
UNIZO Studiedienst & UNIZO Love to be Free  

i.s.m. Graydon Belgium nv

FREELANCER 
FOCUS  
2019

VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS

FREELANCE 
ONDERNEMEN 

IN VLAANDEREN 
& BRUSSEL



Dit is een uitgave van de UNIZO Studiedienst (www.unizo.be)

en UNIZO Love to be Free (www.lovetobefree.be) in samen-

werking met Graydon Belgium nv (www.graydon.be)

UNIZO

Willebroekkaai 37

1000 Brussel

Auteur: Robin Deman

Met medewerking van: Nils Meyntjens, Nextconomy

Verantwoordelijke uitgever: Johan Bortier

Publicatiedatum: oktober 2019

Voor verdere vragen over deze studie kan u terecht  

op het e-mailadres robin.deman@unizo.be 

http://www.unizo.be
http://www.lovetobefree.be
http://www.graydon.be
mailto:robin.deman%40unizo.be?subject=


FREELANCER 
FOCUS
2019
Voorwoord 4

1 UNIZO ondersteunt freelancers 5

 1.1 UNIZO Love to be Free 5

 1.2 Algemeen UNIZO-aanbod 5

2 Freelancers 7
 2.1 Definitie 7

 2.2 Aantal freelancers in Vlaanderen en Brussel 7

 2.3 Profiel van de freelancer 9

 2.4 Opdrachten 12

 2.5 Tevredenheid over de opdracht(gever) 15

 2.6 Samenwerken met andere freelancers 16

 2.7 Financieel 16

 2.8 Kopzorgen en ambities 17

3 Opdrachtgevers 18

 3.1 Voornaamste redenen om een freelancer in te huren 18

 3.2 Aanraden van freelancers aan andere ondernemers  18

 3.3 Tevredenheid over freelancers 22

4 Beleidsaanbevelingen 24

 4.1 Erken freelancers als echte zelfstandigen 24 

 4.2 Verbetering sociaal statuut 25

 4.3 Bescherming in de B2B-relatie 26

 4.4 Verstrenging wetgeving rond betalingstermijnen

  en aanscherpen betalingsbevel 26

BIJLAGE  27

NACEBEL-codes voor selectie freelanceractiviteiten 27



4

F
R

E
E

L
A

N
C

E
R

 F
O

C
U

S
 2

0
1

9

“Freelancers: vele 
gedaanten, maar vooral 
volbloed zelfstandigen”
Met trots stel ik u hierbij onze inmiddels vijfde ‘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 tenden-

sen en evoluties, van sectoren waarin freelancers actief zijn en hoe ze 

hun job en statuut ervaren.  

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 verschillende 

UNIZO-enquêtes, waarin meer dan 90 % van de freelancers aangeeft dat 

met alles wat men nu weet, opnieuw zou starten als freelancer. 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.

VOORWOORD

Freelancers vinden we in alle takken van 

de economie. Ze kunnen actief zijn als 

consultant, grafisch vormgever, vertaler, 

copywriter, fotograaf, informaticus, gezond-

heidscoach, enzovoort. 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 ein-

deloos. Freelancen zit trouwens al enkele 

jaren in de lift. In september 2019 waren er 

165.655 freelancers actief in Vlaanderen 

en Brussel. Dat is 6,3% meer dan één jaar 

eerder. Voor Vlaanderen gaat het om een 

stijging van 23,9% op drie jaar tijd: van 

109.539 freelancers in 2016 naar 135.710 

in 2019. U leest er alle details over verder 

in dit rapport.

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, 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 29 augustus en 11 september 2019 

en waar 515 freelancers én opdrachtgevers 

aan deelnamen. Het is de tweede 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 free-

lancers te werken? Soms zijn die opdracht-

gevers zelf ook freelancers. Kortom: heel 

veel boeiende informatie dus. Zo leert u de 

freelancers écht kennen.

Met ondernemende groet,

Danny Van Assche  

GEDELEGEERD BESTUURDER UNIZO
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1 UNIZO ondersteunt 
freelancers

1.1  UNIZO Love to be Free

Dat steeds meer mensen hun professionele loopbaan invul-

len als freelanceondernemer is UNIZO niet ontgaan. Als 

ondernemersorganisatie lanceerde UNIZO al in 2011 de 

‘Week van de Freelancer’. 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 B2B-opportuniteiten. 

Via de website, twitteraccount 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 wegen 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 de afgelopen jaren 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. Het doel: een bespreking van de bevin-

dingen uit het rapport. Zijn de stellingen nog steeds relevant, 

waar kunnen we verbeteringen aanbrengen, welke vragen zijn 

er niet gesteld? 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.

Verder zijn er ook handige tools zoals de Nacalculator, de 

Legal Scan en de Uurtarief-berekenaar.

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. Net als in 2019 willen we in 2020 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.

1.2  Algemeen UNIZO-aanbod

Freelancers en opdrachtgevers die UNIZO-lid zijn informe-

ren 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,

• Adviespockets en Snelwijzers over tal van thema’s,

• Voordelen en kortingen bij onze partners,

• Maandelijks ZO-Magazine,

• Netwerkactiviteiten.

http://lovetobefree.ning.com/
https://twitter.com/L2Bfree
https://www.facebook.com/LoveToBeFree/
http://lovetobefree.ning.com/tools
mailto:freelancers@unizo.be
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In de toekomst willen wij blijven inzetten op partnerships met 

andere organisaties omdat hier tal van voordelen aan verbon-

den 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. 

https://www.unizo.be/ik-wil-lid-worden

Anja Palmaerts  
APeXPRO 

Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt? 

“APeXPRO helpt organisaties bij het opvolgen van aanbestedingen 

en overheidsopdrachten, bij het stroomlijnen van hun 

aankoopbeleid, adviseert bij duurzaam en circulair aankopen en 

leert hen onderhandelen. En wij geven daar ook opleidingen over.” 

