
Kan de bibliotheek een toevluchtsoord voor zelfstandigen zijn? 

 

Rustpunt voor zzp’ers 

De bibliotheek is een steeds gewildere locatie voor zzp’ers die een werkplek buitenshuis 
zoeken (zie het trendartikel in Lees Verder 2-2014). Maar wat zoeken ze daar precies? Die 
vraag is misschien nog het beste te beantwoorden door zzp’ers aan het woord te laten over 
de redenen waarom ze uit huis willen ontsnappen. 

Het blijkt vooral een euvel waar vrouwelijke zzp’ers mee kampen: hoe geef je niet toe aan de 
huishoudsleur die dagelijks op je ligt wachten? “Zonder dat je het door hebt, sta je weer 
gedachteloos die was in de wasmachine te stoppen”, zegt communicatieadviseur en 
projectleider Eveline Mulckhuyse. “En die moet daarna ook weer worden opgehangen. Zo 
ben je je tijd aan ’t verdoen. Denk ook aan de onrust in huis, met daarbij oppas aan huis 
waardoor de kinderen in de buurt zijn. Het respecteren van de stilte in de werkkamer zit er 
niet bij. Kinderen nemen je werk moeilijk serieus, vinden het lastig te begrijpen én willen 
bovendien óók zo lang op de computer en de iPad. Want jij doet dat toch ook?” 

 
Gezin en werk thuis lastig te combineren 

Tekstschrijver Corianne Roza van Rozatekst laat een vergelijkbaar geluid horen. “Wat mij 
opbreekt, is de combinatie gezin en werk. Toen de kinderen nog klein waren, waren ze twee 
dagen per week bij de buitenschoolse opvang en lagen ze om zeven uur in bed. Volop 
werktijd dus. Nu ze groter worden, lopen ze vanaf een uur of twee het huis binnen en gaan 
ze pas om half elf naar boven. Dat betekent dat mijn werktijd is ingekrompen tot vijf dagen 
van half negen tot twee. Te weinig. Niet dat zij nu zo lastig zijn, maar ik kan mijn moeder zijn 
niet uitzetten. Ik vind het veel te gezellig en er valt ook veel te regelen voor een gezin. Mijn 
man zit ook in het prachtkantoor aan huis. Die slaagt er wel in om door te werken.” 

Ria de Jong van Ria de Jong idee vorm noemt de kinderen niet als reden, maar net als bij 
Roza speelt mee dat ook haar man zzp’er is. “De zeven jaar die ik eerst alleen thuis werkte, 
bevielen me prima. Maar toen ging mijn man ook vanuit huis werken. Daardoor zaten we te 
veel op elkaars lip. We hebben het een tijdje geprobeerd, maar als hij beneden een klant of 
een collega op bezoek had, durfde ik boven geen enkel geluid te maken!” 

Café of geen café? 

Een koffiebar of café kan een alternatief zijn. Veel hippe zzp’ers bestellen er een espresso 
en gaan aan de slag achter hun laptop. Corianne Roza deed het lange tijd: “Jarenlang heb ik 
bij grote opdrachten die af moesten, mijn heil gezocht in een café. Toen nog met name in 
vakanties en weekenden. Dan zorgde mijn man voor de kinderen en schreef ik mijn 
jaarverslagen elders. Voordeel daarvan is dat je lekker verzorgd wordt. Op een gegeven 
moment kreeg ik zodra ik binnenliep in het Manhattan in Rotterdam al mijn vaste potje 
jasmijnthee met extra chocolaatjes. Nadeel is dat je behoorlijk dichtgroeit. En de rekening 
liep soms ook wel erg op.” 

 



Het café of niet, het blijft een karakterkwestie. “Aan een koffiebar moet ik niet denken”, zegt 
Ria de Jong. “Veel te onrustig en te veel afleiding. Dan zit ik alleen maar om me heen te 
kijken.” Eveline Mulckhuyse ziet dat anders. “Lekkere koffie, taart en broodjes, mensen 
ontmoeten. Ook in het café vind je collegialiteit en saamhorigheid, je kunt soms zelfs 
netwerken. Je vindt als het ware inspiratie door de creativiteit om je heen.” 

 
Een half of heel eigen kantoor 

De Jong en Roza kozen daarom voor een eigen kantoor. “Er kwam een kantoor vrij in het 
pand waar een ontwerpster werkt met wie ik veel samenwerk”, vertelt De Jong. “Toen was 
de keus niet zo moeilijk. Jenny en ik zijn inmiddels officieel gaan samenwerken onder de 
bedrijfsnaam Jonghout boekenmakers. Behalve tekstschrijven doe ik nu dus ook 
boekproductie. Het is fijn om dan bij elkaar te zitten. Sowieso vind ik een verzamelpand 
inspirerend. Hier op de gang zitten twee grafisch vormgevers, een journalist, een 
socialmediaexpert en twee motion designers. Volop gelegenheid voor kruisbestuiving dus.” 

Roza heeft voor een iets andere oplossing gekozen: “Sinds kort heb ik een plek in het 
Aanschuifkantoor in Rotterdam. Een vaste plek vond ik altijd te duur, maar hier heb ik voor 
90 euro per maand drie dagen per week een bureau. Geen geld! Nu de kinderen tieners zijn, 
heb ik structureel een werkplek buitenshuis nodig, niet meer alleen in de vakanties. Ik zit er 
alleen als zij thuis zijn. Het is er rustig. Vaak zit ik alleen. Nadeel vind ik dat ik veel heen en 
weer moet slepen, zelfs als je bestanden in de Dropbox staan. Ik vergeet regelmatig iets en 
dan ben ik weer twintig minuten kwijt met het thuis ophalen. Ik werk daarom meestal 
afgeronde opdrachten uit op dit kantoor.” 

 
Bibliotheek volwaardig alternatief? 

Het zijn stuk voor stuk wensen en problemen waarop bibliotheken zouden kunnen 
inspringen. Bij zzp’ers is de bibliotheek wel in beeld als werkplek, maar hij blijkt (nog) lang 
niet voor iedereen geschikt. Corianne Roza probeerde het wel in de centrale bibliotheek van 
Rotterdam, voordat ze voor haar plek in het Aanschuifkantoor koos. Haar belangrijkste 
bezwaar: “Hij gaat ’s avonds relatief vroeg dicht. Ik wil tot minstens tien uur kunnen doorgaan 
en ook op zondag kunnen werken.” 

Eveline Mulckhuyse, die vaak in een café werkt, zoekt de bibliotheek er soms speciaal voor 
op. “De rust en stilte in de bibliotheek dwingen je tot geconcentreerd werken. De bieb vind ik 
vaak het prettigst, want daar kan ik echt een slag slaan.” Het bezoek van de doelgroep 
waarvan Mulckhuyse deel uitmaakt, moet voor bibliotheken kortom zijn uit te breiden. Met 
ruime werkplekken, goede faciliteiten en horecavoorzieningen (in huis en om de hoek) en 
openingstijden die passen bij het vaak onregelmatige bestaan van de zzp’er van vandaag. 

 


