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Voorwoord van de voorzitter
door Johan de Putter

Thuiswerken
Omdat de 2e golf nog groter kan gaan worden dan
de 1e, ben ik nu echt gaan thuiswerken. Dat leidt
tot de nodige veranderingen en aanpassingen. Al
mijn (teken)spullen van kantoor opgehaald en op
zolder gezet. Nu, net als vroeger, een lunchwandelingetje met een boterham. Dat is
belangrijk voor je geest om scherp te blijven.
Verder blijft alles min of meer het hetzelfde voor
mij.
Een luxepositie realiseer ik me. Veel ondernemers
hakken de komende weken de knoop door om
personeel te ontslaan of faillissement aan te
vragen. Ik ben ook benieuwd hoe het met jullie
gaat. Buitenlandse reizen gaan niet meer door,
acquisitie wordt lastiger, er zijn geen congressen
en symposia meer. Wat wel groeit zijn webinars,
video’s of podcasts. Aan de webinar Beken en
Erfgoed heb ik mogen meewerken. Mooi om te
doen! Met een technicus, een zoombeheerder en
een draaiboek. (zie foto)

tekening: Johan de Putter

Ook voor de vereniging is het waardevol om jouw
werk te zien. Dus pak die camera en laat een kort
filmpje maken van je werk of wat je drijft! Dan
zetten wij dat op de Waterforce website net als bij
Govert Geldof.
Laat ons ook weten hoe het met je gaat. Heb je
behoefte om gewoon met iemand te babbelen,
laat het ons weten. Dan kunnen we je aan elkaar
koppelen.
Voor de vereniging hebben we een opvolger voor
Matty in de rol van secretaris gevonden. Dat
maken we op de ALV bekend. Hopelijk zien we
elkaar weer tijdens de ALV.
Beweeg zoveel als mogelijk en blijf gezond!
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Het bestuur van WaterForce

Johan de Putter (voorzitter) Matty Nierop (secretaris)

Hein Bouwmeester (penningmeester) Peter Paul Verbrugge

Frank van Dien

interview WaterForcer
door Frank van Dien

Rob Ruijtenberg
geïnterviewd
Dag Rob, aan jou de eer om als zesde
geïnterviewd te worden in deze serie vragen &
antwoorden voor onze WaterForce nieuwsbrief.
Met deze interviews willen we een beeld geven
wat de leden van onze vereniging bezighoudt,
wat ze boeit in hun werk, hun privé, hun hobby's.

