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Stand van zaken

De Werkvereniging is een ledenvereniging die begin 2017 is opgericht door een
aantal Modern Werkenden die zich niet vertegenwoordigd voelden door de traditionele vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en ondernemers, maar die
wel de behoefte hebben om gehoord te worden zodat ook hun belangen meegenomen worden bij besluitvorming. Modern Werkenden – dit zijn werkenden die
niet de ambitie of de mogelijkheid hebben om 40 jaar voor dezelfde werkgever
te werken – ondervinden hinder van de huidige wet- en regelgeving en van de
gewoonte om naar oplossingen te zoeken vanuit de bestaande hokjes. Omdat
Modern Werkenden werkvormen combineren of afwisselen, merken zij dat de
arbeidsmarkt en ons sociaal zekerheidsstelsel daar onvoldoende op is ingericht. De
Werkvereniging wil daar verandering in aanbrengen.
Waar wil de Werkvereniging heen?
De afgelopen decennia is het lobbyen tot topsport verheven. Van verschillen worden tegenstellingen
gemaakt, de eigen belangen worden als vanzelfsprekend en legitiem voorgesteld en die van de ander
worden verdacht gemaakt. Ben je niet voor ons, dan ben je niet alleen tegen ons, nee dan keer je je
zelfs tegen de samenleving. Terwijl er tussen werkenden meer overeenkomsten zijn dan verschillen,
worden de gedeelde belangen van alle werkenden steeds verder naar de achtergrond gedrukt. De
Modern Werkenden, die ofwel in meerdere hokjes werkzaam zijn of die zich niet met een specifiek
hokje (willen) identificeren, merken dat deze ontwikkeling de modernisering waar de huidige arbeidsmarkt om vraagt, tegenwerkt. Willen we optimaal kunnen functioneren binnen een onstuimige
wereldeconomie dan moeten werkenden gemakkelijk kunnen meebewegen en zo min mogelijk hinder
ondervinden van schotten en hokjes. De Werkvereniging streeft daarom naar een hervorming van de
regels voor werk en zekerheid waardoor alle werkenden – werkgevers, werknemers, ondernemers
met en zonder personeel, flexwerkers, directeur groot aandeelhouders, payrollers, zowel modern als
traditioneel – optimaal kunnen functioneren op een arbeidsmarkt die constant om verandering vraagt.
We pleiten ervoor om de gedeelde belangen als vertrekpunt van deze hervorming te nemen waarbij
het werk en de wens van werkenden centraal staat.
Waar staat de Werkvereniging voor?
De Werkvereniging staat voor vernieuwing, verbetering en verbinding vanuit eigenheid, gelijkwaardigheid en duurzaamheid. De Werkvereniging wil ervoor zorgen dat de belangen van Modern Werkenden
meewegen in de besluitvorming (verbetering), zonder dat ze naar traditionele oplossingen worden
vertaald (vernieuwing). We streven ernaar dat alle werkenden (verbinding) zich een leven lang (duurzaamheid) verzekerd weten van een basis aan zekerheden die meebewegen met hun leven, hun werk
en de keuzes die ze daarin maken (eigenheid), èn dat zij daaraan hun steentje bijdragen. Voorwaarde
daarvoor is een sociaal stelsel waarin zekerheden gekoppeld zijn aan mensen in plaats van aan hun
formele relatie tot de arbeidsmarkt (gelijkwaardigheid).
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Waar is de Werkvereniging goed in?
Steeds meer mensen willen hun eigen combinaties maken van werk en studie, werk en pensioen, werk
en zorgtaken, werk in loondienst en als zelfstandige of als vrijwilliger. Er zijn nu 3 à 4 miljoen Modern
Werkenden (schatting op basis cijfers CBS). Hun motivatie, energie en toewijding zijn van onschatbare
waarde, zowel sociaal als economisch. De samenleving heeft er veel bij te winnen om deze Modern
Werkenden op het netvlies te hebben en actief te steunen. De Werkvereniging haalt permanent
geluiden op van Modern Werkenden (online via Jouw Stem en in real life met kennissessies) en brengt
die onder de aandacht van media en politiek. Daarnaast bundelt de Werkvereniging kennis over en
ervaringen met alternatieve producten en diensten waarmee Modern Werkenden zelf de zekerheden
kunnen organiseren waar zij behoefte aan hebben maar waar nu niet in wordt voorzien.
Wat maakt de Werkvereniging uniek?
Naast de Werkvereniging bestaat er geen andere organisatie die zonder enig eigenbelang en volkomen
onafhankelijk opkomt voor het belang van Modern Werkenden en die ijvert voor een sociaal stelsel
dat zekerheden koppelt aan werkenden in plaats van aan hun arbeidsrelatie. Niet in Nederland en niet
daarbuiten, niet formeel en niet informeel. In die zin is de Werkvereniging uniek.
Hoe wil de Werkvereniging haar doelen op korte termijn bereiken?
Op basis van de kennis uit Jouw Stem, het Magazine van de Vernieuwing, het Platform Vernieuwen
Doen we Samen en van onze medestanders maken we kenbaar aan politiek, bedrijfsleven en media
wat Modern Werkenden nodig hebben om optimaal te kunnen functioneren op een arbeidsmarkt in
beweging. Samen met ONL (Stichting ONL voor Ondernemers) hebben wij het Modern Werkenden
Collectief opgericht om richting politiek Den haag als aanspreekpunt op te treden namens een brede
groep Modern Werkenden die dit samenwerkingsverband vertegenwoordigd – organisaties, bedrijven,
verenigingen, platforms en andere netwerken van zelfstandigen, mkb’ers en hybride werkenden. We
brengen het verhaal van Modern Werkenden overal waar we kunnen voor het voetlicht, zodat ook hun
belangen worden meegewogen bij de besluitvorming die hen aangaat. Door onze toekomstvisie actief
te verspreiden onder politieke partijen zetten wij ons in om de belangen van Modern Werkenden op
de politieke agenda en in de verschillende partijprogramma’s te krijgen. Met de Partij van de Modern
Werkenden verkiezingen zullen we in aanloop naar de komende Tweede Kamerverkiezingen kenbaar
maken welke politieke partij het beste aansluit op de behoeften van Modern Werkenden.		
Jouw Stem
Door middel van Jouw Stem – korte online vragenlijsten – brengt de Werkvereniging het hele jaar door
in kaart hoe Modern Werkenden denken over onderwerpen die hen aangaan. De uitkomsten worden
onder de aandacht gebracht bij media en politiek.
		
