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Op 22 april gaf ONL-voorman Hans Biesheuvel via HeadFirst een Webinar over de politieke 
ontwikkelingen tijdens de coronacrisis en de betekenis hiervan voor Zelfstandig Professionals. De 
Webinar ‘Als ZP’er in de coronacrisis’ werd ruim bijgewoond door allerlei ZP’ers met verschillende 
achtergronden. In de 45 minuten durende Webinar gaf Biesheuvel antwoord op vragen en 
reageerde hij op interactieve stellingen.  

Hans Biesheuvel begon de Webinar met een reactie op de persconferentie van de avond ervoor. Het 
is teleurstellend dat de maatregelen niet versoepeld worden. Talloze popelende ondernemers die 
niet kunnen wachten om weer aan de slag te gaan kregen te horen dat zij langer moeten wachten. 
ONL was samen met ondernemers aan het toewerken naar een goede exit-strategie. De boodschap 
dat de maatregelen langer zullen duren kwam dan ook als dreun voor alle ondernemers in 
Nederland.  

De realiteit die nu langzaam indaalt is dat ondernemers het nog een tijd moeten uitzingen. ONL zal 
zich daarom met dezelfde passie als voorgaande weken inzetten om zoveel mogelijk regelingen voor 
ondernemers te realiseren. Biesheuvel verwijst naar de TOGS, dat dankzij intensief lobbywerk van 
ONL verder is uitgebreid met een nieuwe lijst SBI-codes. De komende tijd zal ONL zich ook verder 
gaan inzetten voor de horeca en de evenementenbranche. Deze hebben echt specifieke regelingen 
nodig om de coronacrisis door te komen. 

Biesheuvel vertelt dat ONL hierom uitvoerig contact blijft houden met bewindspersonen. Dit kan ONL 
niet zonder de input van ondernemers. Het is daarom van belang dat ondernemers, ondanks de 
voortdurende lockdown, hun ideeën blijven opsturen. De ondernemende ideeën zullen samenkomen 
in het ONL kickstartplan, dat gepresenteerd zal worden aan premier Rutte.  

Na deze inleiding reageerde Biesheuvel op de stellingen en vragen van kijkers. Hierbij kwam het 
volgende aan bod: 

Stelling 1: In welke mate ondervind jij hinder door de coronacrisis in relatie tot jouw opdracht(en)? 

Zelfstandig Professionals konden bij deze stelling kiezen uit de volgende opties: 

• Ik heb een opdracht en werk nog steeds zoveel uren als voor de coronacrisis 
• Ik heb een opdracht, maar heb met mijn opdrachtgever tijdelijk afwijkende afspraken 

gemaakt ( minder uren, langer tarief o.i.d.) 
• Mijn opdracht is (eerder) beëindigd door toedoen van de crisis 
• Ik had geen opdracht en heb deze ook nog niet gevonden tijdens de coronacrisis 
• Anders 

Hieruit kwam het volgende resultaat: 



 

 

Biesheuvel herkent het beeld wat deze diagram schetst. Ze komen vrijwel overeen met de resultaten 
uit de ONL Ondernemersapp. Biesheuvel is bang dat het percentage ondernemers dat opdrachten 
verliest door de coronacrisis de komende weken zal toenemen. Het is daarom van belang dat er 
wordt ingezet op nieuwe steunmaatregelen, met in het specifiek de liquiditeitssteun. 

De oproep tot liquiditeitssteun komt ook terug in het recent gelanceerde 10 punten plan van ONL om 
ondernemers door de coronacrisis te helpen. Dit plan is samen met andere ideeën onder de 
aandacht gebracht van de betrokken ministers en alle Kamerfracties. 

 

Stelling 2: maak jij gebruik van overheidssteun voor zelfstandig ondernemers (TOZO, TOGS) of 
verwacht je hier voor 1 juni gebruik van te maken? 

Zelfstandig Professionals konden bij deze stelling kiezen uit de volgende opties: 

• Ja, ik maak er nu gebruik van 
• Ja, ik verwacht er gebruik van te maken voor 1 juni: 
• Nee, ik ga/kan er geen gebruik van maken 
• Geen mening 

Hieruit kwam het volgende resultaat: 

 



 

Biesheuvel herkent zichzelf in dit resultaat. Als ondernemer zijnde maakt hij liever ook geen gebruik 
van het noodpakket. Hij begrijpt dan ook goed dat de grootste groep geen gebruik maakt van de 
regelingen. Dit zit volgens Biesheuvel in de ondernemersgeest: ‘ondernemers lossen dingen zelf op.’ 
Toch is het belang van de regelingen groot en dienen deze beschikbaar te zijn voor zoveel mogelijk 
ondernemers. ONL zal zich daar voor blijven inzetten. 

