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lelÍstandig, ervaren
en overbodig

Voor de buitenwereld houdt hii zich groot, maar ci1'fers laten zien dat het
slecht gaat met de oudere freelancer: hiy' kriy'gt minder opdrachten en zfn

tarief daalt. Wie zit er nog te wachten op een van 45?
DOOR TIJS VAN DEN BOOMEN, ILLUSTRÁTIES MIRJAM VISSERS
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I rebellen, ik w,lde kiiken olmiin tele

L foon het noswd deed. Miin aóads
ongeschikheidsveftkering heb ikbeëin
digd en n'n BMW X5 verkocht. Het geld
dàt ik geÍesereerd had voor mijn pensi-
oen is lveggesmolten. Gelukkig draagt
mljn vrouw de vaste lastenl'

Làten we hen Joop Zêndstia noe
men, wmt met zlin echte naam wil dea
interim-manager niet in de krart. Hij is

52, sinds zljn veertisste werkt hlj als zelf-
stàndise. Het algelopeD jaar Llabbelde hii
we€r een beetje over€ind. Niet als interim
manaeer dat beroep is volgens hem zo
goed als dood maar als brernisatiebal
kerl "Ik ben een rasoptimist. Vàn de tien
nieuwe ontwikkelingen gaan er acht fout
en wordt er ééD mijn nieuwe kurk. H€t is

nog t€ vroeg om te weten welke. Als i.
teriÉmer weet ik dat mensen €en situàtie
hoogst zelden kunnen duide! àls ze er
midden in zitten. Dat geldt nu ook voor
mijrer'

Kom bij Zandstra niet aaÍ met de op
merking dat zljn econonische terugslag
iets net zín leeftíd te maken au hebben:
"D2arheh ik helemi,lniets me. met leêf-

tiid. Ik k€n mensen van zeíie, dàt ziin echt
nog jonse kereh. En omgekeerdl'Màar
als ik vraag hoe hlj ztn toekomst ziet, zegt
hij: "Ik invester in mensen van deÍig tot
veenis. Als die willen linken op een van
mïn neh'€rkeD, zes ik altljd ja. Maar bij
m€nsen van boven 45 kijk ik kritisch ofik
er wel iets àan heb. ofhet een zinvolle aàn
nlling van mljn nelwerk is. Te lek zljn
dat mensen die inkal&en en wegkwljno,
die moetje op een aÀted houden."

Met zijn pandox4le reactie is Zandstm
eeí typische zelfstandige, die denkt: ík
kom er wel s'eer bovenop, het zijn juist
de mderen die niet meer mee kunnen, die
de tekenen vm de markt niet verstaan of
die anderszins Èlm. De zelfstandige is €en
oÍdernemer en dus ziet hij karsen, ofhlj
doet op zljn ninst alsof En voorul: onder-
nemere zijn individuen, geen sociale klasse

die ondeRorpo is mn wetnaticheden.
Maar is dat wel zo? Doet het klimmen

derjaÍen er werkelijk niet toe? Is er eigm
lijk nos wel waas naar de seneratie zelÊ
stmdigen die nu op leeftljd kont? En wan-
neer begin dat eigolljk oud wordenl

Het afgelopen decennium gioeide
het aantal zelfstandigen zonder perso

neel (zzp'e6) met neer dan de helft tot
719.000. Een op de tien werkame Neder-
landers werk nu als kleiDe zelfstandigt.
Het worden er niet alleen steeds meer,
z€ worden ook steeds oudei Volgens het
Centraal Bureau voor de Statjstiek (CBS)

waren er op 1 juli van dit jaar 362.000
zzp'ers tuseD de 45 d de 65jaai Dat be-
tekent dat inmiddels iers meer dan de helft
van de zelfstandieen ouder is dan 45.

