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1 UNIZO ondersteunt
freelancers

VOORWOORD

“Freelancers: vele
gedaanten, maar vooral
volbloed zelfstandigen”
Met trots stel ik u hierbij onze inmiddels vierde ‘Freelancer Focus’ voor.
Een jaarlijks ‘fotomoment’, waarbij we de freelancers in al hun facetten en
gedaanten in beeld willen brengen. Belangrijk en boeiend, want hoewel
iedereen zich wel iets bij het begrip ‘freelancer’ kan voorstellen, is de
invulling ervan aan nogal wat interpretaties onderhevig. Met dit rapport
scheppen we daar klaarheid in, met een overzicht van tendensen en
evoluties, van sectoren waarin freelancers actief zijn… en hoe ze hun
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job en statuut ervaren.
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Eén ding staat voor UNIZO in elk geval vast, in weerwil van de discussies die
sommigen daarover willen openen: freelancers zijn volbloed zelfstandigen,
die graag autonoom en flexibel werken en dus bewust voor hun statuut
kiezen. Die vaststelling verzinnen we niet zelf, maar blijkt uit meerdere
UNIZO-enquêtes, waarin meer dan 90 % van de freelancers zelf aangeven
zichzelf als ondernemers te beschouwen, en ook als dusdanig behandeld
te willen worden. Om die reden wil UNIZO freelancers ook niet ondergebracht zien in één of ander ‘tussenstatuut’, laat staan dat ze als werknemers
door het leven zouden moeten gaan.
Freelancers vinden we in alle takken van de economie. Ze kunnen actief
zijn als consultant, grafisch vormgever, vertaler, copywriter, fotograaf,

Maar beginnen doen we met een overzicht
van de activiteiten die UNIZO ontplooit
om de groeiende groep van freelancers
te ondersteunen. Daarna brengen we, op
basis van cijfers van Graydon Belgium nv,
in kaart hoe groot de groep van freelancers
is in Vlaanderen en Brussel, welk juridisch
statuut ze hebben en in welke sectoren ze
actief zijn. Tot slot brengen we een boeiende
inkijk in het freelancersbestaan, op basis van
een enquête die UNIZO organiseerde tussen
4 en 18 september 2018 en waar 458 free
lancers én opdrachtgevers aan deelnamen.
Het is de eerste keer dat we ook opdrachtgevers betrekken in de freelancerstudie.
Wat zijn hun voornaamste redenen om
een freelancer in te huren, en wat zijn hun
ervaringen? Zouden ze andere ondernemers aanraden om ook met freelancers te
werken? Soms zijn die opdrachtgevers zelf
ook freelancers… Kortom: heel veel boeiende informatie dus. Zo leert u de freelancers écht kennen.

Ondernemende groet,
Danny Van Assche
GEDELEGEERD BESTUURDER VAN UNIZO

Dat steeds meer mensen hun professionele loopbaan invullen als freelanceondernemer is UNIZO niet
ontgaan. Als ondernemersorganisatie lanceerde UNIZO al in 2011 de ‘Week van de Freelancer’. In 2016
ontstond echter de idee om dit op Europees niveau te organiseren tijdens eenzelfde week, namelijk de
European Freelancer Week. In verschillende Europese landen zullen evenementen worden georganiseerd
met als hoofddoel freelancers samenbrengen to inspire, connect, learn, promote, co-create and get active.
Meer info freelancers-europe.org

1.1 UNIZO Love to be Free
In januari 2014 breidde UNIZO haar freelancer-werking uit
onder de noemer Love to be Free. Deze werking is vooral
gericht op aanbieden van advies, ondersteuning en B2Bopportuniteiten. Een belangrijk onderdeel van deze werking is
de online community website www.lovetobefree.be waarop
freelancers een profiel kunnen aanmaken om gebruik te
maken van het aanbod.
Via de website en facebookpagina van Love to be Free proberen we een aantal zaken te realiseren. In de eerste plaats
is het een manier om te weten te komen wat er leeft bij
freelancers, zodat UNIZO als ondernemersorganisatie de
belangen kan verdedigen van deze groeiende groep van
zelfstandigen. Daarnaast bieden we via deze weg advies,
ondersteuning en begeleiding omdat we merken dat hier
een grote vraag naar is.
Tenslotte creëren we een netwerk waar freelancers worden
samengebracht, elkaar inspireren en van elkaar leren. Dat
deden we het afgelopen jaar bijvoorbeeld door co-working
dagen te organiseren, waarbij freelancers gratis konden
werken in een co-working omgeving en waarbij we tijdens
de lunch in kleine focusgroepen aan de slag gingen met
de Freelancer Focus 2017. Het doel: een bespreking van de
bevindingen uit het rapport. Zijn de stellingen nog steeds
relevant, waar kunnen we verbeteringen aanbrengen, welke
vragen zijn er niet gesteld et cetera. Op die manier proberen
we zo dicht mogelijk te staan bij de freelancende ondernemer, waardoor we onze werking in de toekomst steeds
relevant kunnen houden.

Het organiseren van webinars voor freelancers blijft ook
een belangrijke schakel in onze werking om de freelancers
te informeren. Webinars zijn seminaries over diverse topics
waarbij deelnemers online de presentatie kunnen volgen. Ze
horen en zien de spreker en diens presentatie, en kunnen via
een chat- en pollsysteem in interactie treden met de spreker
en de andere deelnemers. Alle vorige webinars kunnen herbekeken worden via de webinar-bibliotheek. Verder zijn er
ook handige tools zoals een nacalculator en een tarieventool.
Freelancers zijn een belangrijke doelgroep voor UNIZO. We
zijn dan ook trots dat we met onze Love to be Free werking
jaarlijks duizenden freelancers kunnen bereiken. We voelen
een sterk potentieel om verder te groeien en zullen niet
stilzitten om nog meer in te zetten op de belangen van de
freelancers. In 2019 willen we graag meer en beter samenwerken met andere bedrijven en partijen die een meerwaarde
kunnen bieden voor de freelancer. Dit gaat van onze eigen
structurele partners tot externe bedrijven en ook met freelancers zelf uiteraard. Daarnaast willen we ook de opdrachtgevers begeleiden in het werken met freelancers en ‘goed
opdrachtgeverschap’ mee helpen invullen. Met deze en
bijkomende ad-hoc thema’s wil UNIZO haar aanbod steeds
aanpassen en verder uitbreiden.
Hebt u vragen of suggesties over het Love to be Free aanbod?
‘Feel free’ om ons te contacteren via freelancers@unizo.be.
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informaticus, gezondheidscoach et cetera.
Ze kunnen lokaal gevestigd zijn en tegelijk klanten hebben over de hele wereld. Ze
kunnen actief zijn in verschillende bedrijven,
sectoren of plaatsen. Dit laat freelancers
toe om zaken te zien of te verbinden die
anderen veel minder zien. De mogelijkheden zijn eindeloos. Freelancen zit trouwens al enkele jaren in de lift. In augustus
2018 waren er 157.697 freelancers actief
in Vlaanderen en Brussel. Dat is 6,6% meer
dan in augustus 2017. Voor Vlaanderen gaat
het om een stijging van 22,7% op drie jaar
tijd: van 103.767 freelancers in 2015 naar
127.277 in 2018. U leest er alle details over
verder in dit rapport.
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Freelancers en opdrachtgevers die UNIZO-lid zijn informeren we verder via sociale media, mailing en nieuwsbrieven.
UNIZO biedt heel wat diensten aan waar leden exclusief
gebruik van kunnen maken:
• Persoonlijk advies via de UNIZO Ondernemerslijn,
• Toegang tot het volledige kennisnet,
• Gratis aanmanings- en incassodienst,
• Modelbrieven en contracten,
• De UNIZO legal scan om contracten juridisch
te screenen,
• Voordelige juridische bijstand,

In de toekomst willen wij blijven inzetten op partnerships met
andere organisaties omdat hier tal van voordelen aan verbonden zijn zoals een groter bereik en het delen van kennis. Wij
willen graag onze schouders blijven zetten onder initiatieven
om freelance ondernemen in België leefbaar, werkbaar en
vooral positief te maken en houden, waarbij freelancers alle
kansen krijgen om hun droom te kunnen realiseren.
Als ondernemer heb je 101 redenen om te kiezen voor een
UNIZO-lidmaatschap. UNIZO neemt het op voor uw rechten
en belangen als zelfstandige ondernemer.
www.unizo.be/ik-wil-lid-worden

2 Freelancers
2.1 Definitie
UNIZO definieert een freelancer als “een ondernemer zonder
personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend in een
business-to-business (B2B) context zakelijke diensten ver
leent en dit op basis van tijdelijke contracten, opdrachten
of projecten.”