 

Stelling 3: Verwacht jij meer steun vanuit de overheid tijdens deze coronacrisis? 

Zelfstandig Professionals konden bij deze stelling kiezen uit de volgende opties: 

• Nee, ik heb geen steun nodig 
• Ja, ik verwacht meer steun 

Hieruit kwam het volgende resultaat:  

 

Deze stelling was duidelijk 50/50 verdeeld. Juist voor de groep die meer steun verwacht en nodig 
heeft is het van belang dat de regelingen worden uitgebreid. Voor de horeca en de 
evenementenbranche zijn specifieke maatregelen nodig om te voorkomen dat zij omvallen. 

Vragenronde: 

Vraag: Zijn er binnen de overheid ook gedachten om projecten naar voren te halen in de planning, om 
op deze wijze meer opdrachten in de markt te kunnen zetten en daarmee ondernemers en zzp’ers te 
steunen? 

Biesheuvel: In het kickstartplan zijn we bezig met overheidsprojecten waar Zelfstandig Professionals 
in kunnen duiken. Hier heb ik ook met staatssecretaris Keijzer over gesproken. Denk bijvoorbeeld aan 
de digitalisering van het mkb of de energietransitie. Investeer in professionals met kennis die hierin 
aan de slag kunnen. Zorg voor omscholing of bijscholing zodat we snel aan de slag kunnen op plekken 
waar het hard nodig is. 

Vraag: Waarom kijken we niet naar wat Zweden doet om de economie omhoog te houden? Natuurlijk 
is gezondheidszorg belangrijk maar zonder werk zijn we ook nergens 



 

Biesheuvel: Uitspraken doen over andere landen is lastig. De realiteit is echter wel dat de 
Nederlandse economie harde klappen krijgt door de lockdown. Hoe sneller we naar het nieuwe 
normaal kunnen des te beter, hiervoor kunnen we voorbeeld nemen aan andere landen. Het 
steunpakket, dat op maat is gemaakt voor de Nederlandse mkb’ers, is hierin wel het belangrijkste. 

Vraag: Kunnen wetten zoals de wet DBA en de WAB niet tijdelijk worden opgeschort? 

Biesheuvel: De transitievergoeding van de WAB zit echt in de weg. Dit kan een sluipmoordenaar zijn 
voor veel bedrijven. In ons tien punten plan bepleiten wij ook voor versoepeling van die regels. Het 
alternatieve scenario is faillissement  en daar zit niemand op te wachten. 

Betreffende de DBA ben ik in gesprek met staatssecretaris Vijlbrief om in ieder geval de handhaving 
hiervan op te schorten. Hier verwacht ik binnen een aantal dagen helderheid over. 

Vraag: Zijn we niet allemaal met korte termijn bezig? Hoe zit het met de toekomst? 

Biesheuvel: Die vraag snap ik. We hadden eigenlijk een stappenplan gemaakt om de weg naar de 
toekomst veilig stellen. De persconferentie heeft roet in het eten gegooid maar ik ga alsnog het ONL 
kickstartplan aanbieden aan premier Rutte. Hierna gaan wij verder bouwen aan een goede 
langetermijnstrategie voor het mkb. 

Stelling 4: Hoe starten we de Nederlandse economie weer op? Welke rol speelt de Zelfstandig 
Professional hierin? 

Het is nu balanceren tussen overleven en denken aan de toekomst. Het eerste punt van aandacht is 
zorgen dat er juiste steunmaatregelen zijn voor de ondernemers. Hierna moet er een plan 
beschikbaar zijn waar we mee aan de slag kunnen zodra de coronacrisis voorbij is. Het is van belang 
dat de overheid investeert in kennis zodat professionals de kans krijgen om bijgeschoold om 
omgeschoold te worden. Zo kunnen zij een cruciale rol gaan spelen in de nieuwe economie. De 
digitalisering en de energietransitie bieden ons kansen die we moeten aangrijpen. 

Om dit bereiken zullen we moeten samenwerken. Lever je ideeën en plannen aan bij ONL zodat de 
ondernemers gehoord worden en we allemaal zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. 

 