Magazine van de Vernieuwing
We hebben veel oplossingsgerichte én creatieve geesten in ons netwerk die expertise hebben op het
gebied van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt. In mei en oktober 2019 bundelde we hun kennis
en verschenen onze eerste twee Magazines voor de Vernieuwing. Ook dit jaar zullen we het Magazine
van de Vernieuwing uitbrengen. We zijn voornemens dit in september uit te brengen.
Platform Vernieuwen Doen We Samen
Door vernieuwende initiatieven, bedrijven en instanties te verbinden aan elkaar en aan Modern
Werkenden, zoeken we samen naar een nieuwe arbeidsmarkt en nieuwe sociale zekerheden die
recht doen aan Modern Werkenden. We hebben in 2019 een bijeenkomst georganiseerd en willen dat
komend jaar ook weer organiseren.
Partij van de Modern Werkenden verkiezingen
In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 bevragen wij Modern Werkenden online
en brengen wij in kaart wat zij van de politiek en polder verwachten om op de stem van Modern
Werkenden te kunnen rekenen. Op basis van de resultaten zullen we kenbaar maken in hoeverre
de verschillende verkiezingsprogramma’s inspelen op de behoeften en verwachtingen van
Modern Werkenden.
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Organisatie

De Werkvereniging is een vereniging met een bestuur en leden die wij deelnemers
noemen en een raad van advies die wij de Opjutters noemen. Wij hebben ook sponsors die wij Medestanders noemen. Medestanders sponsoren de Werkvereniging
omdat ze achter de missie van de Werkvereniging staan en ons willen helpen bij het
aanjagen van de vernieuwing omdat ze dit in het belang van hun klanten of leden
achten. Zowel de opjutters als medestanders hebben evenveel invloed op de koers
en het besturen van de Werkvereniging als de deelnemers.
Waar bestaat het bestuur uit?

‣ Roos Wouters, aanjager (voorzitter)
‣ Carsten Lund Thomsen, (secretaris)
‣ Saskia Nijs, (penningmeester)
Wie zijn de Opjutters?

‣ Pierre Spaninks
‣ Ronald van den Hoff
‣ Sacha Janssen
‣ Wessel Koning
‣ Stef Witteveen
‣ Michel Schaft
‣ In de tweede lijn:
‣ Fedde Monsma,
‣ Martijn Aslander,
‣ Remco Mostertman,
‣ Marjan Minnesma

Werkvereniging

Jaarverslag 2019

5

Wie zijn Medestander?

‣ Ronald van den Hoff / Seats2meet,com
‣ Cosmas Blaauw / SharePeople
‣ Martijn Pennekamp / Het Ondernemerscollectief
‣ Lex Tabak / Solopartners
‣ Stef Witteveen / Uniforce
‣ Sjaak zonneveld / BrightPenioen
‣ Jip de Ridder / CommonEasy
‣ Henk Hofstra / BOKNET

Hoeveel mensen vertegenwoordigd de Werkvereniging?				
De werkvereniging vertegenwoordigd zo’n 200.000 mensen. Dit zijn ruim 250 van onze eigen deelnemers en die van onze medestanders, organisaties met leden waarvan wij hun belangen als Modern
Werkenden behartigen. Tel daar gerust de organisaties bij op die een associatieverdrag met ons
hebben gesloten omdat ze met ons gedachtengoed sympathiseren en ons toegang geven tot hun
leden en/of netwerk. Met hun bereik van 150.000 mensen kom je in totaal uit op 350.000 mensen die
de Werkvereniging vertegenwoordigd.
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Financiën

