
Voor een vriendenprijs!
Mensen die hun huis verhuren aan toeristen, 

maaltijden serveren aan hongerige zakenlui of elkaar een 
boormachine lenen. Verslaggeefster Nicole Roelands duikt 

in de DEELECONOMIE. Weinig geld, big business. 
TEKST NICOLE ROELANDS FOTO’S SANDER BOER

Een taxi, een slaapplaats, een maaltijd, een lift of een fiets...
DOSSIER
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“

Frisian Flag

D
us jij leent je fiets aan mij 
uit zonder er iets voor 
terug te willen?” De 
23-jarige Amsterdammer 
Xander Stewart kijkt me 
vragend aan. “Ja, waarom 

niet? Het is maar een fiets en ik heb 
hem nu niet nodig. Neem hem mee en 
heb er plezier van.” 
Ik kan het nauwelijks geloven. Xander 
leent via de website Peerby zijn spullen 
uit aan mensen van wie hij alleen het 
Facebook-profiel en het telefoonnummer 
heeft. “Je moet gewoon goed van  
vertrouwen zijn. De wereld is zo zwart 
niet als mensen denken.”
Peerby is een van de websites die onder-
deel zijn van de deeleconomie. Deel-
economie? hoor ik u denken. Jazeker, 
over de hele wereld zijn mensen massaal 
aan het delen. Auto’s, boeken, gereed-
schappen, slaapplekken en ook fietsen. 
Via Peerby leent Xander regelmatig  
dingen uit of leent hij zelf iets. “Mijn 
vriendin en ik zijn net verhuisd en we 
hadden niet al het gereedschap in huis. 
Ik heb weleens een boormachine, een 
hoge druk spuit en een decoupeerzaag 
geleend. Zelf leen ik regelmatig mijn 
fiets of tuingereedschap uit.” 
Xander heeft vertrouwen in de mens-
heid en is dan ook niet bang dat er iets 
met zijn spullen gebeurt. “Er zullen 

ongetwijfeld mensen zijn die er mis-
bruik van maken, maar het zijn maar 
spullen. De waarde van materiaal  
wordt steeds minder. We hebben tegen-
woordig alles al: familie, vrienden, geld 
om leuke dingen te doen. Moet ik dan 
op mijn gereedschap gaan zitten?”

Maaltijd on the go 
Na een kopje koffie met Xander rijd ik 
op zijn fiets naar mijn volgende adres in 
Amsterdam. Ineke Snels (47) gaat een 
tweegangendiner koken. Dat het iets 
gezonds wordt heeft ze me al verklapt 
aan de telefoon. En dat voor een prikkie, 
want via de website Thuisafgehaald heb 
je al een maaltijd voor 3 euro. Erg handig 
voor mensen die zelf niet van koken 
houden of geen zin hebben om na het 
werk nog boodschappen te doen. Ineke: 

“Ik krijg allerlei verschillende afhalers. 
Mijn buurvrouw van een paar deuren 
verder vindt dat ik zo lekker kook, ze is 
een vaste afhaler. Ik schep het zo uit de 
pan op haar bord en dan steekt ze met 
het bord in haar handen de straat over.” 
Dat moet er vreemd uitzien voor 
iemand die net langsloopt. Ineke moet 
zelf ook lachen om het tafereel. “De 
meesten komen met een vershoudbakje 
hoor.”
Ineke heeft wel vaker voor grote groepen 
gekookt, zelfs voor honderd man. Ze 
heeft de hotelschool gedaan en gastvrij-
heid zit in haar bloed. “Enkele jaren 

geleden ben ik een tijdje werkloos 
geweest, maar ik ben iemand die wel 
iets om handen moet hebben. Dus heb 
ik mezelf aangemeld als kok op Thuis-
afgehaald.” Maar al snel had ze een 
nieuwe baan gevonden waardoor ze nu 
alleen nog maar kookt voor vrienden  
en voor de website. “Ik bedenk wat ik 
bijvoorbeeld overmorgen wil eten en die 
maaltijd zet ik op de website. Mensen 
kunnen zich dan inschrijven daarvoor 
en vervolgens ga ik boodschappen doen.” 
Terwijl Ineke haar best doet om het eten 
zo goed mogelijk te serveren, krijg ik 
een kommetje pompoensoep ‘om te 
proeven’. “Dit zet ik ook vaak op de  
website.” De soep belooft veel goeds 
voor straks. Op het menu staat vooraf 
bloemkoolsoep met een beetje crème 
fraîche en het hoofdgerecht bestaat uit 
een viergroentenstamppot met een 
kalfsgehaktbal in mosterd. 
En zo lekker als het klinkt, is het ook! 
De gehaktballen van mijn moeder  
kunnen er niet aan tippen. 

