Nieuwsbrief voor leden
juli 2017

Van de voorzitter
Marc Balemans, voorzitter
vereniging WaterForce
Samen de schouders eronder!
Terwijl ik dit stukje schrijf heeft
een groot deel van Nederland
vakantie. Misschien lees je deze nieuwsbrief wel
vanaf je vakantie-adres? Zelf werk ik nog even
door. Dat heeft ook te maken met de flexibiliteit
die ik als zelfstandige mezelf en mijn gezin geef.
Dus was ik in mei al met zomervakantie. En geniet
ik nu van de relatieve rust, in combinatie met
doorwerken. Want ook dat doe je op een lager
pitje.
Binnen WaterForce zijn we steeds vaker samen
actief. Op veel fronten. Met communicatie gaven
de leden veel input tijdens de ALV. Is er een
feestcommissie die werkt aan ons eerste
lustrumprogramma voor 2018. De thematrekkers
dragen hun steentje bij. Die thema’s zijn de
kurken waarop de vereniging drijft. Daar vindt de
uitwisseling plaats en ontmoeten mensen elkaar.
Dat ontmoeten is belangrijk om kennis en kunde
te delen. Wat je het gevoel van ‘samen’ geeft, juist
omdat we het samen oppakken. Dus niet ieder
voor zich, maar ieder voor ons allen. Voor dat
laatste doe ik een oproep in deze nieuwsbrief: wil
jij in het bestuur bijdragen aan de ontwikkeling als
zelfstandige professional en aan de ontwikkeling
van WaterForce? Er komen weer bestuursplekken
vrij. Als we samen de schouders er onder zetten,
dan komen we verder.
Ik wens je een mooie zomer.
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--------------------------VAN HET BESTUUR
Communiceren doe je samen
door Bestuur vWF
Tijdens de ALV hebben verschillende leden input
gegeven en meegedacht over communicatie. Doel,
boodschap, en wat gaan we concreet doen
kwamen aan de orde. Veel voorstellen en
suggesties werden opgeschreven. En gelukkig
gaven een aantal leden ook aan dat zij daaraan
een bijdrage willen leveren. Want communiceren
doe je niet alleen ;-).

Brainstormen over communicatie
Komende maand gaan we samen aan de slag om
communicatie binnen en buiten de vereniging
verder vorm te geven.
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Wil jij dat jouw idee zeker opgepakt wordt en wil
je daar aan bijdragen? Stuur dan graag voor eind
augustus een berichtje naar Marc Balemans,
voorzitter@waterforce.nu

--------------------------Bezet jij een bestuursstoel voor
WaterForce?
door Bestuur vWF
Het bestuur zorgt er voor dat de vereniging blijft
draaien. De grote lijn uitzetten, het geluid van de
vereniging laten horen, en acties in gang zetten.
Dat doen we met vijf mensen. Daarmee verdelen
we de taken en houden de tijdsbesteding binnen
de perken.
Bestuurslid zijn is een leuke rol. Je geeft actief
sturing aan je eigen vereniging, je komt in contact
met nieuwe mensen (leden, niet leden, andere
bestuurders) die nog niet in je netwerk zitten, en
ook bij opdrachtgevers levert het gespreksstof op.
Aan het eind van dit jaar nemen we afscheid van
drie bestuursleden (Astrid, Johan en Marijn).
Daarmee komen de taken vrij van secretaris,
communicatie en kennis. Heb jij interesse om
bestuurslid te worden? Laat het ons weten via
bestuur@waterforce.nu

--------------------------Wet DBA, zo kan het ook
door Marc Balemans en Jeroen Kessels
Het blijft rumoerig in ZZP-land. De handhaving op
de wet DBA is uitgesteld tot juli 2018. Dat heeft
alles te maken met de kabinetsformatie. De
staatssecretaris denkt daarmee alle onrust weg te
nemen, maar niets is minder waar. Vanuit diverse
kanten bereiken ons de signalen dat enkele
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organisaties inhuur van Zzp’ers nog mogelijk
maken tot aan het moment dat er gehandhaafd
wordt. Daarna is het over en uit.
Het kan ook anders. Begin dit jaar had ik samen
met Jeroen Kessels een gesprek bij Waterschap Aa
en Maas over een ‘overeenkomst van opdracht’
(een uitgebreide modelovereenkomst). Een
gedrocht was het. In het gesprek werd duidelijk
waar voor ons de pijn zat. Het waterschap gaf aan
waarom gekozen was voor deze insteek. Er was
wederzijds begrip. Het waterschap heeft de
handschoen opgepakt en nu, zes maanden later,
ligt er een mooie overeenkomst, waarin zowel de
belangen van de zelfstandige als van het
waterschap gediend zijn. Zo kan het ook!