De jaarrekening van 2019 laat een solide en financiële stabiliteit zien. De balans
toont een positief resultaat en een afschrijving om met name de website kosten.
De inkomsten zijn samengesteld uit de ledengelden en een sponsorbedrag. De werkzaamheden van
alle betrokkenen zijn om niet gedaan en de grootste kosten zijn gemaakt rondom de website aangezien dit een zeer belangrijk onderdeel is van het realiseren van bekendheid, het communiceren met
de leden en betrokken partijen. Overige projecten zijn vrijwel allemaal gedaan zonder kosten omdat
andere partijen ons in de gelegenheid hebben gesteld gebruik te maken van locaties, diensten en
overige zaken. Overige kosten die gemaakt zijn, zijn met name drukwerk kosten van de magazines die
zijn ontworpen en geprint.
Het eindresultaat is derhalve positief en biedt ons voor 2020 de mogelijkheid om een versteviging in
te zetten van de Werkvereniging. Door het bestuurs is besloten om meer inkomsten te genereren voor
2020 waardoor wij Roos Wouters een vergoeding kunnen uitkeren voor haar inzet. Daarmee borgen wij
haar inzet en uren. Gezien het succes van de Werkvereniging is dit zeer wenselijk.
De jaarrekening 2019 vind je in bijlage I.
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Hoe ziet onze huidige financiële situatie eruit in mei 2020?

‣ Ingekomen Inclusief btw:		

60.256,84

‣ Ingekomen exclusief btw:		

50.159,20

‣ Af te dragen btw:		

10.097,64

‣ Betaalde btw Q1: 		

5.656,00

‣ Uitgegeven inclusief btw:		

26.391,32

‣ In kas:		

32.352,69

‣ Toekomstige kosten Roos incl. btw / Komende 7 maanden 		

42.350,00

‣ Toekomstige bankkosten / Komende 7 maanden		

80,00

‣ Ontwerpen, printen magazine’s & visiedocument / Komende 7 maanden

2.000,00

‣ Ledenadministratie en onderhoud website / Komende 7 maanden

2.093,00

‣ Festival Modern Werkenden / Volgend jaar		

5.000,00

Hoe ziet onze huidige operationele status eruit?
De Werkvereniging heeft nu geen personeelsleden in dienst en we hebben geen kantoor. Bestuurslid
Carsten Lund Thomsen verzorgt de IT (website, hosting, huisstijl etc). Aanjager Roos Wouters werkt
als zzp’er voor de Werkvereniging en wordt ondersteund door een grote groep vrijwilligers. Idealiter
beschikt Roos over een slimme, jonge, tot de doelgroep behorende assistent voor 2 á 3 dagen in de
week. Taken die deze assistent kan verrichten zijn: communicatie, social media, financiën, contacten
met sponsoren, etc. Ook zou meer budget voor marketing, pers en sociale media wenselijk zijn.
Vooralsnog laat het huidige budget geen ruimte voor dergelijke ondersteuning en zoeken wij nog
naar sponsors en nieuwe deelnemers om de werkzaamheden van Roos en de algemene kosten te
kunnen betalen.

