
Wakker worden!

Wakker 
worden!



Missie: verzekeren veranderen in 
een eerlijk, solidair en 

vooral betaalbaar systeem.

Cosmas Blaauw
Oprichter SharePeople Coöperatie



• Introductie: verplichte AOV?
• Ondernemen in coronatijd 
• Hoe lang kun jij zonder inkomen?
• Goed ondernemen = ‘Ziek zijn’ voorkomen
• SharePeople, samen beter!

Waar gaan we het over hebben?



In het kort:
•Belastingdienst kan voorstel sociale partners voor aov-zzp niet uitvoeren
•Minister Koolmees wil zoeken naar alternatieven, vakbonden zijn daar tegen
•Ook aan algemene regeling voor alle werkenden kleven nadelen
•Uitstel creëren ‘gelijk speelveld’ legt extra druk op aanscherping zzp-criteria



a) Niet langer dan 6 maanden
b) Niet langer dan 2 jaar
c) Tot aan mijn pensioen

Poll: Hoe lang kun jij zonder inkomen uit je bedrijf?
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Lees het boek van Sjaak
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Boek van Sjaak lezen!

Nu SharePeople (en AOV? Let op!!)



Ziekteverzuim in 17 jaar niet zo hoog geweest
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Ziektepercentages in Nederland
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Hoe gaat het?
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Markt
Niets geregeld 75%

SharePeople -
1%

AOV 20%

BroodFonds 3%

Overig 
'schenkkringen'

UWV1%

Niets geregeld SharePeople AOV BroodFonds Overig 'schenkkringen' UWV

Arbeidsongeschiktheid





Verzekeringen



Vergelijk oplossingen voor arbeidsongeschiktheid

Nu € 75 voor Bright-leden!



Wat zijn de kosten (Bright-groep)?
Is er niemand ziek, dan hoef je niks te doneren. Zijn er wel deelnemers langer dan 2 

maanden ziek dan draag je, naar rato, bij met je donatie. 
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✓ Van privé naar privé rekening
We delen geen betaalgegevens. De donatie doe je direct 
aan de arbeidsongeschikte.

✓ Makkelijk en snel doneren (1x/maand)
Wanneer je aan de beurt bent om te zorgen voor een 
arbeidsongeschikte, ontvang je van ons een donatieverzoek 
(soort ‘tikkie’). Maximaal 1x per maand. 
Op mijn.sharepeople.nl overzicht 

✓ Nooit meer dan 6%, gemiddeld 1,4%
Het bedrag van de donatie is maximaal 6% van je geselecteerde 
inkomen bij arbeidsongeschiktheid. 
Dus € 14 bij ‘inkomen bij ziekte’ van € 1000 (NETTO).

Donaties



✓ Professionele begeleiding
Je wilt als ondernemer natuurlijk zo snel mogelijk weer aan 
het werk. Daarbij krijg je hulp van:
1) arbodienstverlener Capability: voor jezelf 
2) SharePeople: voor je bedrijf

Arbeidsongeschikt
✓ Ziekmelding bij Capability
Capability is een professionele arbodienstverlener die de 
ziekmeldingen in behandeling neemt.

✓ 2 maanden wachttijd
• Bij aanvang minimaal 50% ziek of arbeidsongeschikt
• Maximaal 2 jaar donaties. 
• Na 2de maand gaan we aan de slag (evt. check ao/inkomen) .
• In 3de maand ontvang je donaties (doorbetaling tot 75% aan 

het werk)



✓ Niet arbeidsongeschikt bij aanvang
1. 100% arbeidsgeschikt (in staat je beroep uit te oefenen).
2. Je verwacht niet de komende 6 maanden door een reeds 

gediagnosticeerde ziekte of aandoening ziek te worden.
3. Eerste jaar kun je stress-gerelateerde klachten niet claimen 

(wel melden, we gaan je helpen!).

✓ Maximale leeftijd bij aanvang: 59 jaar
Vervolgens kun je meedoen tot je AOW-leeftijd.

Aanmelden bij SharePeople voor Brightleden
sharepeople.nl/brightpensioen

✓ Voor wie: Ondernemers
(Zelfstandig) ondernemers, zzp’ers, start-ups, VoF, BV. 
Zolang je maar als ‘ondernemer’ wordt aangemerkt door de 
belastingdienst en bent ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel.



Belofte
“…bij ziekte aanspraak te 
maken op donaties van 
maximaal het gekozen 

inkomensniveau en in ieder 
geval niet meer dan 

gemiddeld maandinkomen 
over de laatste 6 maanden 

voor ziekmelding”[zie 2]

Belofte en solidariteit
Waar teken je voor?

[2] Het gaat er om dat een 
arbeidsongeschikte 

deelnemer niet meer 
(gedoneerd) krijgt dan 

wanneer men had kunnen 
werken

Solidariteit
-> Donaties gaan erg snel!
-> Zieken zijn ook solidair 
met andere ondernemers 

-> Meewerken aan 
begeleiding arbo is ook 

eigen belang



Langere dekking?
Let op: Verplichte AOV in 2024 (of 2026 of ..)

Hou het aanbod van SharePeople in de gaten!

Tot 2 jaar arbeidsongeschikt: SharePeople

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid: AOV
• (Verplichte) AOV Verzekering
• Collectieve korting SharePeople bij verzekeraars
• Binnenkort: SharePeople’basis AOV’

Na AOW-leeftijd 
BrightPensioen (in nood ook voor AO te gebruiken)



We zien vertrouwen als een groot goed. 
Daarom zijn we een coöperatie. Wij 

realiseren ons dat onze deelnemers het 
succes van SharePeople bepalen.

Deelnemer = Shareholder = Meewerker.
Nu >500 leden: samen 100% eigenaar.

Sinds 28 maart 1 2021 kan je weer 
instappen (al 75% verkocht, dus op=op!)

SharePeople is een Social Enterprise
Impact first: Maatschappelijke missie staat voorop. 

Geld verdienen is geen hoofddoel, het is een middel om de wereld een beetje beter te maken. 

SharePeople coöperatie



Vragen?
+

BrightPensioen
&SharePeople

Webinar
aanbieding


