
Bijsluiter voor de partner van de zzp’er 

Informatie voor de gebruik(st)er
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want hij bevat belangrijke informatie 
voor de partners van beginnende bazen. 

1. Voor wie is deze bijsluiter?
Deze bijsluiter is voor de partners 
van beginnende bazen die starten 
of net gestart zijn met zelfstandig 
ondernemerschap. 

2. Wat is een baas?
Een baas is een dapper persoon 
die besloot om voortaan voor zich-
zelf te werken in plaats van voor 
een werkgever. Bazen werken met 
klanten en opdrachtgevers en ver-
richten arbeid voor eigen rekening 
of risico. 

3. Wat zijn de mogelijke bijwer-
kingen voor de partner van een 
(nieuwe) baas?
Zoals alle levensveranderende 
besluiten kan ondernemerschap 
bijwerkingen veroorzaken, voor de 
beginnende ondernemer én voor 
de partner. Regelmatig voorko-
mende bijwerkingen zijn: 

Duizelingen
�  als je probeert te onthouden 

wanneer die belangrijke mee-
ting, deadline of dag was;

�  omdat het tijdens het eten wel 
erg vaak over de zaak gaat;

�  als je hoort hoeveel belasting 
jouw partner moet afdragen 
aan de Belastingdienst.

 
(Gezonde) zenuwen
�  omdat je meeleeft met je ge-

liefde, ook al snap je niet altijd 
precies waar die zich nou zo 
druk om maakt;

�  omdat het niet altijd zeker is 
hoeveel deze beginnende baas 
maandelijks aan de huur bij-
draagt;  

�  van enthousiasme, wanneer je 
voelt dat er weer een geweldig 
nieuw businessidee is ontstaan. 



Hoofdpijn
�  van de pogingen om de 24/7-

knop van je ambitieuze partner 
uit te zetten;

�  omdat de laptop mee op vakan-
tie gaat, ondanks dat het niet 
was afgesproken;

�  van het luisteren naar de klaag-
zang over die ene vervelende 
klant of moeilijke opdracht.    

Slapeloosheid
�  omdat je wakker wordt van  

het onrustige stuiteren van  
je partner door een nieuw  
businessidee; 

�  als je ziet dat jouw geliefde ie-
mand flinke korting gaf en daar 
eigenlijk spijt van heeft;

�  van de onzekerheid of de aan-
staande facturen wel betaald 
gaan worden en wat dit voor de 
huur/hypotheek betekent. 

Verwarring
�  omdat je niet weet of je partner 

praat vanuit de stoel van de ceo 
of de stagiaire;

�  omdat het niet altijd helder is of 
er bij deze klaagzang behoefte 
is aan een adviseur, therapeut, 
luisterend oor, of simpelweg een 
glaasje Roosvicee;

�  omdat je niet weet of jouw part-
ner op een telefoon zit te scrol-
len of te werken.  

Frustratie
�  omdat je partner bij tijd en wijle 

in de flow zit en daar niet ge-
stoord wil worden;

�  omdat het huishouden niet 
altijd in de aandachtsruimte van 
jouw geliefde past;

�  omdat je niet altijd kunt begrij-
pen waar je partner mee bezig 
is. 

Trots
�  als je ziet hoe hard je partner 

aan diens dromen werkt;
�  als je aan vrienden of collega’s 

vertelt dat jouw geliefde eigen 
baas is;

�  als je ziet dat je partner voet bij 
stuk houdt bij het onderhande-
len over een tarief.