Waarom heb je gekozen voor freelance ondernemen?  

“Voor de vrijheid die je dan hebt! Zélf je cliënten kunnen kiezen, 

zélf bepalen welke opdracht je aanneemt en welke niet. En ook 

kunnen beslissen welke opleidingen ik volg. Dat blijven leren en 

ontdekken, vind ik fantastisch. En als freelancer kan ik dat zoveel ik 

wil. Ik werk wanneer en vooral waar ik wil. Leve de freedompreneur!”

Wat vind je het leukste aan je job?  

“Naast de vrijheid is dat toch wel de afwisseling. Je ontmoet zoveel verschillende klanten in nog eens 

zoveel verschillende sectoren. Dat is kennis die van onschatbare waarde is.”

Waar lig je soms wakker van?  

“Financiën en klanten. Wat met mijn pensioen? Wat als ik ernstig ziek word? Er is nog een te grote kloof 

tussen wat ondernemers afdragen en wat ertegenover staat.”

Waar zou je over vijf jaar het liefst staan op professioneel vlak?  

“Ik wil nog verder groeien, en me blijven omringen met bekwame medewerkers die ik op hun beurt kan 

laten doorgroeien.”

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?  

“Absoluut! Het is een van de grootste avonturen waar ik aan begonnen ben.”

Waar krijg jij je beste ideeën?  

“Wanneer ik aan het brainstormen ben met mijn partner en met mijn marketing/sales advisor. Puur 

freewheelen over wat er is, wat kan komen en wat realistisch is.”

Wat is de beste tip die je aan collega-freelancers kan geven?  

“Never give up, never surrender, always talk! Zorg dat je een klankbord hebt, maakt niet uit of dat een 

ondernemer of expert in jouw domein is of niet.”

VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS

https://www.unizo.be/ik-wil-lid-worden


7

F
R

E
E

L
A

N
C

E
R

 F
O

C
U

S
 2

0
1

9

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.” 

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 free-

lancer kan zowel zelfstandige in hoofd- 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. 

Een freelancer zal hoofdzakelijk diensten leveren die zich 

situeren in een B2B context. De grens tussen B2B en busi-

ness-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. 

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 opdrach-

ten vervullen. De opdrachten kunnen elkaar opvolgen of 

gecombineerd worden. Als een freelancer 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 maken, maken we een selec-

tie van een aantal specifieke NACE-codes die traditioneel 

sterk gelinkt zijn aan het uitvoeren van freelanceactiviteiten. 

Voorbeelden van deze activiteiten zijn ICT-diensten, con-

sultancy en adviesbureaus, premediadiensten en sport- en 

gezondheidscoach. De volledige lijst van NACE-codes die we 

(voor het vijfde jaar op rij) in rekening brengen is opgenomen 

als bijlage in dit rapport. Binnen deze sectoren weerhouden 

we enkel de vennootschappen en eenmanszaken zonder 

personeel. Ten opzichte van het totaal aantal ondernemin-

gen binnen deze sectoren bedraagt het aandeel bedrijven 

zonder personeel gemiddeld 84%.

Op basis van deze selectiecriteria waren er in Vlaanderen in 

september 2019 135.710 freelancers actief. Dit is een stijging 

met 6,6% ten opzichte van 2018 (127.277 freelancers) en 

23,9% ten opzichte van 2016 (109.539 freelancers). Het gros 

van deze freelancers is actief via een eenmanszaak (46,1%) 

of via een besloten vennootschap (met beperkte aanspra-

kelijkheid) (24,6%). In Brussel telden we 31.945 freelancers, 

een stijging van 5,0% ten opzichte van een jaar eerder. 41,1% 

van hen werkte met een eenmanszaak.
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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 (PR) en 

communicatie” (aandeel van 25,7%), code 62 “IT-diensten” 

(12,4%) en code 90 “Creatieve activiteiten, kunst en amuse-

ment” (11,1%). Samengeteld situeert 49,2% van alle Vlaamse 

freelanceractiviteiten zich in deze sectoren. We zien gelijk-

aardige patronen in Brussel.

Zoals blijkt uit onderstaande grafieken stijgt het aantal freelan-

cers ten opzichte van 2018 in quasi elke sector. In Vlaanderen 

zien we de grootste stijging (+12,9%) in de sector zakelijke 

dienstverlening (NACE-code 829). In Brussel kent de sector 

IT-diensten (+10,9%) de grootste stijging.

2019 2018 2017 2016 2015

Vlaanderen
135.710 

(6,6%)

127.277 

(6,6%)

119.435 

(9,0%)

109.539 

(5,6%)

103.767 

Brussel
31.945 

(5,0%)

30.420 

(7,3%)-

28.362 

-
- -

Totaal
167.655 

(6,3%)

157.697 

(6,7%)

147.797 

-
- -

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

GRAFIEK 1  Aantal freelancers in Vlaanderen volgens NACE-code, 2017-2019

Bron: Graydon Belgium nv, bewerking door UNIZO.

Bron: Graydon Belgium, bewerking door UNIZO. 

* NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

Overige*

Reparatie van computers & elektronica

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

Onderwijsdiensten

Zakelijke dienstverlening

Administratieve diensten voor kantoren

Human relations consultancy

Fotografen, vertalers, tolken, designers

Reclamewezen & marktonderzoek

Ingenieurs (zonder landmeters)

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer

Adviesbureaus op het gebied van PR en communicatie

Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen

Webbedrijven

IT-diensten

Productie van film, video en tv; Geluidsopnamen

Prepress- & premedia diensten

 2019    2018    2017

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000
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GRAFIEK 2  Aantal freelancers in Brussel volgens NACE-code, 2017-2019

Bron: Graydon Belgium, bewerking door UNIZO.  

* NACE-codes 77400, 58210 en 58290.

