ONDERHOUDNL ZELFSTANDIGEN
DÉ MEERWAARDE VOOR UW BEDRIJF

OnderhoudNL Zelfstandigen maakt deel uit van OnderhoudNL, de ondernemersorganisatie van ruim 2500 (restauratie-) schilders, en (totaal-) onderhoudsbedrijven,
industriële onderhoudsbedrijven en de glaszetbedrijven.
De sector Zelfstandigen werkt aan een versterking

Leden van de sector Zelfstandigen kunnen onder

van de positie van haar bijna 850 leden, professio-

andere gebruik maken van de volgende producten

nele zelfstandige ondernemers zonder personeel,

en diensten:

teneinde hen een duidelijk onderscheidend profiel
te geven.

• www.schildersbedrijfstarten.nl
(voor beginnende schildersbedrijven)
• Een verzekeringspakket speciaal voor
zelfstandige ondernemers zonder personeel

Wie zijn we?
De leden van OnderhoudNL Zelfstandigen
vertegenwoordigen de zelfstandig werkende ondernemers zonder personeel die zich bezighouden met
schilder- en onderhoudsactiviteiten. Deze bedrijven worden gekenmerkt door een directe relatie

• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering exclusief
voor leden van OnderhoudNL Zelfstandigen
• Gratis workshops bedrijfsprocessen
(van Acquisitie tot Oplevering)
• Gratis eerstelijns juridisch advies over onder
andere contracten en incasso

tussen de ondernemer en de opdrachtgever,

• Gratis ledenadvies

(ambachtelijk) vakmanschap en gevoel voor

• Masterclass Jong Management over strategie

de waarde van duurzaam schilderwerk.

en beleid, communicatie met klanten en
financieel management

Wat doen we?
OnderhoudNL Zelfstandigen ondersteunt haar

• Checklist maatschappelijk ondernemen en
gedragscode maatschappelijk ondernemen

leden bij het ondernemen. Door het ontwikkelen,

• Meldpunt oneerlijke concurrentie

aanbieden en uitvoeren van producten en diensten,

• Informatie bij het eventueel in dienst nemen

het opleiden voor ondernemersvaardigheden, het

of inhuren van personeel:

organiseren van bijeenkomsten en uitgaven over

-

Loonkompas

voor de leden relevante onderwerpen: de toegevoeg-

-

handboek P&O

de waarde van een lidmaatschap van OnderhoudNL.

-

checklist uitzendkrachten

Het bestuur van OnderhoudNL Zelfstandigen

-

handboek ziekte en re-integratie

zit dicht op de ondernemer: voor het contact en
snelle afstemming van het beleid met de leden

• Informatie over samenwerkingsvormen
(ondernemerscoöperatie )

van OnderhoudNL Zelfstandigen is er een
speciale Klankbordgroep Zelfstandigen.

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

OnderhoudNL Zelfstandigen
Wat hebben we bereikt?

Wat kunt u nog van ons verwachten?

• Behoud van de 6% BTW op arbeid en materialen

Speerpunten voor 2014 zijn facilitering en ondersteu-

op onderhoudswerkzaamheden aan woningen

ning van alle leden van OnderhoudNL Zelfstandigen,

• Tijdelijk laag BTW van 6% voor arbeidskosten bij

waarbij de focus ligt op de volgende aandachtspunten:

renovatie van woningen
• Omzetten van de tijdelijke 6% BTW regeling

• het optimaliseren van de werkprocessen
door bedrijfsondersteuning

op isolatiediensten inclusief glaszetten naar

• zakelijke communicatie naar opdrachtgevers

een permanente regeling

• het maken van onderneemkeuzes

• Het laten ontwikkelen van een rolsteiger,
welke door één persoon is op te bouwen
• Promotiecampagne richting de consumentenmarkt

• de VvE markt
• winterwerkgelegenheid
• het juist inhuren van vakbekwaam personeel

(onder andere de Winterschilder)
Kortom, belangenbehartiging

Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-)schilders- en
(totaal-)onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven
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en bedrijfsondersteuning !

OnderhoudNL, altijd goed in onderhoud.

