bedrijf	dat	er	simpleweg	op	uit	is	–	al	dan	niet	noodgedwongen	–	om	

jou	wel	te	laten	werken	voor	je	geld,	maar	het	geld	vervolgens	niet	aan	

je	wil	overmaken.	Dat	flikken	ze	je	dus	maar	één	keer.	Want	de	relatie	

wordt	dusdanig	verziekt,	dat	ze	nooit	meer	met	je	willen	

samenwerken.	En	dat	komt	omdat	jij	na	je	aanmaning	en	je	tweede	

aanmaning	de	zaak	in	handen	hebt	gelegd	van	een	incassobureau	dat	

vervolgens	de	sores	van	je	overneemt.		

	

Niet	zelf	doen?	Nee,	niet	zelf	doen.	Al	die	ergernis	vreet	tijd,	is	slecht	

voor	je	hart	en	jouw	aangetekende	brief	maakt	echt	nog	véél	minder	

indruk	dan	een	beslaglegging	van	de	deurwaarder.	Kom	op,	als	je	je	

had	willen	laten	misbruiken	was	je	wel	misdienaar	geworden!	
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63 Onderschat	nooit	de	tijd	die	rotklusjes	
kosten			

	

Shit,	is	het	al	zó	laat?	En	dan	moet	je	nog	met	je	echte	werk	beginnen!	

Herkenbaar?	Ook	lui	op	de	loonlijst	worden	regelmatig	

geconfronteerd	met	dat	probleem:	hun	hele	dag	wordt	'opgevreten'	

door	allerlei	tussendoordingetjes.	Een	belletje	van	die,	een	mailtje	

naar	die,	een	hinderlijke	onderbreking	door	die,	een	sms'je	van	die,	

een	klacht	van	die,	een	vraag	van	die,	een	zoektocht	naar	dat,	een	

kopietje	van	zus,	een...		

	

Gekmakend!		

	

Alleen	is	het	verschil	tussen	die	loonslaaf	en	jou:	bij	hem	maakt	het	in	

principe	niet	uit	voor	zijn	inkomen	–	en	bij	jou	wel.	Elk	uur	dat	je	niet	

direct	werkt	aan	een	opdracht	voor	een	betalende	klant,	is	een	uur	dat	

je	0	euro	oplevert.	En	zzp'en	kost	meer	niet-declarabele	uren	dan	in	

loondienst	het	geval	zou	zijn.	Iemand	in	loondienst	hoeft	geen	klanten	

te	werven.		Jij	wel.	Iemand	in	loondienst	hoeft	geen	administratie	bij	te	

houden.	Jij	wel.	Iemand	in	loondienst	hoeft	geen	koffie	te	zetten.	Jij	

wel.	Iemand	in	loondienst	hoeft	niet	naar	het	postkantoor	om	een	

pakketje	te	versturen.	Jij	wel.	Iemand	in	loondienst	hoeft	niet	zijn	

website	te	onderhouden.	Jij	wel.	Iemand	in	loondienst	hoeft	geen	

BTW-aangifte	te	doen.	Jij	wel.	Iemand	in	loondienst	hoeft	geen	

stofzuiger	door	zijn	kantoor	te	trekken.	Jij	wel.	Iemand	in	loondienst	

hoeft		niet	naar	de	Makro,	de	Hanos	en	hoe	die	andere	

bulkleveranciers	ook	heten	met	hun	man/vrouw.	Jij	wel.	
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Je	snapt	mijn	punt.	Je	bent	heel	wat	uren	per	week	kwijt	aan	allerlei	

kleine	kutklusjes.	Die	wel	moeten	gebeuren.	En	waarvoor	je	moeilijk	

de	rekening	bij	je	klanten	op	hun	bureau	kunt	smijten.	Punt	is:	dat	

moet	je	dus	indirect	wel	doen.	

	

Mijn	vader,	die	arbeidsanalist	was,	leerde	me	dat	het	in	een	bedrijf	al	

heel	knap	is	als	minder	dan	30	procent	van	de	tijd	niet	productief	

wordt	doorgebracht.	Dat	betekent	dat	een	zzp'er	die	40	uur	per	week	

werkt,	dus	effectief	maar	28	declarabele	uren	maakt.	En	met	die	uren	

moet	ie	dus	genoeg	verdienen.	En	wil	ie	40	declarabele	uren	maken,	

dan	moet	ie	dus	ruim	52	uur	'aan	de	slag'	zijn.		

