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Je hebt alles zelf in de hand”
Als bestuurssecretaresse bij een
grote zorginstelling werkte Suzanne
Spijkerman (52) uit Velp al veel
vanuit huis: e-mails verwerken,
vergaderingen voorbereiden en
notulen uitwerken. Dat beviel haar zo
goed, dat ze vier jaar geleden besloot
haar baan op te zeggen, haar eigen
bedrijf op te zetten en zich meer te
richten op werken vanuit een
thuiswerkkantoor.
Suzanne had het geluk dat haar oude
werkgever haar vervolgens weer als
zelfstandige inhuurde. „Ik wilde meer uren
werken en zocht naar nieuwe
opdrachtgevers. Toen zag ik op internet
Moneypenny dat thuiswerk verzorgt voor
bedrijven.” Moneypenny regelde thuiswerk
voor haar. Ze is zo’n vijf uur in de week
secretaresse op afstand voor een
opdrachtgever van Moneypenny. Ook
werkt ze een paar uurtjes voor het
thuiswerkbedrijf zelf.
Voor secretariële ondersteuning
betaalt het thuiswerkbedrijf tussen de 20
en 25 euro per uur. Hoewel Suzanne
minder verdient dan bij andere
opdrachtgevers omdat Moneypenny een
deel van de inkomsten voor zich houdt, wil
ze de relatie met het thuiswerkbedrijf
graag voortzetten. „Het is prettig werken
met ze en ze hebben een visie op
thuiswerk die ik helemaal deel.”
Bij Moneypenny kan een thuiswerker
terecht voor verschillende werkzaamheden
zoals secretarieel en administratief werk.
Suzanne werkt tussen de 40 en 50 uur per
week. Haar kinderen zijn al de deur uit.
„Het thuiswerk bevalt me prima. Ik heb
meerdere opdrachtgevers en pak werk aan
dat ik leuk vind. Je hebt alles zelf in de
hand. Als ik op een regenachtige
zondagmiddag ga werken, kan ik de
volgende dag weer iets anders doen. Ben
je een vroege vogel, dan begin je gewoon
om zeven uur in de ochtend.”

Volgende kolom

Meer aanbod
Soms krijgt ze ook een incidentele
opdracht via het thuiswerkbedrijf. Verder heeft
ze zelf andere opdrachtgevers binnengehaald.
Suzanne waarschuwt er wel voor dat er
meer aanbod van thuiswerkers is op dit gebied,
dan dat er werk is. „Ik kan me goed voorstellen
dat als je kinderen hebt en meer thuis wilt zijn,
werken via een thuiswerkbedrijf een goede
oplossing is. Je moet wel je thuiswerk heel
serieus nemen. Als ik werk, moet mijn partner
niet aan de deur kloppen voor een gezellige
kop koffie. Dan ben ik ook echt aan het werk.”
Suzanne heeft zeker geen spijt van haar
leven als thuiswerker. „Ook al zou ik wat
minder opdrachten hebben en daardoor minder
verdienen, de vrijheid die je ervoor terug krijgt,
is heel waardevol.”

Suzanne Spijkerman: „De vrijheid die
thuiswerken biedt, is waardevol.”
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