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Z
ZP Nederland vindt dat 

geen onderscheid mag 

worden gemaakt tussen 

werknemers, werkge-

vers en Zzp’ers wanneer zij ge-

troffen worden door een extreem 

lange winterperiode. ZZP Neder-

land vraagt de minister met klem 

om een snelle regeling, waarbij 

Zzp’ers niet uitgesloten worden.

In Nederland bestaan tot nu toe 

eigenlijk maar twee stromingen: 

werknemers en werkgevers. Vol-

gens ZZP Nederland wordt het tijd 

dat er een basisstelsel wordt ont-

wikkeld voor iedereen, of men nu 

werknemer, werkgever of Zzp’er 

is. Met 700.000 kleine zelfstandi-

gen kan men deze grote groep niet 

langer negeren.

Daarnaast vraagt ZZP Nederland 

aandacht voor de UWV problema-

tiek van zelfstandigen. Volgens 

ZZP Nederland is het rechtvaardi-

ger om mensen, die starten vanuit 

een uitkering, te laten terugbe-

talen op basis van verdiensten in plaats van uren. Onlangs heeft ZZP 

Nederland haar visie mogen toelichten in een hoorzitting van de SER. 

Daarbij is gepleit voor een basisstelsel/vangnet, dat bruikbaar is voor 

alle werkenden in Nederland. 

(Bron: ZZP Nederland)

Zzp’ers doen oproep 
aan minister Donner 
voor Vorst-WW
Belangenorganisatie ZZP Nederland heeft minister Donner een brief gestuurd 

waarin aandacht wordt gevraagd voor Zzp’ers in de bouw, die door de kou 

niet kunnen werken. In de brief spreekt ZZP Nederland over ongelijkheid, 

waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen bouwbedrijven die ondersteund 

worden door hun werknemers, en kleine zelfstandigen (zoals Zzp’ers) niet.

Noviteiten
    &Acties

Supersnel drogende 

vloercoating

Sneldrogend en in tien minuten watervast: de 1-component vloercoating 

Sika Balcony Fast Cure System 1. De coating is voorzien van het Moisture 

Triggered Chemistry, waarmee het uithardingsproces op gang komt on-

der invloed van luchtvochtigheid. Met de innovatieve coating kan een 

balkon of complete galerij na slechts een dagdeel alweer in gebruik 

genomen worden. Prettig voor zowel onderhoudsbedrijf als bewoners. 

Sika presenteert bovendien twee afwerkingen voor de Fast Cure onder-

houdscoating. De Deco Mix voor balkons en de Solid voor galerijen.

Noviteiten
    &Acties

Indelingsvrijheid

Het Pitt-cooking concept be-

staat uit losse gaspitten waar-

van de branders geïntegreerd 

zijn in het werkblad. Dit geeft 

de vrijheid om de pitten naar 

eigen wens in te delen en biedt 

meer ruimte voor de pannen. 

Het kookgedeelte is daarnaast 

ook nog eens eenvoudig te 

reinigen. Pitt-cooking biedt 

23 verschillende confi gura-

ties van 1-pits opstellingen 

tot 5-pits opstellingen. Het 

systeem is in verschillende 

materialen in te bouwen. Zo 

kan men compositiesteen of 

graniet gebruiken, maar is 

het ook mogelijk om te kiezen 

voor terazzo, rvs, beton, Hi-

Macs en keramiek.

Kijk je ogen uit!

Dag van de Bouw 

op zaterdag 5 juni
Op zaterdag 5 juni organiseert Bouwend Nederland voor 

de vijfde keer de Dag van de Bouw. Samen met haar aange-

sloten infra- en bouwbedrijven werkt Bouwend Nederland 

aan imagoverbetering van de bouw. Leden die hieraan 

een bijdrage willen leveren kunnen zich met een project 

inschrijven tot 1 april.

Het doel van de Dag van de Bouw is het Nederlandse publiek kennis te laten 

maken met alle facetten van de bouw- en infrasector. Daarom worden aan-

sprekende projecten voor één dag opengesteld. 

Tijdens de Dag van de Bouw wordt het publiek geïnformeerd over de maat-

schappelijke betekenis van de bouw- en infrasector. De bouw heeft met alle 

onderdelen van de samenleving te maken: wonen, werken, recreëren, mo-

biliteit en natuur. Het is belangrijk dat deze mooie sector op waarde wordt 

geschat, juist in zware tijden. Transparantie, openheid, vakmanschap en 

betrouwbaarheid zijn daarbij sleutelwoorden.

 

Vorig jaar waren circa 240 projecten opengesteld en deze trokken in totaal 

een recordaantal van meer dan 115.000 bezoekers. Elk jaar groeit het eve-

nement in aantallen projecten en bezoekers en de deelnemende bedrijven 

zijn zeer tevreden over de resultaten.
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