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‘Zo’n actief platform
gun ik de andere
stadsdelen ook’
Jeroen van Berkel

Amsterdam ZZP

Wat willen we bereiken?

AmsterdamZZP is een initiatief van zes
zzp’ers uit Amsterdam; Bambi Bogert,
Rinske van Duifhuizen, Ivo Hilderink,
Mignon van Ingen, Caroline van der Post
en Kinga Visser. In de pilotfase van dit
project, van januari tot en met september
2016, hebben we nauw samengewerkt met
stadsdeel West.

Ons doel is om de bewustwording van financiële problemen en
uitdagingen bij zzp’ers, overheid, organisaties en bedrijfsleven te
vergroten. Onder zzp’ers verstaan wij zelfstandigen zonder personeel
in de brede zin van het woord. Van timmerman, tot vormgever of
consultant. In het kader van het Amsterdams Aanvalsplan Armoede
heeft de gemeente ons voorstel voor AmsterdamZZP gehonoreerd.
We agenderen, informeren, verbinden en activeren. We hebben
geïnventariseerd wat er speelt en we hebben preventieve maatregelen
en voorzieningen onder de aandacht gebracht. Met onze activiteiten
hebben we de verschillende ‘spelers’ met elkaar verbonden. Zowel
zzp’ers onderling als potentiële opdrachtgevers en dienstverleners.
We beheren een website en een nieuwsbrief, een goedbezochte
Facebook pagina en twitteraccount en organiseerden vijf live-events.
Vier edities van De GeldZaak, inhoudelijke netwerkevents voor zzp’ers
over de financiële kant van je bedrijf. En als afsluiting van de pilot het
interactieve event Vinden en verbinden op 29 september, waar de
oogst van de pilot gedeeld is.

Voor wie?
We richten ons op zzp’ers in brede zin. En specifiek op zzp’ers met
financiële problemen. In de pilotfase lag de focus op Amsterdam West,
maar de bedoeling is dat AmsterdamZZP een stedelijk initiatief wordt.
De website en de sociale mediakanalen zijn ook een ‘ontmoetingsplek’
voor organisaties en partijen die iets kunnen betekenen voor zzp’ers.
Bijvoorbeeld netwerken, broodfondsen, dienstverleners en de overheid.
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support nodig?

Een van de drie deelprojecten in de
pilot was een onderzoek naar de
keten van voorzieningen rondom
armoedeproblematiek en financiële
ondersteuning van zzp’ers. Hieronder valt
zowel het in kaart brengen van het aanbod

Het onderzoek is op verschillende manieren uitgevoerd: diepteinterviews met zzp’ers en aanbieders, een focusgroep met zzp’ers, een
focusgroep met aanbieders, een digitale enquête en gesprekken en
reacties van deelnemers aan de GeldZaak.
Er is gesproken met: Team Zelfstandigen en Eigen Werk van gemeente
Amsterdam, WPI (Armoede en Flying Squad), Gemeentelijke Kredietbank,
ABC-West (Maatschappelijk Dienstverlener (MaDi) Amsterdam West),
Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK ), MKB Doorstart,
Zuidweg & Partners, Qredits, UWV, ZZPNederland, PZO-ZZP en ROZ,
de ambtelijke dienst die ondernemersdiensten
verzorgd voor bijna alle gemeentes in Twente en
het oosten van de Achterhoek.
De conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek
zijn opgenomen in een onderzoeksrapport, dat
op 29 september is aangeboden aan Jeroen van
Berkel, vertegenwoordiger van Stadsdeel West.
Het rapport is voor iedereen te downloaden op de
website van AmsterdamZZP.nl onder Resultaten.

aan voorzieningen en het functioneren
ervan als het zoekproces en
de verwachtingen van zzp’ers.

Download rapport
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De aanbevelingen in het kort

1.
‘Een ondernemer
moet het gevoel
hebben dat hij zo
spoedig mogelijk
geholpen wordt
en niet bij 100
partijen opnieuw
zijn gegevens
moet aanleveren’
‘Zzp’ers zijn vaak
super gedreven en
gemotiveerd’
‘Een heel
gevarieerde groep
die we soms lastig
kunnen vinden’
‘Je zou een
sociale kaart
moeten maken:
waar moet ik zijn
als zzp’er?’