Patserbak eerste klas
Na een gezellige avond bij Ineke thuis 
moet ik toch echt op zoek naar een 
slaapplek voor vanavond. Door mijn 
leeftijd en blonde haren zijn er vast 
genoeg mannen die me onderdak willen 
bieden. Dat gaan we dus niet doen.  
Ik ben meer op zoek naar een gezellig 
gezin waar ik met een gerust hart een 

nachtje kan tukken. Via de app van 
Airbnb, een soort marktplaats voor het 
verhuren van appartementen en slaap-
kamers, zoek ik een plaats waar ik kan 
slapen. En dan zie ik de aanbieding van 
Tonny: een kingsize slaapplaats met 
eigen badkamer. Dat kingsize bed 
spreekt me wel aan! Tonny Hendriks 
(54) reageert gelukkig snel en ik kan 
vanavond nog bij haar terecht. Op  
naar Uithoorn! Maar met de fiets van 
Xander ga ik dat niet redden vanuit  
de Rivierenbuurt in Amsterdam. 
Uber biedt de oplossing. Nadat de app 
gedownload is op mijn telefoon heb ik 
in no time een taxichauffeur te pakken. 
Iemand die zich Singh noemt komt me 
ophalen. Binnen tien minuten 
komt er een luxe Mercedes, een 
patserbak eerste klas, aangereden. 
Een beetje wantrouwend stap ik 
op de auto af, maar Singh maakt 
me al snel duidelijk dat ik niet 
bang hoef te zijn. Hij rijdt officieel 
voor Taxicentrale Amsterdam 
(TCA), maar als hij geen klanten 
heeft, rijdt hij ritjes voor Uber-
Black, een van de twee legale 
diensten van Uber. Naast dat 
iedereen (illegaal) voor taxichauffeur 
kan spelen bij UberPop zijn er ook de 
legale diensten UberBLACK en Uber-
LUX. Ik blijf verbaasd dat Singh én voor 
TCA kan rijden én voor UberBlack. Zelf 
lijkt hij ook niet helemaal overtuigd van 

het feit dat dit legaal is. Hij weet maar 
weinig af van de mobiele taxidienst. Zo 
heeft hij nog nooit iets gehoord over 
geweld tegen UberPop-chauffeurs of 
taxichauffeurs die worden opgepakt. 
Het enige wat hij wel weet is dat hij veel 

last heeft van concurrentie en daarom 
wel blij is met de extra ritjes via Uber. 

Een kingsize huurbed 
Tonny ontvangt me vriendelijk als ik 
arriveer in Uithoorn. Ze woont in een 
mooi rijtjeshuis en heeft een cabriolet 
voor de deur staan. Daarnaast is ze in 
het bezit van een groot zeilschip waar  
je ook via Airbnb de nacht op kan door-
brengen. Tonny is pas terug van een 
rondreis door Sri Lanka, waar ze op  
verschillende adressen heeft geslapen 
via Airbnb. “Het is zoveel leuker dan in 
een hotel slapen. Je komt in contact  
met de locals en ze vertellen je waar je 
heen moet. En het is natuurlijk veel 
goedkoper. Eén nacht heb ik zelfs voor  
8 euro geslapen!” 
Voor Tonny is het verhuren van haar 
huis net reizen, maar dan zonder op pad 
te gaan. “Ik heb mijn huis nu een jaar op 
Airbnb staan en ik heb al zo’n honderd 
mensen te slapen gehad. Het zijn vooral 
toeristen, maar ook buitenlandse zaken-
lui die van de huiselijke sfeer houden.” 
Zo heeft Tonny een paar weken een 
man uit India over de vloer gehad. Hij 
had last van heimwee, dus nam ze hem 
ook mee naar verjaardagen van haar 
familie. Uiteindelijk is het uitgegroeid 
tot een vriendschap en heeft hij haar  
Sri Lanka laten zien. 
Alle gasten die ze over de vloer heeft 

De tafel delen: gehaktballen van Ineke voor de deeleconomie.

Gewapend met boor en fiets omarmt 
Xander de deeleconomie. Singh is wel blij met de extra ritjes via Uber. 

Het kingsize bed bij Tonny. En dat voor een paar tientjes.