	

Maar	goed,	het	hoeft	niet	altijd	om	geld	te	gaan.	Het	gaat	ook	om:	

capaciteit.	Stel:	je	wilt	60	uur	per	week	werken,	gemiddeld,	maximaal.	

Daar	zit	dus	een	deel	'rotklusjes'	in.	Als	je	werk	aan	het	binnenhalen	

bent	en	jij	bent	goed	en	de	markt	is	goed	en	je	verkoopkwaliteiten	zijn	

goed,	dan	kan	het	dus	zomaar	dat	je	aan	de	grenzen	van	de	met	jezelf	

afgesproken	mogelijkheden	raakt.		

	

En	dát	is	het	moment	waarop	menig	scoringsdriftige	zzp'er	even	

'vergeet'	dat	zijn	werkweek	niet	alleen	uit	declarabele	uren	bestaat,	

maar	ook	uit	uren	voor	al	die	ellende	die	ik	eerder	beschreef	als	

'minder	leuke	routinedingen	die	gedaan	moeten	worden	en	die	tijd	

vreten'	(lees:rotklusjes).	En	dan	kan	er	dus	het	probleem	ontstaan	van	

de	bijna	80-urige	werkweek.	En	dat	moeten	we	niet	structureel	willen,	

met	z'n	allen,	qua	ook	nog	aandacht	voor	het	gezin,	de	buitenman/-
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vrouw,	sport,	het	lezen	der	couranten	en	nuttige	handwerken	of	

andere	hobby's.	
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64 Leer	het	adressenbestand	van	je	laatste	
baas	uit	je	hoofd	

	

Een	van	de	standaardbepalingen	in	arbeidscontracten	van	loonslaven	

die	toegang	hebben	tot	'relevante	bedrijfsgegevens'	is	dat	je	bij	je	

vertrek	geen	spullen	mag	achterhouden	die	je	bij	die	werkgever	hebt	

gekregen.	En	dat	geldt	niet	alleen	voor	je	auto	van	de	zaak,	de	

MacBook	Pro,	je	iPhone,	je	sleutels	van	het	bedrijfspand,	maar	ook	

voor	de	kennis	over	hun	klanten,	contracten	en	wat	dies	meer	zij.	Dus	

dat	je	niet	effe	het	hele	klantenbestand	kopieert	en	daar	vervolgens	

als	zzp'er	mee	aan	de	haal	gaat	vanuit	je	eigen	bedrijf.	

	

Ik	heb	veel	met	saleslui	gewerkt	bij	media	en	die	hebben	me	één	ding	

geleerd:	je	moet	vooral	tijdig	beginnen	met	het	verzamelen	van	

klanten-	en	adressenbestanden	en	al	het	andere	dat	je	ooit	nog	van	

pas	kan	komen,	want	doe	je	het	nadat	je	je	vertrek	hebt	aangekondigd	

(of	aangekondigd	gekregen),	dan	kan	het	weleens	te	laat	zijn.	Ja,	je	

leest	het	wel	goed:	het	gaat	er	niet	om	óf	je	die	bestanden	voor	jezelf	

kopieert,	maar	wanneer.	Dat	komt:	op	dat	soort	functies,	maar	het	

geldt	ook	elders	wel,	is	de	aankondiging	van	een	vertrek	vaak	ook	het	

moment	van	vertrek.	Iemand	die	weg	gaat,	wordt	toch	niet	meer	

vertrouwd,	dus	die	krijgt	dan	een	kartonnen	doos	en	een	kwartier	om	

'm	te	vullen	en	moet	computer	en	mobiele	telefoon	(met	ál	die	

nummers!)	meteen	achterlaten.	Nou,	dat	schiet	dus	niet	op.	

	

Hiermee	is	niet	gezegd	dat	je	vervolgens,	bijvoorbeeld	als	je	voor	jezelf	

begint,	meteen	moet	beginnen	met	het	stalken	van	je	oude	relaties.	
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Vooral	niet.	Het	is	natuurlijk	vooral	bedoeld	om	je	markt	goed	in	kaart	

te	brengen,	de	marktomstandigheden,	de	marktprijzen	–	en	meer	van	

dat	geneuzel	dat	duidelijk	moet	maken	dat	je	je	natuurlijk	vanuit	je	

nieuwe	eigen	toko	keurig	houdt	aan	dat	concurrentiebeding	dat	

tenslotte	niet	voor	niets	in	je	laatste	arbeidscontract	stond.		

