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Beste relatie,
Deze nieuwsbrief zit weer vol interessant en leuk
ondernemersnieuws.
De volgende nieuwsbrief verschijnt in het voorjaar. Leden en
ZZP-Supporters kunnen hierin nieuws delen.
Stuur je bericht in ca. 100 woorden met een afbeelding erbij naar
j.cornegoor@zzpzutphen.nl.
Veel lees- en kijkplezier en een mooie decembermaand!
Hartelijke groet,
Jolanda

Welkom!
Nieuwe leden sinds vorige nieuwsbrief.
Graag heet ik hartelijk welkom bij ZZP Zutphen:

Karen van Schaik
van SchaikAdmin

Eddy Pendavingh
van Vision-Finance

Gwendolyne
Lammersen van
Sidekick Gwen

Tineke Postma
van Veerkracht
Tineke Postma

Melanie Voortman
van See it Bright

Hessel Romeijn
van ROTSS

Mark Verhijde van
Mark Verhijde
Advies en
Projecten

Kees Zuidema van
Zonwering
Bestosol

Het alternatief voor een AOV (en het werkt!)
80% van de ondernemers verzekert zich niet en kan bij
ziekte in de problemen komen. Dat is een fiks aantal. Maar
is de verplichte AOV voor zzp’ers de uitkomst? Nee, zegt
een jong groeiend netwerk van ondernemers en zzp’ers.
Zij bewijzen dat het simpeler én goedkoper kan.
Hét alternatief voor een AOV
In korte tijd is SharePeople met bijna 2.000 deelnemers hét
alternatief voor een AOV geworden. Het heeft een helder concept: Iedereen stort een bedrag op
zijn eigen rekening. Al die rekeningen bij elkaar vormen een gezamenlijk vangnet. Op basis van
solidariteit, dus eigenlijk zoals verzekeren ooit bedoeld is.
Is SharePeople ook voor jou een oplossing?
Doe de test en je ziet meteen of SharePeople ook bij jou past of kijk op onze site.
Heb je nog vragen? Bel naar: 0343-227002. Mailen kan ook: contact@sharepeople.nl.

Arbeidsongeschiktheid en pensioen in één
Wil jij je inkomen bij arbeidsongeschiktheid en je pensioen
in één keer regelen?
Met SharePeople en BrightPensioen kan je als zzp’er makkelijk
het risico op arbeidsongeschiktheid delen én je pensioen
opbouwen. Zo los je twee hoofdpijndossiers in één keer op. Je
reserveert namelijk bij SharePeople maandelijks een bedrag op
je rekening om eventuele donaties te doen aan zieke
deelnemers. Als er niemand ziek is, of als je geen donatie hebt
gedaan aan een zieke, dan kun je die inleg automatisch
doorstorten naar je pensioen. Makkelijk toch?
Ja, ik doe mee met SharePeople.

Abonnement werkplekbeheer
Op zoek naar betaalbare IT?
Wouter Ruijsink van Ruijsink ICT biedt werkplekbeheer
vanaf € 12,50 per maand! Voor dit geringe bedrag kan hij uw
systeem monitoren, updaten en remote overnemen.
Zijn slogan: “Zorg dat u bezig blijft met hetgeen waar u goed in
bent, dan doen wij dat ook!”
Met vriendelijke groet, Wouter Ruijsink, Ruijsink ICT.

Top 2000 actie
Ook dit jaar weer een Top 2000 actie!
Het begint een jaarlijkse traditie te worden: tijdens de Top 2000 kunt u
bij Massagepraktijk Playa een ontspanningsmassage boeken van 2000
seconden (ruim 34 minuten) voor slechts 2000 eurocenten (€ 20,-).
Uiteraard staat de radio aan op de Top 2000 en hoeft u niets te missen
van uw favoriete muziek. Reserveer dus snel een massage voor een
ontspannen afsluiting van het jaar!
Met vriendelijke groet, Albèr Giezen, Massagepraktijk Playa.

Reparatie van zonneschermen en rolluiken
Zonwering Bestosol uit Zutphen, met eigenaar Kees
Zuidema, is dé reparatie- en onderhoudspecialist voor
zonneschermen en rolluiken.
Alle soorten zonneschermen voor buiten, zoals screens,
markiezen, uitval-, knikarm- en serrezonneschermen. De
rolluiken gaan van de aluminium voorzetrolluiken, naar
inbraakwerende winkelpuirolluiken en zelfs garagedeuren.
Hij is hoofdzakelijk werkzaam in de regio Zutphen, Deventer,
Eerbeek, Apeldoorn en Lochem.
Introductieactie voor leden, supporters en relaties van ZZP Zutphen: gratis advies en/of
vrijblijvende offerte voor reparatie of onderhoud aan uw zonnescherm en/of rolluik op locatie
binnen het werkgebied van ZZP Zutphen. Actie geldig tot 1 maart 2020.
Met vriendelijke groet, Kees Zuidema, Zonwering Bestosol.

