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Uurtarieven bijstellen
Ben je al een tijdje aan
het werk als freelancer of
zzp’er? Neem dan weer
eens je tarieven scherp onder de loep. Houd daarbij
ook rekening met de inflatie. Tussen 2003 en 2013
werd een euro niet minder
dan zestien cent minder
waard. Als je in die periode
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jouw uurtarieven nooit
aangepast zou hebben, zou
je er in tien jaar ongemerkt
16% op achteruit zijn gegaan. Kortom, regelmatig
een vinger aan de pols houden loont. Iedere zelfstandige zou zijn tarieven toch
zeker elke vijf jaar moeten
verhogen.

VIRTUELE ASSISTENT VOOR MKB’ERS IN OPKOMST

Snelle hulp op afstand
door DIKLA ZEIDLER

MIJN VRAAG

Opzeggen
Een van onze medewerkers
heeft een jaarcontract,
maar het liefst zou ik per
direct afscheid van haar
nemen en iemand anders
aannemen. Helaas is de
proeftijd al een tijd voorbij.
Kan ik de overeenkomst
tussentijds opzeggen?

E

en arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd kan in beginsel
niet tussentijds worden opgezegd, stelt arbeidsjurist
Susan
Schaeffer
van
XpertHR. Het Burgerlijk
Wetboek biedt echter de
mogelijkheid om daarvan af
te wijken, maar dan moeten
partijen dat wel schriftelijk
overeenkomen. En hoewel
die afspraak van tussentijdse opzegging ook nog tijdens
de duur van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde
tijd kan worden gemaakt,
zal dat in praktijk meestal
alleen maar bedongen kunnen worden direct bij het
aangaan van de arbeidsovereenkomst.
Overigens levert het beding van tussentijdse opzegging met name de werkgever niet veel voordeel op.
Stel dat de overeenkomst is
aangegaan voor een jaar en
dat de werkgever na zes
maanden van de werknemer af wil. De werkgever
zal dan toestemming moeten vragen aan het UWV en
nadat de toestemming is
verkregen op moeten zeggen. Met het verkrijgen van
de toestemming en het in
acht nemen van de opzegtermijn zijn meestal zoveel
maanden gemoeid dat het
nauwelijks de moeite loont
om tussentijds op te zeggen.
Ontslag op staande voet
wegens een dringende reden blijft altijd mogelijk,
ook bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
Ontbinding door de kantonrechter is ook altijd nog een
optie, ongeacht of partijen
de mogelijkheid van een
tussentijdse opzegging zijn
overeengekomen.