	

Gaap.	

	

Nu	terzake.	Ja,	natuurlijk	ga	je	die	shit	gebruiken!	Ben	jij	gek!	Je	hebt	

jaren	van	je	leven	geïnvesteerd	in	contacten	met	die	bedrijven	en	die	

mensen.	Die	kennen	en	waarderen	jou.	En	daar	zou	je	dan	op	geen	

enkele	manier	gebruik	van	mogen	maken	nu	je	voor	jezelf	begonnen	

bent?	De	meest	rijpe	appels	aan	de	boom	moet	je	laten	hangen	omdat	

je	ooit	zonder	er	bij	na	te	denken	een	concurrentiebeding	tekende?	

Natuurlijk!	Kijk,	ik	zeg	niet	dat	je	ze	helemaal	weg	moet	halen	bij	je	

oude	baas.	Dat	zou	niet	fatsoenlijk	zijn.	Maar	het	zijn	ook	jóuw	

relaties,	dus	als	jij	iets	voor	die	relaties	kunt	gaan	doen	vanuit	je	

nieuwe	hoedanigheid,	dan	kan	dat	gewoon.	Wees	alleen	wel	zo	slim	

dat	het	niet	exact	dezelfde	dingen	zijn	die	je	eerder	vanuit	een	

dienstverband	met	ze	deed.	Verfde	je	in	loondienst	hun	haar	elke	

week	rood,	doe	dat	dan	dus	niet	als	je	je	eigen	kapperszaak	begint.	

Maar	als	die	klant	rood	zat	is	en	een	kapper	zoekt	die	paars	verft,	tja,	

dan	ben	jij	hun	man	(m/v).	
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65 Kijk	regelmatig	kritisch	in	de	spiegel	of	
die	gast	je	nog	bevalt	

	

Ik	heb	eigenlijk	niks	aan	de	kop	van	dit	hoofdstuk	toe	te	voegen.	Loop	

ff	naar	de	badkamer,	kijk	in	de	spiegel	en	vraag	je	af:	zou	dit	mijn	

beste	vriend	kunnen	zijn?	Zo	ja:	ga	zo	door!	Zo	nee:	onderzoek	wat	je	

moet	doen	om	tot	een	ander	antwoord	te	komen.	Nou,	niet	treuzelen:	

ga!	

	

Tot	zo!	
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En?	De	bedoeling	is	natuurlijk	dat	je	verder	kijkt	dan	naar	je	uiterlijk.	

De	bedoeling	is	dat	je	even	echt	aan	kritisch	zelfonderzoek	doet.	En	

dat	je	bereid	bent	aan	te	passen	wat	niet	aan	je	deugt.	Als	je	dat	

regelmatig	blijft	doen,	is	de	kans	het	grootst	dat	iedereen	later,	als	je	

een	hele	grote	bent,	zal	zeggen:	goh,	hij/zij	is	wel	helemaal	zichzelf	

gebleven.	Of,	nog	beter:	vroeger	was	het	een	klootzak,	maar	nu	mag	ik	

'm	wel.	
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66 Gooi	desnoods	de	bizar	hoge	offerte	eens	
in	de	strijd		

	

Situatie	1:	Je	zit	vol	met	werk.	Er	komt	een	mega	leuke	klus	voorbij.	

Maar	je	hebt	er	eigenlijk	echt	geen	tijd	voor.	En	doorschuiven	van	deze	

klus	of	andere	klussen	kan	eigenlijk	ook	niet.	Situatie	2:	Je	kunt	best	

wat	werk	gebruiken.	Er	komt	een	wel	aardige	klus	binnen.	Maar	de	

potentiële	opdrachtgever	is	een	ongelooflijke	eikel.	Dus	liefst	bedank	

je	voor	de	'eer'.	

	

Doe	in	dergelijke	situaties	(je	kent	ze	allebei	vast	wel	en	zo	niet	dan	

leer	je	ze	nog	wel	kennen)	eens	het	volgende:	vraag	een	schofterig	

hoog	tarief.	Het	drie-,	nee	vierdubbele	van	wat	je	in	andere	

omstandigheden	zou	vragen.	En	wacht	rustig	af	wat	er	gebeurt.	

