
Persbericht

Tilburgse zzp-ers welkom op informatieavond Broodfonds
 
Ondernemersvereniging PION nodigt Tilburgse ondernemers uit voor een informatieavond over het 
Broodfonds. Op woensdagavond 2 oktober zal de vereniging deze alternatieve vorm van 
arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) toelichten en de plannen presenteren voor een fonds dat zij 
willen oprichten voor zzp-ers uit Tilburg West.
 
Nieuw verschijnsel in de markt
Een werkgroep van vijf ondernemers uit Tilburg West onderzoekt al enige tijd de mogelijkheden voor het 
oprichten van een eigen Broodfonds als alternatief voor de dure AOV. “De informatieavond is een belangrijk
moment om naar buiten te treden en de plannen aan andere geïnteresseerde zzp-ers bekend te maken”, 
vertelt initiatiefnemer Gerhard Hup. “De naam PION komt van ‘pioniers in ondernemen’, heel treffend voor 
het onderwerp van het Broodfonds, dat een redelijk nieuw verschijnsel is in de markt. Het zijn onzekere 
tijden voor ondernemers. Met het Broodfonds zie je dat ondernemers hun krachten bundelen en zelf tot 
oplossingen komen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid.”
 
Zelfstandig, maar niet alleen
Ondernemer Marc de Koning neemt deel aan de werkgroep om de haalbaarheid te onderzoeken. De 
Koning: “Ik denk dat het Broodfonds een heel degelijk concept is dat sterker wordt naarmate de leden 
elkaar vertrouwen. In de kern gaat het erom elkaar te helpen in tijden van nood. Voor een werkbare 
stabiele setting heb je minimaal twintig en maximaal vijftig deelnemers nodig die elkaar kennen. Een 
ondernemersvereniging is daarom een goed platform om een Broodfonds te starten. Ik zie het niet alleen 
als een intelligente zakelijke oplossing, maar ook als sociaal vangnet en netwerk: als zelfstandige sta je er 
niet alleen voor.”
 
Tweede Broodfonds in Tilburg
Broodfondsen zijn populair. In Nederland zijn er de afgelopen zeven jaar 52 opgericht, waaronder het 
Tilburgse ‘Broodfonds Zangzaad’ in 2012. Het initiatief van PION zal het tweede Broodfondsinitiatief zijn dat 
kan zorgen voor ‘brood op de plank’ bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid. In Tilburg West bevinden zich ruim 
200 ondernemers. Daarvan zijn er momenteel dertig aangesloten bij PION.
 
Hoe het werkt
Leden van het Broodfonds maken gebruik van het schenkingsrecht en zetten ieder maandelijks een bedrag 
op een aparte rekening. Wanneer iemand door arbeidsongeschiktheid tijdelijk geen inkomen heeft, krijgt 
diegene automatisch van de andere deelnemers een bedrag geschonken om zijn vaste lasten mee te 
kunnen betalen. Hoe meer er maandelijks wordt ingelegd, hoe hoger het bedrag is waarop je aanspraak 
kunt maken. Per Broodfonds kunnen de afspraken rondom administratie, betalingen en begeleiding 
verschillen.
 
Lokatie en tijd: woensdagavond 2 oktober van 19.30 uur tot 21.30 uur. Reinevaarstraat 55, 5044 HD Tilburg