Zelfstand;c€n hebben het noeilljlc Zlj
z!t'n her die de klappen van de emnomi-
sche disis goeddeels opvmgen. Nem het
jaar 2009: de koopkracht van wêrkneners
steeg met 2.7 p.ocent €n zel{s biistandsont-
vangers kÍesen eÍ nos 1,4 procent b!j. De

erote verliezers waren de alAtandigen:
hun inkomsten daalden met 4,3 procent.
Ze saven seen krimp: nersens weíden
noodklokken seluid, de pljn werd in stilte
weggeslikt. H€t jaar daarna Cing het rela-
tiefiets beter met hen: de dalins bedroeg
'slechts 2,1 procent. Maar nu de dubbele
dip zich aliekent en Nederland dreigt weg
te zakken in een zware recessie moeten ze

met het eÍgste reken;ng houden.
Er zlln meer cíGrs die laten zien dat het

niet goed gaat met zelÊtandigen. Uit het
Armoedesisnalement 2010, een onder >
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> zock van hct CBS cn hct Sociaal co Cul-
tureel Piànburca!, bliikt ruim ccn kwr.t
vàn de Nedcrhndsc armcn zijn (drosc)
brood .rls zellstàndige verdient. 'lèrecht
was er dit roodaàÍ veel $ndacht loor het
hoekje rotjoa h:." anàn ? LÍnà inqaa,
.1e o"dcrla"t u, dè dlb.d,Mrtrt \ai \Y;11

liDncm,ns, maar de armocdc ondcL zclt
sl.]ndigen bleelhicdn buitei bccld.'lèndjl
zlj ondanl{s huD pos;tiele zelÍbeeld een
viermral gÍotere kàns hebhen 1ot amoede
te leralle! da! werknemeB

Dat zijn alsemere cijfers, naar hoe zit
hetspccifick met dc oudcrc zzpcr? Loop!
hij neer nsico dàn zijn jonseÍe concuÍen

tcDi Vrccmd senoeg heeÍi hct CBS daar
gccn idee !an:het heeli gcgerens ovcr de

'De energie neemt aÍ
en daarmee het

vermogen tot leren.
t}ie knik komt steeds

vr0eger.'

lccftijd van zzp crs cn gcgcvcns oret hun
inkomcns. mrrr rlic nrc s,oÍden det aan

elkrar gckoppckl.'lcnrijl de koopkrlcht
phàtjes !àn lllerlei groepen nauwkcurig
i! beeld $ordeD sebrxcht zclls van een
$bcatesorie ak aezimcn mct een hoolil
kosiwiDncr $'ieDs oudcrs uit een !íesters
land hicrheeb ?ijn glkohen weet niemanil
hoe het zí met de bitna driekwaÍ miljocn

Gelukkig zijr er erkele studics naà.
speciÊeke beroepssroepeD, dic rvel een

rclbantl lceccn tusscn l€iiijden inkomeo.
De uitkoftstcn \vijzcn op een strucnrrccl
probleen\ ook onder de hoogopgcleide
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wonderboys en girls. Zo conchrdccrdc
Atos Interim Nlanageme.t op basn lrn
een enquctconder 793 interin maMgeis:
"De meest ,orsclijkc factor is leeliijd. vaak
zitten oudere intcrim-mrn.gc6 zonder
opdr.chtl De cijlers uit 2010licscn crnict
onr. Ouderen komer nindeÍ dàn de bak:
maaÍ licGt 15 proce.t v.n de 55 plusseÍs
zit lieÍ dlgen pcr rvcck ol meer werke
loos thuis, leívijl &t bij dc +5-nrinncrs
slechts 3 prccert is. Bovendien worden
zc ícchter betr.ld: 30 pÍocent verdient
mindq dan 100 euro per !ur, reÍilijl dàt
voor dechts ?0 proccntvande15 minners
geldt. Schuiven rverkneners on dc zo
vcel furctiej.rer yaMelfeen sch,rl otu
hoog. bij oudcre zeliatandigen sebeuÍt dus
het omsekccrdc. En d.D ztn die 55jarise
z,pers oók.og veelsombcrdcr over hun
roekomí: Íunn 35 proccnt vcNacbt cen
verdere tariefttali.g v.n 5 procentoffree.,
bij huDjongere conesà\ is dat slechts 20
pÍocen!. Dat zal nict de glorieuze Ênale
!àn hun loopl,aan zijn dic zc zich blj hur
staÍ als zelfstdndige haddcD voorscstcld.

