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GOEDE START: GEZONDHEID

Bloedonderzoek is de sleutel naar een betere 
gezondheid!  

Jouw lichaam is 
intelligenter dan 
je denkt, het houdt 

precies bij waar gezond-
heidsrisico’s liggen. 
Bloedonderzoek brengt 
die informatie naar bo-
ven. Het is dé sleutel om 
gericht aan je gezond-
heid te werken en langer 
gezond te blijven.

Voorkomen is beter dan gene-
zen. Een waarheid als een koe. 
Maar wát moet je nu precies 
voorkomen? En hoe weet je of 
dat wat je wilt voorkomen, niet 
toch al in je lichaam aanwe-
zig is? Die onzichtbare schade 
wordt vaak veroorzaakt door 
leefstijlfactoren (zoals verkeer-
de voeding, stress, overgewicht, 
medicijnen, alcohol) en ver-
hoogt het risico op het ontwik-
kelen van ziekten en klachten. 
Hoe eerder je erbij bent, hoe 
eenvoudiger je, met simpele 
leefstijlaanpassingen, de afwij-
king kunt aanpakken – vóór het 
kwaad is geschiedt! Gelukkig is 
er een methode om de voorte-
kenen al in een vroeg stadium 
te ontdekken.

Bloed is de spiegel
van je gezondheid
Zoals je bij een moderne auto 
in de computer kunt ‘uitlezen’ 
of alles nog lekker draait, kun 
je dat evengoed met je eigen 
lijf. Alle informatie die je nodig 
hebt om gezond oud te worden 
is opgeslagen in je lichaam, 

Welvaartziekten zijn 
te voorkomen
Hart- en vaatziekten, diabe-
tes, immuniteitsproblemen en 
leververvetting, dit zijn voorbeel-
den van (welvaart)ziektes, die 
niet uit de lucht komen vallen. 
Natuurlijk is elk mens anders en 
is er een genetische component, 
maar toch: toekomstige gezond-
heidsproblemen kondigen zich 
al in een vroeg stadium aan in 
je bloed. Denk aan afwijkingen 
in bloedwaarden zoals chole-
sterolwaarden, suikergehalte, 
ontstekingswaarden, vitamine 
D en nog veel meer van dit 
soort bloedwaarden. Misschien 
merk je er nog niks van, maar 
het vergroot wel het risico op 
allerlei gezondheidsproblemen. 
“Gewoonlijk komen we pas in 
beweging als die klachten er 
al zijn,” zegt Kremer. “Dan ga je 

om preciezer te zijn: in je bloed. 
“Bloed is de spiegel van je ge-
zondheid,” zegt Mischa Kremer 
van Perfect Health. “We halen 
veel gezondheidsinformatie 
uit je bloed. Met regelmatig 
preventief bloedonderzoek, zeg 
eenmaal per jaar, kun je ge-
zondheidsklachten vroegtijdig 
opsporen en in de kiem smoren, 
voor ze een aanslag plegen op 
je lichaam en ellende voorzaken 
in de toekomst.”  

Met preventief 
bloedonderzoek 
spoor je vroegtijdig 
gezondheidsrisico’s 
op en voorkom 
je ellende in de 
toekomst

naar een arts die een beperkt 
bloedonderzoek doet, alleen 
gericht op bloedwaarden om de 
klacht te behandelen. Misschien 
krijg je medicijnen, misschien 
een operatie. Maar inmiddels 
ben je al voorbij de bron van de 
klacht, daar waar het allemaal 
begonnen is.” Hoe anders (en 
hoe logisch) zou het zijn als je 
periodiek uitgebreid je bloed 
laat onderzoeken. Kremer: “Zijn 

MISCHA KREMER, CEO PERFECT LAB

er dan afwijkende waarden 
die duiden op gezondheidsrisi-
co’s? Dan kun je in de meeste 
gevallen goed uit de voeten 
met simpele aanpassingen in je 
leefstijl en ondersteuning met 
voedingsstoffen”.

Gezondheid in kaart
Bloedonderzoek brengt nauw-
keurig je gezondheid in kaart. 
Daarna is het, zegt Kremer, een 
kwestie van preventief aan de 
knoppen draaien zodat afwij-
kende waarden weer op een 
normaal niveau komen. Hoe? 
Niet met medicijnen, maar met 
natuurlijke voedingssupplemen-
ten en, vooral, door daar anders 
mee om te gaan. “Lukraak slik-
ken van goedkope supplemen-
ten met lage doseringen en on-
natuurlijke toevoegingen helpt 
je niet verder,” zegt Kremer. Op 
basis van dertien jaar ervaring 
in privéklinieken en meer dan 
honderdvijftigduizend consulten 
kan hij precies zeggen wat wél 
werkt: “Door de uitslagen van je 
bloedonderzoek te koppelen aan 
een persoonlijke leefstijlanalyse 
en specifieke voedingssupple-
menten, die wetenschappelijk 
zijn bewezen, afgestemd op je 
persoonlijke situatie, neem je 
de regie over je gezondheid! Zo 
kun je met  preventief bloedon-
derzoek gezondheidsrisico’s ver-
minderen en zelfs je gezondheid 
optimaliseren! Op deze manier 
leveren we een grote bijdrage 
om gezonder oud te worden.

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl
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Veiligheid 
tijdens corona 
Wolf en haar team hebben 
de coronatijd grotendeels 
ongestoord doorgewerkt. “We 
hebben bij Bergman Clinics 
onze eigen operatiekamers 
en hebben geen IC-bedden 
nodig. We hanteren algemene 
veiligheidsregels voor de 
wachtkamers en andere ruimten. 
De operatiekamer is ook buiten 
corona om een veilige plek. We 
werken steriel, we opereren 
met mondkapjes op en er is een 
luchtbehandelingssysteem dat 
de lucht continu ververst.” Een 
staaroperatie geeft minder kans 
op besmetting dan een bezoek 
aan de plaatselijke supermarkt, 
dus uitstellen wegens kans op 
infectie met COVID is niet nodig”.

De belangrijkste oorzaak 
van staar is een veroudering 
van de lens. “Er is maar één 
behandeling voor staar, een 
staaroperatie,” vertelt ze 
haar patiënten altijd. Daarbij 
wordt de troebele lens 

“Uitstel is niet nodig, 
de operatie zelf is 
elegant en weinig 
belastend.” 

vervangen door een nieuwe 
heldere kunstlens. “Het is 
een elegante operatie die 
weinig belastend is voor 
de patiënt. Het zicht gaat 
er over het algemeen fors 
mee vooruit. Ook als er 
andere oogziekten zijn, kan 
een staaroperatie een optie 
zijn. Dan kan het wel zo zijn 
dat de verbetering van de 
gezichtsscherpte minder 
groot is.” Gevraagd naar 
haar inspiratie antwoordt 
Wolf: “Het kleine van de 
oogheelkunde, opereren op 
de vierkante millimeters. En 
te zien hoe blij patiënten 
zijn dat ze weer goed kunnen 
zien. Het is een dankbare 
operatie.”