Het
biedt
vast
1964: geboren in Waspik
mogelijkheden tot
(NBr)
samenwerkingsver1984-1990: WUR, Tropibanden, omdat we
sche cultuurtechniek
niet zó maar achter
1990 Eurocosult
alle facetten van alle
1991 -2001 prov. NrdBr
mensen komen, als
2001-2003: ZLTO
we elkaar hooguit
2003-2009: DLG
zien op de verga2009-heden Bureau Wel
deringen... Dus Rob,
2014: lid van
ik verwacht dat je
WaterForce
best wel druk bent
2010 -heden:
met je zelfstandig
vrijwilliger boekenondernemerschap beurs Sint Vincentius
maar juist daarom
zijn we benieuwd
naar je.
Vertel eens eerst:
wat bracht jou in de
waterwereld?
Als klein kind was ik
vaak bezig met water
en zand. Ik bouwde
dammetjes en leidde
stroompjes en speelde met water. Kon lang kijken
naar water en ben er van het begin af aan door
gefascineerd. Niets mooier dan water. Het was
voor mij duidelijk dat ik iets met water en zand
(bodem) wilde doen. En ik zou dat dan ook het
liefst in de vorm van ontwikkelingswerk doen.
Alhoewel: ik heb ook een tijd gehad dat ik iets met
geld wilde. Mijn vader was middenstander en daar
ging veel geld in om, er kwam veel binnen en er
ging veel uit. Vond ik ook heel mooi om te zien
hoe dat met al dat geld ging.
En wat maakte dat je er bleef plakken?
Nou, bleef plakken... Ik heb in mijn studie
Tropische Cultuurtechniek veel water- en
bodemvakken gedaan, maar ook sociologische
vakken. Hoe bepalend zijn culturen om iets voor
elkaar te krijgen en hoe krijg je mensen mee. Die
combinatie vond en vind ik erg boeiend. Tot 2001
ben ik in het werk bezig geweest met water,
immer met veel passie. Soms wel te veel. In 2001
heb ik een uitstapje gemaakt dat tot 2009 duurde.
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Ik heb aan plattelandsontwikkeling gedaan en aan
landinrichting en grondzaken bij DLG. Maar na 8
jaar kwam ik tot de conclusie dat ik het
waterdomein erg miste en dat daar mijn passie
ligt. Dus niet plakken maar terug naar het
waterdomein.
Wat is hetgeen waar je het meest trots op bent,
iets dat jij specifiek voor elkaar gekregen hebt, in
één van de werkgebieden waar jij actief in bent?
Dat is een moeilijke vraag... dat komt omdat ik er
eigenlijk meerdere heb. En die wisselen met de
stemming. Nu zou ik zeggen dat ik in de jaren 90
de idee had voor een project had om alle boeren
een eigen stuw en grondwaterstandsbuis te geven
zodat ze zelf aan waterconservering konden doen.
Dit is in zuid (Noord Brabant, Limburg en
Vlaanderen) uitgegroeid tot een erg groot en
succesvol project dat werkte aan de bestrijding
van droogte. Er zijn 1000-en maatregelen
genomen. Iets wat nu weer actueel is of eigenlijk
beter: nog steeds actueel, alleen staat het nu
weer op de agenda. Overigens was het mooiste
aan het project dat we dat samen met anderen
hebben gedaan.
Wat is het spannendste dat je ooit gedaan hebt,
in je leven (en dat je met ons wil delen ;-)?
Ik heb een tijdje in militaire dienst gezeten, wat ik
enorm deprimerend vond. Ik heb moeite gedaan
om er uit te komen door diverse wegen te
bewandelen. De laatste was dat ik de minister van
defensie heb opgebeld. Toen kon dat nog gewoon.
Telefoonnummer stond in het telefoonboek.
Achteraf gezien is dat het spannendste wat ik heb
gedaan. Op dat moment zelf vond ik dat overigens
niet zo.
Maar ook voor mezelf beginnen in 2009 was ook
erg spannend. Zeker ook omdat toen de
economische dip er aan kwam. Ik had echter wel
het geluk dat ik bij de STOWA kon beginnen aan
een klus. Niet wetende dat ik daar 11 jaar later
nog steeds voor zou werken.
En heb je ook iets speciaals dat je nog graag zou
doen (of gedaan zou willen hebben), qua
uitdaging?