--------------------------Marktconsultatie HDSR
door Jeroen Kessels
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden gaat
in de loop van september via een Europese
aanbesteding detacheringsdiensten op de markt
zetten. De behoefte aan tijdelijke capaciteit is
voornamelijk ingegeven door het HWBP, zoals het
project Sterke Lekdijk. Dit vraagt IPM-rollen, maar
ook andere expertises. Bij de HDSR marktconsultatie op 4 juli jl. was de Vereniging
WaterForce goed vertegenwoordigd, in de
personen van Eric van Dijk, Steven Visser, Johan
de Putter en Jeroen Kessels. Johan ook namens
Coöperatie WaterFocus.
Rob van Heeswijk en Sandra Geerlings van HDSR
gaven aan dat de aanbesteding zich voornamelijk
richt op detacheringsbureaus en zelfstandigen.
Technische
adviesbureaus
worden
niet
uitgesloten. Daar waar de vorige raamcontracten
op laagste prijs waren afgesloten, wil HDSR nu
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insteken op partnerschap (wat dat precies voor
HDSR inhield werd niet helder) en werken met
een bandbreedte aan tarieven. Ook nu weer het
idee om voor verschillende percelen (onduidelijk
welke) een raamcontract af te sluiten met 3-5
partijen. Een DAS (dynamisch aankoopsysteem –
marktplaats) werd op voorhand afgewezen.
Op de stelling ‘Op deze manier bereiken wij de
markt van detacheringsbureaus en ZZP-ers
maximaal’ hebben wij (en anderen) dan ook stevig
stelling genomen. Het beperken van het aantal
partijen is daarmee immers strijdig. Niet alleen
vanuit ons, maar ook vanuit andere aanwezigen,
werd uitdrukkelijk gewezen op de voordelen die
een DAS biedt.
Ook hebben we de suggestie om zelfstandigen te
verplichten zich aan te sluiten bij bureaus,
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Over de DBA
gaf HDSR aan dat zij nu reeds modelovereenkomsten met zelfstandigen afsluiten.
Voor de opdrachten hanteert HDSR de AWVODI.
Op de vraag hoe om te gaan met
aansprakelijkheid voor zelfstandigen werd
aangegeven, dat dit in de aanbestedingsprocedure
aangekaart kan worden. HDSR neemt dan een
aparte clausule op die zelfstandigen beschermt
tegen te hoge aansprakelijkheid (3 keer
opdrachtsom).
Aan het eind gaf Rob van Heeswijk aan, het
gebruik van een DAS toch weer te willen
heroverwegen. Al met al hebben we prima ons
‘zelfstandigen’ geluid laten horen. In september
verwacht HDSR de aanbesteding te publiceren,
waarbij gunning is voorzien aan het eind van dit
jaar. Heb je vragen, neem dan contact op met één
van ons vieren.
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Voorjaars ALV in het Veenweide Innovatie centrum
in Zegveld

--------------------------‘Mijmeringen van een bejaarde’
door Willem van Starkenburg, Kosovo juli 2017
‘Als je carrière zich over meer jaren uitstrekt, loop
je het risico dat je dingen eerder hebt gezien of
ervaren. Ik zie de laatste tijd steeds meer
zelfbenoemde uitvinders die een oplossing
hebben voor niets meer of minder dan voor álles.
Dat leidt overigens meestal tot niets.’
Hier moest ik aan denken toen ik hoorde van een
recent onderzoeksplan om zware metalen te
verwijderen uit zuiveringsslib. Dat slib zou daarna
in de landbouw gebruikt kunnen worden. Dat je
vervolgens opgezadeld zit met zware metalen in
het afvalwater, wordt meestal niet meegenomen
in de beschouwingen. In 1985 hadden we het
programma EWZI 2000, waarin alles onderzocht
werd wat we maar enigszins konden bedenken. Zo
werd fosfaat verwijderd met magnetische
defosfatering. Zware metalen verwijderen met
magneten leek een leuk idee. Maar helaas, het is
niets geworden. Bedrijf failliet en eindrapport
zoek.
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Ga op zoek naar je eigen niche - Toen ik een
oproep van een Waterschap aan WaterFocus en
WaterForce langs zag komen om ons aan te
melden voor werk, dacht ik direct: ‘Nee toch, niet
weer. De Nederlandse markt is al marginaal, zowel
qua tarief als volume, en dan komt er nog zo'n tijd
verspillende aanvraag overheen. Ik geloof niet dat
dit ook maar een uur aan werk gaat opleveren.’ Je
kunt beter op zoek gaan naar je eigen niche.
Wordt onafhankelijk en trek je eigen plan. Of
moet ik het echt anders bekijken?
Omdat ik als kleine zelfstandige al jaren geen
brood meer zag in de overvolle Nederlandse
markt, ben ik uitgeweken naar de Balkan. Niet de
troetellanden Servië, Kroatië en Slovenië, maar de
minder populaire hoek van Kosovo, Bosnië en
Macedonië. Ik heb gezocht naar minder
concurrentie en heb die ook gevonden. Ook daar
is het niet eenvoudig, maar consequent doorgaan
helpt wel. Een beetje positie opbouwen doe je,
zoals overal ter wereld, in 3-4 jaar.

