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E
en zelfstandig onder-
nemermoet bij de
start veelwerk ver-
zetten. Iedere starter
bezit vakkennis en is
specialist ophet eigen

terrein.Het is zoals bij eenauto.
Sturen, gas gevenen schakelen
zijn een tweedenatuur geworden.
Maarhoede auto technisch in
elkaar zit, is de grote onbekende.
Laat staandat deomgeving van
deauto volledig inkaart gebracht
is.

Dit is depraktijk bij veel star-
tendeondernemers: geweldige
professionals die vanuit hunpas-
sie als zelfstandig ondernemer
aande slag gaan.Dolenthousiast
wordt de eerste opdracht aange-
nomen.Omdatdeze vaak snel uit
het oudewerkcircuit komt, is het
maken vaneenmeerjarenplan
niet inbeeld.

‘We zijn tochaande slag,wat
zeur jenou?’ is een veelgehoorde
opmerking.Na enkelemaanden
loopt de eerste opdracht af. Er
zijnwel even snel facturen in
Excel gemaakt,maar verder is er
niets aanoverigewerkzaamhe-
dengedaan.Marketing is dan
vaakhet eerstewaaraangedacht
wordt,maardat is langniet alles.

Wantdaarnaast zienonderne-
mersde administratie als lastig
sluitstuk. Terwijl een structureel
goedgeregelde administratie
nu juist financieel inzicht biedt
aandeondernemer. Precies deze
onderwerpen, ennog veelmeer,
warennunet opgenomen inhet
vergeten en verlaten, verplichte
middenstandsdiploma.Anno
2017 is dit diplomaonder een
dikke laag stof terechtgekomen,
weggestopt in een zompigekel-
der,waarhet helaas ligtweg te
schimmelen.

Dat is niet alleendoodzonde,
maar ook slecht voorde econo-
mische gesteldheid inNeder-
land.Waar tot het jaar 2000geen
enkele ondernemer zonderdit
document zakenkondoen, hield
deKamer vanKoophandel nog
angstvallig 7 jaar langer vast aan
dit diploma.

Omdathet aantal zelfstandig
ondernemers indeze eeuwex-
plosief gegroeid is, is er eengrote

groepdiebegonnen is zonder
enige opleiding vooraf. Jewordt
zelfstandig ondernemer, je gaat
iets doenwaar jeniet voor geleerd
hebt. Voor elkwissewasjemoet
je tegenwoordig eenopleidingof
cursuscertificaat hebben,maar
jemagals ondernemer gaan rij-
den zonder rijbewijs. Inmiddels
zijn ermeerdaneenmiljoen
zelfstandigeondernemers in
Nederland, een categorie om
serieus rekeningmee tehouden.
Driekwart vanal deze zelfstandi-
gen rijdt stuurloos rond, zonder
voldoendefinanciële kennis, of
is door schade en schandewijs
geworden.

De zelfstandigeondernemers
zonderpersoneel—de zzp’ers—
hebbenmet een jaarlijkse omzet
van€62mrdeenaandeel van10%
indeNederlandse economie.Dat
is fors.

Echter, 15%vande ruiméén
miljoenondernemers leeft opof
onderhet bijstandsniveau.Dit
kan zoniet langer,want ik vrees
dat deze groepdoorde invoering
vande (inmiddelsweer opge-
schorte)WetDereguleringBe-
oordelingArbeidsrelaties (DBA)
alleenmaar toeneemt.Deprecie-
ze cijfers zijnniet bekend,maar
de schattingen lopenuiteen van
62.000 tot 100.000 zelfstandigen

die ofwel gestopt zijnmethun
werk, ofwel opdrachtenkwijt zijn
geraakt dankzij deDBA.Enhet
einde isnogniet in zicht. Je hoeft
dekrantmaar open te slaan, of
deonheilstijdingenover zzp’ers
springen je tegemoet. Lachende
derde zijnde tussenpartijen, die
munt slaanuit deopdrachtloze
zzp’ers.

Depolitiekmoethaar verant-
woordelijkheidnemen. Stel het
rijbewijs voorhet ondernemer-
schap, het vroegeremidden-
standsdiploma,weer verplicht.
Hetmiddenstandsdiploma is tot
enmethet jaar 2000 verplicht ge-
weest,waarnahet aantal zelfstan-
dig ondernemers geëxplodeerd
is.Doorde verplichtstellingko-
mener kwalitatief betere onder-
nemers inNederland.Dat is goed
voor ondernemendNederland.
Dankrijgt ons landmeer succes-
volle ondernemersdie eengoede
boterhamkunnen verdienen
en tegelijkertijdmeerbelasting
kunnenbetalen.Depolitiekmoet
Nederlandfinancieel gezonder
makenenhetmiddenstandsdi-
plomaweer verplicht stellen voor
iedere starter.
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Middenstandsdiplomamoetweer
verplichtworden voor zelfstandigen
Voor veel zaken is opleiding vereist, maar ondernemermagweg op zonder rijbewijs

Verplichtstelling
diploma zal leiden
tot betere onderne-
mers in Nederland
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