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Amsterdam, 25 februari 2022

De overheid stampte bij het begin van de coronacrisis in 2020 in no time enkele rege-
lingen uit de grond om bedrijven en hun werknemers en flexwerkers en zelfstandigen 
overeind te houden.
 
De NOW waarmee werkgevers hun werknemers in vaste dienst konden doorbetalen. 
De Tozo voor zelfstandigen die hun omzet weg zagen vallen. Aan beide regelingen zijn 
vanaf de start eisen verbonden. Die eisen zijn in de loop van de coronacrisis aanpast 
voor beide regelingen.
En daar is iets bijzonders mee. Want de eisen voor de NOW zijn minder geworden. 
Terwijl onderweg de eisen voor zelfstandigen juist veel strenger zijn geworden. Daar 
bewogen de regelingen voor deze groepen zich van elkaar af. Waar de ene groep 
nog meer zekerheden kreeg dan ze al hadden, werden de al karige zekerheden van 
de andere groep nog meer afgepakt.
 
Inmiddels is het nog erger geworden. Waar werkenden in loondienst bij een werkgever 
met een inkomen tot maximaal driemaal modaal volledig worden gecompenseerd, 
vanaf het begin van de NOW en nu nog steeds, vist een zelfstandig werkende inmid-
dels grotendeels achter het net. De Tozo is namelijk afgeschaft. Als zelfstandige kun je je 
melden bij het loket bijstandverlening zelfstandigen. Zelfstandigen die al 1,5 jaar op hun 
buffers interen, moeten nu ook opeens een levensvatbaarheidstoets afleggen. De stand 
‘werknemer in vaste dienst versus de zelfstandige’ is op dit moment dus 3x keer modaal 
versus bijstandsniveau. Meten met twee maten is nog nooit zo schrijnend in beeld 
geweest. Er is sprake van ongelijke behandeling.
 
Wij kunnen nu niet anders dan concluderen dat het kabinet er willens en wetens voor 
kiest om de kloof tussen ‘vast en flex’ te vergroten. Een kloof die, grote gevolgen heeft 
voor de getroffenen zelf maar ook voor de economie en de samenleving als geheel. 
Nu en in de toekomst.
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De kloof tussen vast en flex is nu onverantwoord groot waardoor wij ons genoodzaakt 
zien om de rechter te verzoeken zich hierover uit te spreken. Vanuit de Werkvereniging 
kunnen en willen wij niet langer doof blijven voor de signalen van werkenden zonder 
vast contract. Signalen over buffers, pensioenpotten en studiegelden van de kinderen 
die zijn aangesproken. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die opgezegd zijn omdat 
werkenden hier, ook na een jaar uitstel van betaling, geen geld meer voor hebben. 
Daarom ondersteunen wij de “maatmannen” die deze procedure op ons initiatief voeren 
en die representatief zijn voor onze achterban bestaande uit ruim 350.000 Modern 
Werkenden.
 
Juist op een flexibele arbeidsmarkt in crisistijd is het van belang dat alle werkenden 
flexibel en weerbaar zijn. Ook de Modern Werkenden die, zoals ook weer uit deze 
noodsteunmaatregelen blijkt, niet tot nauwelijks vertegenwoordigd worden bij het maken 
van beleid dat hen aangaat. Wij gunnen alle werkenden die getroffen zijn door de 
coronamaatregelen gepaste en proportionele noodsteun. Noodsteun die de kloof 
tussen vast en flex verkleind in plaats van vergroot.

Vriendelijke groet,

Roos Wouters     06 24 66 86 11
Directeur Werkvereniging   roos@werkvereniging.nl
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Wat is de Werkvereniging?

De Werkvereniging behartigt geen deelbelangen van een specifieke doelgroep maar 
de gedeelde belangen van alle werkenden. Omdat tot nu toe alleen de traditionele 
arbeidsmarktpartijen zich hebben verenigd, geeft hun deelbelang steevast de doorslag 
bij de besluitvorming die alle werkenden aangaat. Wij willen ervoor zorgen dat de 
belangen van Modern Werkenden - werkenden die niet in het hokje van traditionele 
werkgever, werknemer of ondernemer vallen - ook meewegen, zonder dat hun belangen 
naar traditionele oplossingen worden vertaald.

Het is ons doel dat alle werkenden zich verzekerd weten van een basis aan zekerheden 
die meebewegen met hun leven, hun werk en de keuzes die zij daarin maken. Zodat 
iedereen wendbaar en weerbaar kan functioneren op een arbeidsmarkt in beweging. 
Daar zet de Werkvereniging zich actief voor in!

werkvereniging.nl