▶
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gehad waren leuke en betrouwbare 
mensen. Nou oké, een keer is er iets  
vervelends gebeurd. “Na een periode 
waarin een aantal mensen is blijven  
slapen was ik mijn camera ineens kwijt. 
Uiteindelijk bleek hij gestolen, ik weet 
nog steeds niet door wie. Ik heb aangifte 
gedaan bij de politie en ik kreeg het geld 
van de camera terug, maar het ergste 
vind ik dat ik een van die personen  
heb vertrouwd die ik niet had moeten 
vertrouwen.” 
Maar gelukkig maakt Tonny verder 
alleen maar leuke dingen mee, zoals  
die ene keer toen er een excentrieke  
Italiaanse man bleef slapen. “Hij ging 
naar boven als een man, maar kwam 
naar beneden als vrouw. Zo ging hij het 
nachtleven van Amsterdam ontdekken,” 
giert ze het uit. Met het beeld van die 
excentrieke Italiaan op mijn netvlies ga 
ik het bed opzoeken waar ik vannacht  
in slaap. Het is een heerlijk twee- 
persoonsbed dat net zo goed in een 
hotel had kunnen staan. 

De volgende ochtend staat er een volle 
ontbijttafel op me te wachten. “Je moet 
het doen met wat ik in huis heb, want 
het was nogal onverwachts hè,” veront-
schuldigt ze zich voor het in mijn ogen 
uitgebreide ontbijt met een gekookt 
eitje, vers geperst sinaasappelsap en 
verschillende broodjes. Na het ontbijt is 
het tijd om te gaan, want de volgende 

enthousiaste deelnemer van de deel-
economie zit alweer op me te wachten 
in zijn auto. Ik bedank Tonny voor haar 
gastvrijheid en de gezelligheid. Stiekem 
heeft ze me wel aangestoken met het 
Airbnb-virus. Zouden ze ook Airbnb  
in Vietnam hebben, waar ik komende 
zomer ga backpacken?

Alleen is maar alleen
Daar staat hij dan. De BMW 320 sport 
waar Morad Wakili (34) iedere dag  
mee naar zijn werk in Rotterdam rijdt. 
Vandaag ben ik een van de meerijders 
die zich via de website BlaBlaCar hebben 
ingeschreven om met hem mee te rijden 

naar de Maasstad. “Soms reserveren 
mensen wel eens voor over twee weken. 
Dat zijn voornamelijk mensen die  
Rotterdam een dagje willen bezoeken.” 
Terwijl hij zijn BMW, geen vervelende 
auto, door de straten manoeuvreert,  
bladert hij door zijn muziekbibliotheek 
in de auto. Naast het rijden van ritjes 
voor BlaBlaCar is Morad ook radiopre-
sentator bij de NPO. Dagelijks is hij van 
vier tot zeven te horen op de jongeren-
zender FunX. 

“Vandaag is het thema The Ultimate 
Best of Queen,” zegt hij met die zware 
radiostem. Ik moet lachen, want de  
aankondiging klinkt precies zoals op  
de radio. “Iedere dag heb ik een ander 
muziekthema tijdens de autorit. Dat 
breekt het ijs en dan heb je in ieder geval 
iets om over te praten.” 
Morad vertelt dat er laatst een jongen 
meereed die fan was van Beyoncé en 
natuurlijk heeft een dj nummers van 
haar in zijn auto. “Hij was helemaal blij 
en zong alle nummers mee. Zijn dag 
kon niet meer stuk!”
Zo rijden er dagelijks mensen met 
Morad mee. Voor 5 euro zet hij ze af in 

Rotterdam en kunnen ze 
eventueel ook weer met 
hem mee terugrijden. 

“Met het geld dat ik ver-
dien via BlaBlaCar betaal 
ik het onderhoud van 
mijn auto. Dan blijft de 

auto nog een beetje betaalbaar.” 
Zo blijkt maar weer eens dat de deel-
economie zo verkeerd nog niet is. Je 
leert nieuwe mensen kennen, houdt  
er een zakcentje aan over en het is een 
stuk gezelliger. Want alleen rijden, 
koken of wonen is ook maar alleen. 