werkvereniging.nl

Activiteiten
Juni 2019 tot juni 2020

Gelegenheidscoalitie en open brief n.a.v principeakkoord pensioenstelsel
Samen met Ondernemersorganisatie ONL voor Ondernemers, branchevereniging Bovib en ondernemerscollectief The Future Group zijn we een gelegenheidscoalitie aangegaan omdat we ons grote
zorgen maakten over het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Op 18 juni
2019 hebben we in een een open brief aan Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid gezamenlijk aangegeven dat wij vinden dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers een merkwaardig voorstel is dat niet in het pensioenakkoord thuishoort.
Platform Vernieuwen doen we Samen
Er zijn de laatste jaren hele mooie nieuwe initiatieven ontstaan die het anders willen regelen voor
Modern Werkenden. Wij zijn in contact met veel van deze initiatieven. Maar om nu niet - net als in de
oude wereld - de concurrentie aan te moedigen, proberen wij al deze partijen aan elkaar te verbinden
zodat we samen het wiel kunnen uitvinden. Dat doen wij via het Platform Vernieuwen doen we Samen.
Op vrijdag 28 juni 2019 hebben we een eerste bijeenkomst gehouden. De aanwezigen lieten allemaal
weten last te hebben van de heersende norm dat je, pas wanneer je in een traditioneel vakje past
(langdurig dienstverband, opleiding via werkgever en traditioneel instituut, verzekering en pensioen
via traditionele aanbieders), goed en betrouwbaar bezig bent. Daarom hebben we de ambitie om
gezamenlijk onjuiste beweringen te weerleggen en op die manier een reëel beeld te schetsen van de
behoefte van Modern Werkenden op een arbeidsmarkt in beweging.
Petitie tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP aangeboden aan
Minister Koolmees
Op woensdag 10 juli 2019 heeft aanjager Roos Wouters samen met Hans Biesheuvel, de Voorzitter
van ONL, de petitie Nee tegen verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP aan Minister
Koolmees van Sociale zaken en Werkgelegenheid overhandigd. Lees in ons online magazine hoe dat
gesprek verliep...We hadden inmiddels meer dan 17.500 ondertekeningen.
Feiten en fictie pagina ingesteld
Als Werkvereniging vinden we het van groot belang om feiten van fictie over Modern Werken te onderscheiden daarom hebben we een pagina ingesteld.
Tweede Magazine van de Vernieuwing
In oktober 2019 hebben we ons tweede magazine van de Vernieuwing uitgebracht. Dit moet mede
functioneren als een rapport en informatiebron voor politieke partijen dat recht doet aan de feiten en
aan de belangen van Modern Werkenden want door wie worden we nu vertegenwoordigd?
Werkvereniging onderdeel van Lobby Panel BNR
Roos is in oktober 2019 een van de deelnemers van het nieuwe lobby pannel van BNR Zaken Doen
geworden. Luister hier naar haar BNR optreden. Hoe vaak en wanneer Roos optreedt hangt af van de
actualiteit.
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Werkvereniging krijgt medestanders
Naast een aanjager, opjutters en deelnemers krijgen we in oktober ook medestanders. Dit zijn organisaties die achter de missie van de Werkvereniging staan en ons zowel financieel als moreel steunen bij
het aanjagen van de vernieuwing. Waarom? Als wij met experts, politici of andere betrokkenen praten,
krijgen wij vaak de vraag namens wie we spreken. Een heel traditionele maar begrijpelijke vraag. We
spreken namens Modern Werkenden, werkenden die behoefte hebben aan het moderniseren van
de arbeidsmarkt, zodat zij een gezonde balans kunnen vinden tussen flexibiliteit en zekerheid. Toch
wordt er dan steevast naar het aantal leden dat wij hebben gevraagd. Omdat de Werkvereniging een
rol van betekenis wil spelen bij de hervorming van de arbeidsmarkt, en we na ons bezoek aan minister
Koolmees regelmatig benaderd zijn door organisaties met leden en/of belangen die zij vertegenwoordigd zien worden door de Werkvereniging, hebben we besloten om de krachten te bundelen. Want hoe
meer deelnemers en medestanders de Werkvereniging steunen, hoe meer impact onze lobby heeft
op de besluitvorming die Modern Werkenden aangaat. In een wereld waarin veel wantrouwen heerst,
genieten wij het vertrouwen dat we een werkelijk onafhankelijke belangenvereniging zijn. Wij zijn er dan
ook op gebrand om dat zo te houden. Daarom hebben we ervoor gekozen dat de stem van een medestander tijdens de ledenvergadering net zoveel meetelt als die van een individuele deelnemer. De koers
van de Werkvereniging wordt op basis van de kennis uit JouwStem, het Magazine van de Vernieuwing,
het Platform Vernieuwen Doen we Samen en het advies van onze medestanders, bepaalt door de