Overige*

Reparatie van computers & elektronica

Creatieve activiteiten, kunst en amusement

Onderwijsdiensten

Zakelijke dienstverlening

Administratieve diensten voor kantoren

Human relations consultancy

Fotografen, vertalers, tolken, designers

Reclamewezen & marktonderzoek

Ingenieurs (zonder landmeters)

Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer

Adviesbureaus op het gebied van public-relations en …

Diensten inzake risico-analyse en verzekeringen

Webbedrijven

IT-diensten

Productie van film, video en tv; Geluidsopnamen

Prepress- & premedia diensten

 2019    2018    2017

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2.3  Profiel van de freelancer

UNIZO voerde tussen 29 augustus en 12 september 2019 

een bevraging uit onder freelancers én, voor de tweede 

keer, ondernemers die freelancers inhuren, om meer inzicht 

te krijgen in hun dagdagelijkse werkzaamheden. In totaal 

namen 515 ondernemers deel aan de enquête, waarvan er 

487 lid zijn van UNIZO. Het aantal van 515 is exclusief de 

respondenten die neen 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 ver-

leent op basis van tijdelijke contracten of projecten. Bent 

u volgens die definitie een freelancer en/of heeft u reeds 

freelancers ingehuurd?”.

We gaven nog drie andere antwoordopties mee in de eerste 

vraag: ik ben een freelancer (60% van de resterende respon-

denten vinkt dit aan), ik ben een freelancer én heb al opdrach-

ten uitbesteed aan freelancers (23%) en ik ben opdrachtgever 

maar ben zelf geen freelancer (17%). Het is de groep van 

zelfstandigen die zichzelf bestempelen als freelancer waarop 

de bevindingen in onderstaande secties van toepassing zijn. 

Waar mogelijk vergelijken we de resultaten met de gegevens 

die we in de voorbije jaren hebben verzameld.

Geslacht en leeftijd 

72% van de freelancers is een man, 28% is een vrouw. Het 

aandeel freelancers dat ouder is dan 55 jaar, is net als vorig 

jaar gelijk aan 28%. 6% is tussen 25 en 34 jaar en 1% van de res-

pondenten is jonger dan 25. 65% is tussen 35 en 54 jaar oud.

Schooldiploma 

Op de vraag “Wat is uw hoogst behaalde schooldiploma?” 

antwoordt de helft (50%) een master of doctoraat. 35% 

beschikt over een bachelordiploma en 15% genoot enkel 

secundair onderwijs. 

Statuut en juridische vorm 

88% van de freelancers werkt als zelfstandige in hoofd-

beroep, 12% als zelfstandige in bijberoep. 65% voert zijn 

freelanceactiviteiten uit via een vennootschap en 35% 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.
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Eenmans-
zaak

Vennoot-
schap Totaal

Hoofdberoep 26,1% 62,1% 88,2%

Bijberoep 9,3% 2,5% 11,8%

Totaal 35,4% 64,6% 100%

Bron: UNIZO

TABEL 2  Kruistabel zelfstandigenstatuut en juridische vorm

Status op de arbeidsmarkt voor men begon als freelancer 

Vooraleer men begon als freelancer, was 3 op 4 (76%) tewerk-

gesteld als werknemer. 57% was werknemer in een gelijk-

aardige sector en 19% in een verschillende sector. 3% van 

de freelancers was voordien niet actief op de arbeidsmarkt 

(ziekte, student, huisman of -vrouw), 8% was werkzoekende, 

8% was al zelfstandige en 5% was ambtenaar. 

Hoe lang actief als freelancer 

We vroegen de respondenten hoe lang zij werkzaam zijn als 

freelancer, uitgedrukt in jaren en enkel rekening houdend met 

de laatste periode als freelancer. Net als vorig jaar bedraagt 

het gemiddelde 9 jaar en is de mediaan gelijk aan 7 jaar. 

11% is 1 jaar actief en 9% 2 jaar. 44% van de respondenten is 

maximaal 5 jaar actief als freelancer. Ongeveer 1 op 10 (11%) 

is maar liefst 20 jaar of langer actief als freelancer.

Gebruik van online media

LinkedIn is met voorsprong de meest gebruikte vorm van 

sociale media onder freelancers in het kader van de profes-

sionele activiteiten. Op de vraag “Op welke sociale media 

bent u professioneel actief als freelancer?” vinkt ongeveer 

4 op 5 (78%) freelancers de optie LinkedIn aan. 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: 33% maakt gebruik van 

een persoonlijk Facebook-profiel om de activiteiten te pro-

moten en 32% heeft een Facebook-bedrijfspagina. Twitter, 

Instagram en WhatsApp zijn minder courant: respectievelijk 

15%, 14% en 13% freelancers maken gebruik van deze media. 

Andere mediakanalen zoals Google+, YouTube, Pinterest, 

Behance en Tumblr worden telkens door minder dan 1 op 

10 freelancers gebruikt. Verder geeft 9% aan dat men niet 

actief is op sociale media – dit is minder dan de 11% in 2018 

en 2017, de 13% in 2016 en de 17% in 2015.

GRAFIEK 4  Hoogst behaalde schooldiploma freelancers

Bron: UNIZO

 Master/doctoraat

 Bachelor

 Technisch of beroepssecundair onderwijs

 Algemeen of kunstsecundair onderwijs

 Lager secundair onderwijs 
(1e tot 3e middelbaar)
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GRAFIEK 3  Leeftijd freelancers, 2017-2019

Bron: UNIZO
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Kris Baetens  
KRAB technisch tekenwerk

Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt?

“Ik doe technisch tekenwerk voor studiebureaus en 

installateurs voor gebouwen. Daarnaast probeer ik een 

kleine markt aan te boren met het opmeten en uittekenen 

van woningen waarvan geen plannen bestaan.”

Waarom heb je gekozen voor freelance ondernemen?

