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INLEIDING
JE BENT GEK ALS JE GEEN ZZP’ER BENT

Waarom zou je nog ruziën met je baas over wanneer je op 

vakantie mag? Of verplicht op cursus moeten, alsmaar die 

vergaderingen bijwonen en duimen zitten draaien als er 

een tijdje niks te doen is? Waarom kun je op een werkdag 

niet even een half uurtje een hazenslaapje doen, koffiedrin-

ken met een goede vriend of vriendin en sportend genieten 

van het mooie weer? Hoe frustrerend is het dat iemand an-

ders zijn zakken vult met jouw goede werk? Dat jij wel het 

vuur uit je sloffen loopt en dat je collega die niks kan (en 

niks doet) net zoveel betaald krijgt? En dat die verdiende 

promotie er maar niet komt?

De gelukkige zelfstandige heeft al deze frustraties achter 

zich gelaten. Hetzelfde werk, op jouw voorwaarden, in jouw 

tijd en jij krijgt er ook nog eens het volle pond voor betaald. 

Wie wil dat nou niet? Natuurlijk kun je dan gaan klagen over 

het gebrek aan zekerheid, inkomsten, belastingen, pensioen, 

verzekeringen en die lastige overheid. Maar de meeste van 

die problemen zijn zo op te lossen, een beetje onzekerheid is 

ook wel spannend en verder loopt het allemaal wel los.
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Een goede zzp’er is optimistisch, ondernemend en avon-

tuurlijk ingesteld. Wat is er leuker dan een dikke factuur 

schrijven? Successen vieren we, tegenslagen lossen we op. 

Daar zijn we immers zelfstandig voor. Uurtje factuurtje wil 

de leuke kanten van het leven als zzp’er belichten. Natuur-

lijk komen ook enkele zorgen aan bod, zolang daar maar 

over gelachen kan worden.

Verwacht geen droge tips over klantcontact, netwerk en 

belastingaangifte. In plaats daarvan lees je hoe belangrijk de 

kat is voor een zelfstandige, hoe je met een aapje sneller je 

geld krijgt, hoe Jezus dat deed met zijn netwerk en wat jouw 

kwartaaladministratie te maken heeft met Fred Teeven.

Zelfstandigen uit verschillende sectoren vertellen over 

hun beroep. Beroemd of niet beroemd, veel of weinig in-

komsten – iedereen komt dezelfde dingen tegen. Let wel: de 

volgorde van de geïnterviewden in het boek is willekeurig, 

ze matchen dus niet met de beschreven types.

En dan is er ook nog het verhaal van Annechien, een ploe-

terende zelfstandige bij wie het allemaal niet wil vlotten, 

precies zoals haar moeder al had voorspeld.

Hopelijk weet je het na het lezen van Uurtje factuurtje 

zeker: je bent gek als je geen zzp’er bent. En was je al zelf-

standig, dan ben je blij dat je ooit die stap hebt gezet.
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DE GARFIELD-ZZP’ER

Zelfstandige die eten en slapen als voornaamste levensdoel 

heeft. En dat gaat nu eenmaal handiger vanuit huis dan op 

kantoor. Zoekt vooral opdrachten die weinig moeite kosten 

en veel betalen. De Garfield-zzp’er schuilt in ons allen. De 

een probeert hem te beteugelen, de ander doet niets liever 

dan hem tot bloei laten komen.
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Waarom iedere goede zelf-
standige een kat moet hebben

Iemand vroeg me laatst welk dier je als zelfstandige in huis 

moet nemen. Dat is vragen naar de bekende weg. Een zelf-

standige heeft natuurlijk geen hond. Dan kun je net zo goed 

gelijk een werkloosheidsuitkering aanvragen.

Net op het moment dat je het productiefst bent, in de 

ochtend dus, willen die hijgbeesten heel lang wandelen. Of 

overenthousiast duizend rondjes rennen op de uitlaatplek 

waar ze drie keer per dag komen. In het ergste geval word je 

daar opgehouden door hondenbezitters die het medische 

dossier van hun reumatische schnauzer met je gaan door-

nemen.

