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doe me
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Over PZO
We komen op voor jouw belangen, je krijgt  

advies rondom het ondernemerschap, korting  

op bijvoorbeeld opleidingen en verzekeringen en  

je vergroot je kennis en netwerk met heel veel andere 

ondernemers. Ga naar www.pzo.nl

Zelfstandig ondernemen doe je samen!



PZO komt op voor jouw belangen
Als zelfstandige alleen heb je weinig invloed op dat wat politiek Den Haag en Brussel 
bepalen. Samen met heel veel anderen heb je wel invloed. PZO is een vereniging van 
zelfstandige ondernemers. In Den Haag en Brussel, bij ministeries, de Tweede Kamer en 
door een zetel in de SER praten wij mee over belangrijke onderwerpen. Een verplicht 
pensioen of niet? Door goed naar onze leden en zelfstandig ondernemers te luisteren 
brengen wij hun belangen onder de aandacht, praten en denken we mee en zorgen we 
ervoor dat er niet over de zelfstandigen wordt gepraat, maar mét. Op www.pzo.nl kun je 
meer lezen over onze lobby-onderwerpen en standpunten.

Wat doet PZO nog meer voor jou?
Naast de belangenbehartiging biedt PZO ook ondersteuning in 
jouw ondernemerschap. Dit doen we op verschillende manieren:

• Actuele, betrouwbare informatie over zelfstandig 
ondernemerschap.

• Krijg toegang tot een waardevol netwerk van collega 
ondernemers.

• Volg verschillende workshops en trainingen bij  
de PZO Academy.

• Kom naar onze kennissessies door heel het land.
• Wij zijn altijd bereid met jou mee te kijken  

en mee te denken.
• Ontvang ledenvoordelen zoals korting op:  

verzekeringen, werkplekken en online boekhouden.
• Via PZO kun je ook voordelig een juridisch abonnement 

afsluiten voor €50,- ex btw per jaar.

Word lid en laat  
je mening horen!

Platform
Zelfstandige
Ondernemers

070 349 02 33
secretariaat@pzo.nl
www.pzo.nl

Enthousiast geworden over 
 het lidmaatschap van PZO?

Word lid voor maar  
€29,99 excl. btw  

in plaats van €135,- 
Heb je vragen?  
Neem contact  

met ons op.

Bezuidenhoutseweg 12 
2594 AV Den Haag