AMSTERDAM – Zelfstandige ondernemers doen
meestal alles zelf: administratie bijhouden, zichzelf
profileren op het internet door middel van een website en sociale mediakanalen die constant geüpdate
moeten worden, nieuwe tools uitproberen en dan
moet er ook nog geld verdiend worden. De meeste
zzp’ers, zo heeft het CBS berekend, zijn slechts 29 uur
per week bezig met hun ’kernactiviteiten’. De virtuele assistent kan hierbij een uitkomst bieden.
Als ze heel eerlijk is, moet relatie opbouwen en daarvoor
Thamara Zijlstra toegeven dat is het goed om elkaar regelmaze tot een jaar geleden ook tig live te zien.”
Fehring is Online Business
geen idee had wat een virtueel
assistent is. Nu werkt zij zelf Manager en onder de naam
als VA, zoals ze het liefkozend Acern ondersteunt ze ondernoemt. Onder de naam Blu- nemers bij het verder onteberry Dynamic assisteert ze plooien van hun bedrijf. Tijondernemers bij het opbou- dens gesprekken merkte ze dat
er een grote behoefte was aan
wen van hun droombedrijf.
„Ik heb jarenlange ervaring assistenten. „Ik wilde ondermet organisatie en administra- nemers in contact brengen
tie. Toen ik gevraagd werd met virtuele assistenten waardoor een ondernemer om haar van ik zeker wist dat ze een bevirtueel assistent te worden, paalde professionaliteit hadbegreep ik wat een toegevoeg- den. Daarom startte ik met de
de waarde dat kan zijn. Veel Academie voor Virtueel Assiszelfstandige ondernemers zit- tenten.”
Een jaar laten in een viter zijn er 14
cieuze cirkel:
virtueel assiselke dag begint
tenten opgemet een enorleid
door
me to-do-lijst
Fehring en in
en
daardoor
september
blijft er veel te
start de volweinig
tijd
gende groep,
over voor datveelal voorgene waarvoor
malige secreje in de eerste
taresses.
plaats
bent
„Het
grote
gaan onderneverschil met
men. Ik kan als
een secretavirtueel assis- • Thamara Zijlstra: „Veel zelfresse is dat
tent heel prak- standigen zitten in een vicieuze
een virtueel
tisch (een deel cirkel.”
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assistent zelf
van) je adminiook ondernestratie overnemen, of simpele vertaalklus- mer is. Het is belangrijk dat zij
sen doen, maar mijn speciali- begrijpt hoe je een bedrijf
teit is het opzetten van effici- stroomlijnt en laat groeien. Ik
ente werksystemen”, legt heb aan veel ondernemers gevraagd waar ze nou echt beZijlstra uit.
Petra Fehring van de Acade- hoefte aan hebben. Het antmie voor Virtueel Assistenten woord dat steeds terugkwam
legt uit dat het virtuele aspect was: ik wil iemand die meede samenwerking tussen een denkt en het snapt."
Een trend durven de dames
assistent en een ondernemer
simpelweg
makkelijker het virtueel assistentschap nog
maakt. „Zo kan de assistent het niet te noemen, maar ze zijn er
werk doen in haar (het zijn in wel van overtuigd dat dit de
de praktijk meestal vrouwen) toekomst is. „Sommigen waneigen tijd, zonder bijkomende trouwen het virtuele (samen)
reiskosten. Een virtueel assis- werken nog”, vertelt Zijlstra.
tent werkt voor meerdere op- „Daarnaast kost het nu eendrachtgevers tegelijkertijd en maal tijd om werkzaamheden
dat kan prima gecombineerd over te dragen aan iemand die
worden als ze niet constant op je bedrijf niet kent, dat is een
kantoor hoeft te verschijnen. investering. Maar je krijgt er
Wel is het zo dat ik niet geloof veel voor terug. Ik krijg louter
in 100% virtueel. Je moet een enthousiaste reacties.”

’Beveiliging is rode draad’
Thijs Schoonbrood (38) is altijd al in de weer
geweest met computers. Hij maakte de beginjaren van internet mee en schreef daarover in
onder meer Computer Idee en Personal Computer Magazien. Daarna adviseerde hij Philips in
een softwareproject waarmee het toegangsbeheer tot externe systemen werd geregeld. Ook
hielp hij mee aan de realisatie van TelePsy waarmee de verwijzing van huisarts naar de geestelijke gezondheidzorg werd verbeterd. „Bij dat
project was privacy heel belangrijk, net als bij
Philips. Beveiliging is een rode draad in mijn
carrière”, zegt de oprichter van WhiteHats B.V. in
Eindhoven.

door LORRAINE MARLISA

„B

ij de oplevering van
software gaat alle
aandacht vaak naar
functionaliteit waardoor beveiliging een ondergeschoven
kindje wordt. Dat heb ik altijd
proberen te vermijden”, vervolgt Schoonbrood. Voor TelePsy huurde hij een bedrijf in
om de beveiliging te testen,
maar hij merkte dat hij dat zelf
wilde ontwikkelen en richtte
in december 2013 WhiteHats
B.V. op dat ’penetratietesten’
doet. „Ja, aan die termen kan
ik ook niets doen”, verontschuldigt hij zich. „Maar weet
je nog dat de miljoenennota
was uitgelekt omdat iemand
de URL van de nota van 2011
had veranderd in 2012, dat zou
iets kunnen zijn waarin wij adviseren. Die nota had een toegangscontrole moeten hebben.
Wij kijken als hackers naar
websitebeveiliging en brengen
vervolgens advies uit.”

