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Kees Visser: ‘Vooralsnog alleen maar voordelen als zzp’er’
Chef-kok Kees Visser, winnaar van Bocuse d'Or Nederland 2021, besloot afgelopen zomer het roer om
te gooien. Hij zegde zijn vaste baan als chef-kok bij Hotel Mondragon op en laat zich nu als zzp-kok
inhuren.

Wieteke Posthumus
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Delen:

Kees Visser

Kees Visser vertelt dat zijn gezin waar hij graag meer tijd mee wil doorbrengen én het feit dat hij het
chef zijn ‘een beetje zat was’ redenen waren om zijn vaste baan op te zeggen. ‘Ik ben iemand die zijn
werk mee naar huis neemt. Was in mijn hoofd altijd bezig met mijn werk, ben erg loyaal en betrokken
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Je bent succesvol ingelogd.

bij mijn werk, dus na een lange dag op de werkvloer, was ik er thuis ook nog mee bezig. Dat vond ik
een beetje naar. Ook heb ik een gezin waar ik graag meer tijd aan besteed. Toen mijn dochter van 11
haar eindejaarsmusical had, was ik de enige vader die er niet was, omdat ik moest werken.’

Lees ook:

Freelance kok gevraagd:
tips voor zzp’er en opdrachtgever (/restaurant/artikel/2020/10/zzp-kok-tips-voor-zzper-en-deopdrachtgever-101312932=
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Eigen uren bepalen als zzp kok

Foodmanager -

Dit alles begon de chef-kok tegen te staan. ‘Nu ik als zelfstandige werk, kan ik mijn eigen uren

Amster-

regio

bepalen. In de ochtend heb ik langer de tijd met mijn kinderen.’ Wat Visser als bijkomend voordeel

dam/Hoofddorp

noemt, is dat hij aan het eind van de maand financieel meer overhoudt na afdracht van verzekeringen,

Foodmanagers

pensioen en de belasting, terwijl hij in plaats van 60 uur, maar 38 uren heeft gewerkt.

Opdrachtgevers

werving & selectie

(/vacatures?
nocache=1&job-o!erslug=foodmanager-regio-

Visser heeft momenteel zijn handen vol aan zijn vier opdrachtgevers. Waaronder een strandtent. ‘Vind

amsterdam-

het werken daar in de keuken heel erg leuk, en het voordeel is dat ik rond acht uur in de avond thuis

hoofddorp&utm_source=missethor

ben, omdat in deze zaak de keuken op tijd sluit.’ Ook staat Visser nog twee dagen in de week als zzp’er
in de keuken van zijn voormalige werkgever, restaurant Cristó in hotel Mondragon in Zierikzee
(/hotel/artikel/2020/10/reportage-hotel-mondragon-zierikzee-elke-kamer-andere-eigenaar101340804=, waar de kok verantwoordelijk was voor de complete banqueting. Zijn souschef Je!rey
Buijl heeft er nu het chef-stokje van hem overgenomen.
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mdat ik mijn
CO2-uitstoot wil
compenseren

Kees Visser

Thuiskok
Visser wil in de toekomst ook bij gasten thuis gaan koken. ‘Maar dat is toch veelal in de weekenden en
op die dagen ben ik geboekt in keukens van restaurants.’ Bovendien wil hij zich eerst gaan verdiepen
in wat je als thuiskok voor tarief kunt vragen. ‘Ik vind het lastig om te bepalen wat je daarvoor kunt
vragen. De tarieven voor zzp’ers als kok in de keuken zijn beter bekend.’

Bocuse d’Or
Visser zegt ook meer tijd te hebben voor het trainen voor Bocuse d’Or
(/restaurant/nieuws/2021/09/kees-visser-wint-nederlandse-finale-bocuse-dor-2021H101370585=.

‘Nu iedere dinsdag, maar wanneer de wedstrijd nadert, wordt die intensiteit verhoogd.’
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