Verbeter bereik en bekendheid voorzieningen
Het aanbod aan gemeentelijke voorzieningen (o.a BBZ
en schuldhulpverlening) is bij veel zzp’ers onbekend. Een
zelfstandig ondernemer zoekt vaak eerst in zijn eigen omgeving om
hulp en denkt pas in laatste instantie aan ‘de overheid’. De gemeente
moet daarom meer de boer op, met een gedegen netwerkanalyse
en actief relatiebeheer. Ook de interne communicatie verdient
aandacht: breng ambtenaren die contact hebben met ondernemers en
bedrijven op de hoogte van het aanbod. Zij zijn belangrijke potentiële
partners in het bereiken van zzp’ers. Een sociale kaart, waarop het
voorzieningenaanbod is gevisualiseerd, is een goede basis voor een
actief communicatiebeleid.

2.

Werk vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd
De werkwijze van de gemeente en haar ketenpartners in de
organisatie is gedegen ingericht vanuit de wettelijke taken, maar
sluit daarmee niet optimaal aan op de vraag. De ondernemer dient zich
aan te passen aan de werkprocessen van de gemeente.
Het betrekken van ondernemers bij het levendig inrichten van het
Ondernemersplein Amsterdam is een goede stap om de kloof te
overbruggen en relevantie toe te voegen.

3.
•
•

Een centraal aanspreekpunt met een breder aanbod
Zzp’ers met financiële problemen hebben behoefte aan een
aanbod, online en offline, dat aan twee punten voldoet:
een breder pakket dan de wettelijke regelingen. Denk bijvoorbeeld
aan ondernemersvaardigheden en budgetcoaching.
één vast aanspreekpunt, een contactpersoon die in elke fase en voor
elk aanbod aanspreekpunt is voor de betreffende zzp’er. In het geval
van de BBZ bijvoorbeeld een casusregisseur.

4.

Procedures en psychische vermogens
Wanneer een zzp’er in de problemen komt, dan zorgt
dit doorgaans voor veel stress en aantasting van de
zelfredzaamheid. Het invullen van de online checklist voor de BBZ is al
een te hoge drempel. Een persoonlijk adviesgesprek werkt dan beter. In
de communicatie naar zzp’ers met problemen is het belangrijk om meer
dan nu rekening te houden met de volgende kenmerken:
• zelfoverschatting (“Ik red het wel.”)
• te lang hopen (“Als deze opdracht nou doorkomt, dan…”)
• schaamtegevoelens (“Ik heb gefaald als ondernemer.”)

5.

Investeer in preventie en voorlichting
Het bieden van informatie en bijeenkomsten heeft een
preventief effect. Goed geïnformeerde ondernemers met een
breed netwerk komen minder snel in de problemen. De GeldZaak
events van AmsterdamZZP blijken in deze behoefte te voorzien. Ze
zijn laagdrempelig, georganiseerd door zzp’ers en de nadruk ligt op
ondernemen en niet op armoede. Het advies is om een stadsbrede
continuering mogelijk te maken van deze events.

6.

Oog voor maatwerk
Dé zzp’er bestaat niet. Er zijn grote variaties in de aard van het
werk (‘traditionele’ ondernemers, zzp-professional, flexibele
werknemer), urenbesteding (full-time en part-time ondernemers) en
inkomen (zzp’ers die onder de bijstandsnorm leven). Dit vraagt maatwerk
in voorzieningen en beleid. Voor zzp’ers die met hun inkomen onder de
toetsingsnorm vallen verdient de samenwerking tussen de gemeente
en maatschappelijke dienstverleners (MaDi’s) verbetering, zodat zij niet
meer van het kastje naar de muur worden gestuurd.

7.

Betrek de zzp’er als partner
Met ruim 60.000 zzp’ers in de stad kan de gemeente
vindbaarheid en wederzijds begrip bevorderen door te investeren
in een structureel zzp-platform. Een platform voor en door zzp’ers dat
als scharnierpunt kan fungeren en beleidsinput kan leveren. Met het
huidige platform AmsterdamZZP is hiervoor al een basis gelegd.
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‘Wat de gemeente
kan betekenen
voor zzp’ers?
Goede vraag!
Maar nog nooit
over nagedacht’
‘Het gaat soms
alleen maar over
geld, wat je soms
niet hebt. Maar
er is meer aan
ondernemen’
‘Als je voor jezelf
begint, sta je
er alleen voor.
Dus dan bedenk
je niet dat er
voorzieningen
voor jou zijn’

‘Prettige
manier om als
ondernemer
relevante
informatie,
weetjes en tips
mee te krijgen’
‘Ontmoetingsplek
met andere
zzp’ers, steun en
laagdrempelig
netwerken’

AmsterdamZZP heeft onder de noemer
‘De GeldZaak’ vier gratis toegankelijke

De GeldZaak I 31 mei

financiële events voor zzp’ers in Amsterdam

Thema Failliet of niet?!