De uitkomsten werden plenair gedeeld. Als
positief werden de nieuwsbrief, mailinglijst mailalle-leden, smoel in H2O mei 2017, bijeenkomsten
en opleidingen (IPM en intervisie) ervaren.
Daarna volgde de presentatie “Sturen met water,
water precisie management” van Eric Jansen, over
gecontroleerd bodemwaterpeil, beheer en de
pilot op Veenweide Innovatie Centrum Zegveld.
Na een korte rondleiding volgde de presentatie
“Start
Proefpolder
Kringlooplandbouw
Veenweide” van Ge van den Eertwegh, over het
meten van opbrengsten, bemestingseffecten,
bodemwaterstanden en waterkwaliteit.
En zoals gebruikelijk werd de ALV afgesloten met
een borrel en diner.

--------------------------Terugblik ALV 29 mei
door Johan van Mourik
De ALV op 29 mei was een succes, waarbij meer
dan 30 leden aanwezig waren. De hoofdpunten
van deze middag:
Marc Balemans sprak een dankwoord uit aan onze
aftredende penningmeester Erik Eggers, die
jarenlang ons financiële reilen en zeilen bijhield en
ervoor zorgde dat de contributie werd geïnd.
Na een terugblik op het thema communicatie (wat
hebben we gedaan) volgde een werksessie met 4
groepjes die zich bogen over de subthema’s:
Communicatie, voor wie? Wat levert het op? Hoe
gaan we dat doen?
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Voorjaars ALV en afscheid van penningmeester
Erik Eggers
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--------------------------Hoe staat de ZZP-er ervoor?

In september zullen we de scan sluiten en de
uitkomsten delen.

door Marc Balemans

We hebben een aantal reacties met
verbeterpunten binnengekregen. Met de input
zullen we dit jaar de scan optimaliseren. Zo zorgen
we dat de scan volgend jaar nog beter aansluit op
onze behoeften als waterzelfstandigen.

Naast de wet DBA horen we ook steeds meer over
een algemene verzekering voor Zzp’ers. TNO en
CBS hebben dit jaar voor de derde keer de
Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA) uitgevoerd, de
enquête onder zelfstandig ondernemers over hun
arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. Met als
conclusie: “de Zzp’er verzekert zich niet” (de
Volkskrant, maandag 17 juli). Natuurlijk kun je niet
zo generaliseren. Want hoe en wie is ‘de Zzp’er’?
Het verzekeren heeft vooral betrekking op
arbeidsongeschiktheid. In dat licht wijs ik nog
maar eens op ons eigen broodfonds dat we samen
met Nedworc en WaterFocus hebben opgericht.
Hoe dat werkt? Voor alle informatie zie
http://waterforce.nu/thema-s/broodfonds-nww
Hoe staat het met ‘de WaterForcer’ als het gaat
om verzekeren, opleiding en eigen ontwikkeling?
Daarvoor is de WaterForce ZZP-scan ontwikkeld.
Bij deze dan ook de oproep om die enquête in te
vullen. Ik ben benieuwd naar het resultaat.

--------------------------NIEUWS UIT DE THEMAGROEPEN

Voor kennis over arbeidsomstandigheden en
inzetbaarheid onder zelfstandig ondernemers
willen we jullie alvast verwijzen naar de
uitkomsten
van
de
ZEA
enquête:
www.monitorarbeid.tno.nl/databronnen/zea

| Themagroep Industrie
door Johan van Mourik
De Themagroep Industrie komt 25 oktober weer
bijeen in Den Dolder.

--------------------------Agenda - Save the date



Nazomerborrel - 8 september
ALV - 16 november

---------------------------

| Werkgroep Kennis en Kwaliteit
door Martijn Struik, ism Ingrid Meuwissen, Peter
Paul Verbrugge en Harry Boukes
WaterForce Zzp’er Scan - Inmiddels hebben al
vijfentwintig water-zelfstandigen de WaterForce
Zzp-er Scan ingevuld! Heb jij de scan nog niet
ingevuld? Doe dat dan nu! Login naar de ledensite
en vul daar de scan in.
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Excursie in Veenweide Innovatie Centrum Zegveld
tijdens de Voorjaars ALV