• Adviespockets en Snelwijzers over tal van thema’s,
• Voordelen en kortingen bij onze partners,
• Vermelding op onze sprekersdatabase, De Sprekers,
• Maandelijks ZO-Magazine.

Een freelancer is dus in de eerste plaats een ondernemer die
een economische activiteit uitoefent zonder daarbij perso
neel tewerk te stellen. De juridische vorm van de zaak, het
bedrijf of de praktijk – een eenmanszaak of een bepaalde
vennootschapsvorm – is daarbij niet van belang. De freelancer kan zowel zelfstandige in hoofdberoep als in bijberoep
zijn. Een freelancer kan bijvoorbeeld starten in bijberoep om
dan – eens er voldoende opdrachten zijn – door te groeien
tot freelancer in hoofdberoep. De omgekeerde beweging is
ook mogelijk, bijvoorbeeld wanneer na verloop van tijd zou
blijken dat er onvoldoende opdrachten worden binnengehaald om actief te kunnen blijven als hoofdberoeper.
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Een freelancer zal hoofdzakelijk diensten leveren die zich
situeren in een B2B context. De grens tussen B2B en business-to-consumer (B2C) is echter niet altijd duidelijk. Het is
ook perfect mogelijk dat een freelancer diensten levert aan
zowel particulieren als aan bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan
een yogacoach die privéles geeft aan particulieren maar
daarnaast ook met bedrijven samenwerkt om groepslessen
yoga op het werk te organiseren. We stellen daarom dat
een freelancer hoofdzakelijk, maar daarom niet uitsluitend,
diensten zal leveren binnen een B2B context.
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Verder moet er steeds sprake zijn van tijdelijke contracten,
opdrachten of projecten. De opdracht kan lang of kort zijn,
maar steeds zal het een tijdelijke opdracht zijn. Een free
lancer werkt niet in vast dienstverband maar is actief voor
diverse opdrachtgevers en zal dus ook diverse opdrachten
vervullen. De opdrachten kunnen elkaar opvolgen of gecombineerd worden. Als een freelancer voor een lange periode
voor dezelfde opdrachtgever werkt kan er sprake zijn van
schijnzelfstandigheid.

Een essentiële voorwaarde om te kunnen spreken van free
lanceactiviteiten is dat de freelancer in kwestie niet onder
het gezag staat van zijn of haar opdrachtgever. Hij of zij
vervult dus in alle vrijheid de opdracht waarvoor hij of zij werd
aangesteld. De manier waarop de freelancer zijn opdracht
vervult bepaalt hij of zij zelf.

2.2 Aantal freelancers in
Vlaanderen en Brussel
Freelancende zelfstandigen hebben geen apart statuut en
dus zijn er geen officiële cijfers beschikbaar over hoeveel
freelancers er precies actief zijn in België en de gewesten.
Om toch een inschatting te kunnen maken we een selectie van een aantal specifieke NACE-codes die traditioneel
sterk gelinkt zijn aan het uitvoeren van freelanceactiviteiten. Voorbeelden van deze activiteiten zijn ICT-diensten,
consultancy en adviesbureaus, premediadiensten, sport- en
gezondheidscoach et cetera. De volledige lijst van NACEcodes die we (voor het vierde jaar op rij) in rekening brengen
is opgenomen als bijlage in dit rapport. Binnen deze sectoren
weerhouden we vervolgens enkel de vennootschappen en
eenmanszaken zonder personeel.
Op basis van deze selectiecriteria waren er in Vlaanderen in
augustus 2018 127.277 freelancers actief. Dit is een stijging
met 6,6% ten opzichte van 2017 (119.435 freelancers) kwamen
en 22,7% ten opzichte van 2015 (103.767 freelancers). Het
gros van deze freelancers is actief via een eenmanszaak
(46,1%) of via een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (24,6%). In Brussel telden we in augustus 2018
30.420 freelancers, een stijging van 7,3% ten opzichte van
een jaar eerder. 41,8% van hen werkte met een eenmanszaak.
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1.2 Algemeen UNIZO-aanbod
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GRAFIEK 2 Aantal freelancers in Brussel volgens NACE-code, 2017-2018

TABEL 1 Aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel en jaar-op-jaar evolutie (%)

Vlaanderen

Brussel

Totaal

2018

2017

2016

2015

127.277
(6,6%)

119.435
(9,0%)

109.539
(5,6%)

103.767
-

30.420
(7,3%)

2017

7.000

8.000

Overige*
Reparatie van computers & elektronica
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Onderwijsdiensten
Zakelijke dienstverlening

28.362
-

157.697
(6,7%)

2018

-

Administratieve diensten voor kantoren

-

Human relations consultancy
Fotografen, vertalers, tolken, designers

147.797
-

-

-

Reclamewezen & marktonderzoek
Ingenieurs (zonder landmeters)

Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO.

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer
Adviesbureaus op het gebied van public-relations en …
Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen
Webbedrijven

Als we voor Vlaanderen de opsplitsing maken volgens
sector wordt meteen duidelijk dat het gros van de free
lancers zich situeert binnen de NACE-codes 70220 en
70210 “Adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer” en
“Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie” (een aandeel van 25,8%), code 62 “IT-diensten”
(12,2%) en code 90 “Creatieve activiteiten, kunst en amusement” (11,2%). Samengeteld situeert 49,2% van alle Vlaamse
freelanceractiviteiten zich in deze sectoren. We zien gelijkaardige patronen in Brussel.

Zoals blijkt uit onderstaande grafieken stijgt het aantal free
lancers ten opzichte van 2017 in quasi elke sector. Zowel
in Vlaanderen (+14,4%) als in Wallonië (+13,7%) wordt de
hoogste stijging opgetekend in de sector onderwijsdiensten
(NACE-code 855).

IT-diensten
Productie van film, video en tv-programma’s; …
Prepress- & premedia diensten
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO.
*NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

Marion Sterckx
Administratieve ondersteuner

GRAFIEK 1 Aantal freelancers in Vlaanderen volgens NACE-code, 2016-2018

2018

2017

2016
Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt?
“Ik ondersteun zelfstandigen en zaakvoerders bij
hun administratieve rompslomp, zoals boekhouding
voorbereiden, contacten met het loonsecretariaat, offertes
opmaken, projecten ondersteunen, noem maar op.”

Overige*
Reparatie van computers & elektronica
Creatieve activiteiten, kunst en amusement
Onderwijsdiensten
Zakelijke dienstverlening

Waar lig je soms van wakker?
“Hoe ik klanten kan aantrekken. En over mijn gezondheid. Als ik morgen
ziek wordt, heb ik geen inkomen.”

Administratieve diensten voor kantoren
Human relations consultancy

V E R S TE R K E N D N E TW E R K VO O R F R E E L A N C E R S

Fotografen, vertalers, tolken, designers

Waar zou je over 5 jaar het liefst staan op professioneel vlak?
“Op een niveau dat ik kan uitkijken op een uitgebreide klantenportefeuille, en met mensen in dienst.”