Ecn soortgelijk beeld doeftt op uit dc
cnqrete die bemiddelnrg*ite I.te.iftpuls
de cerste helft var 2011 hield oDder runn
632 i.ternn professionak. Dc c.rcgoric
vijRig tot 

^stigjxx. 
scoort het slechtst: zij

zittcn veruit het v!.ksr zondeÍ werk (49

procent). vclcn overwegen dar ook een
baar tc zocken (40 procent). $raarbii ze
zich diep in hun hNrt alirasen ofdat wel
eer reële optie is. Nlrar daarovcr zrvijlren
ze, zell: dnoriem rlil bijna nichrnd prctcn
ovcrdc collectiele nee^màíse spnrd !àn
de oudc. rvordende zellsrandige.

'zzP maakt oivcrmiidelijkhcid demotie
zichtb.aÍ'. luidde de titel van em colrrmn
dic Guido Ileezen. directeuÍ ràn ondèÍ
zocksbureau Elïèctory, begh voÍig jxÍ
schÍeel Hii betoogt dat demorie her on
gekeeÍde vaD promotic - voor werknemers
nog steeds tàboe is, mNNr dat hct op dc
vrije markt allàng gebeurt. Oudere zzp'crs
worder niet dooÍ vàkbon,lèn bes.hernd.

ÈlÍIedoD' doei medeirerkeBonderzoek
looÍ bcdriivcn en stuitte daarbij op nvee
lerklaringen vooÍ de ninddgocde inzet
baarheid v.n oudeÍen: De eN|ring neemt
wclislvaar toe, maar de Íelevante ervarhg
neemt op een gegeven moment af Denk
arn nieu$'c tcchDologieën er nieuwe me
dià. Ook de enersic nccmt alcn daanncc
het vermoge. tot leren en het orÍr!Íncq
vaD nieuwe onti{iktelingen. Die knik nNaÍ

'Íle SUV móet rijden, de

kinderen móeten naar

hockey. De mensen

kunnen die Íacade niet
meer in stand houden.'

nog in de fin andëlc problcmenl ln dit vcr
bànd is de noodkÍeet opvallend die buÍge
meester ElbeÍ Ro$t vxn villxdorp Làren
besin vorise maand slaakte in Dc Thgtuf.
''Nliin scmeeDre herbergt 1600 zzpers.Je
voelt de spanning toenemen, want dit is

wel de bnnche waà. steviee klappen val
ler: Volgens Roeíveíaàlt zich drt ineen
tocoane vaD huiselljk se\'€ld. "De SUV

'nóet 
rijde., de kindercn móeten naar de

LxÍensche Mixed Hockcy Club et cetera.
De mensen houden een faqade in sland
kunnen het niet meer xanl'

beDeden konl sreeds vrocglr. dc greós Iigt
zo rond de 45l IIoe oud is !ï 2elfeigen
liikl Heezetr si,rnikt: !À zo bezier heb
ik noq nyee irlr tc saan]

Nóg is eÍ lolgcns Heezen gcen sp.akc
van een groot martschappclijk probleem,
maar drl ko'nt wel snel op (Ds !l lk kÍiis
nn ,l heel eniren HR rlvÈê,Ís ri. de

dNr dic om wcrkbedelen. Er da.rbijhaD
ter.n zc rl snel her pnt\LnsÍunr.n, Zc
zàkke^ met hun t)Íijsi lrdcrdard. en dàt