“Dat is eerder gebeurd op aanraden van oude werkgevers en klanten van 

mijn laatste werkgever. Die zagen meer potentie in de situatie dan ikzelf. Ik heb de sprong 

dan toch gewaagd, en er nog geen seconde spijt van. Voor mij is de voornaamste drijfveer de erkenning 

die je krijgt van je klanten. Die kreeg ik veel minder van mijn vroegere werkgevers.”

Wat vindt je het leukste aan je job?

“De erkenning van de klanten wanneer ik alweer een mooi afgewerkt plan aflever. Maar de vrijheid die je 

hebt over de manier waarop je de opdrachten aanpakt, en wanneer je ze doet, is geweldig. Ik werk nu van 

6u tot pakweg 15u. Dat zijn zalige werkuren, waardoor je nog een namiddag tijd hebt voor andere zaken.”

Waar lig je soms wakker van? 

“De laatste tijd lig ik wakker van wanbetalers en van de overdreven grote belastingdruk voor 

eenmanszaken. Maar waar ik echt van wakker lig, is de chaos die op ons af gaat komen door de 

klimaatopwarming. Die zal ons huidig economisch model ontwrichten vrees ik.”

Waar zou je over vijf jaar het liefst staan op professioneel vlak? 

“Op dezelfde plek als nu: een eenmanszaak. Ik heb geen ambities meer om te groeien.”

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer?

“Toch wel. Ik heb geluk dat ik een knelpuntberoep uitoefen.”

Wat is de beste tip die je aan collega-freelancers kan geven?

“Een goede work-life balance aanhouden. Ik had me haast een derde burn-out op mijn hals gehaald door 

halstarrig te blijven presteren. Werk om te leven, draai dat niet om.”

VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS



12

F
R

E
E

L
A

N
C

E
R

 F
O

C
U

S
 2

0
1

9

2.4  Opdrachten

Waarom meedingen naar een opdracht 

Om meer inzicht te krijgen in de redenen waarom een free-

lancer beslist om mee te dingen naar een opdracht legden we 

een lijst voor van twaalf mogelijke factoren zoals autonomie, 

flexibiliteit, financiële redenen en inhoudelijke uitdaging. 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 grafiek 5 blijkt 

dat, net als vorig jaar, het naadloos passen van de opdracht 

bij de eigen kennis, kunde of ervaring met stip op de eerste 

plaats staat. Maar liefst 4 op 5 freelancers vinkt deze optie 

aan. De inhoudelijke uitdaging van de opdracht (55%), flexi-

biliteit in het bepalen van waar en wanneer de opdracht 

uitgevoerd wordt (40%) en het versterken van de reputatie 

en zichtbaarheid in de markt (33%) vervolledigen de top 4. 

Financiële redenen blijken niet de meest essentiële te zijn: 

minder dan 1 op 5 freelancers duidt de opties hoge beloning 

of langdurige financiële zekerheid aan. 

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 p.27). Respondenten konden één van volgende 

opties aanvinken: creatief (bijv. mode, fotografie, videografie, 

regisseur, acteur, muziek), consultancy (bijv. reclame, com-

municatie, HR, management, financieel), technisch of ICT 

(bijv. architectuur, engineering, logistiek, applicaties, website), 

zorg en welzijn (bijv. coach, specialist, lesgever) en intellec-

tueel (bijv. vertalen, copywriting, grafische vormgeving, tolk, 

publicist). Met aandelen van respectievelijk 33% en 31% voert 

het merendeel van de freelancers consultancy en technische 

of ICT-opdrachten uit. In vergelijking met vorig jaar daalt het 

aandeel van freelancers met consultancy activiteiten met  

4 procentpunt. Tussen mannen en vrouwen zijn er significante 

verschillen tussen de categorieën intellectueel en technische 

of ICT. 17% van de mannelijke freelancers geeft aan hoofd-

zakelijk intellectuele opdrachten uit te voeren, ten opzichte 

van 47% van de vrouwelijke freelancers. Voor technische of 

ICT-opdrachten gaat het om 40% van de mannelijke free-

lancers die dergelijke activiteiten uitvoeren, ten opzichte van 

5% van de vrouwelijke freelancers.

Aantal opdrachtgevers op jaarbasis

De helft (49%) van de freelancers in hoofdberoep heeft 3 of 

minder opdrachtgevers of klanten op jaarbasis: 15% heeft  

1 klant, 22% heeft 2 klanten en 12% heeft 3 klanten. Nog 

eens 17% heeft 4 of 5 opdrachtgevers, 12% 6 tot 10, 10%  

11 tot 20, 5% 21 tot 30 en 7% heeft er meer dan 30 op jaarbasis.

Schriftelijke overeenkomsten 

49% van de freelancers in hoofdberoep werkt altijd met 

schriftelijke contracten1 wanneer men een project uitvoert 

bij een opdrachtgever. 16% doet dat voor 75% of meer van 

de opdrachten, 9% voor 50-75% van de opdrachten, 5% voor 

25-49% van de opdrachten en 11% voor minder dan 25% van 

de opdrachten. 10% werkt nooit met schriftelijke contracten.

Vinden van nieuwe opdrachten of opdrachtgevers 

Het belangrijkste kanaal om nieuwe klanten te vinden is 

met voorsprong via bestaande klanten (58%). Op de tweede 

plaats staat voormalige collega’s (52%) en op de derde plaats 

andere freelancers (41%). Daarnaast vinden freelancers ook 

nieuwe opdrachten via familie, vrienden of kennissen (40%), 

netwerkactiviteiten (39%), tussenpersonen of bemidde-

laars (37%), sociale media (28%) of de eigen website of blog 

(20%). Slechts een beperkt aantal freelancers vindt nieuwe 

klanten of opdrachten door te reageren op vacatures voor 

werknemers (16%), via freelance job platformen (Jellow, 

ikzoekeenfreelancer.com, freelancenetwork.be) of door 

middel van actieve prospectie bij bedrijven uit de doelgroep 

(14%).

