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Per jaar verdampen in Nederland 

tienduizenden banen door ver-

grijzing en gebrek aan overname 

van goedlopende ondernemingen. 

Reden voor drie Rotterdamse 

ondernemers – Hans Houweling, 

Cornelis Los en Onno Makor – met 

jarenlange ervaring in loopbaan-

coaching, diensteninnovatie en 

ondernemersadvies om in 2017 De 

Opstartfabriek op te richten. Mid-

dels een persoonlijk begeleidings-

traject worden hier voornamelijk 

werkzoekende 50-plussers aan een 

klein mkb-bedrijf of een stoppende 

zzp’er gekoppeld. Door ze de mo-

gelijkheid te bieden om een bedrijf 

over te nemen, kunnen gezonde 

ondernemingen blijven bestaan en 

worden deelnemers aan werk ge-

holpen.

BEDRIJFSVOERING

34

zij in juni 2018 aanklopt bij De Op-

startfabriek. Een bedrijfsovername 

blijkt echter niets voor haar. “Ik 

Geen personeel

Marlies de Vries is één van die kan-

didaten. 52 jaar en werkloos als 

Marlies de Vries (52) start eigen klusbedrijf 

De Opstartfabriek: leren 
zzp’er te zijn

Je hebt de skills, maar vanwege je 

leeftijd wil niemand je aannemen. 

Het is het verhaal van veel 

50-plussers, waaronder ook 

Marlies de Vries uit Schiedam. 

Het lukte haar echter een eigen 

klusbedrijf te starten. Met hulp van 

De Opstartfabriek.

Marlies de Vries koos bewust voor het zzp’er-schap.
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Toekomst

Meedenken, doen wat je hebt toe-

gezegd, op tijd komen, werk ople-

veren zoals je het thuis ook wilt. En 

loopt het anders, daar eerlijk over 

zijn. Het is typerend voor de manier 

waarop De Vries haar bedrijf runt. 

Waarbij de naam ‘De WerkVrou-

wen’ wellicht de komst van een 

compagnon in de toekomst sugge-

reert. “Dat kunnen ook vrouwelijke 

zzp’ers zijn, die mij waar nodig een 

handje helpen.” Of ze er een boter-

ham van kan eten moet de komende 

tijd blijken. “Mensen weten me in 

elk geval te vinden. En misschien 

wel belangrijker: je doet weer mee.”  

De Opstartfabriek wordt door flink 

wat instanties omarmd, waaronder 

het Ministerie van Sociale Zaken, 

gemeenten, brancheorganisatie 

OVAL en MKB Rotterdam. Ook het 

UWV wijst klanten op het initiatief. 

Wie zich inschrijft voor het traject 

hoeft niet meer deel te nemen aan 

de sollicitatieplicht van de over-

heidsinstantie. Op YouTube staat 

een filmpje van het initiatief, te vin-

den via de website. 

 www.deopstartfabriek.nl

wilde niet stappen in een bestaande 

onderneming en de verantwoorde-

lijkheid voor personeel dragen.” Het 

starten van een eigen bedrijf daar-

entegen was stiekem altijd al een 

wens. En klussen het werk wat haar 

past. Twintig jaar lang richtte zij 

huizen in en bouwde interieurset-

tings. Een combinatie van advies en 

uitvoering, dat is wat De Vries voor 

ogen staat.

Les in zzp’er-zijn

Samen met De Opstartfabriek on-

derzocht ze de mogelijkheden om 

een eigen bedrijf van de grond te 

krijgen. Na een eerste kennisma-

king tijdens een seminar volgde 

inschrijving en een intake en begon 

het persoonlijke begeleidingstra-

ject. “Drie maanden lang kreeg ik 

een ochtend in de week les. Bijvoor-

beeld over acquisitie, marketing en 

boekhouden. Want ik heb de kwa-

liteiten wel, maar stond blanco in 

het ondernemerschap.” Een vaste 

coach bood ondersteuning. “De Op-

startfabriek leert je zzp’er te zijn, 

met alle facetten die daarbij komen 

kijken.”

Klusjesvrouw

De Schiedamse startte op 1 oktober 

2018 met haar eigen klusbedrijf. 

Hoewel die term de lading van haar 

werkzaamheden niet helemaal 

dekt. “Ik plaats geen keukens of 

badkamers. Althans, nu nog niet.” 

Het gaat De Vries vooral om het 

ontzorgen van haar klanten. Denk 

daarbij aan schilderen, behangen, 

stofferen, klein onderhoud en inte-

rieuradvies. “De klussen die aan-

nemers vanwege tijdgebrek links 

laten liggen.” Haar klantenbestand 

bestaat uit senioren, alleenstaande 

vrouwen en verder uiteraard ie-

dereen die een klusjesvrouw nodig 

heeft. “Klusjesvrouwen zijn er nog 

niet zo heel veel. En ik denk dat er 

best alleenstaande vrouwen of seni-

oren zijn die liever een vrouw over 

de vloer hebben dan een man.”

De Schiedamse zelfstandige tijdens een behangklus in het Schiedamse Boekhuis.
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