Brildragers
Het primaire doel van 
de staaroperatie is dat 
je iemand scherper wilt 
laten zien. “Naast de 
gezichtsscherpte kun je 

kijken of je iets kunt doen 
aan de brilsterkte van de 
patiënt. Deze kan je vaak 
verminderen door een 
juiste keuze van sterkte 
van het kunstlensje. 
Meestal verminderen we de 
brilsterkte voor de verte, 
soms voor dichtbij.” De 
brilsterkte verandert nog 
licht tijdens de genezing. 
“Opticiens willen patiënten 
op zijn vroegst zes weken 
na de operatie zien voor 
een eventuele aanpassing 
van het brillenglas.”

Een deel van de patiënten 
vindt het prima om na de 
operatie een bril te blijven 
dragen, anderen willen het 
liefst helemaal geen bril 
meer of geen bril meer 
voor veraf of dichtbij. Die 
mogelijkheid is er. “Dan 
heb je vaak lenzen nodig 
die wij premiumlenzen 
noemen. Bijvoorbeeld een 
implantlens die multifocaal 
is of een implantlens 
die de cilinderafwijking 
corrigeert.” De verzekering 
vergoedt over het algemeen 
niet de kosten voor deze 
premiumlens. “Het is een 
extra optie. De staaroperatie 
wordt áltijd 100% vergoed, 
na geldige verwijzing door 
onder andere huisarts 
of optometrist.” De 
premiumlens is bijvoorbeeld 
populair onder mensen die 
veel sporten, mensen met 
een actieve levensstijl.

Gezichtsscherpte
“De voornaamste klacht bij 
mensen met staar is een 
vermindering van de ge-
zichtsscherpte. Dat merken ze 

doordat ze bijvoorbeeld minder 
goed zien bij het autorijden, 
last hebben om verkeersborden 
te lezen of de ondertiteling van 
de tv niet goed meer zien. Ook 
het minder goed kunnen lezen 
van een boek bij kunstlicht is 
een veelgehoorde klacht. De 
opticien kan dat meestal ook 
niet meer verbeteren met een 
bril. Het is een probleem in het 
oog.” Het mooie van de staar-
operatie is dat deze geringe 
risico’s heeft en minimaal 
belastend is. “Dat is de reden 
dat we tot op hoge leeftijd 
goed kunnen opereren. Je kunt 
het op alle leeftijden uitvoeren. 
De operatie zelf duurt zo’n 10 
tot 15 minuten en vindt plaats 
in dagbehandeling. De patiënt 
kan na de ingreep gelijk weer 
naar huis. De verdoving bij de 
staaroperatie is plaatselijk, en 
meestal via druppelverdoving. 
Na de operatie kun je in princi-
pe al snel je dagelijkse bezighe-
den weer oppakken, vaak zien 
patiënten de dag na de opera-
tie al een heel stuk beter.”
Het is een slecht idee om een 
staarbehandeling uit te stellen 
als je klachten hebt, meent 
Angela Wolf. “Je gaat steeds 
slechter zien en daardoor 
bepaalde activiteiten niet meer 
uitvoeren, zoals bijvoorbeeld 
autorijden of het lezen van 
een boek, en dat is niet nodig. 
Een staaroperatie kan dit weer 
verbeteren.” Ze vergelijkt staar 
met rimpels. “Je krijgt het 100% 

Een staaroperatie 
is de meest 
uitgevoerde operatie 

in Nederland. Er zijn 
heel veel mensen die 
aan staar, vertroebeling 
van de ooglens, 
worden geholpen. 
De behandeling is 
laagdrempelig. “Er is 
heel goed iets aan staar 
te doen. De behandeling 
bestaat uit een operatie 
en als je deze operatie 
hebt gehad, krijg je 
nooit meer staar,” stelt 
oogarts Angela Wolf.

Een staaroperatie, laagdrempelig en 
verhelderend

zeker als je ouder wordt. Maar 
je hoeft de staar pas te opere-
ren als je er last van krijgt, en 
dat is voor de één eerder dan 
voor de ander.”



Het kantoor blijft de 
plek voor informeel 
overleg en toevallige 
ontmoetingen.

Een actieve en flexibele werkomgeving 
bevordert de samenwerking, de productiviteit 
en het welzijn van werknemers. 

»
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GOEDE START: THUISWERKEN

Een werkomgeving die je in beweging brengt

Na twee jaar corona 
gaan we langzaam 
terug naar het oude 

normaal. Sommige zaken 
zijn blijvend veranderd, 
zoals onze manier van 
werken. Met het hybride 
werken krijgen kantoren 
een andere rol en flexibe-
lere inrichting.

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

U vindt onze ergonomische werkplekoplossingen op: www.ergotron.com/nl-nl

een meer tegelijk aanwezig is, 
zijn veel minder werkplekken 
nodig. Minder werkplekken 
betekent dat meer mensen 
van dezelfde werkplek ge-
bruikmaken en juist dan is het 
van groot belang dat de werk-
plek flexibel is en maximaal 
aanpasbaar is aan individu-
ele wensen en werkstijlen. 
Gezond en productief gebruik 
van technologie draait onder 
meer om een goede werkhou-
ding.

Beeldschermwerk
Omdat we preventie vooral 
meten in termen van ‘afwe-
zigheid’, vergeten we soms 
dat klachten aan schouder, 
nek en rug kunnen leiden tot 
vermoeidheid, afleiding en 

actief te blijven gedurende de 
dag. Dan voel je je beter en 
ben je productiever. Afwisse-
lend zittend en staand werken 
is een goede manier, maar 
het is vooral belangrijk om in 
beweging te blijven geduren-
de de dag en regelmatig van 
werkhouding te veranderen. 
Dat begint met de werkplek zo 
gezond mogelijk in te richten, 
te beginnen met een goed 
gepositioneerd beeldscherm. 
De ergonomische werkple-
koplossingen van Ergotron 
zijn intuïtief en eenvoudig 
instelbaar voor verschillende 
gebruikers.door een beeldscherm dat 

structureel te hoog of te 
dichtbij staat. Het is be-
langrijk om regelmatig van 
werkhouding te wisselen en 

lagere productiviteit. Veel 
gezondheidsklachten zijn 
beeldschermwerk gerelateerd, 
bijvoorbeeld door langdurig 
werken met een laptop of 

Hybride werken 
Stap voor stap gaan we terug 
naar kantoor, en dat kantoor 
is veranderd. Het wordt vooral 
een ontmoetingsplek, gericht 
op (informeel) overleg en 
samenwerken. De inrichting 
van de ruimte wordt steeds 
flexibeler. Omdat niet ieder-

Één dag per week thuiswerken is 
het nieuwe normaal

De technologie om 
op afstand aan een 
project te werken 

en online te vergaderen 
is niet nieuw. Maar er 
was een pandemie voor 
nodig om de technologie 
ook echt te omarmen. 
Wat zeker helpt is dat 
drie kwart van de werk-
nemers positief is om 
vanuit huis te werken én 
dat de productiviteit bij 
thuiswerken hoger is.