Ondernemersevent 'De Stoel'
Brumbeek Professionals organiseert op woensdag 22 januari
2020 een ondernemersevent in Gallery Aaldering in Brummen.
Deze informele en ludieke avond voor ondernemers belooft
een bijzondere belevenis te worden. Een aantal interessante
personen met zeer uiteenlopende bezigheden neemt plaats
op de stoel. Niet om hun boodschap te verkondigen, maar om
vragen te beantwoorden. Jouw vragen.
De investering voor deze topavond bedraagt € 17,50 all-in.
Meer informatie en aanmelden: klik hier.

Nieuws van ZZP Zutphen
Terugblik Kennismaak Avond van 20 november
Tijdens deze eerste avond onder leiding van Jolanda vertelde
zij haar plannen met ZZP Zutphen en haar ideeën hoe we
elkaar kunnen versterken. In een ludieke quiz werden vragen
gesteld over de website en de leden, om te zien hoeveel we
eigenlijk van elkaar en ZZP Zutphen weten. Hilariteit alom!
Ook werd er symbolisch afscheid genomen van Berdi met een
mooie bos bloemen.
Roel ter Weele gaf een presentatie over financiële planning en een rondleiding door het mooie
Emerhuys. Er werd nog lang nageborreld met lekkere hapjes en drankjes. Al met al een heel
geslaagde avond!

Jouw mening gevraagd door ZZP Nederland
ZZP Nederland vraagt jouw mening over de Wet Minimumbeloning Zelfstandigen en Wet
Zelfstandigenverklaring.
Beste Ondernemer,
Volgens het regeerakkoord wil het kabinet meer ruimte voor zelfstandige ondernemers. De
aangekondigde maatregelen bewijzen echter het tegendeel. Zelfstandige ondernemers worden
opgezadeld met nodeloze verplichtingen en administratieve rompslomp, die zijn weerga niet
kent. Als het aan dit kabinet ligt, zijn de zelfstandigen alweer de pineut.
Help stichting ZZP Nederland om een breed gedragen reactie te formuleren voor de
internetconsultatie en beantwoord onze vragen. Dat kan anoniem en kost je ongeveer 5
minuten. Doe dit vóór 9 december!
Meer informatie over de zienswijze van ZZP Nederland en de vragenlijst vind je onder deze
link.

Kennismaking leden
Zoals ik bij mijn introductie op de Kennismaak Avond al
aangaf, wil ik graag met alle leden nader kennismaken om het
bedrijf en de persoon achter de onderneming beter te leren
kennen. Ik wil hier zo’n half jaar voor uit trekken om iedereen
te bezoeken . De eerste afspraken zijn gemaakt! Ik ga heel
willekeurig te werk, mocht je om wat voor reden dan ook, mij
eerder willen spreken, laat het mij weten!

Website ZZP Zutphen
Verder wil ik jullie aandacht even vestigen op de vele mogelijkheden die de website van ZZP
Zutphen biedt. De goede zoekfunctie maakt het mogelijk op beroep, voornaam, achternaam,
naam van het bedrijf en de plaatsnaam te zoeken. Probeer het maar eens uit. Zo is een
professional die je zoekt, zo gevonden!
Denk als ondernemer eens aan de mogelijkheid om je ruimte beschikbaar te stellen en zo je
bedrijf te kunnen laten zien aan andere ondernemers. Hiermee word je een jaar lang ZZP
Supporter! Meer informatie: ZZP Supporter
Ook als niet-lid kun je korting aan leden verstrekken en zo deelnemen aan het netwerk. Meer
informatie daarover lees je hier: Korting verstrekken
Tot slot wil ik jullie ook nog even wijzen op de vele mogelijkheden van flexplekken die op de
website zijn verzameld. Zoek je eens een leuke (andere) werkplek, de keuze is reuze! Zie:
Flexplekken

Jolanda Cornegoor
06-83919365 | j.cornegoor@zzpzutphen.nl

Facebook

LinkedIn

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u j.cornegoor@zzpzutphen.nl toe aan uw adresboek.