Waar heeft de wereld het meest behoefte aan,
op dit moment?
Afgezien van wereldvrede en een paar andere
wereldleiders is dat m.i. toch een circulaire
economie. Al heb ik daar een hard hoofd in.
Voorafgaand is dat: zuiniger omgaan met alles
wat we hebben en minder gebruiken. Maar dat
roepen we met z’n allen al lang - en het wordt
als maar meer en meer.
En op het gebied van water?
Dat de mens inziet dat water een heel
belangrijke grondstof is en dat men daar dus
doordacht en zuinig mee om moet gaan. En
m.i. ziet de mens dat niet in en is er dus
heldere wet- en regelgeving nodig die dit
regelt/kadert.
Ik heb hoogtevrees maar parasailing lijkt me heel
erg leuk en spannend. Al weet ik niet of als het
zover is of ik het daadwerkelijk zou durven.
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Er zijn heel veel dingen die leuk vind. Maar de
terugkerende dingen zijn wijn drinken,
eten(koken), muziek luisteren, mountainbiken en
lezen. En dat betreft boeken in het algemeen en
sprookjesboeken in het bijzonder, die ik verzamel.
Eigenlijk zijn dat allemaal kleine en alledaagse
dingen...
En zijn er dingen die je best zou willen doen maar
waar je maar niet aan toe lijkt te komen?
Altijd als ik ‘het’ zat ben dan denk ik: ik zou een
boekwinkel willen hebben. Wie weet...
Waarmee zouden we onze vereniging nog beter,
doeltreffender kunnen maken?
Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik zie en hoor dat
veel mensen wat willen en dan lijkt het of ze
teleurgesteld zijn dat daar niet veel animo voor is
van anderen, om daar in mee te organiseren. Ik
denk dat het de kunst is om dat te accepteren en
dat vWF een vereniging is die mensen verbindt maar
niet direct bindt aan allerlei verplichtingen.
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Zijn er gebieden op het vlak van waterbeheer waar
nog beslist meer onderzocht en ontdekt moet
worden?
Oh, er wordt zo ontzettend veel onderzocht. Vier
punten zie ik wel steeds terugkomen - of juist niet:
• veel energie wordt gestoken in kennis
ontwikkelen, maar de link met de praktijk blijkt
vaak heel lastig te leggen. Hoe je dat doet vraagt
extra inzet en ook iets anders dan wat we nu
veelal doen.
• het koppelen van Economie (geld) en
wateronderzoek/kennis: We hebben het nu al
heel snel over uitrollen van maatregelen die
goed zouden zijn voor jan en alleman maar heel
veel van die maatregelen zijn helemaal niet
economisch haalbaar en we doen heel vaak van
wel. Overigens zeggen we nu dat droogte een
waterprobleem is maar misschien is het wel
enkel een economisch probleem.
• inzet van wet- en regelgeving. Hoe kunnen we
daar meer mee bereiken? Voor mij staat als een
paal boven water dat er veel meer heldere
eenvoudige wet- en regelgeving moet komen.
Laten we voorbij het vrijwillige gaan.
• Leren van wat we vroeger al wisten.
En vertel eens: zijn er mensen (in het heden of
verleden) die jou 'ernstig geïnspireerd' hebben?
Mijn eerste leidinggevende bij de provincie NBr. Ik
heb wel eens tegen hem gezegd: ‘je krijgt het voor
elkaar om me helemaal uit te knijpen en ik vind het
nog leuk ook'. Hij maakte het werk leuk, belangrijk,
maar relativeerde ook. Gaf complimenten en
commentaar wanneer dingen beter/anders konden.
Daarnaast vind ik mijn eigen kinderen heel
inspirerend. Ik wil graag een mooie wereld voor hen
achterlaten (al is het maar de vraag wat zij mooi
vinden �)
En qua actualiteit, heeft Corona invloed gehad op
je werk? Of zijn er andere dingen waar je je nu
ineens meebezig moet houden?
Corona heeft wel invloed op de manier van werken.
Veel digitaal. Dat is eigenlijk op sommige momenten
heel prettig. Ik sta later op en ben eerder op m’n
werk. Ik ga later naar huis en ben eerder thuis. Maar

zeker na de vakantie vond ik het weer erg lastig om
weer in die camera te moeten kijken met elkaar via
een scherm te praten. Gelukkig ben ik weer een
paar keer op een plek met mensen geweest/klein
groepje.
Wat ik wel lastig vind is dat er bijeenkomsten zijn,
ook bijv een ledenvergadering vWF. Daar komen
dan veel mensen. Dat ga ik niet opzoeken nu.
Zijn er vragen waarvan je vindt dat die heel gepast
zouden zijn in een interview als dit, maar die ik nog
niet verzonnen heb?
Je zou kunnen vragen hoe lang ik nog denk door te
gaan. Het antwoord is dat ik dat doe zolang als dat ik
het leuk vind en er financiële noodzaak is. Een
andere vraag zou kunnen zijn of ik nog wel eens
terug zou willen in loondienst. Dat antwoord luidt:
Als zelfstandige heb ik het prima naar m’n zin maar
ik hoef het niet persé te zijn. Ik sta open voor alles
wat op mijn pad komt. Dat geldt zowel voor type
opdrachten als weer in loondienstverband.
En de laatste vraag: Wie wil jij de volgende keer
geïnterviewd hebben?
Meinke Schouten, omdat ik haar niet ken en
benieuwd ben naar wat zij doet met meinwater.