kantoor. Het is de plek van de 
toevallige ontmoetingen en 
het informeel overleg. Online 
vergaderingen zijn efficiënt, 
maar missen ten opzichte van 
de fysieke vorm de smalltalk 
vooraf. Iedereen logt stipt op 
tijd in voor de vergadering. 
Iedereen klikt ook op het ein-
de weg, waardoor je de losse 
napraat mist. Je hebt fysieke 
ontmoetingen nodig voor het 
wij-gevoel, de bedrijfscultuur, 
dat het cement is van iedere 
organisatie. 
Kantoren worden steeds meer 
ingericht op laagdrempelige 
sociale interactie: huiskamer- 
achtige, offline plekken. ‘Het 
kantoorbestaan als clubhuis’, 
kopte juristenblad Mr. over 

Naar verwachting wordt er 
na de coronacrisis twee keer 
zoveel thuisgewerkt als voor 
de coronacrisis, blijkt uit 
onderzoek van het Centraal 
Planbureau (CPB). Gemiddeld 
blijven werknemers één dag 
in de week vanuit huis wer-
ken, nu we weer terug naar 
kantoor mogen. Veel werkne-
mers willen ook niet anders 
meer, blijkt uit onderzoek van 
Nationale Vacaturebank en 
Intermediair.

Vertrouwensrelatie
Door de coronapandemie heb-
ben organisaties de voordelen 
van hybride werken – een 
mix van thuis en op kantoor 
werken – ontdekt. Werkgevers 
hebben doorgaans te winnen 
bij het faciliteren van thuis-
werken. Een werknemer wordt 
niet afgeleid door de drukte 
van de kantooromgeving, 
waardoor hij of zij zich maxi-
maal kan concentreren en de 
productiviteit (en daarmee de 

Een meer traditionele stijl van 
leidinggeven komt de produc-
tiviteit niet ten goede.

Minder woon-werkverkeer
Het hybride werken biedt 
meer. Het verbetert de 
werk-privébalans, waardoor 
het ziekteverzuim daalt en 
werknemers met kinderen zijn 
flexibeler om met een ziek 
kind vanuit huis te werken. 
Het is ook goed voor het kli-
maat. Minder woon-werkver-
keer betekent minder filedruk. 
Dat is prettig nu voor organi-
saties met 100 werknemers 
een maximumnorm geldt qua 
CO2-uitstoot van zakelijke 
kilometers en woon-werkver-
keer. Toch blijft de hang naar 

bedrijfsomzet) stijgt. Volgens 
het CPB-rapport ‘Thuiswer-
ken vóór, tijdens en ná de 
coronacrisis’ leidt thuiswer-
ken meestal tot een hogere 
productiviteit. Deze produc-
tiviteitswinst ontstaat voor 
9% door een toename van het 
aantal effectieve werkuren. 
Voorwaarden zijn een goede 
IT-infrastructuur en een goed 
ingerichte thuiswerkplek. 
Daarnaast speelt een goede 
vertrouwensrelatie een rol. 

deze trend. Organisaties grij-
pen het hybride werken ook 
aan voor een efficiencyslag. 
Minder mensen op kantoor 
wordt aangegrepen voor het 
besparen op het aantal werk-
plekken. 

Slim werken
Het is kortom niet voor niets 
dat bijna drie op de tien 
ondernemers, bij een enquête 
van de KvK, aangeven blij-
vend in te zetten op hybride 
werken. Deze trend geldt 
overigens niet alleen voor 
Nederland. Twitter-baas Jack 
Dorsey heeft al eens laten 
weten dat de Twitter-werkne-
mers ‘forever’ kunnen thuis-
werken. Hybride werken is een 
blijvertje. Vanwege de flexibi-
liteit die het werknemers én 
werkgevers biedt, maar zeker 
ook vanwege de vele onder-
steunende technologieën en 
services (zoals device-as-a-
service), die organisaties in 
staat stelt om slim te werken.

IN SAMENWERKING MET ERGOTRON

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Thuiswerk-
vergoeding 
Sinds 1 januari van dit jaar 
kunnen werkgevers een onbe-
laste thuiswerkkostenvergoe-
ding verstrekken van maxi-
maal € 2 per dag. Deze komt 
op een thuiswerkdag in plaats 
van de reiskostenvergoeding. 
Beide tegelijk kan niet. 



» Meer doen met minder gedoe. Probeer Teamleader 14 dagen gratis uit: www.teamleader.nl 

Meer business, 
minder gedoe 
Als ondernemer wil je met je 
corebusiness bezig zijn. De 
MKB-software van Teamleader 
helpt je om het proces rond 
verkoop, projectmanagement 
en facturatie verbeteren - dat 
scheelt veel tijd. 

Scan en kijk hoe klanten 
teamleader ervaren.

Met Teamleader 
stroomlijn je de 
processen en houd je 
grip op de deadlines. 

Stefanie Adams is coördinator 
van het Customer Success 
Team. Gevraagd naar een 
definitie van een goede 
‘onboarding’ maakt ze een 
uitstap naar de bedrijfscultuur 
binnen Teamleader. “We 
proberen de klanten zo goed 
mogelijk op weg te helpen 
vanaf het moment dat ze voor 
Teamleader kiezen. Ik vergelijk 
ons proces van onboarding 
met de sfeer bij Teamleader, de 
manier waarop we als collega’s 
met elkaar omgaan. Iedereen is 
er voor elkaar. Die lijn trekken 
we door tot bij onze klanten 
zelf.” 

Slimmer werken
“We vinden het belangrijk 
dat je met aandacht kunt 
starten met iets.” Het start 
met een goede briefing over 
de klant. “We verzamelen 

zo veel mogelijk informatie 
over het bedrijf van de klant. 
Wat doen ze? Wat hebben ze 
nodig? Waarom hebben ze 
voor Teamleader gekozen?” 
De Teamleader-tool helpt 
bedrijven slimmer te werken 
en meer gedaan te krijgen met 
minder gedoe. De kracht van 
de work managementsoftware 
is in een paar woorden samen 
te vatten: klantenbeheer, 
projectmanagement en 
facturatie vanuit één handige 

tool. Work management is 
erop gericht het geheel van 
de processen - en vooral 
de verkoop, facturatie en 
de organisatie van je werk 
- te verbeteren. Precies de 
processen waar je grip op wilt 
houden met de toenemende 
werkdruk en het hybride 
werken, waarbij een deel van 
de collega’s vanuit huis werkt. 
Met Teamleader houd je als 
bedrijf grip op de deadlines, 
houd je de werkdruk van je 
team in balans en stroomlijn 
je de processen, zodat je 
projecten op tijd en binnen het 
budget oplevert.