Sowieso is alles verloren als je met een drol in een zakje 

over straat moet lopen. Daarop kan enkel een dag vol onze-

kerheid en zelfhaat volgen. Ik heb niet eens een hond en ze 

leiden me al af. Alleen omdat ik met eentje bevriend ben op 

Facebook die me de hele tijd zit te taggen. Ook zo’n typisch 

hondentrekje, dat taggen.

Een hond kun je het best vergelijken met een ambitieu-

ze en overenthousiaste stagiair die vrolijk op zoek gaat 
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naar de gevraagde linkshandige schroevendraaier.

En als we toch gaan vergelijken. Een hamster is als de col-

lega die het tot zijn 65e in het bedrijf wil uitzingen: hij eet, 

poept en slaapt, en loopt nergens heen in zijn looprad. Ko-

nijnen zijn als ambtenaren: niemand weet waar ze voor die-

nen en als je even niet oplet zijn ze met tien keer zoveel. Vis-

sen zijn die jongens in een start-up: leuke kleurtjes, een 

mond die de hele dag open- en dichtgaat – en uiteindelijk 

mag iemand anders de boel weer schoonmaken.

Maar we dwalen af. Er is maar één dier dat wel bij de zelf-

standige past, de zelfstandigste onder de dieren: de kat. Een 

zelfstandige met personeel, maar het enige wat hij met dat 

personeel doet, is het in verwarring brengen. Ik mag dat 

wel.

Een kat is een lichtend voorbeeld voor de zelfstandige. 

Met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk eten bin-

nenhalen. Als jij ’s ochtends een emmer koffie nodig hebt 

om op gang te komen, draait die kat zich in het zonnetje op 

zijn rug. De boodschap is duidelijk: je moet harder werken, 

jongen, als je het zo goed wilt hebben als ik.

Een kat kan je leren onderhandelen. Net als hij je zover 

heeft dat je hem nog wat extra aandacht of voer wilt geven, 

keert-ie zich om en gaat hij rustig in de tuin van de buren 

poepen, daarna begraaft hij aandachtig een kiezelsteen vlak 

naast de gelegde drol en vervolgens gaat hij quasifilosofisch 

naar een boom zitten staren. Denk daar maar eens aan als 

een opdrachtgever je een te lage vergoeding biedt en jij de 

neiging hebt om kwispelend ja te zeggen.

In ieder managementboek staat hoe belangrijk het is om 

als creatieveling af en toe uit het raam te staren. Een kat 

weet dat; een hond daarentegen kan alleen maar kijken als 

een Engelse toerist in een coffeeshop op de Wallen.
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En het belangrijkste argument: een hond moet belasting 

betalen, een kat niet.

De beste les die ik als zelfstandige van mijn kat leerde, 

was om altijd optimistisch te zijn. Zag mijn kat bij de voor-

deur dat het regende, dan probeerde hij gewoon de achter-

deur: misschien was het daar wel droog.
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Sylvia Witteman
COLUMNIST

‘Koffiebonnetjes bewaren vind ik zo armoedig.’

Heb je ooit een vaste baan gehad?
‘Nee, nooit. Het lijkt me ook vreselijk op een kantoor. Heel 

storend, al die mensen om je heen. Ik krijg thuis al weinig 

gedaan als er iemand rondloopt.’

Mis je de aanspraak niet?
‘Daar heb ik Twitter voor. Dat is een soort koffieautomaat op 

internet. En lekker vrijblijvend: als ik er genoeg van heb, zet 

ik het uit.’

Heb je ooit overwogen om ergens een kantoorruimte te 
huren?
‘Dat is nooit echt nodig geweest. Ik kan prima thuis werken. 

Ik doe ook heel veel dingen door elkaar. Boodschappen bij-

voorbeeld, dan ga ik weer even achter het fornuis staan en 

daarna schrijf ik wat.’