St€€d! meer oudeÍe zelfstandigen klop-
pen rár blj de Sociale Dienst. In 2009
dedeD 2900 ondernemers rnet succes een
bcroep op het Besluit bijstandverleni.g
zclfstandigen (Bbz), een steunnaairegel
voor ondcrncmers met wie het tijdelijk
slecht gaat, nàar dic wcl een levcnsvatbaar
bedrijfhebben. Ten opzichtc van 2007 is

dat een toenameyen 32 procent. Het an
tal 55-plu$e6 dat deze steun nodiq had,
grocnlc zclfs nog anderhalfmaal harder

volgens Flllen de Rijk is dat slechts
het top-ie van dc ijsbcry. Als hooftl van dc
afdeling Zelliundigen van de Amster
dimse Sociale Dienst constrteert ze dat
vèel zrp'ers Dict s'cren dat ze ondersteu-
.ingkunnen vÍagcn. En dan È er nos een

Dat de rood bij z7pe.s zo hoog is,

komi omdai de meeíen nlultelllks geld
opzij hebben gelegd. tleezen versclijkt
hct r)cr pÍof\oetLdllcrsI Zc !c,dicnen i.
kone tlld leelseld, mÀ!, lelen gelen heL

ook weeruit als water Dàn komen ze als
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> twcede hnrdernis: \'ark kumen ze niet de
juistc gcgevens làten ,cn om cen aanvraag
tedoe.. \ve hebben de cijLrs Qn dc .lge-
lopen d.ic jaar nodig, nnaÍ zellitrndiscn
in de problcmco stoppen raek met hun
boekhoudeÍ. ln)rcndier schrmeD ze zich
om Dret de billen bkÍ)t tc gr!n. Tegenoler
zichzclfkuD.en ze .i naulLcliiks toeserer
hoe decht het gaatl \\idar i1c problccm'
sellllen dan rvelterechr komeni l)c Rijk

Terugn.]rr hct CBS dan mrxr In 201{)
,ijr 92.000 uelfsl.rndigcn gcÍopt. De sta
tistici schelsen !ervolsens dric mosclijk
heden: jc sfut ;n loondienst, je schrijlt jc jD

als lle.kelozc ofje \rordt inactieíl In dic
la.tste caregoric viclcn lorisjaar 28.000
sloppcnde zelfíxrdigen. nraar rvat bete
kent jnactiefi "Dat is een schcncrgcbicd:
lrenscn hcbben geen we.k en rijn da.r
ook riet n.t.lr op zoek, zegt Roberr de
\;ries vdn het Clls. Hiilcnnoedr ddt lelen
van hen'erer envrchtcn hocdccr;s;s zich
ontrriklclt.Níer andeÍe\!oo cnIzczittcn
thuis duinrcD te dradier.

Otlrllcnd zii,r de lemchillen tus
ser de leeftiidcatcaorieèn. \rar de 25 rot
45-iariger vindt bijn. zcstis procert eeD

b!!r, lan de groep vrn 15 tot ó5 iaar is
dat slechts 25 procent. Beide groepen nel
den zich eren r!,k ats werkzoekende. on
gcveeÍ 15 pÍocent. D.t bctckent dat !raa.
licfst 58 procen!vàn dcstotpcrs bove. de
.15 tot inacrnneir lcn!1t. \"aar de buiren
wercld kuDtre. ze de schijn oplurdcn dat
ze zclfstdDdis ondernemers zÍn, in werkc-
lijkheid riin hct verkapte rveÍklozed. AIs

.ic dm.bij ook nos bcdenkt ddt een gaoot
dcel lar de zzp'ers nicl ofn.urveliiks pen
siocn heeli opgebóu${, docmt het schrik
becld op !.o een helegenerrtic orcrlolli!€

Rtrim de.tig jur saf SreÍ Blom (63)
als zelÊtlndigê cu.susscn .ar project
manager, mrar de lartstc vijr: iad as hij
,in omzet langzàarn lenrglopcn. Ecn $o-
tc oplciderdiehem irrhuurde ha*tc al, iD

spxnninscn zijn cuBuslenbod le !enieu
wen leverdcn nicts op. "Eisenlljk i{ord
jc als opleideÍ in dc loop dcr.iarcD steeds