Onboarding trajecten
Teamleader vertaalt work 
management heel concreet 
naar alle processen rond 
de verkoop, organiseren en 
factureren van het werk: ‘sell, 
bill, organise’. De klant heeft 
de keuze uit verschillende 
onboarding trajecten. “Het 
meest uitgebreide pakket 
is ‘Done for you’. “Daarbij 
komt een gecertificeerde 
Teamleader-partner helpen 
bij de implementatie van het 
pakket,” vertelt Adams. “We 
proberen zoveel mogelijk in te 
spelen op de behoeftes van de 
klant. Je hebt klanten die vrij 
snel overweg kunnen met de 
tool en weinig ondersteuning 
nodig hebben. Andere klanten 
zijn weer wat minder ‘tech 
savvy’ (IT-onderlegd, red.) 
of hebben een complexere 
manier van werken, wat 
meer begeleiding vraagt.” De 
meest simpele optie is de ‘Do 
it yourself’-traject, waarbij 
de klant gebruikmaakt van 
instructievideo’s en praktische 
artikelen waarin de tool wordt 
toegelicht. De informatie is zo 
laagdrempelig mogelijk. “We 

zijn heel kritisch op elkaar, om 
het zo duidelijk mogelijk te 
maken voor onze klanten. Voor 
ons klinken dingen soms heel 
logisch, omdat je de tool elke 
dag gebruikt.” Na ongeveer 
een maand krijgt de klant een 
follow-up om te informeren 
hoe het gaat. 
Het tweede pakket is het ‘Do 
it with help’-traject, waarbij de 
klant vanaf dag 1 begeleiding 
krijgt bij de onboarding. “Om 
goed te kunnen starten, 
moet alles eerst goed 
worden geïmplementeerd. 
Vandaaruit wordt gekeken 
naar de workflow en specifieke 
manier van werken van de 
klant. Teamleader wordt door 
verschillende types bedrijven 
gebruikt, van een Italiaanse 
olijfproducent tot kleine 
marketingbureaus. Het is heel 
gevarieerd. Elke onboarding is 
weer anders. Je kunt klanten 
hebben uit dezelfde sector, 
die bijna exact hetzelfde type 
bedrijf hebben en toch een 
andere manier van werken. 
Dat maakt het leuk.” De 
work managementsoftware 
van Teamleader helpt mkb-
bedrijven hun werkprocessen 
rondom de verkoop, 
werkplanning en facturering 
te stroomlijnen. Zodat op elk 
moment duidelijk is aan welke 
klanten wordt gewerkt, wat 
voor soort opdrachten worden 
uitgevoerd en wat de status 
van de opdrachten is. Een 
belangrijk pluspunt van de 
Teamleader tool is dat je het 
eenvoudig koppelt aan andere 
softwareapps, bijvoorbeeld aan 
je boekhoudprogramma.

Customer Success-team
Na afronding van de 
onboarding komt de klant 
onder de hoede van het 

Customer Success Team. 
“De goede start begint met 
de onboarding, maar we 
proberen die lijn door te zetten. 
Zo zijn de support experts 
beschikbaar voor vragen en 
helpt het CSM-team voor de 
verdere optimalisatie van 
de workflow. Het zit vaak in 
kleine dingen die het verschil 
maken. We hebben dagelijks 
klantencontact. De kennis 
die dat oplevert, geven we 
door aan nieuwe klanten.” 
Als voorbeeld geeft Adams 
een architectenbureau. “Ze 
factureren hun projecten 
altijd in schijven op basis 
van percentages. We hebben 
samen een project template 
opgemaakt waar per fase 
rekening wordt gehouden met 
die percentages. Resultaat? 
Geen manuele berekeningen 
meer.”

Elke ondernemer wil 
met z’n corebusiness 
bezig zijn en zo 

min mogelijk met het 
projectmanagement en 
administratie. De work 
managementsoftware 
van Teamleader 
helpt ondernemers 
de werkprocessen 
te structureren en 
projectinformatie centraal 
beschikbaar te maken. 
Het ‘onboarding’-team 
van Teamleader zorgt 
voor een gestroomlijnde 
ingebruikname van de 
workflowtool.
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Meteen aan de slag met Teamleader 
dankzij goede ‘onboarding’

Stephanie Adams, coördinator
Customer Success Team



Kijk voor meer informatie»
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‘Kinderen ervaren 
dat leren niet heel 
formeel hoeft te zijn, 
het kan ook leuk zijn’

Minder abstract 
en meer zeggen-
schap over wat je 

doet: spelenderwijs leren 
maakt onderwijs leuker 
en aansprekender. ‘Zelf 
dingen doen, zelf dingen 
ontdekken, dat is een 
heel mooi concept.’
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GOEDE START: LEREN EN MOTIVEREN  

Afwisseling tussen klassiek 
en spelenderwijs leren houdt 
kinderen gemotiveerd

Hoe je onderwijs leuker en 
aansprekender maakt? ‘Door 
het een levendige context te 
geven,’ zegt Alianne Bak-
ker, onderwijsdeskundige 
en orthopedagoog. ‘Vroeger 
gingen we ervanuit dat een 
kind wel de hele dag kon 

is de beloning, hoewel je 
binnen een spelsituatie 
natuurlijk ook met echte 
beloningen kunt werken, 
zoals kinderen dat kennen 
uit computergames. In die 
games zit ook een aanspo-
ring om een hoger niveau 
te bereiken. Bakker: ‘Zowel 
het plezier als die externe 
stimulans kunnen helpen 
om verder te groeien.’

Leerdoel
Spelenderwijs leren vraagt 
om begeleiding, om stu-
ring van de docent die een 
duidelijk beeld heeft van 
wat hij wil bereiken en kan 
bepalen wat het niveau 
van een leerling is. Bakker: 
‘Waar staat die leerling nu? 
En waar wil je hem naartoe 
brengen? Ergens daartusse-
nin creëer je een omgeving 
waarin leerlingen kunnen 
toepassen wat ze al kunnen 
en kunnen toewerken naar 
wat ze nog niet kunnen. Ze 
moeten de veiligheid voelen 
van hun kennis tot dusver 
en het vertrouwen hebben 
dat het nieuwe niet te ver 
van hun afligt, dat het be-
reikbaar is.’

stilzitten, de lesstof werd 
er ingestampt. Nu is er veel 
meer ruimte voor spelen-
derwijs leren. Je maakt de 
lesstof minder abstract door 
deze te vertalen naar een 
spelsituatie die aansluit op 
de eigen leefwereld.’ Spe-
lenderwijs leren, zegt Bak-
ker, werkt motiverend omdat 
het kinderen zeggenschap 
geeft over wat ze doen. Die 
autonomie stimuleert het 
leerproces. Bakker: ‘Kinde-
ren ervaren dat leren niet 
heel formeel hoeft te zijn, 
het kan ook leuk zijn. Zelf 
dingen doen, zelf dingen 
ontdekken, dat is een heel 
mooi concept.’ Het plezier 

Bakker is ervan overtuigd 
dat spelenderwijs leren een 
goede aanvulling is op het 
klassieke leren. ‘Juist die 
afwisseling helpt kinderen 
om gemotiveerd te blijven.’ 
De leerkracht, benadrukt 
ze nogmaals, blijft de spil 
in het onderwijs: ‘Als het 
schort aan motivatie kan 

IN SAMENWERKING MET XXXXXXXXXXXX

Met Squla kan je kind spelen en leren tegelijk! De oefenstof 
is verpakt in leuke mini-games. Vraag goed beantwoord? 
Dan verdient je kind munten om te sparen voor gratis cadeautjes. 
Wissel schoolvakken af met vreemde talen en themaquizzen. 
Of ga de strijd aan met je vrienden of ouders. Er is zóveel te 
ontdekken en te leren! 