Een verplichte Arbeids
Ongeschiktheids Verzekering
Een vast item in de nieuwsbrief....
Een tijdje geleden was het dan zover. Er zou een
verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering
komen voor zzp’ers. Oké, het duurde dan
misschien nog wel even, maar op deze manier
wilde de regering regelen dat elke zelfstandige
zich voortaan gaat verzekeren tegen eventuele
arbeidsongeschiktheid. Toch lijkt het er inmiddels
op dat de verplichte AOV in Europa alsnog zal
gaan sneuvelen. De voorspelling is dat de
Europese rechter er een streep doorheen zal gaan
zetten. Toch leggen we je in dit artikel de
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oorspronkelijke plannen graag uit, ook al zal het
op deze manier waarschijnlijk geen doorgang gaan
vinden.
Op dit moment ziet de overheid het fikse
percentage zzp’ers dat geen verzekering heeft als
een
groot
probleem.
Mochten
zij
arbeidsongeschikt raken, dan lopen zij veel risico
om in de financiële problemen te komen. Zij
kunnen geen aanspraak maken op WW en ook de
bijstand is niet altijd zomaar inzetbaar voor deze
groep. Het gevolg: ze hebben geen inkomen meer
waardoor de moeilijkheden zich snel zullen
opstapelen.
Ondernemersorganisaties hebben heel lang kritiek
gehad op de verplichte zzp AOV. En bij sommigen
leeft die kritiek nog altijd. Maar gelukkig zijn er in
de afgelopen tijd goede afspraken gemaakt. In die
afspraken werd geprobeerd om zo veel mogelijk
rekening te houden met wat zelfstandigen het
liefste zelf zouden willen.
De maandelijkse kosten voor een verplichte AOV
voor zzp’ers gaan waarschijnlijk €120 tot €220
bedragen. Hoe hoog de premies precies gaat zijn,
hangt wel van diverse zaken af. Zoals bijvoorbeeld
het eigen risico dat een zelfstandige bereid is te
lopen. Met deze AOV kan een zzp’er zich voor een
uitkering verzekeren die per maand maximaal
€1.650 bedraagt. Zo zullen zijn of haar inkomsten
niet helemaal opdrogen bij ziekte of een ongeval.
De premie van de AOV is daarbij fiscaal aftrekbaar.
Dat zorgt ervoor dat een zelfstandige netto een
minder hoog maandbedrag hoeft te betalen. De
hoogte van de te betalen premie is afhankelijk van
hun inkomen. Ben je een zelfstandige met hogere
inkomsten, dan draag je ook meer bij. Op die
manier dragen de sterkere schouders de zwaarste
lasten. Zo komt er een collectieve verzekering die
beschikbaar is voor alle zzp’ers. Vergelijkbaar met
datgene wat er al is voor mensen die in loondienst
werken. Die betalen ook allemaal mee.

De ene zelfstandige is natuurlijk de andere niet.
Sommigen beschikken momenteel al over een
arbeidsongeschiktheidsverzekering of hebben zelf
al iets geregeld. Er zijn er ook genoeg die
voldoende spaargeld hebben of er altijd voor
zorgen dat er voldoende geld in hun onderneming
blijft zitten. Voor dit soort zzp’ers gaat er een
vrijwillig eigen risico komen. Daarmee kun je
besluiten om langer je eigen boontjes te doppen,
waarbij je nog geen gebruik maakt van de AOuitkering. De premie die je betaalt is dan lager,
maar je hebt dan ook niet meteen recht op de
uitkering op het moment dat je te maken krijgt
met arbeidsongeschiktheid.
Er geldt standaard een eigen risico van een jaar
waarbij je als zzp’er dus nog geen gebruik van de
uitkering kunt maken. Je kunt ook besluiten om
een hogere premie te betalen waardoor de
uitkering al na zes maanden ingaat. Of juist een
hoger eigen risico kiezen waardoor je twee jaar
voor een eigen inkomen dient te zorgen.
Daarnaast kan je een aanvullende verzekering
afsluiten bij een externe verzekeraar, als je
bijvoorbeeld een hoger inkomen wilt ontvangen
bij arbeidsongeschiktheid.
Het jaarlijkse maximuminkomen dat door de
verplichte AOV gedekt wordt, bedraagt €30.000
op jaarbasis. In geval van arbeidsongeschiktheid
betaalt de verzekering daar zeventig procent van
uit (wat neerkomt op €1.650 bruto in de maand).
Voor de meeste zzp’ers is dit voldoende om van te
leven, al zal dat voor veel zelfstandigen ook niet
gelden. Kiezen voor een aanvullende verzekering
is dan een verstandige optie.
Het belangrijkste doel was ooit om in elk geval een
betaalbare
arbeidsongeschiktheidsverzekering
voor zelfstandigen te creëren. Eentje waarbij de
premie maximaal enkele honderden euro’s per
maand zou bedragen. Maar inmiddels heeft ZZP
Nederland al gemeld dat zij bedragen van tot €220
5
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per maand echt niet ‘betaalbaar’ vinden. Zij zien
liever bedragen van maximaal €100 in de maand.
Dat bedrag moet elke zelfstandige kunnen
betalen. Met daarbij zelfs nog de mogelijkheid om
dit te verlagen naar €50 (voor lagere
inkomensgroepen en voor diegenen die liever een
hoger eigen risico accepteren).
Ook andere zzp-organisaties hadden veel aan te
merken op de plannen. Zo is de Werkvereniging
niet content met de gecommuniceerde plannen.
Ondanks dat ze zelf input gaven aan de partij die
met de plannen bezig was, zijn ze echt niet
tevreden met wat eruit gekomen is. Zij vinden dat
er ‘helemaal niet geluisterd’ is naar hun inbreng.
Wat de verplichte zzp AOV nu precies gaat
worden, is nog steeds niet volledig duidelijk. Als
we meer informatie hebben, brengen we je
hiervan direct op de hoogte. Daarbij volgen we
natuurlijk ook de Europese ontwikkelingen op de
voet. Zoals of de wetgeving in Europa zo’n
verplichte AOV daadwerkelijk kan verbieden en of
de huidige corona-ontwikkelingen nog van invloed
zijn op de voortgang van de plannen.
(bron: https://www.aovonlinevergelijken.nl/deverplichte-zzp-aov-gaat-die-nou-wel-door-of-niet/
een commerciële bron dus, maart ik vond het een
goed verhaal om te delen [FvD])

