Kostenbesparend

Samenwerking biedt kleiner lidbedrijf volop voordeel

Peter Bleijs van Lævigatus Hovenier in het Brabantse Waalre, heeft
er bewust voor gekozen om als ZZP’er actief te zijn. Zijn lidmaatschap van Branchevereniging VHG is automatisch omgezet in een
gecombineerd lidmaatschap met Platform Zelfstandige Ondernemers. Bleijs’ eerste kennismaking met PZO was tijdens een congres
in februari: “Dat ging over ondernemen met lef en over pensioenen.
Het was de combinatie van die twee onderwerpen die me aansprak.
Ik ben er zonder verwachtingen heengegaan, maar vond het erg
verfrissend. Het is goed om met andere ondernemers kennis te
maken, je weet nooit wat voor ideeën je daarmee opdoet. Of dat al
is gelukt? Ik had niet verwacht direct rendement te krijgen, maar het
was een aangenaam congres.” Bleijs vindt het verstandig dat VHG
de samenwerking heeft gezocht met PZO. “Ik denk dat VHG de
diensten die PZO levert ook kan leveren, maar dit zal kostenbesparend werken. Dan is het verstandig om gebruik te maken van
andermans expertise en vaardigheden. Echte vragen heb ik nog
niet gehad voor PZO. Ook niet voor VHG trouwens. Ik gebruik VHG
vooral voor kennisbijeenkomsten. Verder is mijn bedrijf tot op heden
redelijk overzichtelijk, ook omdat ik geen ambitie heb met personeel
te gaan werken. Als daar verandering in komt zal ik zeker met
vragen naar VHG gaan, daar zit immers de kennis. In juridische
kwesties lijkt PZO me beter, die hebben daar toch meer mee te
maken. Al is dat meer een gevoel, dat weet ik niet zeker.”

VHG en PZO bundelen krachten
Sinds 1 januari kent Branchevereniging VHG een nieuw contributiereglement. Vooral voor
leden met een omzet tot 45.000 euro per jaar is er iets gewijzigd. Na betaling van hun
lidmaatschapsgeld zijn ze automatisch ook lid van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO),
waar ze voortaan terecht kunnen met allerhande ondernemingsvragen.
Door Remco Faassen

bepaald aan de hand van de omzet
van het voorafgaande jaar. We hebben
besloten de groep lidbedrijven met een
omzet tot 90.000 euro op te knippen
in twee groepen: een omzet van 0 tot
45.000 euro en een omzet vanaf 45.000
tot 90.000 euro. Voor de eerste groep
is er nu een vast contributiebedrag van
250 euro per jaar. Voor de tweede groep
is dit een vast bedrag plus een verlaagd
percentage variabel.”

Gecombineerd lidmaatschap

Bedrijven met een omzet tot 45.000 euro
per jaar zijn in de regel Zelfstandigen
Zonder Personeel. Financieel minder
daadkrachtige bedrijven dus, die uiteraard wél gebruik moeten kunnen maken
van de diensten die Branchevereniging
VHG biedt. Om de kosten toch in de
hand te houden, heeft VHG de contributieregeling onder de loep genomen, legt
hoofd ledencontact Richard Maaskant
uit. “De oude regeling was gebaseerd
op een vaste en een variabele bijdrage,
waarbij de variabele bijdrage werd
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‘Het automatisch gecombineerd
lidmaatschap van VHG en PZO is populair.’

Nadat de nieuwe contributieregeling
was vastgesteld, rees de vraag in hoeverre VHG dienstverlenend kon zijn naar
de twee onderste groepen. “Daarom zijn
we gaan kijken naar een gecombineerd
lidmaatschap, zodat een deel van onze
diensten kan worden overgenomen.
Al vrij snel kwamen we uit bij Platform
Zelfstandige Ondernemers. Zij zijn voor
de twee groepen bereikbaar voor ondernemingsvragen op het gebied van de
Verklaring Arbeidsrelatie, pensioen en
juridische vraagstukken. Het lidmaatschap bij PZO zit al bij de contributie
van VHG inbegrepen. Het is een meerwaarde: een klein bedrijf krijgt voor een
gering bedrag informatie ten behoeve
van de professionalisering van zijn
bedrijf, ontmoet collega-ondernemers
en wordt voorzien van advies en informatie zoals via dit magazine. Bovendien
worden hun belangen in collectieve zin
behartigd.”

van inzagen. Inmiddels is de zestig al
gehaald. Maaskant “We spelen dus duidelijk in op een behoefte, die ook nog
eens prima past in het doelgroepenbeleid
van VHG. Voor het kleinbedrijf geldt dat
ze dankzij deze constructie voor een
beperkt bedrag gebruik kunnen maken
van de cursussen en trainingen die wij
bieden en terug kunnen vallen op onze
nakomingsgarantieregeling. Bovendien
profiteren ze ervan dat ze samen sterk
staan. Alleen collectiviteit helpt bij het
veranderen van regels en wetten. Als
VHG-lid oefenen ze ook nog invloed uit
op projecten binnen de branche op het
gebied van kwaliteit en onderwijs. Wij
pompen het geld terug in de sector, als
lidbedrijf heb je dus invloed, ook als
kleinbedrijf.”

Behoefte

Politiek lobby

Het automatisch gecombineerd lidmaatschap van VHG en PZO is populair: bij
de start van de samenwerking waren er
zo’n veertig hoveniers die er de voordelen

Voor Platform Zelfstandige Ondernemers
is het gecombineerd lidmaatschap met
een branchevereniging niets nieuws.
PZO heeft er al zo’n 42, laat directeur

Robbert Brantz weten. “Het gaat om
verenigingen uit allerlei verschillende
sectoren. Bij deze verenigingen zitten de
interim managers maar ook de parketvloerleggers en communicatiespecialisten.”
Zij laten hun belangen via PZO horen in
politiek Den Haag én Brussel: “PZO
voert daar een cruciale rol in de politieke
lobby voor zelfstandigen. De algemene
doelstelling van PZO is het behartigen van
de belangen van haar leden. Wij willen
binnen onze organisatie ZZP’ers vertegenwoordigen uit verschillende sectoren,
waaronder ook de ondernemers in het
groen. Door het verenigen van verschillende
branche- en beroepsorganisaties zoals
VHG, kunnen we een eenduidige stem
laten horen in de politiek zodat de wet en
regelgeving beter op de ZZP’er worden
afgestemd.”

Voordeel
Over het voordeel van het lidmaatschap
van PZO zegt directeur Brantz: “Als zelfstandig ondernemer kies je ervoor om op

eigen benen te staan. Dat heeft grote
voordelen maar soms ook nadelen.
Wetten en regels doen niet altijd recht
aan de positie van de ZZP’er. Door een
effectieve belangenbehartiging proberen
we hen op de kaart te zetten. Ook kunnen ZZP’ers niet profiteren van schaalvoordelen en fiscale en juridische zaken.
Zaken als verzekeringen en pensioenen
moeten zelf worden geregeld. Voor de
hovenier zijn dit zaken die buiten zijn core
business vallen. PZO probeert te ondersteunen bij deze zaken door het aanbieden
van verschillende ledendiensten zodat
ondernemen leuk blijft én makkelijker
wordt. Voor sectorspecifieke vragen blijft
VHG het beste aanspreekpunt. Vragen
die betrekking hebben op het vak als
hovenier kunnen immers het best door
VHG worden beantwoord. Maar voor
algemene ondernemersvragen kunnen
ZZP-leden voortaan aankloppen bij PZO.
Wij bieden onder andere ondersteuning
op het gebied van verzekeringen,
administratie en juridisch advies.”
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