Ervaar het zelf, speel 5 gratis quizzen in de demo.

Maak leren nóg 
leuker met Squla

Mars

Speel de demo opsqula.nl/telegraaf

EXPERT

PAULINE RAMBONNET
HOOFD EDUCATIE BIJ SQULA, 
ONLINE PLATFORM VOOR 
SPELENDERWIJS LEREN 

U gelooft sterk in kracht 
van spelenderwijs 
leren...
“Ja, we hebben daar 
bij Squla inmiddels 
enorm veel kennis over 
opgebouwd. Spelen is 
wat kinderen uit zichzelf 
graag doen. Verpak je de 
lesstof in spelvorm dan 
verhoog je hun intrinsieke 
motivatie. Dat is een heel 
belangrijke drijfveer om te 
leren. Wanneer je kinderen 
daarnaast autonomie 
geeft, draagt dat ook bij 
aan een betere motivatie.”

Hoe ‘verpak’ je lesstof 
op een voor kinderen 
aantrekkelijke manier?
“In spelletjes, in 
verschillende vraagtypes. 
We maken bij Squla de 
variatie en afwisseling 
groot, dat houdt kinderen 
geboeid. Met een 
katapult schieten op 
het juiste antwoord of 
op verhaalmissie gaan 
waarbij kennisvragen 
onderdeel zijn van het 

verhaal. We zoeken heel 
gericht aansluiting op 
de belevingswereld van 
het kind, we hebben 
bijvoorbeeld rekenquizzen 
met fidget toys, een hype 
op TikTok. Daarnaast 
koppelen we quizzen 
aan actuele thema’s, 
denk bijvoorbeeld aan de 
Winterspelen.”

Ligt de lat bij spelletjes 
niet te laag?
“Nee, in tegendeel. We 
bieden een adaptief 
systeem aan. Op basis 
van de antwoorden bij 
bijvoorbeeld rekenen 
of Engels, passen we 
de moeilijkheidsgraad 
aan. Het niveau is altijd 
net ietsje hoger dan je 
eigen beheersingsniveau. 
Dat is uitdagender en 
werkt heel effectief. Een 
beloningssysteem met 
punten en munten maakt 
het voor kinderen nóg 
aantrekkelijker om met 
de lesstof aan de slag te 
gaan.”

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

spelenderwijs leren kinderen 
een heel eind de goede rich-
ting in duwen. Maar aan een 
motivatiegebrek kan ook 
iets heel anders ten grond-
slag liggen, daar moet je je 
als docent bewust van zijn.’     



Leren schrijven op de EASY manier!
Voor kinderen is leren schrijven één van de grootste uitdagingen op school. Om 
kinderen gemotiveerd te houden is het belangrijk dat ze plezier hebben in het leren 
schrijven én het schrijfonderwijs op school. Wij helpen ze om het leren schrijven 
makkelijker en leuker te maken! Met de ergonomische producten uit de EASYstart 
familie is er voor kinderen van elke leeftijd een juiste pen of potlood beschikbaar. 
Alle EASYstart producten zijn ontwikkeld in samenwerking met ouders, leerkrachten, 
kinderen en experts op het gebied van ergonomie. De producten zijn ergonomisch 
vormgegeven en sluiten qua gewicht, formaat en vorm perfect aan op de anatomie van 
de kinderhand. Daardoor liggen de pennen en potloden stevig in de hand en houden 
kinderen ze intuïtief op de juiste manier vast. Zo kunnen ze op een ontspannen manier 
leren schrijven en zijn vermoeide spieren en krampklachten verleden tijd. Kinderen 
kunnen zich volledig concentreren op het schrijven van de letters en hoeven zich niet 
meer druk te maken over het vasthouden van hun pen of potlood. 

Zo wordt leren schrijven makkelijker én blijft het leuk!  

STABILO EASYoriginal
Leren schrijven zonder kramp
De STABILO EASYoriginal rollerball pen, met speciale versies 
voor links- en rechtshandigen, is ontworpen om kinderen 
vanaf 6 jaar te helpen om te leren schrijven met een net en 
schoon handschrift. De ergonomische, slipvrije gripzone 
biedt grip, ondersteuning en de juiste schrijfhouding, 
dankzij de uitsparingen voor de vingers. Dit voorkomt 
vroegtijdige vermoeidheid van de spieren en pijn bij het 
schrijven. De gripzone is doorontwikkeld ten opzichte van 
eerdere versies van de pen en is minder diep geworden, 
waardoor de wijsvinger ook tegenover de duim kan worden 
geplaatst. De soepelheid waarmee de rollerball over het 
papier glijdt zorgt voor vloeiend schrijven. Het kogeltje in 
de punt geeft alleen inkt af wanneer deze op het papier 
beweegt, speciaal voor beginners. Dit verhindert uitvegen 
van de inkt en zorgt voor een schoon schrift - ook bij 
linkshandigen. Overvloedige inktafgifte behoort daardoor 
tot het verleden. Bij het navullen worden zowel het 
inktpatroon als de punt vervangen.

STABILO EASYgraph
Juiste grip voor elke hand
De STABILO EASYgraph is het eerste 
ergonomische grafietpotlood speciaal voor 
links- en rechtshandige kinderen vanaf 5 jaar die 
leren schrijven op school. De driekantige dikke 
vorm en unieke anti-slip uitsparingen langs het 
hele potlood verzekeren een ontspannen grip in 
de hand. Ideaal voor het aanleren van een 
ergonomisch correcte schrijfhouding, zonder 
krampklachten of vermoeide handen.
Het gele of rode uiteinde geeft de links- of 
rechtshandige versie aan. Op het potlood is 
ruimte om de naam te schrijven. De kern van 
het potlood heeft een dikte van 3,15 mm en de 
hardheid is HB. 

Het hout komt uit duurzaam beheerde 
bossen (PEFC gecertificeerd).

Voor meer informatie: www.stabilo.nl
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EXPERT

ARI DIJKSHOORN, 
HOOFD MARKETING & 
STUDIEVOORLICHTING
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

Hoe helpt UvA scholieren 
bij de studiekeuze?
“Online is de basis van 
al onze voorlichting. De 
Open Dag in 2020 was 
twee dagen na de eerste 
persconferentie. In één 
keer moesten alle sessies 
online. Naar aanleiding 
daarvan zijn we gaan 
nadenken: waarom een 
open dag nabootsen als 
je een online-programma 
aanbiedt? We zijn van één 
dag naar een week gegaan: 
elke dag ‘on demand’ 
voorlichting met ‘meet & 
ask’-sessies met studenten 
en medewerkers. 
Scholieren waarderen de 
online voorlichtingssessies 
hoger dan de live sessies 
op locatie. Ze vinden het 
online minder eng om 
een vraag te stellen. En 
het is makkelijker om 
verschillende opleidingen 
te bezoeken. Je hoeft 
niet op één dag vijf 
presentaties af te gaan 
en hebt niet dat een 
voorlichtingsronde al vol 
is.”