aanjager en de opjutters en jaarlijks beoordeeld door de deelnemers in een jaarlijkse ledenvergadering.
Zo is en blijft onze onafhankelijkheid ieders zekerheid.
We sluiten ook associatieverdragen
In de tweede helft van 2019 hebben dertien organisaties van Modern Werkenden zich aangesloten
bij de Werkvereniging. Het gaat om medestander Solopartners, BrightPensioen, Seats2Meet.com,
SharePeople, Het Ondernemerscollectief, Uniforce, Ikwordzzper.nl en VZZP. Met de volgende partijen
sluiten we associatieverdragen: Stemmapp.io, Part-up, CommonEasy, WIN, iExpat. Gezamenlijk zijn wij
goed voor bijna 200.000 Modern Werkenden.
We lobbyen met kamerleden en Borstlap
We zijn in november uitgenodigd door D66 Kamerlid Steven van Weyenberg om meer te vertellen over
de Werkvereniging en onze standpunten. Ook spreken wij met PvdA kamerlid Gijs van Dijk en Judith
Tielen om de belangen van de Modern Werkenden voor het voetlicht te brengen en met dat doel
spraken we ook nogmaals met Hans Borstlap, de voorzitter van de commissie regulering van werk.
Werkvereniging start petitie keuzevrijheid in de zorg
Aanjager Roos Wouters start de online petitie om keuzevrijheid in de zorg te behouden. Lees hier meer
over de petitie. Hierop worden we door het ministerie van VWS uitgenodigd om te praten over deze
nieuwe plannen, waarbij wij met onze medestander SoloPartner aangeven dat we de plannen van
Minister de Jong zeer zorgelijk vinden.
Werkvereniging steunt actie #komopvoorzzp-dag
De Werkvereniging steunt Renata Verloop met haar oproep aan alle zzp’ers om op 20 november 2019
online te reageren op het voorstel Wet minimumbeloning zelfstandigen en de Zelfstandigeverklaring
via internetconsultatie.nl.
Modern Werkenden Collectief komt met alternatief voor AOV-plicht
De Werkvereniging heeft met een twintigtal organisaties een alternatief voorstel voor een AOV plicht
voor zp’ers opgesteld en naar minister Koolmees gestuurd.
Werkvereniging overlegt met Koolmees over AOV plan
Tijdens dit overleg is het gegaan over het voorstel van de Werkvereniging voor een AOV voor alle
werkenden en hoe we de verdere uitwerking hiervan zien.
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ONL neemt AOV plan over in hun toekomstplan
In het toekomstplan van ONL, vonden we bijval voor onze plannen om tot een arbeidsvormneutraal
sociaalzekerheidsstelsel voor alle werkenden te komen.
Werkvereniging door Borstlap gevraagd voor Brede alliantie
Een van de voorstellen van de Commissie Borstlap is om de nodige hervorming van de arbeidsmarkt
niet alleen met de oude polder op te pakken maar met een brede alliantie. Roos Wouters werd door
Borstlap gevraagd of de Werkvereniging deel wil nemen aan zo’n brede alliantie. Tijdens de presentatie van het rapport liet Roos op het podium weten dat de Werkvereniging de brede analyse van de
commissie deelt maar dat er in de uitwerking duidelijk naar voren komt dat er geen Modern Werkende
aan het advies heeft meegeschreven. Daarom hebben we aangegeven graag deel te nemen aan een
brede alliantie opdat de adviezen van de commissie niet weer alleen door de traditionele polder naar
beleid vertaald worden. (Lees hier de reactie van de Werkvereniging op het rapport van Borstlap)
Start enquête Partij voor Modern Werkenden verkiezing
In februari 2020 startte wij een enquête omdat we in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen
(17 maart 2021) op zoek gaan naar de Partij voor Modern Werkenden: welke partij heeft het meest oog
voor onze behoeften en welke totaal niet? De eerste resultaten van Jouw Stem liegen er niet om.
Maar liefst 91% van de deelnemers voelt zich niet vertegenwoordigd door de traditionele polder (de
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers) en de politiek. De visie die een partij heeft op de
arbeidsmarkt weegt voor 69% van de deelnemers zwaar mee bij hun politieke keuze. Van de deelnemers zegt 45% dat geen enkele politieke partij opkomt voor de belangen van Modern Werkenden, en
43% weet het niet. Spannend is dat 42% nog niet weet wat hij of zij bij de komende Tweede Kamerverkiezingen gaat stemmen. Politieke partijen hebben dus nog veel te doen, willen ze de stem van de
Modern Werkenden voor zich winnen. Bekijk de live resultaten hier.
Enquête draagvlak voor AOV-voorstel Stichting van de Arbeid
Op de vraag ‘Ben jij voor of tegen het voorstel van de Stichting van de Arbeid voor een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen?’ antwoord 78% tegen het voorstel te zijn met
als belangrijkste argument dat het te duur is voor te weinig vangnet (veel betalen voor weinig). 51%