West georganiseerd. Alle events vonden
plaats in MidWest.
Deze events hadden tot doel:
• informeren over de financiële aspecten

‘Professioneel en
goede sprekers’

Jannie van den Berg van MKB Doorstart geeft een lezing over de diverse
voorzieningen die beschikbaar zijn voor zzp’ers die financieel in de knel
komen te zitten, zoals de BBZ (Besluit Bijstandsregeling Zelfstandigen).
Peter van Bergen van Over Rood geeft de workshop ‘Show Me The
Money!’ over factureren, onderhandelen en afschaffing van de VAR. In
samenwerking met lokale bedrijven en buurtondernemingen wordt er
gezorgd voor eten in de pauze en wijn voor bij de aansluitende (netwerk)
borrel. 30 deelnemers gaven een gemiddelde waardering van 7,6.

van het ondernemerschap
• vergroten van financiële en
ondernemende vaardigheden
• vergroten van naamsbekendheid
• versterken van netwerk.
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‘Bekende
elementen, maar
toch iets nieuws
opgestoken’
‘Weerstand tegen
social media is
niet weggegaan’

De GeldZaak II 21 juni

De GeldZaak IV 6 september

Thema: Het merk ‘IK’.

Thema: Bundel je krachten!

Hoe verkoop je jezelf? Hoe maak je daarbij handig gebruik van sociale
media? En wat is de beste pitch methode? Ditmaal met twee interactieve
workshops: ‘Jij & Social Media’ door social-media coach Pauline Siebers
en ‘Pitch Like A Pro’ door David Beckett. Wederom wordt er actief
samengewerkt met lokale bedrijven en buurtondernemingen voor de
aankleding en catering van het event. De 22 deelnemers gaven een
gemiddelde waardering van een 8.

Dit keer geen workshops, maar gesprekken met 2 x 4 ondernemers,
waarbij innovatief samenwerken van zzp’ers de hoofdrol speelt. Dit
waren: Coöperatief samenwerken met Teun Gautier van De Coöperatie
en Sebastiaan Scholten van Zorg&Co; Crowdfunding met Kristel
Casander van Voordekunst en Martijn van Schelven van Geldvoorelkaar;
Verzekeren met Jip de Ridder van CommonEasy en Josine van de Voort
van Broodfonds Brood en Spelen; Oudedagsvoorziening met Steven
van Kempen van BrightPensioen en Maarten Post van ZZP Pensioen/
Stichting ZZP Nederland.
Deze formule werd door de deelnemers hoog gewaardeerd, met als
gemiddeld cijfer een 8.

De GeldZaak III 12 juli
‘Informatief, nuttig’
‘Inspirerend en
maakt je bewust
van je eigen
angsten’
‘Enthousiast,
maar soms iets te
abstract voor de
praktische zzp’er’

Thema Acquisitie en boekhouding
Met een bevlogen talk van trainer/coach David Hulsenboom over
acquisitie en waarde en een leerzame Bootcamp Boekhouden van
Ronald Harreveld, gespecialiseerd in zzp’ers. Voor het eten en drinken
zorgden plaatselijke ondernemers, zoals de Koeckebackers, The Wine
Spot en Palmyra Castle. Met bijna 40 aanmeldingen was het een volle
bak. Het gemiddelde waarderingscijfer was een 8,3. raktische zzp’er’
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‘Had geen
verwachtingen,
maar werd verrast
door nieuwe
informatie’
‘Zeer leerzaam en
goede sprekers.
Goed gekozen:
allemaal net even
anders maar
wel aansluitend
verhaal’

AmsterdamZZP event Vinden en Verbinden op 29 september

Thema 1

Aan de slag met de
oogst van de pilot

Ontwerp een ideale BBZ

Op donderdag 29 september vond het interactief event ‘Vinden en
verbinden’ plaats in ClubLite, waar de oogst van AmsterdamZZP is
gedeeld. Dit event markeerde de afronding van de pilot en was het
startpunt voor een stedelijk initiatief voor en door zzp’ers.

