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Stichting Opleidingen- en Cursussenfonds Zelfstandigen (StOCZ) 

StOCZ is een private organisatie die zich inzet om het opleiding- en kennisniveau van Nederlandse 

zzp’ers en kleine zelfstandigen te verbeteren. Het fonds wordt (virtueel) gevuld door grote 

ondernemingen, de opleidingen verzorgd door een betrokken en kwalitatief-goede opleider.  

 

De doeloverstijgende visie van dit fonds is meer economische en kennisdynamiek in de samenleving 

(verbeeldend: de driehoek die gaat draaien – zie verder ‘achtergronden’).  

 

Intelligente dating 

Aankomende cursisten registreren zich online, waarbij ze o.a. invullen wat ze momenteel aan opleiding 

hebben, in welke sector zij werkzaam zijn en voor welke opleiding of cursus zij zich inschrijven.  

Vervolgens worden ze automatisch gematcht aan één of meerdere bedrijven die deze opleiding of 

cursus voor hen willen voorfinancieren. Ook geven deze bedrijven aan wat zij, nu of in de toekomst, van 

de cursisten terugverwachten. Dit kan bestaan uit: niets, hand- en spandiensten, bartering, 

marketinginspanningen tot en met interessante leveringsvoorwaarden als de zzp’er/MKB’er succesvol is 

of is geworden. 

 

Deze ‘intelligente datingsystematiek’ is een eerste schifting. Professionals van zowel deelnemende 

bedrijven als de opleider bepalen of de cursist aan tegenprestaties en cursuseisen kan voldoen. 

 

Achtergrond – doelgroep algemeen  

Zzp'ers zijn een grote groep in Nederland, anno 2012 zo'n 1,1 miljoen mensen en de trend gaat nog 

omhoog. Afgezien van de sectoren waarin ze actief zijn, gaat voor de gehele groep het volgende zo 

ongeveer op. Ze zijn:  

 

• Gedwongen (zelfstandige) 

óf  

• Gedreven (professional) 

óf  

• Gesjeesd (als werknemer) 

 

Dit zijn mooie subgroepen om kennis voor aan te bieden, respectievelijk: motiverend, faciliterend of 

motiverend-bijspijkeren. 

 

Achtergrond… ->
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Achtergrond – gevaren doelgroep 

Een grote groep zzp’ers kent voor- én nadelen voor de samenleving.  

 

Voordelen van zzp’ers  

Grotere dynamisering van de economie:  hogere arbeidsflexibiliteit en -productiviteit en vooral in de 

sector zakelijke dienstverlening meer ‘koppen’ die bezig zijn met innovatie. 

 

Nadelen van zzp’ers 

De nadelen van veel zzp’ers in samenleving moeten vooral worden gezocht in de macro-economische  

financiële stromen. Zijn ze succesvol dan investeren ze dat niet navenant terug in de economie zoals 

bedrijven wel doen.  

Zzp’ers die niets hebben geregeld als ze bijv arbeidsongeschikt raken, drukken via de bijstand en 

andere vangnetregelingen op de Staatsbegroting. Of als ze 70 of 75 jaar zijn, niets voor hun oude dag 

hebben geregeld, hun eventuele eigen huis niet interessant om te verkopen, en echt te oud zijn om te 

werken, dan rest slechts een AOW’tje. Waarmee ze geen rol van betekenis spelen in de economie. 

 

StOCZ is ….  

… Een partij die zich bewust is van het bovenstaande. Zowel opleider als deelnemende bedrijven 

anticiperen hierop in hun aanbiedingen en communicatie aan cursisten. 

 

… Welbeschouwd niet meer dan een online datingprogramma. Eenmaal operationeel is er een intake-

professional aan de bedrijven/sponsorkant en dito aan de opleiderkant. Als een overeenkomst tot stand 

komt , betaalt de sponsor het cursusgeld 1op1 aan de opleider. De cursist op zijn of haar beurt belooft 

1op1 aan de sponsor aan de voorwaarden te voldoen. De site biedt hiervoor standaardovereenkomsten. 

 

… Met een beetje fantasie ook te lezen als voorraad; voorraad van menselijk kapitaal.  

… Met doelstellingen en visie publicitair aantrekkelijk voor deelnemende bedrijven en opleider.  

 

… Kostenefficiënt om te ontwikkelen -   

• Een ‘verkenner’/inventariseerder voor: inventarisatie relevante opleidingen, belangstelling 

bedrijven (via VNO-NCW) en aantrekken onafhankelijke voorzitter. 

• Voorts: websiteontwerp en –bouw o.b.v. bestaande datingprogrammatuur.  

• Tot slot: oprichting stichting, met vertegenwoordigers van de drie betrokken partijen en het 

aanstellen projectleider 1
e
 fase (site vullen, websiteoptimalisatie/SEO, social media, 

verkoopproces stoomlijnen i.s.m. contactpersoon opleider en sponsors/bedrijven.) 
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