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NOA SLUIT ZICH AAN BIJ 
VERENIGING ZELFSTANDIGEN 

NEDERLAND 
In Nederland is het aantal zelfstandigen zonder personeel gestegen 
tot ruim 15% van alle werkenden. Door veranderingen in de economie 
en op de arbeidsmarkt is de wereld van werk het laatste decennium 
onomkeerbaar veranderd. Ook bij NOA zijn bijna 900 ondernemers zonder 
personeel aangesloten. Een aanzienlijke groep met specifieke belangen 
waar we goede invulling aan willen geven. Daarom heeft NOA zich op 
initiatief van de sectie OZP Afbouw aangesloten bij VZN: de vereniging 
voor zelfstandigen in Nederland. 

VZN streeft namelijk naar een duidelijke en werkbare definitie 
van de zelfstandig ondernemer en naar een passend sociaal 
stelsel om ondernemers- en sociale risico’s op eigen wijze af 
te dekken en reserves aan te houden. Veel wetgeving en ons 
 sociale en fiscale stelsel zijn onvoldoende meebewogen op de 
groei van het aantal zelfstandigen. Denk bijvoorbeeld aan de 
rechtspositie van zelfstandigen en ons pensioenstelsel. 

Samen sterk
Verreweg de meeste zelfstandig ondernemers zetten bewust de 
stap naar deze manier van werken. Steeds meer mensen willen 
beslissingsvrijheid hebben over welk werk ze doen, wanneer ze 
dat doen en voor wie. Waar men echter vaak niet bewust voor 
kiest zijn de extra eigen verantwoordelijkheden. Veelal zaken 
die automatisch voor je worden geregeld als je in loondienst 
bent. Daarbij komt dat je sommige zaken als individuele 
ondernemer niet geregeld krijgt en heb je een collectief ver-
band nodig. Ondernemers in de afbouw sluiten zich daarvoor 
aan bij NOA en NOA sluit zich op haar beurt dan weer aan bij 
koepelorganisaties, waaronder MKB-Nederland en nu dus 
ook VZN. Samen sta je immers sterk(er)!

ZZP-positie versterken
VZN wil in gesprek met beleidsmakers en politiek werkbare 

oplossingen ontwikkelen voor de arbeidsmarkt in het 
algemeen en de positie van zelfstandigen op die arbeidsmarkt 
in het bijzonder. Bij VZN zijn meerdere organisaties van en 
voor zelfstandig ondernemers aangesloten. NOA is daarom op 
initiatief van de sectie OZP Afbouw per 1 mei samenwerkings-
partner van VZN geworden. Vanaf nu wordt er gezamenlijk 
opgetrokken bij belangrijke dossiers waar NOA en VZN 
hetzelfde belang hebben. Zo is meer duidelijkheid over de 
positie van zelfstandig ondernemers ook van belang voor 
opdrachtgevers; die lopen nu soms het risico dat ze als 
 werkgever worden gezien, met alle gevolgen van dien. VZN 
gaat er ook voor zorgen dat wij alle OZP-leden zo goed 
mogelijk op de hoogte kunnen houden van updates in wet- 
en regelgeving die ondernemers zonder personeel aangaan.

De inzet van NOA en VZN
De samenwerking van NOA en VZN is gericht op de volgende 
thema’s: 
• De verschillende ondernemerschapsonderwerpen, zoals 

modernisering arbeidsmarktbeleid, het imago van zelfstandig 
ondernemers, de rechtspositie van zelfstandigen (o.a. 

 in relatie tot de pilot van de Wet DBA), een collectieve 
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de zelfstandigen aftrek.

• De stem van zelfstandig ondernemers door VZN laten 
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 vertolken aan formele overlegtafels, waarmee de belangen 
van NOA-OZP leden tijdens die overleggen en richting 

 politiek Den Haag behartigd worden.
• Op de hoogte blijven en het beïnvloeden van allerlei 
 relevante onderwerpen omtrent zelfstandig ondernemer-

schap die uit het kabinet en de Tweede Kamer komen.
• De bekendheid en zichtbaarheid van NOA-OZP vergroten 

als belangenbehartiger van zelfstandig ondernemers zonder 
personeel in de afbouw. 

Aandacht voor belangrijke ZZP-kwesties
Er zal periodiek overleg plaatsvinden tussen de voorzitters 
van VZN, NOA en NOA-OZP, ook om te voorkomen dat er 
spanning ontstaat met de eigen lobby van NOA. Frans Vos, 
voorzitter van NOA-OZP Afbouw, is blij met de nieuw 
beklonken samenwerking: “Via VZN zitten we op de bok bij 
politieke actualiteiten en relevante ontwikkelingen die onze 
leden  zonder personeel aangaan. Bij NOA zijn immers 
allemaal échte ondernemers aangesloten, zeer zeker geen ‘ver-
kapte werknemers’. Juist de belangen van deze specifieke groep 
ondernemers worden door VZN behartigd. Superbelangrijk! 
We hopen door deze samenwerking de belangenbehartiging 
van alle OZP-leden een boost te geven. Via VZN willen we 
bereiken dat politiek Den Haag eindelijk de nodige aandacht 
zal geven aan belangrijke ZZP-kwesties.”

DE STEM VAN ONDERNEMERS ZONDER PERSONEEL VERTOLKEN AAN BELANGRIJKE 
OVERLEGTAFELS

AGENDA

17 MEI 
OZP-bijeenkomst 
“Proeverij, Rondleiding en 
Diner in Haarlem”

20 MEI 
Seniorendag hoofdsector 
Natuursteen

15 JUNI  
Hoofdsector Plafond- 
& Wandmontage 
- Regiobijeenkomst 
Zuidwest

16 JUNI 
Cobouw Café

21 JUNI 
BHV herhalingscursus

22 JUNI 
Hoofdsector Plafond- 
& Wandmontage 
- Regiobijeenkomst 
Noordwest & Midden

25 JUNI  
Rondje Maastricht - 
hoofdsector Stukadoren & 
Afbouw 