	

De	kans	is	50	procent	dat	de	mogelijke	klant	het	bedrag	te	hoog	vindt.	

Geeft	niet,	want	in	situatie	1	had	je	er	ook	eigenlijk	geen	tijd	voor	

(gelukkig,	geen	nachten	doorhalen!)	en	in	situatie	2	had	je	er	ook	

eigenlijk	geen	zin	in.	Maar	stel	nu	eens	(de	andere	50	procent)	dat	de	

mogelijke	klant	akkoord	gaat.	Dat	is	lekker,	want	dan	compenseert	het	

schandalig	hoge	honorarium	dat	je	ontvangt	in	situatie	1	die	paar	

korte	nachten	(want	natuurlijk	kon	je	andere	dingen	toch	een	beetje	

doorschuiven)	en	in	situatie	2	je	hekel	aan	die	eikel.	

	

Tijdens	onderhandelingen	over	je	'offerte'	ga	je	trouwens	ook	al	

genieten.	Want	je	onderhandelt	namelijk	niet.	Het	is	voor	de	andere	
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kant	een	take	it,	or	leave	it-situatie.	En	dat	voelt	voor	jou	ook	wel	eens	

lekker,	toch?	

	

Deze	grappenmakerij	ga	je	uiteraard	pas	uithalen	als	je	je	zeker	voelt	

over	je	eigen	'onderneming'.	En	je	zult	het	ook	niet	wekelijks	doen.	

Zelf	zat	ik	tijdens	het	Europees	kampioenschap	voetbal	van	2000	in	

situatie	1.	Ik	werkte	freelance	als	sportverslaggever	voor	Panorama	en	

ging	voor	dat	blad	naast	de	wekelijkse	zooi	voor	het	blad	samen	met	

Michiel	Blijboom	ook	een	en	ander	voor	de	website	doen.	Genoeg	

werk	en	een	heerlijke	omzet.	Toen	kwam	Freeler,	een	gratis	

internetprovider	(die	had	je	toen	nog)	met	het	verzoek	dagelijks	een	

column	voor	hun	site	te	maken.	Ook	leuk.	En	toen	kwam	Coca-Cola,	

een	eventsponsor,	met	het	verzoek	om	voor	de	eventsite	

wedstrijdverslagen	van	wedstrijden	van	het	Nederlands	elftal,	die	ik	

toch	al	bezocht,	te	maken	en	ook	een	aantal	columns.	Ei-gen-lijk	kon	ik	

Coca-Cola	er	niet	bij	hebben.	Dus	vroeg	ik	een	(vond	ik	toen)	

astrononisch	bedrag.	Aan	het	einde	van	de	rit	bleek	ik	tijdens	dat	hele	

EK	voetbal	(dat	in	Nederland	werd	gehouden,	dus	als	ik	niet	werkte,	

sliep	ik	van	een	uur	's	nachts	tot	zeven	uur	's	ochtends	gewoon	thuis,	

in	Friesland)	te	hebben	verzameld:	meer	dan	100.000	gulden.	Dat	was	

voor	iemand	die	stukkies	tikt,	en	dan	ook	nog	journalistieke	stukkies,	

een	extreem	hoog	bedrag	voor	vier	weken	werk.	Had	ik	die	Cola-klus	

niet	gedaan,	dan	was	het	nog	een	zeer	lucratieve	maand	geworden,	

maar	nu	koos	ik	er	voor	nóg	harder	te	werken	(en	dus	geen	privé-

leven	te	hebben),	waardoor	het	een	bizar	lucratieve	maand	werd.	En	

ja,	natuurlijk	betaalden	alle	drie	de	opdrachtgevers	reiskosten.	