van de
Week
Naam bedrijf: WhiteHats B.V.
Wie:Thijs Schoonbrood
Wat: De beveiliging van
internetsystemen testen
Officiële startdatum: 3 december 2013
Gedane investering: €10.000
Beoogde jaaromzet: €150.000
Jaarlijkse herinvestering:
Heel veel tijd
Meer informatie: www.whitehats.nl

De naam van het bedrijf is
dan ook ontleend aan hackersactiviteiten. „Ken je de film
Once upon a time in the west?
Daarin dragen de ’bad guys’
zwarte hoeden en de ’good
guys’ witte hoeden. Zo is ’white hat’ een hackerterm geworden”, legt Schoonbrood uit.
Organisaties weten hem te vinden dankzij de actualiteit die

• Thijs Schoonbrood kijkt als
hacker naar websitebeveiliging.
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regelmatig gaat over falende
internetbeveiliging. „Het gaat
veelal om bedrijven met tien
tot honderd werknemers die
werken met privacygevoelige
gegevens of online geldverkeer. Vaak zie je dat hun website in eerste instantie is ingericht met goed beveiligde software, maar dat die niet wordt
bijgehouden waardoor hij gekraakt kan worden.”
Schoonbrood werkt samen
met twee freelancers, maar
heeft de ambitie iemand aan te
nemen. Die moet naast heel
veel technische vaardigheden
en een brede kennis van internetsystemen, ook een ethische
hackershouding hebben. Een
’good guy’ dus.

TOPPER

• Juriste Sabine Ziekman is perfect als mediator bij een ’overlegFOTO: RICHARD MOUW
scheiding’ volgens Marjoleine de Boorder.

Zonnetje in nichekantoor
AMSTERDAM – Natuurlijk
werken er alleen maar toppers bij advocatenkantoor
De Boorder Schoots, wil
medeoprichter en partner
Marjoleine de Boorder (46)
benadrukken, maar collegaadvocaat Sabine ZiekmanMeijerink (42) is er het zonnetje in huis. „Sabine heeft
een ontzettend positieve
instelling en dat straalt op
iedereen af”, aldus De Boorder. „Ze heeft veel energie,
waardoor je echt op haar
kunt bouwen. Bovendien
heeft ze een goed gevoel
voor humor.”

door
GHISLAINE VAN DRUNEN

D

e Boorder Schoots is
een zogeheten nichekantoor, gespecialiseerd in familierecht. „Dat
is bij grote kantoren altijd
een onderschoven kindje
geweest”, zegt De Boorder.
„Daarom is het voor advocaten die hierin gespecialiseerd zijn interessant om bij
ons te komen werken. Sabine was toe aan een nieuwe
uitdaging toen ze in 2010 bij
ons solliciteerde.”
De Boorder: „Wij hebben
in Nederland de overlegscheiding geïntroduceerd –
collaborative divorce heet
het in Amerika, waar het
vandaan komt. De gedachte
achter dit concept is dat clienten naast een advocaat
ook een coach nodig hebben. Omdat een echtscheiding een emotioneel en
voor sommigen zelfs traumatisch proces is. Wij werken daarom met teams van
twee advocaten en een
coach en vaak ook een financieel deskundige om de
cliënt te begeleiden. Sabine
is hier dankzij haar prettige
persoonlijkheid uiterst geschikt voor. Zij is bij ons
dan ook gegroeid tot mediator en overlegscheidingsadvocaat. En ondertussen
houdt ze een huishouden
met drie kinderen draaiende. Zonder ooit te morren
over drukte.”
Behalve dat ze haar werk
goed doet, is Sabine ook een
betrokken collega, vertelt
De Boorder. „Als we een
borrel organiseren, brengt
ze zelfgemaakte hapjes
mee. Onze jaarlijks skitrip
organiseert ze tot in de
puntjes. Ze denkt zelfs na
over de kamerverdeling en
let continu op of ieder het
wel naar zijn zin heeft. We
kunnen haar niet missen.”