zelfstandigenorganisaties ZZP Neder-land,
Solopartners, Zelfstandigen Bouw en ONL. VZN wil
op representatieve wijze zelfstandige
ondernemers in alle beroepssectoren vertegenwoordigen in het debat over het arbeidsmarktbeleid. VZN streeft daarbij naar verbetering
van de positie van zelfstandigen met een eigen
positie in een moderne inclusieve arbeidsmarkt.
ZZP Nederland heeft het initiatief genomen om
VZN op te zetten om een eigen positie te hebben
voor de zelfstandige ondernemer, gelijkwaardig
aan de positie werkgevers en werknemers, zodat
we beter op kunnen komen voor de rechten van
de ondernemer. Wij zijn blij dat VZN nu onder
leiding van Cristel van de Ven, daadwerkelijk van
start kan. Speerpunten van VZN zijn:
• Perspectief

voor alle werkenden door
aanpassing bestaande stelsel
• Rechtszekerheid voor zelfstandige ondernemers door wettelijke vastlegging
• Basisvoorzieningen voor collectieve afdekking
van inkomensrisico’s
• Vereenvoudiging van belastingregels voor
ondernemers
ZZP nl wenst, met de samenwerking binnen VZN
de belangen van zelfstandigen beter te kunnen
behartigen.
(Bron: Frank Alfrink, Directeur ZZP Nederland)

Agenda 2020

ZZP nederland meldt de oprichting van VZN
In de Telegraaf van
vrijdag 11 september
staat een bericht over
de Vereniging
Zelfstandigen Nederland (VZN). Twee weken
geleden kwam reeds naar buiten dat VZN werd
opgericht, nu is ook bekend wie de voorzitter
wordt: Cristel van de Ven. VZN is het
samenwerkingsverband van de landelijke

Uitleg tijdens onze najaarsmeeting

(foto: Frank van Dien)

De data van bijeenkomsten en trainingen vind je
op de website (www.waterforce.nl). Zodra er iets
nieuws bij komt mailen we jullie dit als
Nieuwsflits.
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Vergaderplanning 2020:
o 11 november
o 24 november
o 11 december

BV*)
ALV
BV

digitaal

Thema voor de ALV: Hydrologie van de Drentse Aa
(Erik Querner)

*) De BVs houden we natuurlijk geheim en besloten :-),
maar als je ideeën hebt, of suggesties... dan weet je
wanneer wij daar iets mee kunnen!

Groepsfoto (foto: Johan de Putter)

7