Reclamewezen & marktonderzoek
Ingenieurs (zonder landmeters)

Adviesbureaus op het gebied van public-relations en …
Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen
Webbedrijven

Wat verwacht je van UNIZO naar freelancers toe?
“Dat er initiatieven komen die freelancers regelmatig samenbrengt. Zodat iedereen zijn netwerk wat kan
uitbreiden.”
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IT-diensten
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Productie van film, video en tv-programma’s, …
Prepress- & premedia diensten
0

5.000
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30.000

Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO.
*NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

Waar krijg jij je beste ideeën?
“Als ik aan het wandelen ben met de hond. Of als ik de auto zit. Dan komt de inspiratie.”
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Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?
“Absoluut. Ik word nooit terug werknemer. Ik heb de vrijheid om mijn eigen route uit te stippelen. Daar
komen ook veel zorgen bij kijken, maar als ik de balans opmaak, heeft de voldoening de bovenhand.”

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer

9

2.3 Profiel

We gaven nog drie andere antwoordopties mee in de eerste
vraag: ik ben een freelancer (57% vinkt dit aan), ik ben een
freelancer en heb al freelancers ingehuurd (24%) en ik heb al
freelancers ingehuurd maar ben zelf geen freelancer (19%).
Het is de groep van zelfstandigen die zichzelf bestempelen als
freelancer waarop de bevindingen in deze en onderstaande
rubrieken van toepassing zijn. Waar mogelijk vergelijken we
de resultaten met de gegevens die we in de voorbije jaren
hebben verzameld.

GRAFIEK 3 Leeftijd freelancers, 2016-2018
2018

2017

2016

40%

Kan je omschrijven wat jouw freelanceractiviteit
precies inhoudt?
“Ik ondersteun bedrijven met hun digitale marketing
activiteiten. Dat kan gaan van het beheer van hun
facebookpagina of instagramaccount als het schrijven van
blogberichten, mailings of berichtjes op de website zetten.”

35%
30%
25%
20%
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15%
10%
5%
0%

< 25

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 65

> 65
Leeftijd

Bron: UNIZO

GRAFIEK 4 Hoogst behaalde schooldiploma freelancers
Geslacht en leeftijd
71% van de freelancers is een man, 29% is een vrouw. In
vergelijking met 2017 en 2016 is het aandeel freelancers
dat ouder is dan 55 jaar gestegen (29%). 9% is tussen 25 en
34 jaar en geen enkele respondent is jonger dan 25. 62% is
tussen 35 en 54 jaar oud.
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Schooldiploma
Op de vraag “Wat is uw hoogst behaalde schooldiploma?”
antwoordt bijna de helft (48%) een master of doctoraat. 37%
beschikt over een bachelorsdiploma en 15% genoot enkel
secundair onderwijs.
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Hoe lang actief als freelancer
We vroegen de respondenten hoe lang zij reeds werkzaam
zijn als freelancer, uitgedrukt in jaren en enkel rekening
houdend met de laatste periode als freelancer. Het gemiddelde bedraagt 9 jaar en de mediaan is 7 jaar. 9% is 1 jaar
actief en 8% 2 jaar. 43% van de respondenten is maximaal
5 jaar actief als freelancer. Ongeveer 1 op 10 freelancers is
maar liefst 20 jaar of langer actief.

Julie Van Weehaeghe
Online campaign manager

Waar lig je soms van wakker?
“Ik vind het soms frustrerend dat niet iedereen altijd beseft hoeveel tijd er soms in
dingen kruipt. Misschien moet ik meer mijn grenzen durven stellen en sneller op mijn strepen staan. Ik doe
vaak wel extra dingen voor klanten en reken het niet altijd aan, maar ik moet ook opletten dat ik niet te veel
doe. Je moet nog altijd betaald worden voor wat je doet, maar langs de andere kant, wil ik ook geen geld
vragen omdat klanten me een kwartiertje hebben gebeld om iets te bespreken. Mensen willen vaak veel
voor weinig geld en dat frustreert me mateloos. Verder heb ik soms ook schrik dat er op een dag een grote
klant wegvalt en dat ik dat gat niet onmiddellijk zou kunnen opvullen.”
Waar zou je over 5 jaar het liefst staan op professioneel vlak?
“Ik wil verder groeien in wat ik doe. Meer ervaring op doen. Mezelf ook verder kunnen bijscholen.
Ik hoop ook dat ik lange tijd voor dezelfde klanten kan blijven werken, dus als ik over 5 jaar nog grotendeels
dezelfde klanten heb, dan zou ik me daar best goed bij voelen. Verder zou ik graag nog meer consultancy
doen en strategisch meedenken met bedrijven en daar hulp bieden en minder het uitvoerende gaan doen.
Eigenlijk moet je in mijn sector ook de juiste mensen leren kennen waardoor opdrachten makkelijker
binnen komen. Dat is niet altijd eenvoudig.”

4%

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?
“Ja, ik zou nooit terug in loondienst willen werken. De vrijheid, zelf je eigen uren bepalen, vakantie nemen
wanneer jij het wilt is echt zalig. Doen wat je graag doet.”

10,2%

Wat verwacht je van UNIZO naar freelancers toe?
“Als freelancer is netwerking erg belangrijk. Ik mis soms ook een klankbord. Ik sta er altijd alleen voor en
kan zelden vragen aan collega’s hoe zij het zouden aanpakken. Dat mis ik soms wel. Het zou leuk zijn
mocht dat bij UNIZO meer aan bod komen. Er zou bijvoorbeeld een facebookgroep kunnen opgericht zijn
waar tips en advies worden uitgewisseld. Waar ook bepaalde opdrachten worden geplaatst. Elkaar helpen,
ondersteunen en van elkaar leren, zou fijn zijn.”

47,7%
37,2%

Master/doctoraat
Bachelor
Technisch of beroepssecundair onderwijs
Algemeen of kunstsecundair onderwijs
Lager secundair onderwijs
(1e tot 3e middelbaar)
Bron: UNIZO
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UNIZO voerde tussen 4 en 18 september 2018 een bevraging uit onder freelancers én, voor het eerst, ondernemers die freelancers inhuren om meer inzicht te krijgen
in hun dagdagelijkse werkzaamheden. In totaal namen
458 ondernemers – allen leden van UNIZO – deel aan
de enquête. Dit aantal van 458 is exclusief de respondenten die nee hebben geantwoord op de allereerste vraag:
“UNIZO omschrijft een freelancer als een zelfstandige
zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend,
in een business-to-business context zakelijke diensten
verleent op basis van tijdelijke contracten of projecten.
Bent u volgens die definitie een freelancer en/of heeft u
reeds freelancers ingehuurd?”.
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Statuut en juridische vorm
87% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofdberoep, 13% als zelfstandige in bijberoep. 63% voert zijn
freelanceactiviteiten uit via een vennootschap en 37% doet
dit via een eenmanszaak. Deze verhoudingen wijzigen zo
goed als niet ten opzichte van vorige jaren. Wanneer we het
zelfstandigenstatuut kruisen met de juridische vorm van de
zaak of de praktijk, dan bekomen we onderstaande tabel.

van een persoonlijk Facebook-profiel om de activiteiten
te promoten en 30% heeft een Facebook-bedrijfspagina.
Instagram en een eigen blog of vlog zijn minder courant:
respectievelijk 15% en 10% maken gebruik van deze media.
Verder geeft 11% van de freelancers aan dat men niet actief
is op sociale media – dit is minder dan de 13% in 2016 en
17% in 2015 maar evenveel als in 2017.