En qua beleving?
“We hebben een Campus 
Tour app ontwikkeld, 
waarmee aankomende 
studenten kunnen 
sfeerproeven. Op die 
manier krijg je een 
gevoel voor de omgeving 
waarin je komt te 
zitten. Ze downloaden 
de app en kunnen op 
een speelse manier zelf 
over de campus lopen. 
Proefstuderen is straks 
weer op locatie.”
 
Hoe kun je als ouder 
helpen?
“Druk niet je mening door, 
wees niet te sturend, 
maar stel open vragen. 
Een studiekeuze is best 
ingewikkeld. Op de website 
staat een webinar met 
handvatten hoe je je kind 
hierbij kunt helpen. Er 
wordt steeds meer druk 
gezet op ‘de juiste keuze’. 
Dat suggereert dat je een 
foute keuze kunt maken. 
Daar geloof ik niet in. Het 
gaat om jouw kind z’n 
keuze.”

Je wilt uitgedaagd 
worden, maar ook 
geïnspireerd, in een 
omgeving die, net 
als jij, gericht is op 
ontwikkeling.

Als jong talent wil je 
je verder ontwik-
kelen in de baan 

die bij je past. Als werk-
gever zoek je de beste 
match tussen talent en 
de vacature in je bedrijf 
of organisatie. Voor beide 
partijen geldt: hoe vinden 
we elkaar? En hoe blijven 
we bij elkaar?

Talent en werk: hoe maak je 
de juiste koppeling?

Talent is één ding, je moet 
ook het talent hebben om je 
talent te gebruiken. Het is een 
wijsheid die we vaak horen 
en er lijkt in eerste instantie 
weinig op af te dingen. Maar 
wie er goed over nadenkt, 
blijft met veel vragen zitten. 
Is talent ook niet iets waar-
van je je bewust moet zijn? 
Dat ook door de buitenwereld 
ontdekt moet worden? En dat 
in de juiste omgeving terecht 
moet komen om zich verder te 
ontwikkelen? Dat zijn vra-
gen die weer nieuwe vragen 
oproepen. Stel, je bent een 
talentvolle student, je hebt je 
studie helemaal uitgestippeld 
en staat nu voor misschien 
wel de belangrijkste keuze: 
hoe ga je je talent matchen 
met je droombaan? Hoe vind 
je dé plek waar je je talenten 
optimaal kunt ontplooien, je 
vaardigheden telkens naar een 
hoger plan te tillen?

Binden en boeien
De vraag ligt óók bij de werk-
gever: hoe vind die, in een 
samenleving die vergrijst en 
ontgroent, die jonge, talentvol-
le medewerker? Het koppelen 
van de juiste kandidaat aan 

denk daarbij aan training en 
coaching. Eigenlijk is hier spra-
ke van een voortdurende zoek-
tocht naar de match tussen de 
ambitie en kwaliteit van een 
medewerker en de wensen 
van een bedrijf of organisatie. 
Daarom adviseert Unique haar 
opdrachtgevers om werk om 
talent heen te organiseren in 
plaats van talent te matchen 
met de vacature.

Veerkracht
Als binnengehaald talent wil je 
in de zoektocht naar die match 
serieus genomen worden. Je 
wilt plezier in je werk hebben, 
omdat je talent onderkend 
wordt en omdat je het ge-
voel hebt dat je het optimaal 
kunt benutten. Je wilt ver-
antwoordelijkheid dragen en 
uitgedaagd worden, maar ook 

een functie is lastig en wordt 
steeds lastiger. Voor een deel 
ligt de kracht bij de expertise 
van uitzendbureaus om een 
goede connectie te maken. Is 
het talent binnengehaald dan 
dienen zich nieuwe uitdagin-
gen aan. De werkgever zal een 
werkomgeving moeten aanbie-
den, die bindend is en boeit, 
dat wil zeggen: met volop 
mogelijkheden voor het talent 
om zich verder te ontwikkelen, 

geïnspireerd, in een omge-
ving die, net als jij, gericht is 
op ontwikkeling. Dat laatste 
vraagt van bedrijven en orga-
nisaties een duidelijke groei-
visie. Tegelijkertijd vraagt het 
van de talentvolle medewerker 
ook iets extra’s, namelijk de 

veerkracht om goed te kunnen 
omgaan met veranderingen. 
Ook daar moet je talent voor 
hebben, of een werkgever die 
je er goed in begeleid. 

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl



“We geloven sterk in 
de combinatie van 
‘clicks en bricks’, 
vooroplopen op 
organisatiegebied, 
maar zeker ook in 
persoonlijk contact.”

De krapte op de arbeidsmarkt 
is onmiskenbaar, de ‘War on 
Talent’ een uitdrukking die 
we steeds vaker tegenkomen. 
Bedrijven en organisaties 
moeten het onderste uit de 
kan halen bij het binnenhalen 
van nieuwe medewerkers. 
Dat vraagt om méér dan een 
grote inzet, het vergt een 
cultuurommezwaai, zegt 
Mandy Stevens, algemeen 
directeur van Unique. Stevens: 
‘Als uitzendorganisatie zien 
we dat kandidaten een baan 
willen die honderd procent 
aansluit op hun wensen. 
Inkomen blijft belangrijk, maar 
veel meer dan vroeger zoeken 
kandidaten naar uitdaging, 
naar de mogelijkheid tot 
ontplooiing én naar zingeving, 
naar een maatschappelijke 
relevantie.’ Aan de andere 
kant ziet Stevens nogal wat 
bedrijven en organisaties die 
vacatures op de ouderwetse 
manier proberen in te vullen. 
‘Die bijten zich nog steeds 
vast in de eeuwige zoektocht 
naar het schaap met de vijf 
poten. Daar vindt een enorme 
mismatch plaats waarbij de 
werkgever talent probeert 
te vormen en te kneden 
naar het werk dat er al is 
en naar de functieprofielen 
die al bestaan.’ Stevens 
noemt dat proces tijdrovend 
en niet langer passend bij 
de krapte op de huidige 
arbeidsmarkt: ‘Die krapte 
dwingt tot vernieuwing en van 
die ommezwaai hebben we 
bij Unique een scherp beeld. 
De kandidaat moet centraal 
staan, niet zozeer zijn of haar 
achtergrond en werkervaring, 
maar het talent dat achter 
het cv schuilt. Dááromheen 
moet het werk georganiseerd 
worden.’

Voortrekkersrol
Unique werd opgericht in 
1972 en bestaat dit jaar 
dus een halve eeuw. Dat de 
uitzendorganisatie al zo lang 
meedraait, is goeddeels toe te 
schrijven aan de vooruitziende 

blik. ‘Vooruitstrevendheid zit 
in ons DNA,’ zegt Stevens. 
‘We hebben altijd een 
voortrekkersrol gespeeld. 
Ons motto is ‘Kijk verder 
met Unique’, dat is zowel 
een uitnodiging voor onze 
kandidaten en klanten als 
onze bedrijfsvisie. Met vijftig 
jaar werkervaring hebben 
we een enorme hoeveelheid 
kennis in huis om in een 
vroeg stadium te kunnen 
anticiperen op de nieuwste 
ontwikkelingen – en liefst nog: 
daarop vooruit te lopen.’
Vier jaar geleden begon 
Unique met het anonieme cv 
en riep andere uitzendbureaus 
op daaraan mee te doen. 