“Het merendeel van de freelancers 
voert consultancy en technische 
of ICT-opdrachten uit.”

1 Een mondelinge overeenkomst is ook mogelijk, maar toch doet men 

er goed aan een schriftelijke overeenkomst op te stellen. 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, arbeids-

overeenkomsten en documenten om die overeenkomst correct te 

verbreken, handelshuurovereenkomsten, bezwaarschriften, …
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GRAFIEK 6  Type opdrachten die freelancers in hoofdzaak uitvoeren

Bron: UNIZO

Consultancy Technisch of ICT Creatief Zorg en welzijn Intellectueel
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GRAFIEK 5  Redenen om mee te dingen naar een opdracht, 2019

Bron: UNIZO
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Els Govaerts  
Alcuna

Kan je omschrijven wat je freelanceractiviteit inhoudt? 

“Ik werk al 20 jaar als freelancevertaler vanuit een thuiskantoor. 

Intussen heb ik mij vooral gespecialiseerd in financiële en juri-

dische vertalingen uit het Engels en het Duits, steeds naar mijn 

moedertaal, het Nederlands. Ook personeelstijdschriften en 

externe communicatie vertaal ik met veel plezier omdat die wat 

meer creativiteit vergen, wat een leuke afwisseling biedt.”

Waarom heb je gekozen voor freelance ondernemen? 

“Na een loopbaan in een hogeschool wilde ik meer grip op mijn 

eigen werksituatie hebben. Hoewel de zogezegde vrijheid van free-

lancers heel relatief is omdat we toch onze klanten goed willen verzorgen, 

heb ik toch veel meer het gevoel dat ik mijn eigen keuzes maak.  

Ik voel me ook veel meer gewaardeerd door mijn klanten.

Wat vind je het leukste aan je job? 

“Ik leef echt op wanneer ik een document in een andere taal  op een creatieve manier in mooi Nederlands 

kan omzetten. Nu kan ik ook in alle rust werken en alles zelf organiseren en inrichten zoals ik het wil.  

Met sommige klanten heb ik ook een fijne band.”

Waar lig je soms wakker van? 

“Van mijn pensioen, dat waarschijnlijk onvoldoende zal zijn.  

Ook van mijn gezondheid: het kantoorwerk bezorgt me soms fysieke klachten.  

Tot nu toe helpt het om te sporten. Hopelijk blijft dat zo, anders heb ik een groot probleem.  

De deadlines worden alsmaar krapper, waardoor kwaliteitswerk leveren moeilijk wordt. Ook daar lig ik wel 

eens wakker van. Verder heb ik het moeilijk met de ontmenselijking in de sector door de vele platforms en 

geautomatiseerde systemen. Het menselijk contact verdwijnt en de communicatie loopt soms mank.

Waar zou je over vijf jaar het liefst staan op professioneel vlak? 

“Ik zou (nog) selectiever dan nu willen zijn in de opdrachten die ik aanneem, maar toch nog een fatsoen-

lijk inkomen willen behouden. Als zeer ervaren vertaler wil ik steeds meer vooral kwaliteitsbewuste klanten 

aantrekken.”

Met alles wat je nu weet, zou je opnieuw starten als freelancer? 

“Ja, ik zou niet meer terug willen.”

Waar krijg jij je beste ideeën? 

“Door te lezen en met anderen te praten. Ook door te wandelen en te mediteren.”

Wat is de beste tip die je aan collega-freelancers kan geven? 

“Zorg dat je duidelijk weet wat je wilt, ga er dan voor en houd vooral ook contact met beroepsgenoten en 

andere ondernemers. Isoleer je niet! Vergeet ook niet dat er nog een leven is naast je beroepsleven, al je 

enthousiasme ten spijt. Verzorg je gezondheid!”

VERSTERKEND NETWERK VOOR FREELANCERS
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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 tien aspecten van de samenwerking een 

score te geven tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden), 

met 3 als neutrale optie. We peilden eveneens naar de mate 

waarin freelancers deze indicatoren als relevant beschouwen. 

Met een gemiddelde tevredenheidsscore over alle indicatoren 

heen van 3,7 op 5 is er een goede tevredenheid. 

Deze score ligt in het verlengde van die in 2018 (3,8 op 5). 

Freelancers zijn het minst tevreden over de afwezigheid van 

onevenwichtige contractclausules zoals een niet-concurren-

tiebeding (46% geeft score 4 of 5 en 16% score 1 of 2). Samen 

met correcte betaling worden transparante, eerlijke contrac-

ten en voorwaarden als het meest relevant beschouwd voor 

een goede samenwerking. Voor deze twee aspecten is het 

verschil tussen relevantie en tevredenheid echter het grootst.

GRAFIEK 7  Tevredenheid van freelancers, 2019

Bron: UNIZO
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2.6   Samenwerken met  
andere freelancers

Hoeveel freelancers doen aan samenwerking

In vergelijking met vorig jaar blijft het aandeel freelancers 

dat samenwerkt met andere freelancers gelijk, namelijk 70%. 

Op de vraag “Werkt u soms samen met andere freelancers?” 

antwoordt 61% ja, projectgebonden, 10% 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 al 

heeft samengewerkt met andere freelancers, geeft 53% aan 

dat men per opdracht met gemiddeld 1 andere freelancer 

samenwerkt. 23% werkt gemiddeld met 2 andere freelan-

cers samen, 14% met 3 freelancers en 10% met meer dan 3.

Hoe partners vinden 

Op de vraag “Hoe heeft u de freelancers waarmee u samen-

werkt gevonden?”, vinkt 57% van de 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 (43%) van de gevallen bleek dat een beslissing van de 

opdrachtgever te zijn. Andere kanalen om partners te vinden 

zijn netwerkactiviteiten (29%), bestaande klanten (24%), tus-

senpersonen of bemiddelaars (13%), sociale media (10%) en 

freelance job platformen (8%). 2% duidde de optie via mijn 

website aan.

