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Student start als zelfstandige tijdens zijn studie om alle loopbaankansen te benutten

‘Een fiftyfifty combinatie van 
zzp’schap en werken in loondienst 
lijkt me ideaal’

Frits van Dijk: ‘Vandaag zijn we stormhout aan het zagen’
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Zijn ouders zijn allebei bioloog en hij groeide op 
in Renkum aan de rand van de bossen van Oranje 
Nassau’s Oord, waar hij altijd in te vinden was. De 
natuur is hem dus met de paplepel ingegoten. 
Na de havo startte Van Dijk een theoretische oplei-
ding op hogeschool Larenstein. ‘Ik moest wat met 
mijn handen doen, merkte ik. Ik wil zien dat er 
dingen gebeuren en veranderen’, vertelt Van Dijk. 
‘Daarom ben ik op Helicon terechtgekomen. Vanaf 
het begin van de opleiding Bos- en Natuurbeheer 
wist ik dat ik goed zat. In het laatste jaar kun je 
kiezen voor de module Ondernemen. Dat sprak me 
aan. Maar al aan het begin van mijn schoolcarrière 
ben ik privé een zaagcursus gaan doen, omdat ik 
mijn enthousiasme niet kon bedwingen. Een maat 
van mij van de opleiding had precies hetzelfde. We 
leenden klimmateriaal en namen een klus aan, het 
omzagen van een boompje. Met het geld dat we 
met onze eerste paar kleine klussen verdienden, 
kochten we al snel ons eigen goedkope klimsetje.’ 

Zzp’er
De opdrachten bleven binnenstromen, nog 
voordat de module Ondernemen op Helicon was 
begonnen. ‘Mijn hobby liep behoorlijk uit de hand; 
ik was bijna dagelijks aan het klimmen in en rond 
Velp. Daarom heb ik me na een paar maanden als 
zzp’er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 
Een boekhouder doet mijn financiën. Inmiddels 
heb ik ook een bedrijfsbus aangeschaft.’

Deels loondienst, deels zzp
Naast zijn ondernemerschap onder de naam 
Frits van Dijk Boomverzorging werkt de student 
op basis van een nulurencontract bij Delsasso 
Boomverzorging en Bosbeheer. Van daaruit wordt 
hij door Betula Boomverzorging ingehuurd en 
helpt hij door het hele land mee met snoeien. Een 
ander bedrijf zit al te springen om hem voltijd in 
te lijven. Van Dijk heeft er niks op tegen om na 
school voor een bedrijf te werken. ‘Dat geeft wat 
zekerheid. Als zzp’er moet je altijd je eigen werk 
regelen. Ik heb het nu bijvoorbeeld loeidruk, maar 
voor over anderhalve maand heb ik nog niks staan. 
Anderzijds liggen de banen bij een bedrijf na de 
opleiding Bos- en Natuurbeheer niet voor het 
oprapen, als je niks naast je opleiding hebt gedaan. 
Er komen een paar functies per jaar vrij, terwijl er 
zo’n tachtig studenten per jaar afstuderen. Na het 
behalen van mijn diploma combineer ik het liefste 
mijn zzp’schap met het werken voor een ander 
bedrijf, fiftyfifty. Een andere goede reden om deels 
in loondienst te werken, is de arbeidsongeschikt-
heid waarvoor je dan verzekerd bent. Je hebt 
tenslotte altijd te maken met neervallende takken 
en bomen. Voor een startende ondernemer is een 
dergelijke verzekering erg duur; onbetaalbaar, 
eigenlijk. Wat me ook wel wat lijkt, is om op een 
dag boswachter te worden op een privéterrein.’

Acquisitie
Al het werk dat Van Dijk krijgt, komt via mond-tot-
mondreclame. Van Dijk: ‘De beste reclame in dit 

vak is, denk ik, netjes werk afleveren, zodat mensen 
die bij elkaar op bezoek komen, zeggen: dat was 
Frits van Dijk; hier heb je zijn kaartje.’
Zijn netheid levert hem tot nu toe zoveel werk op, 
dat hij zich af en toe een dag ziek moet melden 
op school. ‘Dat levert weleens grappige situaties 
op’, lacht de op kamers wonende student. ‘Dan 
draait om 8 uur ’s ochtends de motorzaag op de 
achtergrond als ik naar school bel om me ziek te 
melden. Ik probeer natuurlijk wel zo vaak mogelijk 
in de klas te zitten, maar er moet ook geld binnen-
komen. Op sommige vlakken leer ik buiten, tijdens 
mijn werk bij Delsasso, Betula Boomverzorging of 
voor mezelf, meer dan in de schoolbank, bijvoor-
beeld over plantensoorten of bomenziektes. Maar 
bij de module Ondernemen kregen we ook vier 
uur per week les over het opstarten en runnen van 
een eigen bedrijfje. Die lessen waren bijzonder 
interessant.’

Groei
De lessen bij de module Ondernemen gaan bij-
voorbeeld over belastingzaken en over reclame 
maken. Maar forse groei streeft Van Dijk vooralsnog 
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niet na. ‘Misschien wil ik ooit samenwerken met 
een compagnon, maar meer niet. Ik heb namelijk 
geen zin om mensen aan te sturen. Dan word ik 
uit het werkveld getrokken naar kantoor, achter de 
computer, om werk te regelen. Dat is niks voor mij.’
Slopen en snoeien

Als gevolg van de storm is Van Dijk de afgelopen 
weken vooral takken en bomen aan het verwijde-
ren. ‘Ik noem het maar even “slopen”. Dat doe ik 
vooral bij Delsasso en Betula Boomverzorging. Als 
ik voor mezelf werk, zijn het vaak snoeiwerkzaam-
heden. Daarmee kun je je ondanks de richtlijnen 

onderscheiden, omdat iedereen op zijn eigen 
manier snoeit. Slopen is anders: als de boom maar 
beneden komt te liggen, dan is het goed. Maar 
slopen moet natuurlijk ook met precisie gebeu-
ren. Vaak staat er iets onder de boom, zoals een 
schuurtje.’

Van Dijk vindt zichzelf een secure werker. ‘Ik pro-
beer in de eerste plaats zo min mogelijk schade 
aan te richten en tegelijkertijd niet uit de boom 
te vallen. Ik ben daardoor niet de snelste klimmer, 
maar ik werk liever foutloos en veilig.’

Nog in leerproces
Alhoewel Van Dijk hard aan de weg timmert, komt 
hij nog maar net kijken, zo beseft hij. Bij IPC Groene 
Ruimte is hij bezig met het behalen met BHV voor 
boomverzorgers en leert hij onder andere over 
zaagvijltjes, over het zagen van spanningshout 
en over uitleg geven over werkzaamheden aan 
anderen, zoals klanten. In de praktijk verwijdert 
hij alleen bomen van klein formaat en neemt hij 
nog geen grote snoeiklussen aan. ‘Ik moet me nog 

verder ontwikkelen voordat ik het vertrouwen heb 
om een stap verder te gaan. Bij een kleine walnoot 
weet ik wat en wanneer ik moet snoeien, maar 
een grote beuk uitdunnen is een ander chapiter. 
Misschien leer ik dat onder begeleiding bij een 
werkgever. Ook wil ik nog een klimcursus doen 
en de ETW-opleiding lonkt. Ik wil zoveel mogelijk 
leren om te kunnen aanpakken in en om bomen. 
Boomveiligheidsinspecties uitvoeren lijkt me eer-
der wat voor later, wanneer ik een slechte rug of 
slechte knieën krijg en niet meer kan klimmen of 
takken kan slepen.’  
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