Stevens: ‘Sinds eind vorig 
jaar lijkt, gedwongen door 
de krapte, iedereen eindelijk 
zover om het anonieme cv te 
omarmen. Beoordeling moet 
dan uitsluitend plaatsvinden 
op basis van talent, 
competenties en drijfveren. 

Daarmee tackle je ongelijke 
kansen en zetten we met 
onze klanten nadrukkelijk in 
op een diverse en inclusieve 
arbeidsmarkt. Inmiddels zijn 
we alweer een stap verder 
met onze campagne ‘Weg 
met het cv!’, waarbij we onze 
kandidaten zónder cv aan 
opdrachtgevers voorstellen. 
Zo gaan we steeds meer naar 
een systeem van ‘open hiring’: 
de werkgever moet zich tonen 
aan de kandidaat. Talent staat 
centraal, de opdracht moet 
aansluiten op de kandidaat, 
niet andersom.’  

Persoonlijk contact
Haaks op de steeds 
verdergaande digitalisering 
lijkt de opening te staan 
van dertien nieuwe, fysieke 
Unique-vestigingen. Voor 
Stevens is het niet meer dan 
logisch: ‘We geloven sterk 
in de combinatie van ‘clicks 
en bricks’, vooroplopen op 
organisatiegebied, maar 
zeker ook in persoonlijk 
contact. In onze visie is het 
van essentieel belang dat je 
een fysieke plek hebt waar 
je, in een persoonlijk gesprek, 
kunt doordringen tot het 
talent van een kandidaat. 
Anderzijds proberen we bij 
bedrijven goed te begrijpen 
waar het hen nou echt om 
gaat. We zien dat bedrijven 
niet altijd goed in staat zijn 
om hun doel, de kern waar 
het allemaal om zou moeten 
draaien, te vertalen naar een 
vacature. Terwijl dat juist 
is waar de kandidaat voor 
warmloopt. Met die nieuwe 
vestigingen kunnen we 
dichter bij onze kandidaten 
en onze klanten zijn om die 
vertaalslag te maken.’

Heel veel kansen
Ondertussen is, merkt 
Stevens op, het tempo waarin 
technologie en technologische 
toepassingen zich verder 

ontwikkelen, gigantisch. 
‘Deze ontwikkeling biedt heel 
veel kansen,’ zegt ze, ‘aan de 
boven- en onderkant van de 
arbeidsmarkt ontstaan banen, 
terwijl in het middensegment 
juist banen verdwijnen. Een 
goed voorbeeld is de 24 uurs 
maatschappij, zoals snelle 
bezorgdiensten. Dit is echter 
wel dienstverlening waar 
arbeid omheen gevormd 
moet worden. Hier zien we nu 
knelpunten ontstaan.’

Een andere trend is dat die 
jonge generatie toch echt 
anders aankijkt tegen werk. 
Dat de balans tussen werk 
en privé belangrijk is, wisten 
we al. We zien nu ook dat 
het privégedeelte niet alleen 
bestaat uit tijd doorbrengen 
met gezin en vrienden, maar 
ook uit tijd overhouden 
om een bijdrage te leveren 
aan de maatschappij. Dat 
vertaalt zich bijvoorbeeld 
in vier betaalde werkdagen 
per week en één onbetaalde 
dag in de non-profitsector.’ 
De maatschappij waarvoor 
men zich wil inzetten, is, 
zegt Stevens, overduidelijk 
in transitie: ‘Het is een 
steeds grotere uitdaging 
om mensen duurzaam 
aan het werk te houden. 
Tijdens de coronacrisis zag 
je bijvoorbeeld werknemers 
massaal wegtrekken uit de 
horeca om een bijdrage te 
leveren aan de bestrijding van 
de pandemie. Dat zijn mensen 
die we overal geplaatst 
hebben op maatschappelijk 
relevantie posities. Wij weten 
bij Unique wat hun drijfveren 
zijn, hun ambities, wat hen 
triggert. Met die persoonlijke 
data – dus dankzij het grote 
belang dat we bij Unique 
hechten aan persoonlijk 
contact – zijn we straks, als 
alle sectoren weer opengaan, 
in staat om de juiste match 
maken met een andere baan.’ 

De krapte op de 
arbeidsmarkt 
vraagt om een 

cultuurommezwaai. 
Bedrijven moeten niet 
langer koste wat kost een 
vacature willen invullen, 
ze moeten de kandidaat 
centraal stellen. ‘De 
opdracht moet aansluiten 
op de kandidaat, 
niet andersom.’ 
De jubilerende 
uitzendorganisatie 
Unique neemt in die 
omslag (opnieuw) een 
voortrekkersrol. 
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Krapte op de arbeidsmarkt: Volgens uitzendorganisatie 
Unique moet klant solliciteren bij kandidaat
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Het kabinet wil 
het liefst af van 
het verschil in 
fiscale behandeling 
tussen zzp’ers en 
werknemers.

Na twee jaar on-
zekerheid door 
corona staan alle 

seinen op groen voor 
ondernemers en zzp’ers. 
De economie draait op 
volle toeren. Met de aan-
gifte inkomstenbelasting 
voor de deur, is er fiscaal 
misschien nog wat te ha-
len. Tegelijkertijd zijn er 
ontwikkelingen die extra 
aandacht vragen.

Bezoek de website www.ondernemersklankbord.nl.

Ondernemer, hoe sta jij ervoor?

Veel ondernemers 
weten niet goed 
hoe ze ervoor 

staan. Ondernemers-
klankbord biedt hen 
gratis hulp.

Cabo nam idempor 
ehenimus ut earuptam 
fugit pratur, omnis 
exerrum que pero

hoe ze er precies voor staan. 
Daarnaast staan ondernemers 
vaak voor diverse onderne-
mersvragen en beslissingen 
die ze moeten nemen. Stich-
ting Ondernemersklankbord 
(OKB) helpt en ondersteunt 
deze ondernemers. 

Ondernemersklankbord (OKB) 
bestaat al 42 jaar en helpt 
ondernemers in heel het land 
door inzet van hun expertise, 
netwerk, kennis en ervaring. 
Zo’n 300 oud-ondernemers en 
specialisten uit het bedrijfs-
leven coachen ondernemers. 
Zij ondersteunen onderne-
mers bij de start en groei van 
hun bedrijf, maar ook als een 
onderneming in financiële 
problemen zit.

vrijwilligers luisteren naar 
je en staan je bij met raad 
en daad.” Hij vervolgt: “Onze 
OKB-adviseurs hebben specia-
listische kennis van zaken en 

veel tijd omdat ze met pensi-
oen zijn of hun bedrijf ver-
kochten. Dit heeft als voordeel 
dat ze persoonlijke aandacht 
kunnen geven gedurende een 
langere periode. We helpen 
gemiddeld 3.000 ondernemers 
per jaar.” 

