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Geldermalsen
Samenwerking resulteert 
in Fiets Innovatie Award
Het ontwerpbureau Van der Veer 
Designers uit Geldermalsen heeft 
in nauwe samenwerking met 
GMG uit Gouda een innovatief 
fietskinderzitje ontworpen. GMG 
ontving voor de 'Yepp Maxi' de 
Fiets Innovatie Award 2009.

iI www.vanderveerdesigners.nl

‘Als je mensen vraagt 
welke winkels ze wil-
len, noemen ze altijd 
Blokker en de Hema’
Jan-Willen Speetjens van pro-
jectontwikkelaar Corio over het 
nieuw te bouwen winkelgebied in 
Leidsche Rijn Centrum.
AD, Utrechts Nieuwsblad, 9 december 2009

Druten
Stomerij Odinette: Dertig 
jaar vakmanschap
Stomerij Odinette van Wil en Ger 
Cobussen in Druten bestaat der-
tig jaar. Het bedrijf bedient zijn 
klanten via diverse servicepunten 
en is daarom in de  wijde regio 
bekend. Wil en Ger gaan nog een 
paar jaar door met de stomerij, 
maar denken al wel na over de 
overdracht van het bedrijf aan 
één van de werknemers.

De Meern
Autobranche zet kansen 
in crisistijd op een rij
Vijftig prominente marktspelers, 
belangenorganisaties en instel-
lingen uit de gehele autobranche 
geven via boekvorm hun visie op 
de turbulente tijden in de auto-
branche. Er komen in het boek 
ruim 250 kansen en aanbevelin-
gen naar voren. Automotive Insi-
ders! uit De Meern heeft hiertoe 
het initiatief genomen.
Het boek telt 112 pagina’s en 
kost € 19,95 exclusief BTW en 
verzendkosten.

iI www.automotiveinsiders.nl

Beesd
Van Eck Beesd wint Jan
Huygen van Linschoten Prijs
Van Eck Beesd heeft de Jan Huy-
gen van Linschoten Prijs 2008 
gewonnen; de ABN AMRO export-
prijs voor de meest innovatieve 
internationale ondernemer.De 
carrosserrie- en aanhangwagen-
bouwer viel op door haar onop-
houdelijke drang naar internatio-
nale groei. In totaal dongen vijftig 
bedrijven mee naar de prijs.

Utrecht
Doop van Utrechtsche
Grachtenwijn
Van Wageningen en de Lange 
hebben de Utrechtsche Grach-
tenwijn ten doop gehouden om 
te vieren dat zij zich 120 jaar 
geleden vestigden aan de Oude-
gracht. Sinds de 14e eeuw zaten 
er veel wijnhandelaren , maar nu 
is deze wijnkoper nog de enige. 
Burgemeester Aleid Wolfsen nam 
de eerste fles in ontvangst.

Gert-Jan Jansen, dagvoorzitter en presentator

Fruitautomaat? Voor het enige 
echte ‘appeltje voor de dorst’ in 
zware tijden, kan de consument te-
recht bij één van onze twee fruitau-
tomaten voor zijn dagelijkse portie 
fruit. Geen gokautomaten, maar 
automaten waar we onze geteelde 
appels en peren rechtstreeks aan 
de consument verkopen.

Dus altijd prijs? Altijd prijs 
én altijd voor dezelfde prijs en 
kwaliteit. In tegenstelling tot de su-
permarkt kiezen klanten blind voor 
een zakje appels; ze weten dat 
elke zak dezelfde kwaliteit bevat.

Verslaafden? Onze automaten 
trekken veel trouwe klanten uit het 
dorp, maar ook veel klanten uit 

FRUIT

BOEKENDE ZZP'ER IN ECONOMISCHE CRISISTIJD

Gert-Jan Jansen (40) is FP’er, Flexibele Professional (‘zzp’er is Zielige Zon-
der Personeel’). Hij is dagvoorzitter en presentator, voorzitter van ZOLO 
(netwerk van FP’ers in het Utrechtse Lombok) én oprichter van www.crisis-
welkecrisis.nl met positieve berichtgeving over de economische recessie.

Hebben de Flexibele Professionals 
geen last van de economische 
recessie?
Ik schat dat de helft niet minder en 
zelfs meer werk heeft dan voor de 
kredietcrisis en de economische 
malaise. Zeker in de nichemarkten 
waar ik zelf in zit. Door de crisis 
moet er juist veel gepraat worden; 
het aantal bijeenkomsten waar 
een dagvoorzitter voor wordt ge-
zocht neemt toe. Ik werk nu meer 
voor bijvoorbeeld koepelorganisa-
ties dan voor bedrijven. Alhoewel 
ik ook bijeenkomsten voor de 
Rabobank ga leiden. Zij moeten nu 
ook meer dan ooit in gesprek met 
ondernemers. De FP’ers die meer 
gangbare beroepen hebben, zoals 
consultants en coaches, hebben 
het misschien moeilijker. Maar 
het mooie is dat zij zo creatief en 
flexibel zijn dat ze snel inspringen 
op nieuwe ontwikkelingen.

inmiddels zoveel bezocht dat 
we al geld kunnen vragen voor 
berichten op deze site.