IDEE BBZ = vroeg, veelzijdig en voor alle branches

Amsterdam is een echte zzp stad. De kracht en creativiteit van
zelfstandig ondernemers versterken de economie. Vitale zzp’ers zijn
daarmee van groot belang voor de stad.
• Maar wat als het minder gaat met de zaken?
• Hoe kunnen zzp’ers en de stad elkaar versterken, ook in tijden van
tegenwind?
• Weten we elkaar te vinden en verder te helpen?
De meer dan 65 deelnemers aan het event waren allen betrokken
bij zzp’ers en financiën: zzp’ers zelf, bestuurders, beleidsmakers en
-uitvoerders, netwerkorganisaties, intermediairs, opdrachtgevers en
uitvoeringsorganisaties.
Op deze middag is kennis gedeeld, zijn mensen en organisaties
verbonden en geïnspireerd. Op de afsluitende netwerkborrel werden
hapjes en aankleding wederom verzorgd door lokale zzp’ers.
De inzichten uit de pilot AmsterdamZZP zijn direct vertaald naar de
werkpraktijk. Na een plenaire presentatie is er in kleine groepen aan zes
specifieke thema’s gewerkt. Daaruit zijn de volgende ideeën en acties
voortgekomen:
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Een tijdelijke bijstand voor zelfstandigen die meebeweegt met alle
typen ondernemers; van parttime ondernemer tot een BBZ voor een
korte periode of een BBZ voor een ondernemer die nog nooit een
minimuminkomen heeft verdiend.

ACTIES
• Meer oog voor risico arbeidsongeschiktheid/meer doorverwijzing en
initiatief
• Bij vermoeden van aankomende financiële problemen alvast
mogelijkheid bieden tot een aanvraag (omdat je weet dat de
procedure 13 weken doorloopptijd heeft!)
• Flexibeler houding naar ondernemers uit bepaalde
branches – nu is er uitsluiting
• Pak alle problemen aan, ook de bedrijfsproblemen
Nu is BBZ alleen ondersteuning bij levensonderhoud,
maar problematiek van ondernemer is vaak meervoudig
IDEE BBZ als financiële coach en support
ACTIES
• Tijdelijk vangnet door uitkering van 3 maanden zonder terugbetaling
• Meer gericht op begeleiding dan op controle
• Met financiële coaching
• Financieel maatjes project
• Vermogensvrijlating ook bij zzp’ers
• Hulp bij vinden van een baan
• Ipv een uitkering: bijbaan en voucher voor investeren in scholing
• Betere vindbaarheid van regelingen
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‘De sfeer was
zeer goed, goede
aansluiting op de
aanwezigen, veel
interactie‘

Thema 2

Stap in de schoenen van de zzp’er; ken je
afnemer
‘Informatieve
workshops, er
ontstond een
leuke dynamiek in
een open setting’

Hoe kunnen beleidsmakers en -uitvoerders van de gemeente
Amsterdam zich voeden met kennis en ervaringen van zzp’ers. Hoe
organiseer je dat je weet wat zzp’ers echt nodig hebben? Wat moet je
doen en niet doen?

•
•
•
•
•

Actief en persoonlijk uitnodigen, per keer 50-75 deelnemers
Social media inschakelen om bekendheid te creëren fb, instagram,
linkedin, twitter
Creatieve werkwijzen, sluit aan op tone of voice van ondernemers,
speeddates
Kom je kantoor uit: ontmoeting op stadhuis en op verschillende
plekken in de stad
Bouw een eigen database, zodat zzp’ers en ambtenaren makkelijk te
vinden zijn

IDEE Be Curious!
IDEE Maandelijkse vrijdagmiddagborrel voor zzp’ers en ambtenaren
De gemeente Amsterdam nodigt zzp’ers uit voor een maandelijkse
thema ontmoeting. Wij zoeken…. Jullie geven… jullie zoeken…. Wij
geven…… Ontmoeten en inhoudelijk uitwisselen.
ACTIES
• Wees nieuwsgierig naar wat er leeft bij de ander, steeds een ander
thema. Zzp’ers en ambtenaren die met door dat thema bezig zijn
komen in contact
• Gebruik het bestand van KvK, daar staan alle zzp’ers in!
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Sluit samen je week af, ontmoet elkaar van mens tot mens, vrij van
functie.
ACTIES
• Laagdrempelig, twee gratis consumpties, de rest goedkoop
• Maandelijks
• In eerste instantie zonder thema, later thema’s toevoegen
• Nodig zzp’ers en ambtenaren uit met een persoonlijke mail, gebruik
(mede) het bestand van de KvK om zzp’ers te vinden
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‘Bundelen van
krachten’

Thema 3

Thema 4

Hoe maken we het ondersteunende aanbod
bekend en aantrekkelijk?