GRAFIEK 6 Type opdrachten die freelancers in hoofdzaak uitvoeren

2018
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TABEL 2 Kruistabel zelfstandigenstatuut en juridische vorm
Vennoot
schap

Totaal

Hoofdberoep

28%

59%

87%

Bijberoep

9%

4%

13%

37%

63%

100%

Totaal

15%

2.4 Opdrachten

Bron: UNIZO

Gebruik van online media
LinkedIn is met voorsprong de meest gebruikte vorm van
sociale media onder freelancers in het kader van zijn of haar
professionele activiteiten. Op de vraag “Op welke sociale
media bent u professioneel actief als freelancer?” antwoordt
maar liefst 3 op 4 (77%) freelancers LinkedIn. Een eigen
website is het tweede belangrijkste medium, zij het een
pak minder in vergelijking met LinkedIn met een aandeel
van 53%. Facebook staat op plaats drie: 32% maakt gebruik

10%

Waarom meedingen naar een opdracht
Om meer inzicht in te krijgen in de redenen waarom een
freelancer beslist om mee te dingen naar een opdracht legden
we een lijst voor van twaalf mogelijke factoren: autonomie,
flexibiliteit, financiële redenen, inhoudelijke uitdaging et
cetera. We vroegen freelancers om de vier belangrijkste
factoren aan te duiden. Via de optie andere, gelieve te specificeren kon de respondent zelf ook redenen opgeven. Uit
onderstaande grafiek blijkt dat het naadloos passen van de
opdracht bij de eigen kennis, kunde of ervaring met stip
op plaats 1 staat. Maar liefst 3 op 4 freelancers vinkt deze
optie aan. De inhoudelijke uitdaging van de opdracht (63%),
flexibiliteit (42%) en autonomie (39%) vervolledigen de top 4.
Financiële redenen blijken niet essentieel te zijn: de opties
langdurige financiële zekerheid en hoge beloning staan
onderaan de lijst.

GRAFIEK 5 Doorslaggevende factoren om mee te dingen naar een opdracht, 2018
Andere, gelieve te specificeren
Duidelijke omschrijving en concreet eindproduct
Hoge beloning
Korte woon-werkafstand
Langdurige financiële zekerheid
Biedt kansen om netwerk te versterken

5%
0%
Consultancy

Versterkt uw reputatie en zichtbaarheid in de markt
Biedt kansen voor vergelijkbaar vervolgwerk
Autonomie: bepalen hoe uitvoeren
Flexibiliteit: bepalen waar en wanneer uitvoeren

Type opdrachten
Freelancers voeren zeer gevarieerde opdrachten uit. Om orde
te creëren in deze wirwar stelden we de vraag “Welk soort
freelanceropdrachten voert u hoofdzakelijk uit?” en gaven
we vijf antwoordcategorieën mee die geconstrueerd zijn op
basis van de NACE-codes die we gebruiken om het aantal
freelancers in Vlaanderen en Brussel in kaart te brengen (zie
bijlage). Respondenten konden één van volgende opties aanvinken: creatief (bijv. mode, fotografie, videografie, regisseur,
acteur, muziek), consultancy (bijv. reclame, communicatie,
HR, management, financieel), technisch of ICT (bijv. architectuur, engineering, logistiek, applicaties, website), zorg
en welzijn (bijv. coach, specialist, lesgever) en intellectueel
(bijv. vertalen, copywriting, grafische vormgeving, tolk, publicist). Met aandelen van respectievelijk 37% en 36% voert het
merendeel van de freelancers consultancy en technische
of ICT-opdrachten uit. In vergelijking met vorig jaar stijgt
het aandeel van freelancers met consultancy activiteiten
met 10 procentpunt. De verdeling van het aantal mannen
en vrouwen over deze vijf types opdrachten is gelijkaardig.

De opdracht is inhoudelijk uitdagend
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Creatief

Zorg en welzijn

Intellectueel
Bron: UNIZO

Gemiddeld aantal opdrachtgevers op jaarbasis en termijn
Iets minder dan de helft (46%) van de freelancers in hoofdberoep heeft 3 of minder opdrachtgevers of klanten per jaar:
16% heeft 1 klant op jaarbasis, 16% heeft 2 klanten en 14%
3 klanten. Nog eens 19% heeft 4 à 5 opdrachtgevers, 16%
6 tot 10 en 19% meer dan 10. Freelancers leveren gemiddeld
51 weken lang hun diensten aan één opdrachtgever. We zien

Aanwinst voor uw CV of klantenportefeuille
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Technisch of ICT

evenwel veel variatie in deze termijn. De mediaan is namelijk
24 weken of een half jaar. Kijken we naar de relatieve verdeling van het aantal weken dan blijkt dat 26% of ongeveer
1 op 4 freelancers maximaal 4 weken voor één opdrachtgever werkt. 19% geeft aan dat men gemiddeld 100 weken
of langer voor dezelfde opdrachtgever werkt.
Schriftelijke contracten
50% van de freelancers werkt altijd met schriftelijke contracten1, 15% voor 75% of meer van de opdrachten, 13% voor
25-75% van de opdrachten en 12% voor minder dan 25% van
de opdrachten. 10% werkt nooit met schriftelijke contracten.
Wanneer we een onderscheid maken tussen freelancers
in hoofd- en bijberoep dan wijzigen deze percentages zo
goed als niet.
Vinden van nieuwe opdrachten of opdrachtgevers
Het belangrijkste kanaal om nieuwe klanten te vinden is met
voorsprong het eigen netwerk (83%). Ook in 2017 (88%) en
2016 (91%) was dit het populairste kanaal. Op de tweede
plaats staat bestaande klanten (63%) en op de derde plaats
tussenpersonen of bemiddelaars (40%). Daarnaast vinden
freelancers ook nieuwe opdrachten via netwerkactiviteiten (28%), sociale media (18%) en de eigen website (18%).
Slechts een beperkt aantal freelancers vindt nieuwe klanten
of opdrachten via actieve prospectie bij bedrijven uit de doelgroep (11%), freelance job platformen zoals (11%) of door te
reageren op ‘gewone’ vacatures (9%).

Past naadloos bij uw kennis, kunde of ervaring
0%
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80%

Bron: UNIZO

1

De adviseurs van de UNIZO Studiedienst stelden voor u ruim 200 modelbrieven en -contracten op die u gemakkelijk kan personaliseren. Op die
manier kan u werken met documenten die voldoen aan alle wettelijke vereisten: handelsdocumenten, documenten voor ingebrekestelling, arbeidsovereenkomsten en documenten om die overeenkomst op de correcte manier te verbreken, handelshuurovereenkomsten, bezwaarschriften, …
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GRAFIEK 7 Tevredenheid over opdrachten en opdrachtgevers, 2018

Jeroen Mariën
Geluidstechnicus
voodoostudio.be

Opdrachtgever komt
de gemaakte afspraken na
10
9
8
7
6
5
4
3
2

Ik bepaal de invulling van
de opdracht volledig zelf
Kan je omschrijven wat jouw freelanceractiviteit
precies inhoudt?
“Ik ben geluidstechnicus op live optredens en heb een kleine
opnamestudio. Daarnaast bouw ik bedrijfsevenementen en
beurzen op. Wat daar allemaal bij komt kijken? Weinig slaap en veel
lawaai. En dat vind ik best oké. Het is tof om met muzikanten en dj’s
samen te werken, vooral als de show goed klinkt en alle technische problemen
opgelost geraken zonder dat het publiek dat merkt.”

Feedback op mijn prestaties
V E R S T E R K E N D N E T W E R K VO O R F R E E L A N C E R S

Waar lig je wakker van?
“De trend in deze sector is budget, budget, budget. Mocht ik aan de uurtarieven werken van een loodgieter, dan zou ik content zijn. Maar iedereen wil feesten zonder er veel geld aan uit te geven. Mijn collega’s
en ik investeren in duur materiaal en doen werk dat je radbraakt, terwijl organisatoren nauwelijks iets willen
betalen. Overal woedt de zoektocht naar wie de goedkoopste is. Verlaagt er eentje zijn prijs, dan wordt de
rest gedwongen om dat ook te doen.”

Het inhuurproces
(werving, selectie, mededinging)

Werktijden

Transparante, eerlijke
contracten en voorwaarden

Correcte betaling: billijk en tijdig

Verwelkoming in het bedrijf en
steun door inhurende manager

Bron: UNIZO

Wat vind je het leukst aan je job?
“Het grootste voordeel is de afwisseling, het wordt nooit saai. Ik wil vrijheid en dat kan niet als ik vast werk
voor een firma. Als ik geen uitdaging heb en niet bijleer, word ik lastig. De onzekerheid neem ik er dan
maar bij.”

Wat verwacht je nog?
“Vooral van de overheid verwacht ik nog enkele dingen! Vakantiegeld, een werkloosheidspremie als ik
geen werk heb en betaald worden als ik ziek ben. Dat mogen ze de zelfstandigen nog geven. Dan gaan we
lachen! (lacht.)”