betcr, maar opdrichlgereÍs hcbbcn daar
gee. oos voor lk kreeg te hoÍen: lous'
sheets zijn zó jarcn Desentig, dal kàn echt
niet mee.: iurNr da.r g;ng her naiuurlijk
nict om: ik $,il best ecD bcamer gebrui
keD, Dr..r ik weiger .!n de hvpcs mcc te
doen ir.NNoor ze ne nr $ilden zcttcn.
Een cu,sus ccrtilicernrg biilooibeekl, of

onderhandelcD: rlll weerdat zijn onbuig
zaamheid heh rarten speelt: iÀlsjejorgeÍ
bcrt, bcn je eedcr bcLeid om flaui'ekul
te vcrkopcni Hij bcsloot hct bijltic crbij
re$ 1e gooicn. I]ei becljc pensiocn dat hii
als wetenschappelijk imbremar had op
sebouwd, lict hiivenÍoesd ingaan en ro
overbrugt hii {le iiid rot zijn ó5sie, als hlj
AOw krijgt.Illjis opgchrcht overziJD be
sluit: Geld verdienen was roor hij iooit
hel behngrijkste, ik ben àlrijd een sp.l.|.

Het verha.l van lllom past naadloos in
de analyse van zellitindig oDdcvoeke.
Àrjà. v.rn dcD Born, die p.omoleerde op
het reile. en zcilcn lan 1612 hoogopse
leide zzp'ers. Ilabvboomers redden het
volscns yan den BoÍn wer: " zij ziin lans
in loondicnst geweest voord.rt ze een een

manszaak bcgonnen en hebben íràks dus
recht op een rdrdis pcnsioeD. Boveddien
hebben ze de goudcn jarcn nc'{cDtrg nrcc-

scm.ekt. Als ze de broek.iem ccn snrlie
ldnhalen. haler ze de 65 well'NI.cr ro.
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sen maakt hij zich om dc sroep daar net
onder, de zclÊtandigen die nu rond de vijÊ
tig zitn: "Ze hebben weinigposioen opse-
bouivd en moeten rog tot hun zeventigste
door Met hen heb ik medelijdcn:

Van den Born o.tdekte in zijn onder
rcek dat de vcrdicncapaciteit van zelfstan

digen op hun 44ste hàar top bereikt, daar-

na neemt die rt Zlln gegeve$ dateren van
begjn 2008, dus nog net voordat de c.isis
toesloeg. Toen gold nos dat allccn het àan

tal se\rerkte uren bij ouderen afnàm, hun

uu,taÍief bleef op peil. Inmiddels kaÍnpen
we met een fo6e crhh en mnstáteeí vàn
den Bor. onomwonden: "Zowel het tàrief
als het gewerkte aantál urcn loopr terug:

Oouaken ziin lolacns hen de ahame
van iemands ene.eie en vloeibare intelli'
genlie' i! nieulve situaties logisch kun
nen denken en problemen oplorsen, on
aÍhankelijk van opgedane kennis en het
onvcrmogen on de technologhche onÈ
wikkeljngen te blijveó bijhouden, maar
looràl: het knnpen vD het retwerk. Op
drachtgevers zijn neestxl vljftot tienjalÍ
ouder d.n de zelfstandige. Die rààn dus op
een gegeven moment met pensioen en als

je dat niet op tijd vemieuwt en diversiÊ'
eeít, dan hangje]Zo kàn een goedlopen

de praktijk dus plotseling opdrogen. Dat is
een zwaard van Damocles dat elke oudere

alfstandis! bedreigt.
Zelfstandigheid staà! sinds de jaren

negentig in een posniefdaglicht: op per
soonlljk liveau brenst het vrljheid, onàr

'le opdrachtgevers zijn
viiÍtien iaar ouder dan

jii. Gaan ze met pensioen

en heb ie geen nieuwe,

dan hang ie.