Volgens FNV Zelfstandigen zijn er 
over vijf jaar twee miljoen FP’ers. 
Is dat een positieve trend?
Moet je nagaan, dat is een kwart 
van de beroepsbevolking. Ik vind 
het absoluut een goede ontwik-
keling dat mensen doen wat ze 
het liefst willen doen. Van veel 
mensen in loondienst hoor ik 
vaak dat ze hun baan niet echt 
geweldig vinden. Ze zeggen din-
gen als: het zal mijn tijd wel du-
ren, ik heb leuke collega’s. FP’ers 
staan op een andere manier in 
het leven, gaan anders om met 
ambities, dromen en de balans 
tussen werk en privé. FP’er zijn 
is een way of life. Ik vind het 
vaak leukere mensen. Zelf wil ik 
nooit meer in loondienst. Het is 
fantastisch om helemaal zelf te 
kunnen bepalen wat ik morgen 
ga doen. Al is het op de markt 
staan of jongleren in een drukke 
winkelstraat!

Non-verbaal verleiden
Hoort het verleiden van je ge-
sprekspartner niet meer thuis 
in de kroeg dan op kantoor? 
Niet volgens Mirjam Wiersma, 
auteur van Zakelijk Flirten. 
Uit onderzoek blijkt dat bij de 
informatieoverdracht maar 
7% door de inhoud geschiedt 
en de rest via non-verbale 
signalen en intonatie van de 
stem. Alle reden dus om je 
lichaamstaal voor je te laten 
spreken. Wiersma geeft veertig 
tips hoe je je gesprekspartner 
kunt overtuigen en verleiden 
voor jouw boodschap.

Titel: Zakelijk flirten, 40 tips
Auteur: Mirjam Wiersma
Uitgever: Het Spectrum
ISBN: 978 90 2745 7097
Prijs: e 8,95

Eerste hulp bij
taalproblemen
We lopen er in de dagelijkse 
praktijk allemaal tegenaan: 
is het te(n) alle(n) tijde(n), 
geluid(s)hinder, gezegd of 
gezegt? De Taal Top 100 stelt 
antwoord te geven op de 
meestgestelde vragen over 
het Nederlands en daarmee 
bijna honderd procent van de 
taalproblemen op te lossen. En 
inderdaad, de twijfelgevallen 
die op de redactie bij tijd en 
wijle (hebben we ook even snel 
opgezocht) opborrelen, staan 
overzichtelijk gerangschikt 
en zijn snel te vinden. Geen 
eindeloos gezoek onder welke 
paragraaf het antwoord zou 
kunnen staan. Alle belangrijke 
onderwerpen, zoals spelling, 
grammatica, woordkeuze en 
leestekens komen aan bod 
evenals de verschillen tussen 
de groene en witte spelling. 
Een ideaal hulpmiddel bij de 
dagelijkse taalstruikelblokken. 
Een echte aanrader! 

Titel: Taal Top 100
Auteur: Taaladviesdienst v/h 
G.O.T.
Uitgever: SDU Uitgevers
ISBN: 978 90 1212 2931
Prijs: e 22,50

het woon-werkverkeer en dagjes-
mensen. Maar verslaafden? Als 
gokverslaafden eenmaal van deze 
automaten geproefd hebben ...

Alleen appels/peren? Ja. Er 
komt wel een beeldscherm in de 
automaat waarop te zien is welke 
weg een appeltje bewandelt voor-
dat het in de automaat belandt.

Bijvullen? Totdat we het bordje 
‘uitverkocht’ moeten ophangen.

Kroketje of appel uit de 
muur? Het kroketje uit de muur 
zal meer en meer concurrentie krij-
gen van de gezonde snack. Daar 
ben ik van overtuigd. Ons motto: 
Fruit? Automatisch! Iedere dag.

De fruitautomaat van ... Roland van der Zandt 
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Fruitbedrijf Van der Zandt, Puiflijk

Kun je voorbeelden geven?
Ik ken bijvoorbeeld een arbeids-
deskundige en een jurist die 
samen mkb’ers gaan helpen bij 
ontslagprocedures. Ook ken ik 

iemand met een consultantbedrijf 
op het gebied van duurzaamheid 
en ICT. Hij heeft een website in 
het leven geroepen, www.use-
mybrains.com, een ‘duurzame 
marktplaats voor kleine zelfstan-
digen’.
Zelf ben ik met een partner ook 
een website begonnen: www.
crisiswelkecrisis.nl, met positief 
nieuws over de kredietcrisis. Die 
website genereert niet alleen 
bekendheid voor mijn persoon 
die ik kan gebruiken, maar wordt 
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De gevolgen van de kredietcri-
sis zijn elke dag in het nieuws, 
maar het lijkt al wel duidelijk 
wie de grote winnaar wordt: 
de zelfstandige zonder perso-
neel (zzp'er). Uit cijfers van de 
KvK blijkt dat zo’n tweederde 
(66,5%) van de ingeschreven 
ondernemers in Midden-Neder-
land zzp’er is. In 2000 was dat 
nog 52,6%. In alle sectoren, met 
uitzondering van de industrie, 
is het aandeel zzp’ers gestegen; 
in de bouw en de dienstverle-
ning is zo’n driekwart van de 
ondernemers zzp’er.
De crisis lijkt aan de deur van 
de zzp’er voorbij te gaan. Ze zijn 
flexibel, dragen weinig vaste 
lasten en werken vanuit ver-
trouwensrelaties. Ze zijn ook bij 
uitstek geschikt voor projectma-
tige opdrachten en benauwen 
opdrachtgevers minder dan 
arbeidscontracten.

Zzp’ers & kredietcrisis

‘FP’er zijn is een 
way of life’