2.5 Tevredenheid over
de opdracht(gever)
Om meer inzicht te krijgen in de mate waarin freelancers
tevreden zijn over hun opdrachtgevers en opdrachten
vroegen we hen om acht indicatoren een score te geven
tussen 1 (zeer ontevreden) en 10 (zeer tevreden). Met een
gemiddelde over alle acht indicatoren van 7,6 op 10 blijkt er
een grote tevredenheid te zijn. Alle acht indicatoren tekenen
goede scores op. De beste indicator is de opdrachtgever komt
de gemaakte afspraken na (8,1 op 10) en de minst goede is ik
bepaal de invulling van de opdracht volledig zelf (7,1 op 10).

F R EEL A N CER F O CU S 201 8

2.6 Samenwerken met andere
freelancers
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Hoeveel freelancers doen aan samenwerking
In vergelijking met vorig jaar stijgt het aandeel freelancers
dat samenwerkt met andere freelancers significant: van 59%

in 2017 naar 70% in 2018. Op de vraag “Werkt u soms samen
met andere freelancers?” antwoordt 64% ja, projectgebonden, 6% ja, structureel via een coöperatieve of gezamenlijke
koepel en 30% neen, nooit. Respondenten die ja antwoordden kregen onderstaande vervolgvragen.
Met hoeveel freelancers samenwerken per opdracht
Rekening houdend met alle opdrachten waarvoor men reeds
heeft samengewerkt met andere freelancers geeft 56% aan
dat men per opdracht met gemiddeld 1 andere freelancer
samenwerkt. 23% werkt gemiddeld met 2 andere freelancers samen, 11% met 3 freelancers en 11% met meer dan 3.
Hoe partners vinden
Op de vraag “Hoe heeft u de freelancers waarmee u samenwerkt gevonden?” vinkt 66% of 2 op 3 freelancers de optie
iemand die ik al kende en vertrouw aan. De samenwerking
gebeurt niet altijd op eigen initiatief: in iets minder dan de
helft (45%) van de gevallen bleek dat een beslissing van de
opdrachtgever te zijn. Andere, minder courante kanalen om
partners te vinden zijn netwerkactiviteiten (28%), bestaande
klanten (21%), tussenpersonen of bemiddelaars (16%), sociale
media (11%) en freelance job platformen (7%).

F R EEL A N CER F O CU S 201 8

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?
“Jazeker. Door te freelancen werk ik voor verschillende bedrijven, leer ik voortdurend nieuw materiaal en
werkwijzen kennen en dat maakt het zo plezant. Hoe ouder ik word, hoe meer ik denk: ‘Jeroen, je moet
nog véél bijleren’.”
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GRAFIEK 8 Op welke manier samenwerken met andere freelancers, 2018

met consultancy activiteiten minstens €71 per uur aanrekent
bedraagt het uurtarief voor 56% van de freelancers met
creatieve opdrachten maximaal €50. In vergelijking met de
vier andere types van opdrachten is het aandeel creatieve
freelancers dat minder dan €30 aanrekent ook vele malen
hoger (25%). Verder zijn er amper freelancers met intellectuele opdrachten die meer dan €70 per uur factureren. Voor
freelancers die zorg en welzijn opdrachten vervullen is de
verdeling over de categorieën <=€50 per uur, €51-70 per uur
en meer dan €70 per uur quasi evenredig.

Andere redenen
Uitbesteding (deel) opdracht omwille van
beschikbaarheid technisch materiaal
Delen van kantoorruimte
Uitbesteding (deel) opdracht omwille van collegialiteit
Uitbesteding (deel) opdracht omwille van creatieve ideeën

Tevredenheid over inkomen
Het aantal factureerbare uren en de tarieven zijn één zaak,
maar het is tevens interessant om na te gaan in welke mate
de freelancer erin slaagt om met dit inkomen rond te komen.
Net als vorig jaar ziet het globale plaatje er positief uit: op de
vraag “Hoe schat u uw eigen financiële situatie in?” zegt 65%
(2017: 56%) goed tot zeer goed te verdienen en zich geen
zorgen te maken. 25% (2017: 30%) verdient net genoeg om
rond te komen. 11% (2017: 14%) geeft aan te weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële problemen.
Hiervan geeft 1% aan reeds financiële problemen te hebben.

Uitbesteding (deel) opdracht omwille van tijdsgebrek/werklast
Opdrachtgever heeft dit beslist
Uitbesteding (deel) opdracht omwille van expertise
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Bron: UNIZO

Welk samenwerkingsverband

weekbasis presteert bedraagt 36,6 uren en de mediaan is

Tenslotte vroegen we “Op welke manier werkt u samen met

40,0 uren. Ongeveer 1 op 4 freelancers (27,5%) kan meer

andere freelancers?”. Meerdere antwoorden waren moge-

dan 40 uren per week factureren. Op de vraag hoeveel het

lijk. De uitbesteding van (een deel van) de opdracht omwille

gemiddeld tarief per uur bedraagt (exclusief btw) antwoordt

van expertise is de meest voorkomende reden om samen te

6% 30 euro of minder, 20% tussen 31 en 50 euro, 26% tussen

werken. 58% vinkt dit aan.

51 en 70 euro, 26% tussen 71 en 90 euro en 18% 91 euro of
meer (4% meer dan 120 euro). 4% heeft geen idee van het
uurtarief of wou deze info liever niet delen. Ten opzichte van
2016 en 2017 wijzigen deze percentages zo goed als niet.

2.7 Financieel

Maken we een onderscheid tussen het uurtarief (exclusief
Factureerbare uren per week en uurtarief

btw) volgens type opdracht dan zijn er enkele interessante

Het gemiddeld aantal factureerbare uren dat men op

vaststellingen. Terwijl het merendeel (61%) van alle freelancers

GRAFIEK 9 Aandeel freelancers volgens uurtarief en type opdracht, 2018
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Kan je omschrijven wat jouw freelanceractiviteit
precies inhoudt?
“Als gewezen journalist begeleid ik organisaties in hun
weg naar de media. Klassieke media, maar ook sociale
media in het algemeen en Twitter in het bijzonder. Daar hoort
vaak mediatraining bij en regelmatig word ik ingezet voor crisiscommunicatie. Eigenlijk ben ik een makelaar tussen media die nieuws
zoeken en de onderneming of organisatie die nieuws heeft.”

V E R S TE R K E N D N E TW E R K VO O R F R E E L A N C E R S

Waar lig je soms van wakker?
“Ik wil meer appreciatie voor de meerwaarde die ondernemers betekenen voor de maatschappij.
Ze zorgen zelf voor hun inkomen, maar krijgen er naar mijn aanvoelen te weinig voor terug. Kijk maar naar
je pensioen, dat niet in verhouding staat tot wat je er als zelfstandige voor afdraagt.”
Tip voor andere freelancers?
“Voor een business als deze is aanpassen geboden. ‘Adapt or die’ is misschien wat overdreven, maar met
je tijd meegaan is wel degelijk de boodschap. Dat is een goede tip voor elke freelancer in eerder welke
sector, geloof ik. En nu ik toch bezig ben: heb plezier in wat je doet, durf je grenzen te stellen en zeg gerust
nee als je ergens geen goed gevoel bij hebt. Anders houd je het toch niet uit.”
Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?
“Ja. Het is bijzonder boeiend om voor verschillende klanten te werken, grote en kleine, vaste en occasionele. Eens je geproefd hebt van deze manier van werken, lijkt het me moeilijk om nog voor één enkele
opdrachtgever te werken.”
Wat verwacht je van UNIZO naar freelancers toe?
“Als freelancer werk je alleen en heb je vaak geen klankbord. Daarom is het van belang om regelmatig gelijkgezinden te ontmoeten. En dan bedoel ik dus collega-ondernemers. Daar mag UNIZO altijd bij
helpen, dat netwerken bevorderen.”

