
 

1 

 

 

Juni 2020 

Impact coronacrisis op freelancers 

✓ Begin juni vreest 1 op 8 freelancers voor de stopzetting van de activiteiten. 

✓ 71% geeft aan dat de gerealiseerde omzet in de afgelopen week lager was dan 

voor de crisis. 

✓ 54% verwacht dat de omzet in 2020 Q3 nog steeds niet de helft zal zijn van de 

omzet van voor de crisis. 

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 opdrachten”. Freelancers vinden we dan ook in alle takken van de economie. In de 

meest recente corona-enquête van UNIZO, uitgestuurd op 8 juni via CheckMarket, was deze definitie 

één van de vragen. Respondenten konden ja of nee antwoorden. 150 respondenten beschouwen 

zichzelf als freelancer. 

32% van de zelfstandigen die zichzelf als freelancer beschouwen verrichten hoofdzakelijk technische 

of ICT-opdrachten. Nog eens 31% is actief als consultant. 14% verricht intellectuele opdrachten, 11% 

creatieve opdrachten, 8% verzorgt de organisatie van evenementen en 4% is coach of specialist in de 

zorg- of welzijnssector. 

 

Welk soort freelanceropdrachten voert u hoofdzakelijk uit? 

 

 

 

 

 

 

Om in te schatten hoe zwaar de impact is van de coronacrisis op de activiteiten van freelancers, stelden 

we de vraag hoe waarschijnlijk het is dat men de activiteit stopzet. Een schaal van 1 (onwaarschijnlijk) 

tot 10 (zeer waarschijnlijk), met ook een optie weet niet (6% kiest hiervoor), werd voorzien in de 

enquête.  
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Met een gemiddelde van 3,3 op 10 en een mediaan van 2 op 10 is de conclusie dat de kans op een 

massale terugval van het aantal freelancers eerder klein is. Toch opteert 12% van de respondenten 

voor de scores 8 tot 10 op 10. Dat betekent voor UNIZO dat 1 op 8 freelancers vreest voor het 

voortbestaan van de huidige activiteit.  

 

Ervaart u deze week een omzetdaling ten gevolge van het coronavirus  

in vergelijking met de situatie van voor de crisis? 

 

 

  

 

 

 

De kans op stopzetting zegt iets over de solvabiliteit. Kijken we naar omzet als indicator van liquiditeit, 

dan geeft 71% van de freelancers aan dat de omzet nog steeds lager dan voor de crisis. Voor 37% geldt 

dat de gerealiseerde omzet in de afgelopen week nog niet de helft is van de omzet van voor de crisis. 

Voor respondenten die geen freelancers zijn, zijn deze percentages respectievelijk 69% en 25%. 

 

Wat is de verwachte omzet voor het derde kwartaal van 2020  

ten opzichte van de situatie van voor de crisis? 

 

 

 

 

 

 

In verband met het omzetherstel voor het derde kwartaal van 2020, geldt dat de helft (54%) van de 

freelancers verwacht dat de omzet niet steeds niet hoger zal zijn dan 50% van de omzet die werd 

gerealiseerd voor de crisis. Voor niet-freelancers is dit percentage 31%. 


