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EEN VERDRIEDUBBELDEomzet van
60 miljoen euro, 110 werknemers en
snelle groei in het verschiet; Esther
Raats-Coster (40) had in 2008 een
bedrijf om jaloers op te zijn. De manier waarop ze Bandrigde, leverancier van snoeren, stekkers en andere
elektronica-accessoires runde leverde
haar in 2006 niet voor niets de titel
Zakenvrouw van het Jaar op. En toch
verkocht ze haar bedrijf.
In haar nieuwe carrière is ze zelfstandig ondernemer zonder personeel.
Een status die ze met verve uitdraagt
als voorzitter van PZO, het Platform
Zelfstandige Ondernemers. 'We zijn
er niet om zzp'ers te pamperen. We
willen ondernemers die hun brood
verdienen door een product of dienst
op de markt te brengen steunen:
Sinds 1 april zit Raats zelfs namens de
zzp'ers in de SER. In die adviesraad
was tot dan toe het bedrijfsleven
alleen vertegenwoOrdigd door werkgevers en werknemers. 'De zzp'ers,
het zijn er inmiddels 650.000, vormen
een belangrijke groep waar ze niet
meer omheen kunnen. Het is een
soort derde pijler geworden: stelt
Raats-Coster vast. Dat erkennen de
werkgevers na een jarenlange lobby

uiteindelijk. De SER-zetel 'kreeg' de
zakenvrouw van VNO-NCW en MKBNederland. De vakbonden konden
niet achterblijven. FNV vaardigde ook
een zzp'er af.
Wat levert zo'n SER-zetel op voor
de zelfstandigen? 'Het is natuurlijk
niet zo dat we hop, alles even gaan
bepalen. Het is wel belangrijk dat
er vernieuwing ontstaat in de denkbeelden van beleidsbepalers. De
norm is nog steeds de verhouding
werkgever-werknemer. Daar wordt
het beleid op bepaald en vaak vallen
zzp'ers daarbij tussen wal en schip.
Daarom is het mijn taak de traditionele denkers in de raad telkens de
spiegel voor te houden: wat betekent
een advies of een regel voor de
zzp'er?'
Maar een wensenlijstje neemt u
toch wel mee? 'Als je een voorbeeld
wilt horen: de Aanbestedingswet .
Die zit bij de overheid zo dichtgetimmerd met eisen aan de omvang en
het track record van inschrijvers, dat
je als zelfstandige onmogelijk kunt
meedingen naar opdrachten. Terwijl
er genoeg netwerken van zzp'ers zijn

die flinke klussen aankunnen. Dat
moet veranderen.'
Erkenning alom voor de zzp'er. Toch
blijft het knagen: het zijn toch vaak
geen échte ondernemers" maar
mensen die zichzelf verhuren? 'Het
gràotsté vooroOrd~el dar~ bestaaC-=Maar ik kan niet ontkennen dat ik
er zelf als mkb'er ook zo tegenaan
keek. Tot ik me ging verdiepen in de
beweegredenen van zzp'ers. Toen
kwam ik erachter: hun drive is exact
dezelfde als de mijne als directeur
van een bedrijf. De vrijheid, de behoefte om aan niemand verantwoording af te hoeven leggen, het zorgen
dat je dienstverlening optimaal is.
In die zin zijn ze verdomd ondernemend. Ze kiezen er bewust voor geen
personeel aan te nemen:
Maar ze investeren weinig, ze zijn
'.
I
niet gericht op groei die het uurtjefactuurtje te boven gaat. 'Je reinste
onzin. Een goede zzp'er kijkt verder
dan zijn eerste opdracht en is daarom
voortdurend bezig met scholing en
investeren in zijn of haar kennis en
vaardigheden. Die doorontwikkeling
moet je vervolgens verkopen aan je
volgende opdrachtgever:
Volgens het CBS zijn er inmiddels
650.000 zzp'ers. Een deel zal bestaan uit ambitieuze ondernemers,
maar er zijn toch heel wat noodgedwongen zelfstandigen? 'De
groep die na ontslag als zelfstandige
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ESTHERRAATS-COSTER(1969)~erd in 2003 directeur van Bandridge Europe, leverancier van
elektronica-accessoires.Vanaf 20 4 was zij directeur-eigenaar, in 2006 werd zp uitgeroepen tot
Zakenvrouw van het jaar. Na de v .rkoop van haar bedrijf in 2008 werd ze onder meer actief als
voorzitter van Platform Zelfstandi!jl Ondernemers en als directeur van Stichtirlg Talent naar de
Top. In april nam ze zitting in de ~ociaal-Economische Raad (SER).
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onaantrekkelijk maken personeel
in dienst te nemen? 'Ik zie niet dat
zzp'ers per definitie goedkoper zouden zijn dan gewone werknemers,
integendeel. Het voordeel zit 'rn
in de flexibiliteit, de kennis en het
vakmanschap die van buiten worden
meegebracht. Opdrachtgevers hebben belang bij een goede flexibele
schil, zeker in de crisis. Bovendien
kopen ze professionaliteit in voor
speciale projecten, mensen die op
"de hoogte zijn van de laatste ont-
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doorgaat, is maximaal 10 procent.
Daarnaast is er met name in de zorg
en de logistiek soms sprake van min
of meer gedwongen zelfstandigheid, dat is een groep van nog eens