41%

21%
11%
3%

€71-90

34%
31%

30%

6%

15%
16%

31%

40%
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13%

30%

70%
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8%

Bart De Clerck
Mediaconsultant

Bron: UNIZO
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2.8 Kopzorgen en ambities
Bart Uvyn
Zanger
Kan je omschrijven wat jouw freelanceractiviteit
precies inhoudt?
“Ik zing zowel als solist als in ensembles, voornamelijk
oratoria (muziekstukken met een religieuze inslag, nvdr) van
Bach en tijdgenoten. Ik werk met interimcontracten. Ik word
gecontacteerd door een evenementorganisator die mij vraagt
of ik bijvoorbeeld vrij ben om twee keer een concert te doen, met
telkens twee dagen repetitie vooraf.”

V E R S T E R K E N D N E T W E R K VO O R F R E E L A N C E R S

Waarom freelancen?
“Ik vergelijk freelance zangers met sporters. Je moet zorgen dat je in goede gezondheid bent. Als ik ziek
ben, heb ik geen inkomen. Dat is voor andere ondernemers net zo. Alleen kan bij mij zelfs een simpele
verkoudheid op mijn stem slaan en ervoor zorgen dat ik een concert moet annuleren. Veel groenten, voldoende beweging en op tijd en stond een thee met honing staan ook op het menu. Voor mij is freelancer
zijn dus een levensstijl, waar niet iedereen voor gemaakt is. Maar ik vind het fantastisch.”

Kopzorgen
Bij de vraag “Waarover maakt u zich het meest zorgen als
freelancer?” gaven we twaalf mogelijke opties mee. Aan respondenten werd gevraagd om de drie meest prominente aan
te vinken. Eén van deze twaalf opties was het unieke antwoord
ik maak me over niets echt zorgen (aangeduid door 12% van
de freelancers). De belangrijkste kopzorg is het zelfstandigenstatuut (pensioen, arbeidsongeschiktheid): 56% vinkt
deze optie aan. Op plaats twee staat het vinden van nieuwe
opdrachten: 49% vinkt dit aan. Andere belangrijke kopzorgen
van freelancers zijn de financiële en administratieve lasten
opgelegd door de overheid (39%) en steeds goedkopere
freelancertarieven (31%). De top vijf wordt vervolledigd door
de combinatie van werk en privéleven (29%). De andere
antwoordopties waren wanbetaling door opdrachtgevers
(25%), het inkomen (23%), de toenemende concurrentie van
freelancers in bijberoep of bijklussers (17%), de toenemende
concurrentie van voltijdse freelancers (12%), contractvoorwaarden van opdrachtgevers (11%) en deadlines (8%).

Ambities binnen vijf jaar
Ongeveer twee op drie (60%) freelancers hoopt binnen
5 jaar nog steeds actief te zijn als freelancer. Eén op vijf (20%)
stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht en
5% werkt vandaag in bijberoep en hoopt er binnen vijf jaar
het hoofdberoep van te maken. De overgrote meerderheid
ziet zichzelf dus nog als zelfstandige ondernemer werken.
10% geeft aan dat men binnen vijf jaar niet meer professioneel actief te zijn, bijvoorbeeld omwille van pensioen.
Slechts 1% hoopt op een transitie richting een vaste job in
loondienst. Deze positieve resultaten zien we ook terug in
de antwoorden op de vraag “Met alles wat u nu weet, zou
u opnieuw starten als freelancer?”. Hier antwoordt 88% ja,
5% nee en 7% weet niet.

Waar lig je soms wakker van?
“Als freelancer krijg je maar één kans. Doe je het niet goed, dan vragen ze de volgende keer iemand
anders. Daar komt nog bij dat mijn stem niet eeuwig goed blijft. Net als een sporter moet ik over
een plan B nadenken voor na mijn zangcarrière.”
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Waar zie je jezelf over vijf jaar?
“Goh… Vooruitplannen gaat niet. Daarom moet elke freelancer vooruitkijken. Sparen, sparen, sparen, voor
de maand of maanden waarin de opdrachten stilvallen. Ik weet niet of ik binnen een jaar nog voldoende
werk zal hebben om rond te komen. En dat is niet altijd een makkelijke gedachte om mee te leven.”
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3 Opdrachtgevers

OPDR ACHTGEVER

Jeroen Lemaire
In the pocket

Zoals eerder aangegeven betrokken we voor het eerst ook opdrachtgevers in onze Freelancer Focus. Deze
doelgroep werd niet op voorhand afgebakend: de enquête werd uitgestuurd naar alle UNIZO-leden. We
identificeren opdrachtgevers op basis van de allereerste enquêtevraag: “UNIZO omschrijft een freelancer
als een zelfstandige zonder personeel die hoofdzakelijk, maar niet uitsluitend, in een business-to-business context zakelijke diensten verleent op basis van tijdelijke contracten of projecten. Bent u volgens
die definitie een freelancer en/of heeft u reeds freelancers ingehuurd?” Er werden drie antwoordopties
meegegeven. 57% vinkt ik ben een freelancer aan, 24% ik ben een freelancer en heb al freelancers ingehuurd en 19% ik heb al freelancers ingehuurd maar ben zelf geen freelancer. In dit hoofdstuk weerhouden
we de respondenten die de laatste optie hebben aangeduid. Het gaat hier om 87 observaties.

Hoeveel opdrachten of projecten
uitbesteed aan freelancers
De afgelopen drie jaar besteedde men gemiddeld 13 op
drachten uit aan freelancers – 4 per jaar met andere woorden.
De mediaan is 5. 13% besteedde 1 opdracht uit en 31% besteedde meer dan 10 opdrachten uit.

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer
in te huren?
In The Pocket engageert vooral freelancers om periodes
van uitzonderlijke drukte op te vangen of om heel specifieke
taken te laten uitvoeren die niet behoren tot onze kerncompetenties. Ik denk dan aan fotografen of bepaalde coaches bijvoorbeeld.
Wij designen en bouwen digitale platformen en producten. Meer dan 90% van
ons team bestaat uit vaste werknemers, aangevuld door getalenteerde freelancers met de juiste skills.
Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken?
Een goed netwerk van getalenteerde freelancers zorgt ervoor dat je bedrijf paraat is om op een vlotte
manier uiteenlopende uitdagingen aan te gaan. Het is belangrijk om dat netwerk voortdurend te verrijken
en te cureren. Het is echter even belangrijk om niet afhankelijk te zijn van individuele freelancers. Voor
essentiële activiteiten wil je een vast & loyaal team opbouwen in de organisatie.

Voornaamste redenen om een
freelancer in te huren
Bij de vraag “Wat zijn voor u de voornaamste redenen om
een freelancer in te huren” gaven we acht antwoordopties mee, inclusief de mogelijkheid om zelf een reden op
te sommen. Aan respondenten werd gevraagd om de drie
meest belangrijke aan te vinken. Tijdelijke omstandigheden
zoals een nood aan gespecialiseerde kennis, pieken in het
gewone werk en tijdelijke projecten voeren de lijst aan. De
ondernemersmentaliteit van freelancers is ook een belangrijke reden.

Wat betekent goed opdrachtgeverschap voor jou?
In The Pocket probeert om erg transparant te zijn met haar freelancers, zodat ze de organisatie goed
begrijpen, zich welkom voelen en een reële bijdrage kunnen leveren. Een correcte betaling is evengoed
van belang. Elke prestatie moet vergoed worden en betalingen moeten tijdig gedaan worden. Voor een
freelancer maakt dat een groot verschil.
Zijn er dingen waar je tegenop loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers?
Bij profielen die schaars zijn in de arbeidsmarkt, zien we vaak dat een groot deel van deze mensen zich als
freelancer presenteren, maar daarbij ook de zekerheid en omkadering van een werknemer willen. Dat kan
natuurlijk niet. Een freelancer moet bereid zijn om met een hogere graad van onzekerheid om te gaan en
zelf in staan voor de organisatie van zijn of haar professionele activiteit.
Wat verwacht je van UNIZO naar freelancers en opdrachtgevers toe?
Wij hebben geen specifieke verwachtingen.