Meer informatie
Ondernemers die zich melden 
bij Ondernemersklankbord krij-
gen een adviseur uit hun eigen 
regio toegewezen. Daarmee 
wordt een intakegesprek ge-
pland en dan wordt er gekeken 
wat de ondernemersvraag is. 
Een klankbordtraject duurt zes 
maanden. Momenteel worden 
er geen kosten in rekening ge-
bracht voor een klankbordtra-
ject vanwege de coronacrisis.  

Directeur Frank van Santen: “In 
moeilijke tijden heb je steun 
nodig. Deel jouw zorgen met 
ons. De kleinere ondernemer 
staat er vaak alleen voor. Onze 

Veel ondernemers hebben te 
maken gehad met tegensla-
gen de afgelopen twee jaar. 
De coronacrisis hakte er bij 
veel bedrijven flink in. Dankzij 
steunmaatregelen van de over-
heid kon een groep getroffen 
bedrijven de afgelopen twee 
jaar hun hoofd nét boven 
water houden. Maar hoe ziet 
de toekomst eruit? De uitda-
gingen zijn na de coronapan-
demie nog niet voorbij. Veel 
ondernemers weten niet goed 
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zzp’ers is het (uur)tarief. Begin 
dit jaar presenteerde bud-
getinstituut Nibud de koop-
krachtcijfers. Voor zzp’ers en 
mkb’ers zagen die er niet zo 
goed uit. Zelfstandigen gaan 
er in de hele breedte op ach-
teruit qua koopkracht, zelfs bij 
2,4 procent hogere tarieven. 
Dat was nog vóór de hoge 
inflatiecijfers van januari. Als 
zelfstandige ontkom je er dan 
ook niet aan om je tarieven 
te verhogen. Het is een mooie 
uitdaging om de lente mee in 
te gaan.

Eerst het positieve verhaal. Ja, 
zzp’ers en ondernemers heb-
ben twee zware jaren achter 
de rug, maar bleken vooral 
ondernemend en veerkrachtig. 
Vier op de vijf zzp’ers is zon-
der overheidssteun de crisis 
doorgekomen. Vanaf de eerste 
lockdown zijn ze in de overle-
vingshouding gesprongen en 
zijn ze op zoek gegaan naar 
nieuwe omzet en business. In-
novatief en creatief, zoals de 
sterrenchefs die al heel snel 
begonnen met drie gangen 
maaltijdboxen. In die zin was 
de coronapandemie ook een 
snelkookpancursus onderne-
men en anticiperen.

Vrijheid en afwisseling
De coronatijd heeft de groei 
van het aantal zzp’ers en 
zelfstandigen niet kunnen 
afremmen. Zzp’ers vinden 
de vrijheid en afwisseling 
belangrijker dan de zekerheid 
van een vaste baan. De coro-
na- crisis heeft tegelijkertijd 
de kwetsbaarheid van veel 
zzp’ers blootgelegd. Het 
nieuwe kabinet Rutte IV ziet 

belangrijke aftrekposten zijn 
de (kleinschaligheids)inves-
teringsaftrek en de premies 
voor je pensioenvoorziening. 
Als zelfstandig onderne-
mer of zzp’er moet je zelf je 
pensioenvoorziening regelen. 
Daarbij leveren de fiscale ou-
dedagsreserve (for) en stortin-
gen voor een lijfrenteverzeke-

daarom vooral aan de on-
derkant van de arbeidsmarkt 
zzp’ers liever terugkeren in 
loondienst en gaat strenger 
handhaven op schijnzelfstan-
digheid.
In het regeerakkoord staan 
een aantal maatregelen die 
alle zelfstandige ondernemers 
raken. De belangrijkste, er 
komt een arbeidsongeschikt-
heidsverzekering voor alle 
zelfstandigen. Dit moet te 
grote inkomensrisico’s voor 
individuen voorkomen. De 
verzekering moet in 2024 van 
kracht zijn. De premie wordt 
naar verwachting tussen de 
120 euro tot maximaal 220 
euro bruto per maand, afhan-
kelijk van het inkomen.
Het kabinet wil het liefst af 
van het verschil in fiscale 
behandeling tussen zzp’ers en 
werknemers en komt daarom 
met een versnelde afbouw 
van de zelfstandigenaftrek. 
De zelfstandigenaftrek wordt 
vanaf 2023 met stappen van 
650 euro teruggebracht tot 
1200 euro in 2030. Zelfstan-
digen worden gedurende de 
kabinetsperiode gecompen-
seerd via de verhoging van de 
arbeidskorting, dus de eerste 
jaren heeft het niet direct 
grote gevolgen voor de hoogte 
van de belastingaanslag.

Middeling
Als zelfstandige zijn er een 
paar belangrijke aftrekposten. 
Hiermee kun je zorgen dat je 
aanslag lager wordt. Naast 
de zelfstandigenaftrek heb je 
recht op de mkb-winstvrijstel-
ling. Deze is 14% van de winst, 
verminderd met de onder-
nemersaftrek. Twee andere 

ring belastingaftrek op. Vanaf 
2022 zijn aftrekposten bij een 
inkomen boven € 68.507 nog 
maximaal 40% aftrekbaar.
Een minder bekende regeling 
is middeling. Hiervoor kom je 
mogelijk in aanmerking als 
je in 2020 en/of 2021 door 
corona een lagere omzet had. 
Bij middeling (her)berekent de 
Belastingdienst de aanslag 
over het gemiddelde inkomen 
over drie aaneengesloten 
kalenderjaren. Is het totaal 
hiervan meer dan 545 euro la-
ger dan de oude belastingbe-
dragen, dan kun je belasting 
terugvragen.

Onderhandelen
Een kwetsbaar punt van veel 

IN SAMENWERKING MET ONDERNEMERSKLANKBORD

Meer informatie? Kijk op: 
www.topicnederland.nl

Ondernemen is meebewegen met de golven 
van de economie
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Je gelooft werkelijk je oren niet als je hoort wat er 
tegenwoordig allemaal kan op hoorgebied. Neem onze 
onzichtbare toestellen! Die zitten verborgen in je oor en 
laten je oorschelp vrij, zodat je wel alles kunt horen.

Onzichtbaar voor je omgeving
Onze nieuwste hoortoestellen zitten boordevol slimme 
technologie. Ze zijn zo compact dat ze met het grootste 
gemak in je gehoorgang geplaatst kunnen worden. 
Niemand die ze ziet! 

Je eigen unieke hoortoestel
Omdat geen enkel oor hetzelfde is, maken we speciaal voor 
jou een hoortoestel op maat. Hoe comfortabel dat is? Dat 
kun je nu zelf 2 maanden gratis en vrijblijvend ervaren.

Kom langs!
We kijken ernaar uit om je in een van onze winkels te 
verwelkomen. Met meer dan 160 winkels is er altijd 
wel een in de buurt. Maak dus snel een afspraak! 
Bel ons gratis op 088 - 932 43 46 of maak een afspraak 
via schoonenberg.nl/onzichtbaar.

•  Helder, rijk geluid

•  Op maat gemaakt

•  Onverwoestbare schaal

schoonenberg.nl/onzichtbaar.

Onverwoestbare schaal

Ontdek onze 
onzichtbare 
hoortoestellen

Probeer nu 
2 maanden 
gratis én 

vrijblijvend