Welk samenwerkingsverband 

Tenslotte vroegen we “Op welke manier werkt u samen met 

andere freelancers?”. Meerdere antwoorden waren moge-

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

van expertise is de meest voorkomende reden om samen te 

werken. 62% vinkt dit aan. 

2.7  Financieel

Factureerbare uren per week en uurtarief 

Het gemiddeld aantal factureerbare uren dat men op week-

basis presteert ligt in de lijn van vorig jaar: 36,3 uren. De 

mediaan is 40,0 uren. Ongeveer 1 op 4 freelancers (23,2%) kan 

40 uren of meer per week factureren. Op de vraag hoeveel 

het gemiddeld tarief per uur bedraagt (exclusief btw) ant-

woordt 6% 30 euro of minder, 16% tussen 31 en 50 euro, 30% 

tussen 51 en 70 euro, 28% tussen 71 en 90 euro en 18% 91 

euro of meer. 2% heeft geen idee van het uurtarief of wou 

deze info liever niet delen. Ten opzichte van 2017 en 2018 

wijzigen deze percentages zo goed als niet. 

Maken we een onderscheid tussen het uurtarief (exclusief 

btw) volgens type opdracht dan zijn er enkele interessante 

vaststellingen. Terwijl het merendeel (65%) van de freelancers 

met consultancy activiteiten minstens €71 per uur aanre-

kent bedraagt het uurtarief voor 77% van de freelancers met 

creatieve opdrachten maximaal €70. Verder zijn er amper 

GRAFIEK 8  Op welke manier samenwerken met andere freelancers, 2019

Bron: UNIZO
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freelancers met intellectuele opdrachten die meer dan €70 

per uur factureren. Voor freelancers die zorg- en welzijnsop-

drachten vervullen is de verdeling over de categorieën <=€50 

per uur, €51-70 per uur en >€70 per uur quasi evenredig. 

Tevredenheid over inkomen 

Het aantal factureerbare uren en de tarieven zijn één zaak, 

maar het is ook 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 redelijk positief 

uit. Op de vraag “Hoe schat u uw eigen financiële situatie 

in?” zegt 64% (2018: 65%) goed tot zeer goed te verdienen 

en zich geen zorgen te maken. 27% (2018: 25%) verdient 

net genoeg om rond te komen. 8% (2018: 11%) geeft aan te 

weinig te verdienen en verwacht in de toekomst financiële 

problemen.

2.8  Kopzorgen en ambities

Kopzorgen 

Bij de vraag “Waarover maakt u zich het meest zorgen als 

freelancer?” gaven we twaalf opties mee. Aan responden-

ten 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 14% 

van de freelancers (2018: 12%). Voor de andere freelancers 

is de belangrijkste kopzorg het vinden van opdrachten en 

klanten: 43% vinkt deze optie aan. Op plaats twee staat het 

zelfstandigenstatuut (bijvoorbeeld pensioen), aangeduid 

door 39% van de freelancers. Andere belangrijke kopzorgen 

van freelancers zijn de financiële en administratieve lasten 

opgelegd door de overheid (26%) en steeds goedkopere 

freelancertarieven (24%). De top vijf wordt vervolledigd door 

de combinatie van werk en privéleven (20%). Vorig jaar zaten 

dezelfde antwoorden in de top 5. De andere opties waren 

het inkomen (20%), wanbetaling door opdrachtgevers (18%), 

de toenemende concurrentie van freelancers in bijberoep of 

bijklussers (11%), de toenemende concurrentie van voltijdse 

freelancers (6%), deadlines (6%) en contractvoorwaarden van 

opdrachtgevers (5%). 

Ambities binnen vijf jaar 

Ongeveer twee op drie (60%) freelancers hoopt binnen vijf 

jaar nog steeds actief te zijn als freelancer. Eén op vier (24%) 

stelt een onderneming met personeel in het vooruitzicht en 

4% 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. 

7% geeft aan dat men binnen vijf jaar niet meer professi-

oneel actief zal zijn, bijvoorbeeld omwille van pensioen. 

Amper 2% 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 89% ja, 4% 

neen en 7% weet niet.

GRAFIEK 9  Aandeel freelancers volgens uurtarief en type opdracht, 2019

Bron: UNIZOConsultancy Technisch of ICT  Creatief Zorg en welzijn  Intellectueel
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3 Opdrachtgevers
Zoals eerder aangegeven betrokken we voor de tweede keer 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 vier 

antwoordopties meegegeven: 49% vinkt ik ben een freelancer aan, 19% ik ben een freelancer én heb al 

opdrachten uitbesteed aan freelancers, 14% ik ben opdrachtgever maar zelf geen freelancer en 17% geen 

van bovenstaande. In dit hoofdstuk weerhouden we de respondenten die de voorlaatste optie hebben 

aangeduid. Het gaat om 88 observaties.

3.1   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 negen opties mee, inclusief 

de mogelijkheid om zelf een reden op te sommen via de optie 

andere redenen. Aan respondenten werd gevraagd om de 

drie meest belangrijke aan te duiden. Pieken in het gewone 

werk (62%), behoefte aan gespecialiseerde kennis (48%) en 

de flexibiliteit en ondernemersmentaliteit van freelancers 

(50%) voeren de lijst aan.

GRAFIEK 10  Voornaamste redenen om een freelancer in te huren, 2019

Bron: UNIZO
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3.2   Aanraden van freelancers  
aan andere ondernemers  
en bedrijven 

We vroegen opdrachtgevers in welke mate zij andere onder-

nemingen zouden aanraden om samen te werken met free-

lancers. Er kon een score van 1 (zeker niet) tot 10 (zeker 

wel) gegeven worden. 83% geeft een score van 7 op 10 of 

meer. 20% geeft 10 op 10 en 11% 9 op 10. Het gemiddelde 

is 7,8 op 10.
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OPDRACHTGEVER 
Mario Eeckhout  
AC systems

Wat doet jouw bedrijf? 