Risico’s durven nemen 
Het draait allemaal om delen. En waar-
om niet elkaar helpen als je de tijd 
ervoor hebt? Als iedereen dat zou doen, 
was de wereld een stuk mooier. Dat 
bewijst de Amstelveense Anne Marie 
van Leent (55) maar weer eens door 
regelmatig klusjes voor mensen te doen 
die dat zelf niet kunnen. Via de website 
Croqqer heeft ze al eens gratis voor 
iemand de tuin aan kant gemaakt en 
voor iemand anders heeft ze een keer  
de auto gestofzuigd. “Het is toch leuk 
om mensen in de buurt te leren kennen? 
Ik vind dat we meer voor elkaar moeten 
doen, net zoals vroeger.” 
Volgens Anne Marie is het belangrijk 
om krachten te bundelen, maar ook 
spullen te delen. “We moeten zorgvul-
diger omgaan met grondstoffen, want 

op een gegeven moment zijn ze op. Je 
ziet voor mijn deur ook geen auto staan, 
want die heb ik uitgeleend via de website 
SnappCar.” Via die website kun je  
eenvoudig en goedkoop een auto lenen. 

“Je moet gewoon risico’s durven nemen 
in het leven,” vindt Anne Marie.
Die les leert Judy me ook, maar dan op 
kookgebied. “Toen ik nog alleen woonde, 
gooide ik zoveel eten weg. Dat is 
gewoon zonde!” Nu doet Judy dat niet 
meer, want sinds twee jaar kookt ze voor 
de website Thuisafgehaald, net als Ineke. 
Sindsdien gooit ze én geen eten meer 
weg én kan ze als fanatieke hobbykok 
haar passie nog vaker uitoefenen. 
Meestal kookt de Amsterdamse Judy 
Setz (36) stoofpotjes, zo ook vanavond, 
maar dan in de vorm van spaghetti 
bolognese. “Het is een stoofgerecht dat 
tweeënhalf uur op het vuur moet staan. 
Veel mensen hebben daar de tijd niet voor, 
maar die kunnen het nu toch gemakkelijk 
ophalen voor een klein prijsje.” 
Tijdens mijn treinreis naar huis geniet 
ik dan ook van een heerlijke maaltijd 
voor maar 5 euro. Eenmaal thuis plof ik 
met de iPad op de bank. Na een aantal 

zoekopdrachten ben ik eruit. 
Van de zomer slaap ik de eerste 
nacht in Ho Chi Minhstad met 
Airbnb. Ik moet alleen nog een 
keuze maken uit alle 807 
accommodaties… •

DEEL- 
ECONOMIE 
OF STEEL- 
ECONOMIE? 
Ondanks dat veel mensen zweren bij 
de deeleconomie, ligt de ontwikkeling 
flink onder vuur. Taxichauffeurs  
hebben minder werk door UberPop, 
kleine hotels moeten de deuren  
stuiten vanwege Airbnb.  
De Duitse filosoof met de typisch 
Duitse naam Byung-Chul Han beweert 
dat klassieke eigenschappen als 
vriendelijkheid en gastvrijheid volle-
dig zijn vercommercialiseerd door de 
deeleconomie. Volgens hem wordt 
de gemeenschap juist uitgebuit,  
want wat eruitziet als een vrienden-
dienst is eigenlijk een commerciële 
dienst om een leuk zakcentje bij te 
verdienen. NRC-columnist Arjen van 
Veelen is het met de filosoof eens 
door de deeleconomie een steel- 
economie te noemen. Volgens hem 
zijn de initiatiefnemers van dit soort 
deelinitiatieven de grote winnaars: 

“De waarde van de website Airbnb is 
al geschat op 10 miljard dollar. Maar 
het mag vooral niet over geld gaan.”
Ook de politiek gaat zich er steeds 
meer mee bemoeien, want hotels  
en hostels moeten zich houden aan 
harde voorwaarden over bijvoorbeeld 
brandveiligheid. Terwijl verhuurders 
bij Airbnb dat niet hoeven. Ook  
moeten verhuurders en gemeenten 
aan de bel kunnen trekken als er 
sprake is van overlast. Stef Blok, 
minister voor Wonen, heeft er dan 
ook voor gezorgd dat al deze kwes-
ties zijn opgelost door een nieuwe 
huisvestingswet te lanceren begin 
2015. Zo is het voor gemeenten 
sindsdien mogelijk om in te grijpen 
als mensen onbewoonde huurhuizen 
of appartementen verhuren via 
Airbnb. Ook kunnen gemeenten nu 
ingrijpen als de brandveiligheid niet 
in orde is.

Gratis grasmaaien 
bij Anne Marie. 

Nicoles bijdrage aan 
de deeleconomie.

Dagelijks heeft Morad meerijders in zijn BMW. 

Spaghetti bolognese à la Judy. 
Voor de vriendenprijs van 5 euro.
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