wikkelingen buiten het bedrijf van
hun opdrachtgever. Dat kan een
inspiratieslag teweeg brengen bij
de vaste werknemers. Ik ken grote
ondernemingen die bewust zzp'ers
toevoegen aan hun onderzoeks- en
ontwikkelingsafdeling, om hun innoI \Jati~Rradït te'vergFoten.'
Mediabedrijven lijken de laatste
tijd massaal werknemers in te ruilen
voor freelancers. Om kosten te besparen. 'Goed, ik ken ook de verhalen van mensen die in de media bijna
voor niets willen werken omdat dat
werk zo 'sexy' is. Daarnaast is de inkoopmacht bij sommige mediabedrijven zo groot, dat het belemmerend
werkt voor zzp'ers om bijvoorbeeld
een goed tarief te bedingen. Daar

4 procent. Vaak zijn ze wel degelijk
ondernemer, maar het zzp-schap was

maak ik me zorgen over. Dat is misschien de wet van vraag en aanbod:

niet direct hun eerste keus. Natuurlijk
hoor ik verhalen als: 'ik kreeg ontslag
dus toen moest ik wel.' Maar ik vind

er zijn meer journalisten dan er werk
is, dus gaat de prijs omlaag.
En wij zijn ook helemaal niet wars van

het veel boeiender om mensen te
horen vertellen dat ze op die manier

marktwerking, hoe je prijzen vaststelt
hoort bij ondernemerschap. Het

erachter zijn gekomen hoe geweldig

past dan ook niet om voor zzp'ers in

het ondernemerschap ze bevalt. De
zzp'er wil zijn eigen werktijden invullen, onafhankelijk zijn van opdrachtgever. Hij heeft geen behoefte aan
bescherming, maar wil van zijn vrijheid genieten. Het is een ommezwaai
die veel meer maatschappelijk en
cultureel is, dan economisch.'
Dankt de zzp'er dan niet ook zijn
bestaan aan de starre arbeidswetgeving en dure cao's, die het zo

bijvoorbeeld cao's minimumtariefafspraken te maken. Dat gaat om
meerdere redenen niet werken. Aan
de andere kant, er moet wel wat
gebeuren. Je zou kunnen zeggen dat
er een scheve markt is ontstaan, die
in het nadeel is van alle partijen.'
U bent zelf zelfstandig met hart en
ziel: u heeft er zelfs een goedlopend bedrijf voor verkocht. 'Ik vond
dat het tijd werd voor iets nieuws.

Ik werkte sinds 1997 voor de organisatie, die ik in 2003 volledig heb
overgenomen en enorm heb laten
groeien. Toen ik Bandridge verkocht,
was het in zestig landen actief en
was de omzet drie keer verdubbeld.
Op een gegeven moment stelde
ik mezelf de vraag: word ik er heel
gelukkig van ditzelfde trucje nog
drie keer te herhalen? Toen was het
antwoord nee. Los van feit dat het
een geweldig bedrijf was waar ik mijn
hele ziel en zaligheid in heb gelegd.
Ik mis het ook wel: het voortdurend
zorgen voor nieuwe producten,
kansen benutten. Maar ik merkte dat
ik voor mijn eigen ontwikkeling iets
totaal nieuws nodig had.'
Van het leiden van een ondm:neming naar het besturen van een
lobbyclub als PZO, dat lijkt nogal
een overgang. 'Ik heb bewust gekozen om iets totaal anders te gaan
doen: ik wilde me bekwamen in het
bestuurlijke. Als ondernemer heb je
een visie hoe je je bedrijf van a naar
b wilt brengen. Ik ben gaandeweg
wel mensen kwijtgeraakt, doordat ik
altijd voor de muziek uitliep. Nu leer
ik om processen in mensen meer tijd
te geven. Soms zijn de resultaten dan
juist beter'
Bent u nu voor altijd verloren voor
het bedrijfsleven? 'Nee, zeker niet!
Ik ben natuurlijk blijven ondernemen
na de verkoop van Bandrigde. Maar
ik sluit niet uit dat ik in de toekomst
weer een eigen bedrijf met personeel
ga opzetten. Want ondernemen is
enorm leuk, dat wordt wel eens onderschat.'
Als het goed gaat, ja.'Nee, ook in
mindere tijden. Het feit dat je als
ondernemer voor eigen rekening
en risico opereert is juist uitdagend.
Zelfs in tijden van economische tegenspoed.' <
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