GRAFIEK 10 Waarom een freelancer inhuren, 2018

Het grote aanbod van freelancers in mijn branche
Andere redenen
Goede verhouding tussen prijs en kwaliteit van freelancers
Goedkoper en minder administratieve
rompslomp in vergelijking met…
Tijdelijke projecten
Ondernemersmentaliteit en flexibiliteit van freelancers
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Tijdelijke behoefte aan gespecialiseerde kennis
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Tijdelijke pieken in het gewone werk
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Aanraden van freelancers aan
andere ondernemers en bedrijven

OPDR ACHTGEEFSTER

Nadja Desmet
Sociale Media Buro

We vroegen opdrachtgevers in welke mate zij andere ondernemingen zouden aanraden om samen te werken met freelancers. Er kon een score van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker wel)
gegeven worden. 88% geeft een score van 7 op 10 of meer.
24% geeft 10 op 10 en 20% 9 op 10. Het gemiddelde van 8,2
op 10 is een hoge score.

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer
in te huren?
“Wanneer er projecten of opdrachten binnenkomen
waarvoor onze eigen capaciteit ontoereikend is of net bij
taken die te klein zijn om er iemand voor aan te werven (bv
administratief, boekhoudkundig…), doe ik al snel eens een beroep
op freelancers. Maar ook als er specifieke skills nodig zijn voor bepaalde
opdrachten, werken we samen met freelancers.”

Tevredenheid over freelancers
Om de tevredenheid van opdrachtgevers over de diensten
van freelancers in kaart te brengen voegen we hen om zeven
indicatoren een score te geven tussen 1 (zeer ontevreden)
en 10 (zeer tevreden). Met een gemiddelde over alle zeven
indicatoren van 7,9 op 10 zijn opdrachtgevers zeer tevreden. Alle zeven indicatoren tekenen goede scores op. De
beste indicatoren zijn de flexibiliteit van de freelancer en het
nakomen van de gemaakte afspraken (beide 8,3 op 10). De
minst goede is de betrokkenheid en het engagement van
de freelancer binnen uw bedrijf (7,4 op 10).

Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken?
“Zeker en vast. Het is een versterking die vaak direct inzetbaar is. En samenwerken met een freelancer
zorgt meer dan eens voor een kruisbestuiving waaruit originele ideeën ontstaan.”
Wat betekent goed opdrachtgeverschap voor jou?
“Als opdrachtgever moet je voor een duidelijk afsprakenpakket zorgen, en vooral ook aanduiden waar
de grens van de opdracht ligt. Zelf ben ik ook gestart als freelancer, de valkuil is dat er al doende taken of
opdrachten bij komen… maar het moeilijk of niet bepaald is dat dat een extra opdracht is die je dan extra
kan factureren.”
Zijn er dingen waar je tegenop loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers?
“Nee, niet direct eigenlijk. (Lacht.) Dat is positief, hé!”
Wat verwacht je van UNIZO naar freelancers en opdrachtgevers toe?
“Ik heb wel een paar ideetjes. Zoals het in kaart brengen van de gangbare tarieven of eens een overzicht
geven waarvoor je allemaal freelancers kan inzetten. Maar ook een databank met contacten (eventueel
met ratings of andere tevreden waren van de diensten, bv. Upwork of Fivver) zou wel handig zijn. Nu doe
je vaak beroep aan mensen uit jouw netwerk, maar er is meer mogelijk.”

GRAFIEK 11 Tevredenheid over freelancers, 2018
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De toegevoegde waarde van
freelancers t.o.v. vaste medewerkers
voor dezelfde opdrachten

Expertise van de freelancer

De verhouding tussen het uurtarief
en de geleverde kwaliteit
Bron: UNIZO
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Delen van ontwikkelde kennis,
methoden en modellen met
opdrachtgever
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OPDR ACHTGEEFSTER

4 Beleidsaanbevelingen

Tia Broodcorens
Soundsystem

Werk je vaak samen met freelancers?
“Enorm vaak. Dat kan in onze sector bijna niet anders, omdat de drukke periodes in
golven komen. Vast personeel in dienst nemen om ze dan om de twee maanden eens enkele weken met
hun vingers laten draaien, dat is het toch ook niet. Die freelancers worden ingezet als geluidstechnicus, om
de belichting te regelen, voor magazijnwerk, om op te bouwen… Waarvoor niet eigenlijk? (Lacht.)”
Is het moeilijk om de juiste mensen te vinden?
“Ja. Ik heb intussen wel al een netwerk uitgebouwd waarop ik kan terugvallen. Kunnen zij niet, dan vraag ik
of ze niemand kunnen aanraden. Als ook dat niet lukt, doe ik een post op Facebook. Maar dat doe ik liever
niet, want dan ken ik de freelancer meestal niet én heb ik ook geen goede referentie van iemand anders.
Vaak is dat dus wel wat bellen en mailen om een geschikte freelancer te vinden.”
Zijn er dingen waar je tegenaan botst bij de samenwerking met freelancers?
“Eén van hun grootste troeven is flexibiliteit, maar dat speelt soms in mijn nadeel. Als ik voor 2019 een
opdracht heb die drie maanden duurt, wil ik daar graag nu alles voor geregeld hebben. Dat gaat dan vaak
niet omdat freelancers zich zo lang op voorhand niet willen engageren. En zeker niet voor zo’n lange
periode. Die vrijheid ligt hen nauw aan het hart.”
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Zijn er veel vrouwelijke freelancers in jouw sector?
“Nee, bijna niet. Jammer, want ik heb de indruk dat dat sneller gaat. Als er een vrouw bij is, wil die zich in
deze mannenwereld bewijzen en de mannen willen natuurlijk niet onderdoen. Daar wordt iedereen toch
beter van? (Lacht.)”
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4.1 Verbetering sociaal statuut
Freelancers zijn echte zelfstandigen
Freelancers zijn zelfstandigen in hart en nieren. Ze kiezen
doelbewust voor dit statuut. Voordelen zoals de persoonlijke
vrijheid en autonoom kunnen werken, het zelf kiezen van
opdrachten en het bepalen van de eigen agenda vormen
daarbij doorslaggevende argumenten. Dat freelancers echte
zelfstandigen zijn, blijkt ook uit de UNIZO-enquête. Amper
1% ambieert uiteindelijk een job als werknemer, 65% wil actief
blijven als freelancer en 20% hoopt binnen afzienbare tijd zelf
personeel in dienst te hebben1. Op de vraag “Met alles wat u
nu weet, zou u opnieuw starten als freelancer?” antwoordt
88% ja, 5% nee en 7% weet niet.
Deze vaststelling staat in schril contrast met de stelling van
sommigen, waaronder vakbonden, dat freelancers voornamelijk schijnzelfstandigen zijn die gedwongen worden om
als zelfstandige te werken. UNIZO verzet zich tegen die redenering en verdedigt de filosofie achter de Arbeidsrelatiewet
die het kader vastlegt om uit te maken of iemand een werknemer, dan wel een zelfstandige is. Deze wet vertrekt vanuit
de kwalificatie die de partijen zelf aan hun arbeidsrelatie
geven. Als zij kiezen voor een zelfstandige samenwerking kan
deze kwalificatie maar terzijde worden geschoven wanneer
de feitelijke situatie een zelfstandigenstatuut uitsluit. Deze
beoordeling gebeurt in principe op basis van vier algemene
criteria, namelijk (1) de wil van de partijen, (2) de vrijheid van
organisatie van de werktijd, (3) de vrijheid van organisatie
van het werk en (4) de mogelijkheid een hiërarchische controle uit te oefenen. Afspraken over te presteren uren en de
inhoud van het werk staan daarbij op zich niet haaks op een
zelfstandige samenwerking.
Een aanpassing van de Arbeidsrelatiewet met de bedoeling
om freelancers onder het werknemersstatuut onder te
brengen, zou dan ook nefast zijn. Dit zou een inbreuk vormen
op de keuze van de freelancers en hun opdrachtgevers om
via het zelfstandigenstatuut te werken. Bovendien zou het