zou voor een AOV plicht zijn als ‘deze plicht mij de keuze laat op welke manier ik mij verzeker van een
inkomen bij arbeidsongeschiktheid’. En 50% antwoord ‘Als de plicht alleen geldt voor een arbeidsvormneutrale basisverzekering (voor alle werkenden).’ 68% van de ondervraagden is bereid om via
crowdfunding een (klein) bedrag te doneren om te onderzoeken of deze verzekeringsverplichting
alleen voor zzp’ers juridisch wel is toegestaan omdat het een inbreuk op het vrij verkeer van diensten
vormt.
Persbericht Noodfonds zzp’ers noodzakelijk en rechtvaardig 16-3-2020
De uitspraak van minister Wiebes van Economische Zaken in het programma WNL heeft de zzp’ers
die zich laten vertegenwoordigen door de Werkvereniging geschokt. Aanvullende maatregelen tijdens
deze crisis zijn nodig voor alle werkenden. De Werkvereniging krijgt sinds de uitspraak van minister
Wiebes dat zzp’ers niet op extra financiële steun hoeven rekenen, verontruste reacties en eist dat het
kabinet ook maatregelen voor zzp’ers neemt. Het Coronavirus raakt iedereen. De overheid kan deze
bevolkingsgroep en hun gezinnen niet aan hun lot overlaten.
Toekomstvisie Werkvereniging verstuurd aan belanghebbenden
Maandag 11 mei hebben we onze toekomstvisie: ‘Zo willen Modern Werkenden leven, leren en werken’
bij alle politieke partijen en belanghebbende op de digitale mat vallen met deze brief bijgevoegd.
Protest tegen TOZO 2 met partnertoets
We hebben luid en duidelijk laten weten dat we tegen de partnertoets bij de TOZO 2 zijn omdat we
het heel scheef vinden dat deze voorwaarden niet voor werknemers gelden en wel voor zp’ers, terwijl
beide steunmaatregelen uit de algemene middelen betaald worden. Ook is het vreemd dat zp’ers niet
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mogen terugvallen op het inkomen van de partner wanneer ze arbeidsongeschikt worden maar nu
plots wel. Dat is meten met twee maten en lijkt meer op Modern Werkenden pesten dan op sociaal
beleid. We hebben op 31 mei 2020 het NOS journaal gehaald met deze boodschap al is de partnertoets helaas toch aangenomen. Dit is heel naar maar het maakt onze strijd tegen de AOV-plicht wel
makkelijker.
Werkvereniging meldt dat AOV-plicht voor alleen zzp’ers strijdig is met EU regels
We hopen dan ook dat het jullie niet ontgaan kan zijn dat wij uit hebben laten zoeken of een AOV-plicht
alleen voor zzp’ers wel mag volgens de Europese wetgeving. Dit blijkt om drie redenen niet het geval
te zijn (lees hier het artikel). Dit heeft voor veel publiciteit gezorgd maar helaas is de strijd nog niet
gestreden. Zo heeft België wel al zo’n AOV-verzekeringsplicht. Als niemand protest aantekent is er
kennelijk niks aan de hand. We hopen dat het er niet van hoeft te komen maar als het nodig is, zijn
wij bereid om een rechtszaak te gaan voeren en hopen op jullie steun. Voor alle duidelijkheid: wij zijn
niet tegen het goed regelen van bestaanszekerheid bij arbeidsongeschiktheid, maar wij vinden wel
dat dit een regeling moet worden die voor alle werkenden geldt en waarbij je kan kiezen hoe je deze
bestaanszekerheid organiseert. In het FD gaf een woordvoerder van Koolmees in een reactie aan dat
de Europeesrechtelijke bezwaren al zijn bekeken. ‘Het advies van de Stichting van de Arbeid stelt nog
wel dat bij het invoeren van de regeling ‘mogelijk goed moet worden onderbouwd waarom dit het algemeen belang dient.’ Nu de Tozo 2 wel gebruik maakt van een partnertoets en wij niet inzien waarom
het in het algemeen belang is dat je ene moment moet terugvallen op het inkomen van je partner en
dit het volgende moment niet mag.
De werkvereniging doet een Moreel appèl op volksvertegenwoordigers
De sociale partners gooien saamhorig Modern Werkenden voor de bus die niet aan tafel mochten
zitten om te onderhandelen over het tweede steunpakket. Onverdedigbaar en ondemocratisch schrijft
Roos Wouters van de Werkvereniging in een open brief naar Kamerleden. Wij constateren dat het
kabinet alleen aan tafel zit met belangenbehartigers van de helft van werkzaam Nederland die vooral
eensgezind besluiten dat de prijs om hun achterban tevreden te houden, betaald mag worden door de
helft van werkzaam Nederland die niet aan tafel zit. Daarom vinden wij dat het tijd is dat onze volksvertegenwoordigers hun rol pakken. Wij hebben ze via dit stuk opgeroepen om ervoor te zorgen dat
ook het volk dat niet op het netvlies van Eric Wiebes, Wouter Koolmees, VNO-NCW, FNV en CNV staat,
vertegenwoordigd wordt want wij vinden dat deze groep mensen nu echt heel erg in de steek gelaten
wordt! Uiteraard helpen we ze daar graag bij :).
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Bijeenkomsten
Juni 2019 tot juni 2020

