Vreni van Unen (1954)
Freelance eindredacteur/vertaler voor
grote bedrijven als Shell, Philips, de
ANWB, Apple en de Consumentenbond
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In één rechte lijn omhoog of met de nodige ups-and-downs. Hoe is uw carrière verlopen?
(Bijna) vijftigers over hun gedwongen of gewilde loopbaanswitch.

‘Als zzp’er heb je vrijheid om te doen wat
je echt leuk vindt, waar je goed in bent’

1984
Na een vaste baan bij een
uitgeverij startte ik als zzp’er

1990
Aangenomen bij Shell Londen
1992
Terug naar Nederland, h
 uismoeder
1998
Aangenomen bij Shell Nederland
2005
Werkte mee aan het schrijven van
cursusboeken
2008
Een grote klus bij de overheid
2009
Een klus bij een brancheorganisatie
van importeurs van bouwmachines.
Een vreselijk bedrijf met dito sfeer
2011
Bij Fishcon werd ik aangenomen als
document controller
2012 (aug)
Een korte carrière bij Apple
2012
Voor de Consumentenbond redigeer
ik een boek. Een geweldige klus bij
een leuk bedrijf

“Ik mag dan 58 zijn, ik heb als zzp’er
niet het idee dat mijn leeftijd tegen
me werkt. Integendeel, mijn enorme
ervaring is in sommige gevallen juist
een pre. Mijn laatste baan in vaste
dienst was bij een boekenclub. Ik had
aardige collega’s en mocht lekker veel
boeken lezen. Leuk, maar na twee jaar
had ik het wel gezien. Als zzp’er heb
je vrijheid om te doen wat je echt leuk
vindt, waar je goed in bent. Dat en
afwisseling is de reden dat ik ben gaan
freelancen. Het is altijd weer spannend
waar ik terechtkom. Meestal voelt het
goed, maar soms valt een opdracht
tegen. Zo kwam ik afgelopen zomer via
via in contact met een recruiter van
Apple. Of ik op het hoofdkantoor in
Californië als redacteur Nederlands
wilde werken. Een droomopdracht,
die door de hoge werkdruk – 12.000
woorden checken op één dag – in
de praktijk behoorlijk tegenviel. In
Nederland is 6000 al veel. Ik hield vol
omdat het een klus betrof van drie
weken. Maar ook vanwege de aardige
mensen en de extra’s – ik verbleef in
een prachtig hotel en had zelfs een auto
tot mijn beschikking. Bij mijn huidige
opdrachtgever, ik werk sinds anderhalf
jaar voor de Consumentenbond, zit ik

veel beter op mijn plek. De positieve
feedback die ik van mijn leidinggevende
krijg, vind ik erg fijn.
Ik mag dan eigen baas zijn, rijk word
ik er niet van. Sinds de financiële crisis
komen op Freelance.nl, een soort
Marktplaats voor werk, de laatste jaren
beduidend minder opdrachten in mijn
vakgebied langs. Noodgedwongen
moest ik mijn uurtarief verlagen. Tien
jaar geleden kon ik makkelijk 50 euro
vragen, terwijl ik tegenwoordig mijn
handen dichtknijp met 35 euro per uur.
Ik heb heus ‘vette’ jaren gehad, maar
zonder aanvulling – ik heb recht op
een gedeelte van het pensioen van mijn
ex-man en ontvang ook alimentatie –
zou ik het maar net redden. Helaas zit
een vast contract er niet meer in, want
in dat geval speelt mijn leeftijd opeens
wel een rol. Natuurlijk maak ik me wel
eens z orgen over de toekomst. Het wordt
elk jaar lastiger om het urencriterium
van 1225 uur te halen. Als ik dat niet
haal, kom ik niet meer in aanmerking
voor de zelfstandigenaftrek en scheelt
me dat in mijn geval al gauw zo’n 
6000 euro. Toch peins ik er niet over
om te stoppen. Door mijn werk sta ik
nog midden in de maatschappij. Het
houdt me jong.” ■
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1987
Verhuizing naar Engeland,
ik stopte met mijn bedrijfje
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