hankelijkheid en zeltontplooiins. maat-
schapp€lijk zoÍst het voor semotiveerde,
flexibele en innovatiele werkers. Maar eí
zijn zorgwekkende tekenen aan de wand.
Vorig jààr ontdekte'de Dienst Ondezoek
en Statktiek van Amsterdam - zowel
relat;eI als absoluut de geneente mct het
grootste aantal zlfstandigen van Neder
land dat een op elke drie hooÍitstede
lijke zzp'ers geen zorsverzekering heeft.
Let wel: .lat is niet de vcrzekering voor
arbeidsongeschiktheid, maaÍ de verylichre
veu ekeÍing loor ziektekosten. Gemiddeld
;s slechts 1,2 procent lan de Nederlarders
onlezekerd. \'erder zijn er natuurlljk al

enkelejaren sch jnende verh,len over de

onviiwillige veÍzelfstandiging van bouw
vakkers, postbestdllers en thuishulpen,
die na inleverhg vàn hun rechtsbescher
ning ge\roon voor dezelfde baas blljven

Dit soon problemen konden hoogopge

leiden tot nu toe echteÍ màkÏelijk negerenl

dat Cine om pseudo ondernemere aan de

onderkànt van de markt en on indilidu
ele gevàllen die onverántwoorde risico's
namen. Maar nu duikt een structureel pro-
bleem op dat alle zzpèrs zonder aanzien

dcs persoons tÍeft: ouder worden. Ook
'oós sooí mensen'ziet zijn omzct teruglo
pen. En dat is een hard gelas èls jejalfal-
tijd tot dewinneE in de sàmenleving hebt

Dat brengt Guido Heze', de man vÀ.
d€ demorie, tot het volgende adries: "Doe

totje denigste eraring op in loondienst,
ga daD lijftienjaar als zzp'er aan de slas
en zorg datie rond je a5ste weer ersens

cen bàan vindt om de herfst vanjc loop
bèán door ie komen: OnderzockeÍ A'jan
ran den Born is wat minder defaitistisch,
nur waarschuwt wel: "Op ie a5Íe heb ie
de enersie niet meeí onjezelfopnieuwuit
te vinden.Jepraktljk moer dan een stabiele

seldstoom opleveren, andere kunje be
rer ir loondienst gaan: Maar wie zit er te
nachten op een ex-zelfstandiee van bor€n
de 45? Is die eisenlljk niet gewoon stroctu-
reel oleÍollig: Want z€lG àls de economie
weer zou aantreklen, zlln de goudenjaren
voor de zp'er op leeftljd deÊnitiefloorblt.

Als @tschappelijk probleem is de ou-
dere zzp'cr onzichtbèar en zelfdoet h!1 ziin
uiteFte best dat 2i) !e houden. Een 211Ètan-

disc klàagt niet: integendeel, hij is en mees

ter in h€t ophouden !àn de scho.e schijn.
Van collectieve reselinsen, zoah bijvoor
beeld FNY ZelfstaDdigen bepleit, wil hlj
niet horcn: d;e zjjn voor loonslàve!. Liever
speelt hij het spel mee, hopend op betere tlj
den. Het is toch altijd wetr goed sekomen?
OndeÍussen verpiereÍ hlj lanszaami want
zelfs klNsen waaroor hlj eigenlijk zljn neu
ophaalt, maar die lmge tijd de shoorsteen
lieten róken.doÍdd íeds schaasei

À,lisschien is schaamte wel het gÍoot-
ste obstakel voor de zellstandiee om zÍn
positie nuchtcr en zakelijk ondeÍ ogen tê
zien. Toen het kabinet in de Miljoencnno
ta aankondigde dat de fietibele zciGtaÍdi
genaÍrek wordt veNangen door een vaste

aftrekpost bleel het stil. De maategel is

gunstis ah je Íne€Í dan 53.000 euro winst
naakt, maàr de honderdduizenden zzpèrs
die mindeÍ vtrdieren gaan erop achtenit.
De zelLtddigen die het ninst veÍdienen,
onder wie en toenemend aàntàl oudtren,
gen er netto ruiÍn 700 euío p€rjer op ach-

teruii. Maar nieftand hoorde de zptr kla

sen. Hijverbijt in íilte zlln wanhoop. I
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