Waarom	niet?	
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67 Het	gaat	om	gunnen,	gunnen	en...	gunnen	

	

Stel:	je	bent	ten	dode	opgeschreven.	Er	is	maar	één	manier	om	te	

overleven.	Ergens	ver	weg,	in	de	bergen	van	China,	zit	een	ongelooflijk	

stinkende	kerel.	Om	er	te	komen	moet	je	gigantische	ontberingen	

doorstaan.	Vervolgens	wil	die	kerel	al	het	geld	dat	je	hebt,	tot	de	

laatste	cent.	Haak	je	af,	dan	ben	je	morgen	dood.	Geef	je	al	je	geld,	tot	

de	laatste	cent,	dan	leef	je	nog	vele	jaren.	De	behandeling	stelt	niks	

voor:	hij	boert	een	keer	hard	in	je	gezicht.	Maar	zonder	die	

behandeling	ben	je	er	morgen	niet	meer.	Wat	doe	je?	Je	doet	het	

natuurlijk.	Wat	heb	je	aan	geld	als	je	morgen	dood	bent?	En	wat	maakt	

het	jou	nou	uit	dat	die	vent	stinkt	en	dat	je	flauw	valt	van	die	boer	in	je	

gezicht?	Overleven	wil	je!	

	

Helaas	denken	veel	zzp'ers	dat	zij	die	meurende	Chinees	zijn.	

	

Ze	denken	dat	zij	over	een	unieke	kwaliteit	beschikken,	die	dus	echt	

niemand	anders	heeft.	En	ze	snappen	het	ook	oprecht	niet,	als	

potentiële	opdrachtgevers	bedanken	voor	die	unieke	kwaliteit.	Er	

gewoon	geen	zin	in	hebben	'm	af	te	nemen.	Omdat	de	zzp'er	stinkt?	

Omdat	de	zzp'er	pedant	is?	Omdat	de	zzp'er	niet	leuk	is?	Omdat	de	

zzp'er	een	beetje	zurig	voor	zich	uit	zit	te	kijken?	Of	zou	het	misschien	

zo	zijn	dat	de	zzp'er	helemaal	niet	zo	bijzonder	is	als	de	zzp'er	denkt?	

En	kan	de	zzp'er	zichzelf	en	zijn	eigen	kwaliteiten	gewoon	

onvoldoende	relativeren?	En	als	dat	laatste	het	geval	is,	komt	daar	dan	

misschien	die	verongelijkte	zurige	bek	vandaan?	
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Geloof	me:	je	bent	die	meurende	Chinees	niet.	Er	is	geen	handvol	met	

jouw	kwaliteiten,	maar	een	landvol.	Dat	je	je	kwaliteiten	hebt:	

vanzelfsprekend.	Dat	je	goed	bent	in	je	vak:	vanzelfsprekend.	Dat	je	

tijdig	en	volgens	afspraak/briefing	levert:	vanzelfsprekend.	Dat	je	een	

redelijk	tarief	hanteert:	vanzelfsprekend.	

	

Maar	dan	kunnen	er	nog	heel	veel.	Dus	waar	het	om	gaat	is	niet	alleen	

of	je	kwalitatief	in	orde	bent.	Dat	is	gewoon	een	aanname.	Als	je	dat	

niet	bent,	wat	doe	je	dan	bij	die	potentiële	opdrachtgever?	Nee,	het	

gaat	er	om	of	die	potentiële	opdrachtgever	jou	een	klus	gúnt.	Waar	het	

bij	het	kopen	van	huizen	gaat	om	lokatie,	lokatie	en	lokatie,	gaat	het	

bij	het	inschakelen	van	zzp'ers	om	gunnen,	gunnen	en	gunnen.	

	

Je	kunt	dus	nog	zo	goed	zijn	in	je	werk,	je	kunt	je	daarin	zelfs	enigszins	

onderscheiden	van	je	concurrentie	(graag,	anders	ben	je	een	grijze	

muis	en	werk	je	tegen	een	grijze	muizentarief),	maar	de	echte	

beslissing	over	of	je	aan	de	slag	gaat	voor	een	klant	is	gebaseerd	op	

dat	ene	ding:	of	de	klus	je	gegund	wordt.	Zo	nee,	dan	is	er	altijd	wel	

een	reden	om	voor	een	ander	te	kiezen.		

	

Hoe	je	opdrachtgevers	zo	ver	krijgt	je	klussen	te	gunnen?	Ze	moeten	

denken	dat	jij	hun	leven	komt	veraangenamen.	Dat	jij	de	oplossing	

bent	voor	hun	probleem.	Niks	meer	en	niks	minder!		
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Nawoord		

	