Wat kan Amsterdam leren van andere
gemeenten m.b.t. zelfredzame zzp’ers?

Hoe maken we het aanbod van de gemeente zo aantrekkelijk dat
zzp’ers in Amsterdam er zelf om gaan vragen? Hoe bereiken we met het
aanbod 80% van alle zzp’ers in Amsterdam?

Welke ervaringen en oplossingen uit andere gemeenten kunnen we slim
gebruiken? Hoe zorgen we dat we het wiel niet opnieuw uitvinden?
IDEE Ga in gesprek

IDEE Platform voor en door zzp’ers
Hierop staan alle organisaties met aanbod vermeld. Zzp’ers komen
aan het woord, en vertellen hun verhaal. Combinatie van digitaal en
(netwerk) events.
ACTIES
• Tone of voice en taalgebruik passend bij zzp’ers
• Laagdrempelig en anoniem (sommige onderdelen)
• Betrouwbaar
• Naam is er al: AmsterdamZZP
• Toegankelijke content; veel video
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Met gemeenten die een actieve en stevige regierol hebben, zoals
Almere, Lelystad, Zutphen en Deventer
ACTIES
• Bronnen: waarstaatjegemeente.nl bij bedrijvigheid en economie,
kizo.nl
• Voorbeeld van algemeen ondersteunend beleid voor zzp’ers: hulp
bij inkomen, financiering, netwerken, huisvesting. Verzamel best
practices per thema
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‘Inspiratie, nieuwe
contacten, tips aan
anderen en ‘o ja,
ik ben niet alleen’

Thema 5

Hoe kunnen we zzp’ers ook na hun start
actief ondersteunen?
‘Heel informatief
Er is veel aandacht voor starters, maar ook bij gevestigde ondernemers
en leuke contacten komen vaak vragen boven. In deze fase kan er meer ondersteund
opgedaan’
worden met kennis en kunde en helpen met (bij)sturen. Hoe kunnen
zakelijke en/of gemeentelijke partners dit het beste doen?
IDEE Verbindingsplatform
Voor intervisie en informatie, zichtbaar aanbod, gemeente Amsterdam,
AmsterdamZZP, ZZP Nederland. Met lidmaatschap voor een laag tarief.
ACTIES
• Partijen aanhaken, belangenverenigingen, dienstverleners, gemeente
en zzp’er
• Cursussen aanhaken
• Wie heeft welke behoefte?
• Weg van armoede door laagdrempelige begeleiding en maatwerk
IDEE Empowerment op maat
ACTIES
• Vouchers voor opleidingen en strippenkaarten voor begeleiding en
advies
• Empowerment: zoek ondersteuning die bij je past, persoonlijk en/of
zakelijk
• Bijeenkomsten voor monitoring en uitwisselen van ervaringen met
diverse onderwerpen
• Over Rood – bekijk hun aanbod voor begeleiding van ondernemers
door ondernemers
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Thema 6

Hoe versterken zzp’ers hun onderneming in
een continu veranderende wereld?
Welke maatregelen tref je als zzp’er om om te gaan met een steeds
sneller veranderende wereld? Hoe zorg je voor een solide financiële
basis?
IDEE Samenwerking en scholing
ACTIES
• Zzp opleidingsvouchers en zelfstandigen vouchers van gemeente ter
versterking van je vaardigheden
• Een dienstenruilmarkt met gesloten beurs; uitruil van informatie en
vaardigheden
• Samenwerking in maatschap, profiteren van elkaars netwerk,
ontwikkeling gezamenlijke proposities
• Digitalisering en 24/7 bereikbaarheid vraagt grenzen stellen en
efficiency
• Financiële planning: buffer opbouwen, tijd en geld vrijmaken voor
opleiding en kennisvergaring
• Je netwerk actief betrekken en benaderen – ervaringen delen
• Vraagbaak vanuit de gemeente voor zzp’ers
• Beroepsgerelateerd koppelen aan hulpvraag – stimuleren van
samenwerking binnen beroepen
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‘Prachtige
afsluiting van de
pilot en op volle
kracht door!’

AmsterdamZZP, oktober 2016
URL www.amsterdamzzp.nl
Mail: info@amsterdamzzp.nl
Facebook: Amsterdamzzp
Twitter: Adamzzp
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