ZO ONTSPAN IK

Met Zoom het bos in
„Als je mij een tijdje geleden
had verteld dat ik iemand
zou worden die dolgelukkig
uren door een bos loopt, had
ik je uitgelachen”, zegt Marianne Baars (42). Toch is het
zo. Als directeur van de afslankkliniekketen NewFysic
is het hard aanpoten en ze
vindt het heerlijk om in het
weekend het Amsterdamse
Bos in te gaan.

door JESSICA NUMANN

M

et inmiddels twintig
vestigingen is NewFysic de afgelopen
ten jaar behoorlijk gegroeid
en wat Baars betreft worden
dat er nog meer. De keten
werkt met een eigen methode, onder meer met een eiwitsupplement, persoonlijke
coaching en een op maat gemaakt voedingsplan. Als ceo
leidt Baars sinds vijf jaar het
kleine managementteam en
de hele club werkt keihard.
Een tijdje geleden kreeg ze
een nieuwe huisgenoot: golden retriever Zoom. Doordeweeks wordt de hond overgeleverd aan de uitlaatservice,
maar in het weekend neemt
Baars uitgebreid de tijd om
Zoom uit te laten. Meestal
doet ze dat in het Amsterdamse Bos.
„Voordat ik Zoom had,
kende ik de weg in het bos totaal niet, ik kwam er nooit. Ik
had een boekje met wandelroutes gekocht en volgde deze braaf, anders zou ik geheid
verdwalen”, lacht Baars. Tegenwoordig kent ze het bos
op haar duimpje en ze maakt
er echt een sport van om
nieuwe routes uit te stippelen. Het duo legt hele afstanden af en Baars is behoorlijk
onder de indruk van de manier waarop de wandelroutes
in het stadsbos zijn georganiseerd. Alles kan: verschillende afstanden, wel of niet
langs speeltuinen en zwemmogelijkheden. „Ik had het
nooit van mezelf verwacht,
maar voor mij is dit ultiem
ontspannen. En een fijne bijkomstigheid is dat je bezig
bent met je gezondheid!”

• Marianne Baars aan de wandel
met haar hond Zoom.
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Jaarboek
voor zzp’er
AMSTERDAM – Wat
hebben Aegon, ASML,
Evita Zorg, Eyeworks, de
gemeente
Amsterdam,
NS, PostNL, Interim, Spil
Games, KPN en Stedin
met elkaar gemeen? Zij
behoren tot de top honderd van beste opdrachtgevers voor de zzp’ers en
interim-professionals van
Nederland.
De bedrijven in de ranglijst, die gepubliceerd
staat in het maandag verschenen Zzp Jaarboek,
zijn samen goed voor
120.000 voltijdbanen op
projectbasis. Het jaarboek
met bijdragen van o.a. Jeroen Sakkers van Vicotr
Mundi geeft bovendien
handzame informatie voor
(startende) zelfstandigen
zonder personeel en freelancers over acquisitie,
het nieuwe werken, pensioenen en verzekeringen.

HP Summer Sale
Nu €75,- zomerkorting op de HP ProBook 450
Proﬁteer van 31 juli t/m 31 augustus 2014 van ﬂinke kortingen tijdens de HP Summer Sale bij aanschaf van
diverse HP producten. De korting op notebooks, desktops en workstations loopt op tot wel €100,- per product!
Alle deelnemende producten beschikken over een Intel® Core™ i5 processor of Intel® Core™ i7 processor.
Proﬁteer snel, want OP=OP!

Nu €75,zomerkorting

HP ProBook 450
Van €619,- Nu voor

€544,Bestelnr.: E9Y55EA

Ga naar de website van één van de partners en bekijk alle deelnemende actieproducten.
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