De Werkvereniging wordt opgemerkt en daarom wordt Roos als aanjager uitgenodigd om deel te
nemen aan meerdere bijeenkomsten. Hieronder vind je een overzicht.
Future of Work | 10 september 2019 19.30 - 21.30 uur TQ | Singel 542 | Amsterdam
De toekomst van werk begint vandaag. Ben jij er klaar voor? De arbeidsmarkt ziet er binnen afzienbare tijd volledig anders uit. Er ontstaat meer variatie in contractvormen, een toename van het aantal
onvrijwillige zelfstandigen, en door de veranderende demografie, robotisering en AI is omscholing voor
een grote groep werkenden nu al essentieel. Het is de hoogste tijd: werkgevers én werkenden moeten
gezien de toekomst van werk en de veranderende arbeidsmarkt nu aan de slag! Roos neemt deel in
het panel over The future of Work.
Het Grote ZZP-debat tijdens het Congres Podia | Festivals | Evenementen 2 oktober 2019 | 09:30 18:00 uur | TivoliVredenburg en de Social Impact Factory | Utrecht
Over zzp’ers raken we voorlopig niet uitgepraat. Ook in de kunst- en cultuursector werken er veel.
Is dat een probleem? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet? In december publiceert de Commissie
Borstlap een rapport met aanbevelingen voor wetgeving. Ga in debat met o.a. commissielid, hoogleraar arbeidsrecht, kroonlid van de SER Evert Verhulp en Dick Molenaar (All Arts Belastingadviseurs) en
Roos Wouters.
De flexibele welvaartsstaat: Individuele vrijheid en collectieve zekerheid 3 oktober 2019 19:30 21:00 uur | deBuren | Leopoldstraat 6 | Brussel
Het aantal freelancers groeit, het aantal mensen dat werken in loonbetrekking combineert met
ondernemerschap groeit nog sneller. De zoektocht naar een nieuwe balans tussen individuele ruimte
en solidariteit, tussen persoonlijke verantwoordelijkheden en collectieve zekerheid speelt overal. Hoe
geef je ruimte aan individuen, maar bescherm je ook meer kwetsbare groepen? Wat mogen we van
de EU verwachten en waar beperkt de EU juist het ontwikkelen van een modern arbeidsmarktbeleid?
Een panel met oa. Belgische Minister Maggie De Block (Sociale Zaken), Monica De Jonghe (CEO
VBO), Professor Paul Schoukens (KULeuven), Agnes Jongerius (EU parlementslid voor de PvdA, oud
voorzitter FNV) en Roos Wouters (Oprichter Werkvereniging, belangenplatform voor de Moderne
Werkenden).
De Flexibele Schil: een zegen of een blok aan het been? 8 oktober 2019 | 3.30 tot 16.00 uur |
Gemeentehuis Emmen
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in aantocht. Wat houdt deze nieuwe regeling in en hoe gaat de
wet in de praktijk naar verwachting werken? In dit seminar geven Ruben Houweling en Roos Wouters
hun visie en gaan we met hen in gesprek. Zijn we nu beter af dan ervoor?
De mythe van het vaste contract: Is het vaste contract nog steeds ons ideaal of maken we elkaar
dat wijs? 15 oktober 2019 | 20:00 - 22:00 uur |Pakhuis de Zwijger | Amsterdam
Een vaste baan is ons ideaal! De vaste baan is een ‘echte baan’ en echte banen geven je toegang
tot zekerheden. Sociale zekerheden zoals bij arbeidsongeschiktheid en ouderdom. Met een vaste
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baan zijn wij gelukkiger, productiever en doen we meer aan onze ontwikkeling. Daarom is de vaste
baan het beste voor onze samenleving! Je hoeft je er maar even in te verdiepen en dit is wat je hoort.
Maar is het ook allemaal waar? Verschillende experts nemen deze uitspraken onder de loep. Met
in dit programma onder anderen Roos Wouters, Fabian Dekker (Arbeidssocioloog), Sjaak Zonneveld (Commercieel directeur BrightPensioen), Folkert Hersman (HR adviseur) en Patrick Davidson
(Mede-oprichter EnergyFinder)
Connect & Learn: verplicht AOV? Dacht het niet! 17 oktober 2019 |15:30 - 18:00 uur |Bar Stadstuin |
Europalaan 20 | Utrecht
Roos van de Werkvereniging vertelt over de ins & outs van kansen en bedreigingen voor nieuwe
werkenden en zelfstandigen.
Het zekere voor het onzekere? 18 december | 20:00 uur | Pakhuis de Zwijger,
Een denktank van jonge deskundigen werkte in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek
vier toekomstscenario’s uit voor het verzekeren van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en
pensioen en vroeg aan werkenden wat zij zelf het liefst willen.
Blue Monday Festival 20 januari | 13:00 tot 18:00 uur | Seats2meet.com | Moreelsepark 65 Utrecht
Namens de Werkverereniging zal Roos Wouters een lezing geven met de titel De Mythe van het vaste
contract: Modern Werken op een arbeidsmarkt in beweging en Reina Janssen geeft de Masterclass
Kantelen in werk: hoe te overleven in de veranderende arbeidsmarkt.
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In de pers
Juni 2019 tot juni 2020