“AC Systems zorgt voor de productie en plaatsing  

van aluminium overkappingen en carports.”

Werk je vaak samen met freelancers? 

“Voor IT, marketing en sociale media.”

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer in te huren? 

“Marketingbureaus zijn te duur en leggen hun focus op grotere bedrijven met  

grotere budgetten. Dat is AC Systems niet. Bij IT & software is dat hetzelfde.”

Is het moeilijk om de juiste mensen te vinden? 

“Zeg dat wel. Er bestaat geen pool of platform waar je mensen kan filteren op kennis en vaardigheden.  

Ik leer ze allemaal via mond-tot-mondreclame kennen, waardoor bij een minder goede samenwerking 

vaak ook de persoon die ze aanraadde, niet tevreden is als je stopt.”

Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken en waarom (niet)? 

“Iedereen beslist daar zelf over. De voordelen voor kleinere bedrijven zijn legio, maar er zijn ook nadelen:  

je neemt een freelancer om zelf tijd uit te sparen en expertise in huis te halen. Daar tegenover staat dan 

wel dat je meestal als opdrachtgever zelf dat ‘contractje’ moet opmaken, ook al gaat het over een materie 

waar je totaal geen kaas van hebt gegeten. Sluipt er dan een foutje in – door verkeerd woordgebruik bij-

voorbeeld -, kom je in een discussie terecht en heb je geen poot om op te staan.

Eigenlijk zou de freelancer zelf een contract moeten opmaken, dat in begrijpbare taal uitlegt tot hoever  

de overeenkomst reikt. Nog makkelijk zou zijn dat er een platform komt waar je prijzen kan vergelijken.” 

Wat betekent ‘goed opdrachtgeverschap’ voor jou?

“Zeer concreet en tot in detail afspreken wat je verwachtingen zijn met deadlines en kostennota’s.”

Zijn er dingen waar je tegenop loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers? 

“Soms laten ze plots niets meer van zich horen of stoppen ze ermee zonder dat er een degelijke opvolging 

is. Zeker de IT-sector wil niemand dat begonnen werk dan verder afwerken. En zelfs als je toch iemand 

vindt, dan ben je al een dag uurloon kwijt het inlezen van het script van de software. Er is weinig wettelijk 

kader rond IT & marketing en daar zou verandering in moeten komen.”
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OPDRACHTGEVER 
Gert Lathouwers & Bart Gybels 
WIZZ Communicatiepartners

Wat doet jouw bedrijf? 

“Wij helpen kmo’s een sterk en gestructureerd communicatiebeleid  

op poten te zetten.”

Werk je vaak samen met freelancers? 

“Ja. Wekelijks werken 4 tot 5 freelancers - naast onze 6 eigen mensen -  

in onze Work-Zone. Samen realiseren we als partners straffe communicatie 

voor onze klanten.”

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer in te huren? 

“Met WIZZ Communicatiepartners vertrekken we steeds vanuit een strategisch communicatieplan 

voor onze klanten. Het plan schrijven is onze kern. Maar de uitvoering ervan doen we samen met een 

communicatieteam van freelancers dat we bouwen rond de klant. We breiden ons eigen team uit met spe-

cifieke kennis waar we niet genoeg resources meer voor in huis hebben. We doen dat omdat we die kennis 

maar voor een beperkte tijd nodig hebben en dan is aanwerving niet de beste optie. Op die manier kunnen 

we wel meer klanten bedienen en de juiste teams op de juiste klanten inzetten.”

Is het moeilijk om de juiste mensen te vinden? 

“We geven er de voorkeur aan om met Kempische freelancers samen te werken omdat die meestal bereid 

zijn zich bij ons op kantoor te installeren. Dat is het makkelijkst. Zo is de communicatie, integratie en kruis-

bestuiving sneller, efficiënter en hechter. We kijken naar onze freelancers als teamleden. Niet als exter-

nen die snel even iets moeten komen fixen. Een samenwerking op lange termijn dus. Net zoals met onze 

klanten.

En ja… het is moeilijk om die te vinden. We merken dat veel freelancers echt van thuis uit willen werken 

ofwel snel-snel de briefing komen halen om dan van aan hun laptop in de keuken aan de slag te gaan. 

Gevolg? Veelvuldig en overbodig over en weer ge-e-mail of andere chats. Tijdverlies.

Wij zoeken freelancers-teamspelers. Dat zijn freelancers die graag tussen de mensen zitten en stilaan

klaar zijn voor een nieuwe stap in hun carrière. Want in onze Work-Zone kan je als freelancer ook je eigen 

klanten ontvangen en krijg je ook onze vergaderzalen ter beschikking. Op www.work-zone.be kunnen 

freelancers uit regio Kempen alles lezen over dit concept.”

Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken en waarom (niet)? 

“Dat hangt ervan af. 

Andere bedrijven die op hun beurt voor bedrijven werken en die het gewend zijn om freelancers aan te 

sturen… absoluut! Ze zijn een waardevolle uitbreiding van je team. Doen!

Andere, kleinere, bedrijven die ‘snel’ een freelancer willen inhuren om een acute uitdaging op te lossen…

absoluut niet! Zulke bedrijven kijken niet naar een freelancer als medewerker. Maar ze briefen die wel op 

dezelfde manier. “Hier is de (vluchtige) briefing en verricht nu maar wonderen, jij man of vrouw waarvoor 

de tijd nu begint te tikken. Want dat gaat toch niet zo lang duren, correct?!”  Als freelancer beland je bij 

zo’n bedrijven vaak in een strategische oefening terwijl je eigenlijk kwam om te copywriten, designen of 
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programmeren. Zulke bedrijven raden we aan om met een vaste partner te werken die zorgt voor een 

strategie en duidelijke structuur.”