1

de autonome en flexibele manier van werken van freelancers beknotten en vaak zelfs onmogelijk maken. Tenslotte
zou de kostprijs van hun werk sterk stijgen als gevolg van de
toepassing van verschillende arbeidsrechtelijke regels en de
heffing van de werkgevers- en werknemersbijdragen. Dit zou
het economisch weefsel beschadigen. Volgens het rapport
‘Uitzendarbeid en Flexibiliteit’ van de Stichting Innovatie en
Arbeid (2017) zet ongeveer 30% van de KMO’s in Vlaanderen
freelancers in. De verhouding tussen freelancers en vaste
werknemers bedraagt in de micro-ondernemingen (1 tot 9
werknemers) zelfs 55%.
Geen tussenstatuut voor freelancers
Op basis van de keuze die freelancers zelf maken voor het
zelfstandigenstatuut ziet UNIZO geen meerwaarde in één of
andere vorm van tussenstatuut, waarbij elementen van het
werknemers- en het zelfstandigenstelsel met elkaar worden
gecombineerd.
De creatie van een tussenstatuut roept immers allerlei
praktische problemen op. Zo zou het zeer moeilijk zijn om
te bepalen welke personen onder dit tussenstatuut moeten
vallen. Alle zelfstandigen zonder personeel, ongeacht de
sector waarin ze werken? Wat met freelancers die via een
vennootschap werken? Wat met freelancers die veel verschillende opdrachtgevers of kortlopende contracten hebben?
Wie is in dat geval de ‘opdrachtgever’ die verantwoordelijk
moet worden gesteld? Welke bijkomende rechten en verplichtingen zijn aan dit tussenstatuut verbonden? Welke
bijdragen moeten worden betaald? Hoe het onderscheid
met een werknemer of een zelfstandige verantwoorden?
UNIZO is overigens van mening dat het sociaal statuut van
alle zelfstandigen worden verbeterd en niet enkel van een
specifieke groep. Daarnaast moet ook het arbeidsrecht algemeen versoepeld worden om meer flexibiliteit voor alle
werkgevers en werknemers toe te laten.

Het resterend percentage vinkt op de optie ‘ik zal dan niet meer werken (bijv. omwille van pensioen) of ‘andere ambities, gelieve te specificeren’ aan.
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Wat doen jullie bij Soundsystem?
“Ja, de naam zegt het zelf eigenlijk al een stuk. Wij zorgen
voor de geluids- en belichtingsinstallaties bij evenementen,
concerten, … Het totaalpakketje natuurlijk, met geluidstechnici
en al inbegrepen.”
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UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om
het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoniseren richting de sociale bescherming die werknemers en
werklozen genieten. Daarbij zijn er verschillende prioriteiten.
Ten eerste een verbetering van de pensioenberekening van
de zelfstandigen door de afschaffing van de zogenaamde
correctiecoëfficiënt. De huidige coëfficiënt maakt dat zelfstandigen, bij een gelijk inkomen, slechts 66% krijgen van het
pensioen dat werknemers krijgen. Ten tweede toekennen
van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn
op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfaitaire bedrag) en ten derde een betere bescherming tegen
economische moeilijkheden en werkloosheid.

4.2 Bescherming in
de B2B-relatie
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Het vinden van nieuwe opdrachten behoort al enkele jaren
tot de één van de grootste kopzorgen van freelancers. Ook
dit jaar wordt dit door 1 op 2 freelancers bevestigd. Ook
opdrachtgevers zijn zich hier van bewust. Hierdoor is er
soms sprake van een aanzienlijk onevenwicht in onderhandelingsmacht, hetgeen zich kan vertalen in de contractuele
voorwaarden.
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Standaardcontracten duiken op, met daarin onevenwichtige clausules, zoals een eenzijdig evaluatierecht voor de
opdrachtgever van het geleverde werk, beperkingen van
bepaalde contractuele rechten van de freelancer, verregaande niet-concurrentiebedingen, onmiddellijke stopzetting van het contract in geval van arbeidsongeschiktheid en
bedingen van zaken die schijnzelfstandigheid kunnen doen
vermoeden (bijv. vakantiedagen).

UNIZO pleit al geruime tijd voor een betere bescherming
van de zwakkere onderhandelingspartner in B2B-relaties.
Via onder andere een lijst van verboden bedingen kan vermeden worden dat freelancers zich in hun eigen vel snijden.
Indien een opdrachtgever dan toch een verboden beding
inroept, dan moet dit van rechtswege nietig worden verklaard. UNIZO ijvert voor het bekomen van dergelijke lijst,
nog tijdens deze legislatuur.

4.3 Verstrenging wetgeving
rond betalingstermijnen en
aanscherpen betalingsbevel
De problematiek van laattijdige betaling en/of wanbetaling blijft nog steeds groot. Volgens de laatste cijfers van
Graydon wordt 68,3% of twee op drie facturen binnen de
afgesproken termijn betaald. 9,5% van de facturen is meer dan
90 dagen na vervaldatum nog niet betaald. Dat is al een hele
verbetering sinds de zwarte jaren van de crisis, maar nog
verre van voldoende.
Het kern van het probleem ligt volgens UNIZO in de achterpoortjes die de wet toelaat bij de vaststelling van de betalingstermijn. De regel is dat een betalingstermijn maximaal
30 dagen mag bedragen. Maar door de vele uitzonderingen
kan die regel zonder veel moeite omzeild worden en blijven
betalingstermijn tot 90 dagen, 120 dagen of zelfs langer
mogelijk. Anderzijds mag een te strenge regelgeving ook
het vlotte handelsverkeer niet in de weg staan. UNIZO stelt
daarom voor om wettelijk vast te leggen dat een contractuele
uitbreiding van de 30-dagen termijn (het voorzien van een
periode om een factuur te controleren), wel mogelijk moet
zijn, maar dat de totale betalingstermijn in dat geval nooit
langer dan 60 dagen kan zijn.

BIJLAGE
NACEBEL-codes voor selectie freelanceractiviteiten

NACEBEL-code

Omschrijving

1813

Prepress- & premediadiensten

59

Productie van film, video en tv-programma's; Geluidsopnamen

62

IT-diensten

63

Webbedrijven

66210, 66220, 66290

Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen

70210

Adviesbureaus op het gebied van public-relations en communicatie

70220

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer

7112

Ingenieurs (zonder landmeters)

73

Reclamewezen & marktonderzoek

74

Fotografen, vertalers, tolken, designers

78

Human relations consultancy

8211

Administratieve diensten voor kantoren

829

Zakelijke dienstverlening

855

Onderwijsdiensten

90

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

95

Reparatie van computers & elektronica

77400, 58210, 58290

Overige

Daarnaast moet de wetgeving op het betalingsbevel worden
aangescherpt. Zo moet het initiatief uit kunnen gaan van de
schuldeiser zelf, en niet noodzakelijk van diens advocaat.
Daarnaast moet het betalingsbevel gebruikt kunnen worden
tegen overheden en tegen consumenten.

Met dank aan:
Marion Sterckx, Julie Van Weehaeghe, Jeroen Mariën, Bart De Clerck, Bart Uvyn, Jeroen Lemaire - In the pocket,
Nadja Desmet - Sociale Media Buro, Tia Broodcorens - Soundsystem, Marleen Deleu - Nextconomy, Mark Willems - Jellow
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Verbetering van het zelfstandigenstatuut
UNIZO strijdt onafgebroken voor een verbetering van het
sociaal statuut van alle zelfstandigen, inclusief de freelancers. De zwakkere sociale bescherming van zelfstandigen
in vergelijking met andere groepen in de samenleving stuit
op meer en meer protest. Zelfstandigen dragen enorm veel
bij aan onze economie en onze samenleving. Ze zorgen
voor hun eigen job en voor die van hun werknemers. Ze
creëren hierdoor welvaart en welzijn op een brede schaal.
Het is niet meer dan fair dat ze dan een gelijkaardige sociale
bescherming krijgen.
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PARTNERS IN ONDERNEMEN

UNIZO Ondernemerslijn

0800 20 750
ondernemerslijn@unizo.be