Vroeger	waren	vaste	banen	voor	een	leven	lang.	Een	zoon	ging	bij	

Philips	werken	omdat	een	vader	bij	Philips	werkte.	En	zo	verder.	De	

laatste	decennia	is	het	idee	van	je	hele	leven	lang	op	één	en	dezelfde	

loonlijst	wel	verdwenen.	Maar	nog	altijd	is	een	vaste	baan	voor	velen	

iets	heiligs.	Als	het	gaat	om	het	voorkomen	van	gedoe	met	een	

hypotheekverstrekker	snap	ik	het	nog	(met	een	vaste	aanstelling	krijg	

je	makkelijker	een	hypotheek	dan	als	startende	zzp'er),	maar	verder	is	

de	loondienst	een	vorm	van	schijnzekerheid.	Je	bent	zeker	van	je	baan	

tót	er	een	reorganisatie	komt	of	tót	er	een	dossier	tegen	je	wordt	

opgebouwd.	En	de	kantonrechternorm	is	ook	al	verdwenen...	Wie	zich	

om	dat	soort	dingen	echt	druk	maakt,	is	niet	in	de	wieg	gelegd	voor	

het	zzp'en.	Wie	het	liefst	de	hele	dag	doorbrengt	met	dezelfde	

collega's	ook	niet	trouwens.		

	

Risico's	aandurven.	Van	wisselende	contacten	houden.	Onzekerheid	

zien	als	brandstof,	in	plaats	van	als	remschijf.	Zelfstandigheid.	

Creativiteit.	Een	open	oog	voor	wat	er	gebeurt	in	je	omgeving.	

Flexibiliteit.	In	kunnen	springen,	tijdig,	op	wijzigende	

omstandigheden.	Onderhandelingsvaardigheid.	En	

onderhandelingsplezier.	Discipline.	Dat	zijn	allemaal	kwaliteiten	die	

de	echte	zzp'er	wel	heeft.	Het	is	alleen	verdomd	jammer	dat	het	woud	

vol	échte	zzp'ers	de	afgelopen	decennia	is	aangevuld	met	allemaal	

loonslaafboompjes,	die	door	de	omstandigheden	gedwongen	ook	

maar	een	KvK-nummer	hebben	opgehaald.	Moeilijker	om	het	kaf	van	
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het	koren	te	scheiden	door	opdrachtgevers,	dus	slecht	voor	'de	zzp-

branche'.	

	

Toen	ik	in	september	2010	mijn	vaste	dienstverband	bij	de	nieuwe	

omroep	PowNed	(in	goed	onderling	overleg)	verscheurde,	besloot	ik	

plechtig:	de	rest	van	mijn	leven	ga	ik	'voor	mezelf'	werken.	Ik	deed	

eerlijk	gezegd	in	loondienst	niet	anders,	want	je	werkt	altijd	voor	je	

eigen	werkplezier,	maar	je	snapt	mijn	punt:	als	zzp'er.	Het	kostte	

nauwelijks	moeite	om	daarna	een	prettige	portefeuille	op	te	bouwen	

en	ik	ben	mensen	als	Robin	Meeuwisse,	Allard	van	Schoneveld	

(BBNC),	René	Warmerdam	(Speakers	Academy),	Jan	Peter	Jansen	

(Men's	Health),	Willem	Schouten	(Spits)	en	Jaap	Stalenburg	(TVM)	

dan	ook	dankbaar	dat	ze	me	in	die	herstartfase	het	nodige	werk	

gunden.	Want	hoewel	ik	een	rijke	vrouw	had	en	een	zekere	buffer:	je	

wilt	als	vent	toch	het	liefst	gewoon	je	eigen	broek	kunnen	ophouden	

en	het	is	ook	prettig	te	merken	dat	je	werk	gewaardeerd	wordt	en	dat	

je	zelfs	kunstjes	die	je	niet	meer	deed	nog	beheerst.	

	

Dus	ik	heb	gezegd:	nooit	meer	loonslaaf.	En	het	is	mijn	intentie	dat	

ook	vol	te	houden.	Niet	omdat	zzp'en	leuk	is,	maar	omdat	schrijven,	

praten,	adviseren,	trainen,	coachen	en	al	die	andere	dingen	die	ik	doe	

leuk	zijn.	Dat	ik	dat	als	zzp'er	doe,	levert	me	meer	vrijheid,	meer	

variatie,	meer	wisselende	contacten	met	verschillende	mensen	en	

meer	financiële	waardering	op	dan	wanneer	ik	het	in	loondienst	zou	

doen.		En	dat	is	te	gek!		

	

Jan	Dijkgraaf	

Eesterga,	2017	
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