Is een minimumloon voor zzp’ers een goed idee?
NPO1, woensdag 26 juni 2019
VVD: zzp’ers moeten zichzelf verenigen
BNR, dinsdag 25 juni 2019
Zzp’er moet minstens 16 euro per uur verdienen
AD, zaterdag 21-06-2019
Sociale Partners, luister eens naar de ‘moderne zzp’er’
Volkskrant, zaterdag 21 juni 2019
‘Verplichte AOV voor freelancers moet uit pensioenakkoord’
NPO1, donderdag 13 juni 2019
ZZP’ers te hoop tegen verplichte verzekering
BNR, dinsdag 11 juni 2019
Zzp’ers hekelen verplichte verzekering tegen ziekte
Trouw 7-6-2019
‘Verplichte ZZP-verzekering is ondemocratisch’
BNR, woensdag 5 juni 2019
Een vast contract: ideaal of onzin?
NRC live, 16 september 2019
BNR
13 november 2019
RTL Nieuws
‘Moderne werkenden’ zoeken alternatief voor traditionele vakbond’
RTL Z
Zzp’ers, flexwerkers, maar ook gedetacheerden vormen samen de groep ‘moderne werkenden’.
‘Modern werkenden’ zijn gefrustreerd over hokjesdenken’
AD.nl 4-11-2019
ZIPconomy
“Stop ons niet terug in een hokje met regels”
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‘Gefrustreerde zzp’ers en flexwerkers klaar met hokjesdenken’
DeOndernemer 4-11-2019
Verzekeraars hebben geen trek in uitvoering van de verplichte zzp-verzekering
Trouw 29-10-2019
Wet Arbeidsmarkt in Balans
BNR Werkverkenners
Minimumtarief voor zzp’ers in de architectuur: een droom of wassen neus?
AD 24-11-2019
Alternatief AOV plicht
BNR ochtendspits
WRR: Eén verzekering v oor alle werkenden bij arbeidsuitval
Trouw 15-1-2020
‘Eén basisverzekering v oor alle werkenden’
Telegraaf 14-1-2020
‘Deze voorstellen kosten mij 15.000 tot 20.000 euro per jaar’
AD 24-1-2020
Lobby Panel
BNR 19-2-2020
Zzp’ers niet gerust op VNO-signaal over zelfstandigenaftrek
FD 20-2-2020
Akkoord over verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid zzp’ers
Parool 26-2-2020
Akkoord bereikt over verzekering arbeidsongeschiktheid zzp’ers
BNR 26-2-2020
Voorstel verplichte aov voor zzp’ers: ‘Volstrekt onbetaalbaar’
RTL nieuws 26-2-2020
Akkoord bereikt zzp’er moet zich verplicht verzekeren
AD 26-2-2020
Geen schijnzekerheid
MUG magazine pagina 34
Zzp’er moet zich verplicht verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid
NPO radio1 Dit is de Dag 27-2-2020
Organisaties presenteren alternatieve wet, beoordeel zzp’er vanuit ondernemerschap
Zipconomy 27-2-2020
Wel degelijk draagvlak bij zzp’ers voor verplichte verzekering
FD 27-2-2020
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Geen verzekerplicht voor ondernemer mét personeel
NRC 3-3-2020
Politiek spel om zzp’ers duurder te maken of sociaal vangnet?
FD 4-3-2020
NOODFONDS ZZP’ERS NOODZAKELIJK EN RECHTVAARDIG
Ondernemersbelang 16-3-2020
“Noodfonds zzp’ers noodzakelijk en rechtvaardig”. Kabinet komt met “kanon aan maatregelen.”
Zipconomy 16-3-2020
Ondernemersorganisaties: “Schrap komend kwartaal ondernemersbelastingen”
Zipconomy 17-3-2020
ZZP’er blij met corona-steunpakket: ‘Zonder financiële hulp zou ik echt in de problemen komen’
Algemeen Dagblad 19-3-2020
BNR zakendoen
25-3-2020
Roos bij RTL Z Nieuws
RTL Z Nieuws 27-3-2020
ONDUIDELIJKHEID BIJ ZELFSTANDIGEN OVER CORONACOMPENSATIE
BNR 27-3-2020
Zzp’er tijdens de corona crisis: waar heb je recht op?
RTL nieuws 31-3-3-2020
Roos wouters over buffers zzp’ers
BNR ochtendspits
D66 pleit voor versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers
ZipConomy 7-4-2020
Groeiende roep aan kabinet om meer te doen voor zzp’ers: “Trek steun voor werknemers en
zelfstandigen meer gelijk.”
ZipConomy 8-4-2020
Roep om ruimere compensatie inkomensverlies van zzp’ers
Limburger.nl 8-4-2020
Hoe overleef je als starter financieel de coronacrisis?
RTL Nieuws 14-4-2020
Uitzending met Roos Wouters
RTLZ Nieuws 15-4-2020
Opname van verhaal van Roos over de Werkvereniging
StandUp Stories Video
Opiniestuk Crisis toont de noodzaak van flexibilisering arbeidsmarkt
FD 19-4-2020
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Corona Crisis toont juist noodzaak flexibilisering van arbeidsmarkt aan (opinie)
ZipConomy 20-4-2020
Op naar een nieuwe polder!
ZipConomy 28-4-2020
Werkvereniging viert Dag van de Modern Werkenden met presentatie Toekomstvisie
Ikwordzzper.nl 11-5-2020
Modern Werkenden niet op het netvlies van politiek en polder.
ZipConomy 13-5-2020
Corona | Kabinet wil flexwerkers 600 euro per maand geven
AV accountancy 14-5-2020
Koops: ‘toelage van 600 euro voor uitzendkrachten is een schijntje’
Flexmarkt 14-5-2020
Politicoloog @rooswouters van de @werkvereniging vindt de 600-euro regeling voor flexwerkers
niet meer passen bij de huidige situatie. ‘De arbeidsmarkt is veranderd, veel mensen vallen tussen
wal en schip’
Spraakmakers 14-5-2020
Roos over partnertoets
BNR ochtendspits 20-5-2020
Roos als zakenpartner
BNR zakendoen 20-5-2020
Zzp’ers in de reis- en evenementenbranche de klos: ‘Ik wil er niet mee stoppen, maar ik moet’
RTL Z 23-5-2020
Zzp’ers hekelen aangescherpte steunregeling
Telegraaf 27-5-2020
“Stel partnerinkomenstoets TOZO 2 uit”
ZipConomy 28-5-2020
De Werkvereniging wil rechtszaak over verplichting AOV voor zzp’ers
ZipConomy 29-5-2020
Verzekeringsplicht zzp’er sneuvelt in Europa’
FD 29-5-2020
Roos over AOV plicht
BNR ochtendspits 29-5-2020
’Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers strijdig met EU-recht’
Reformatorisch Dagblad 29-5-2020
ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN IN STRIJD MET EUROPEES RECHT
Het Ondernemersbelang 29-5-2020
Verplichte zelfstandigen-AOV in strijd met EU-recht
InFinance 29-5-2020
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Roos over de 600-euro regeling voor flexwerkers
BNR ochtendspits
Roos Wouters over Tozo 2
NOS journaal 31-5-2020
AOV plicht
BNR nieuws
Onrust over partnertoets bij steun voor zelfstandigen: ‘Dit raakt hele gezinnen’
NOS.nl 31-5-2020
Onrust over partnertoets bij steun zelfstandigen
RidderkerksDagblad 31-5-2020
Arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen in strijd met Europees recht
Brisk Magazine 2-6-2020
Verplichte AOV voor ZZP in strijd met Europees recht
1ZZP.nl 29-5-2020
Werkvereniging: AOV zelfstandigen is in strijd met Europees recht
Assurancien Magazine 29-5-2020:
Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers is niet in lijn met Europees Recht’
Radar 29-5-2020
AOV zelfstandigen is in strijd met Europees recht
VerzekeringsNieuws 29-5-2020
AOV zelfstandigen is in strijd met Europees recht
Nieuwsblik 29-5-2020
‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers strijdig met EU-recht’
Accountant.nl 29-5-2020
‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp’ers is strijdig met Europees recht’
Werk/geld.nl 29-5-2020
Zzp’er dwingen tot afsluiten arbeidsongeschikheidsverzekering is strijdig met Europees recht, zegt
belangenclub
Businessinsider.nl 29-5-202
Onverdedigbaar en ondemocratisch!
ZipConomy 4-6-2020
Roos Wouters, voorzitter van Werkvereniging, over de steunmaatregelen van de overheid in tijden
van corona: “Zullen we dit eerlijker doen?”
Coronakrant 12-6-2020
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Bijlage I / Jaarrekening 2019
Op de volgende pagina’s vind je onze jaarrekening 2019.
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Bijlage I / Jaarrekening 2019
Op de volgende pagina’s vind je onze jaarrekening 2019.
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