Wat betekent ‘goed opdrachtgeverschap’ voor jou? 

“Tijd maken voor je freelancers. Ze voorzien van een uitgebreide briefing. Partnerschap. 

Je moet elkaar versterken. Als freelancer is het je taak om je in te leven in de opdrachtgever en  

om een teamlid te worden. Een goede opdrachtgever doet hetzelfde in omgekeerde richting.  

Eerlijk. Open. En correct.

En als het even kan, ontstaat er een mooie wisselwerking. Specifieke creatieve freelancers zijn soms te 

klein om sommige, grotere opdrachten aan te nemen. Doordat ze zich gevestigd hebben in onze cre-

atieve hub kunnen ze die bijvoorbeeld wel aannemen. Ofwel samen met ons, ofwel samen met andere 

freelancers die er ook hun stek hebben.”

Zijn er dingen waar je tegenop loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers? 

“Planning en inleving. Als sommige taken uitlopen, heeft een freelancer vaak al een andere opdracht op 

zijn planning staan en dus geen tijd meer om onze taak af te werken. Die moet dan even wachten totdat 

er een nieuw gaatje in de agenda komt. Wanneer dat gaatje er dan is, zit de briefing en de inleving in de 

klant al weer wat verder in het achterhoofd. Gevolg? Vragen als: “Hoe zat dat nu weer?” of “Kan je me 

nog eens uitleggen hoe x of y?”. Dat is frustrerend voor een opdrachtgever.”
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3.3   Tevredenheid over 
freelancers 

Om de tevredenheid van opdrachtgevers over de diensten 

van freelancers in kaart te brengen vroegen we hen om 

tien indicatoren van een goede samenwerking een score 

te geven tussen 1 (zeer ontevreden) en 5 (zeer tevreden), 

met 3 als neutrale optie. Met een gemiddelde 3,5 op 5 zijn 

opdrachtgevers tevreden. Alle tien indicatoren tekenen goede 

scores op. De beste scorende indicatoren zijn het wederzijds 

respect, vertrouwen en gelijkwaardigheid, de expertise van 

de freelancer en de flexibiliteit van de freelancer. Vanuit het 

perspectief van de opdrachtgever worden deze drie aspecten 

van een goede samenwerking tevens als het meest relevant 

beschouwd. 

GRAFIEK 11  Tevredenheid opdrachtgevers, 2019

Bron: UNIZO
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OPDRACHTGEVER

David Taverniers  
Easy Systems

Wat doet jouw bedrijf?

“Easy Systems is leverancier van transportsystemen: 

transportbanden, rollenbanen, ...  en constructies voor 

productiebedrijven, machinebouwers en logistiek.”

Werk je vaak samen met freelancers?

“Wij werken regelmatig met freelancers, zelfstandigen, ...  

Dat zijn dan vooral tekenaars, marketeers en techniekers.”

Wat zijn de voornaamste redenen om een freelancer in te huren?

“Omdat er een dringende nood is aan extra capaciteit.”

Is het moeilijk om de juiste mensen te vinden?

“Zeer moeilijk.”

Zou je andere ondernemers en bedrijven aanraden om met freelancers te werken en waarom (niet)?

“Ja en nee. Als je de juiste freelancers te pakken krijgt, dan is dat meer dan de moeite waard. Maar die vind 

je natuurlijk niet zomaar. En heb je er eentje gevonden, dan is die zo drukbezet dat de kans klein is dat je 

hem of haar bij je volgende project nog eens kan inschakelen.”

Wat betekent ‘goed opdrachtgeverschap’ voor jou?

“Duidelijke afspraken maken, waar iedereen zich in kan vinden.”

Zijn er dingen waar je tegenop loopt als opdrachtgever bij het werken met freelancers?

“Ja. Dat is weer die zoektocht naar de juiste freelancer. Eentje die kwaliteit én flexibiliteit biedt. Er zijn 

oneindig veel freelancers te vinden online, maar die lijken zelden beschikbaar. Het is alsof andere 

opdrachtgevers mij altijd voor zijn (lacht).”

Wat verwacht je van UNIZO naar freelancers en opdrachtgevers toe?

“Dat vind ik een moeilijke vraag. Want we moeten het als opdrachtgever én freelancer ook wel zelf 

waarmaken natuurlijk. Al zou een online platform waar je freelancers kan raadplegen en vergelijken, geen 

overbodige luxe zijn. Staat hun beschikbaarheid er dan meteen bij, dan zijn we helemaal op de goede 

weg.”
De verhouding tussen het  

uurtarief en de geleverde kwaliteit
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4 Beleidsaanbevelingen

4.1   Erken freelancers als  
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. 

• De redenen om mee te dingen naar een opdracht zijn 

samen te vatten als “passie voor het beroep”. De moge-

lijkheid om de eigen expertise in te kunnen zetten 

(79%) en inhoudelijke uitdaging (55%) staan voorop als 

redenen. Daarna komt de voorkeur voor flexibiliteit 

(40%) en autonomie (31%) aan bod. 

• Het belangrijkste kanaal om nieuwe opdrachten te 

vinden, zijn bestaande klanten (58%), voormalige col-

lega’s (52%), andere freelancers (41%) en familie, vrien-

den of kennissen (40%). Slechts 37% van de freelancers 

gebruikt tussenpersonen of bemiddelaars en slechts 

16% werkt via freelance job platformen. 

• Freelancers rapporteren een grote tevredenheid over 

hun opdrachtgevers en de opdrachten. De alge-

mene score bedraagt 3,7 op 5, met een 3,82 op 5 voor 

transparante, eerlijke contracten en voorwaarden en 

3,43 op 5 voor het inhuurproces (werving, selectie, 

mededinging).

• Het overgrote deel van de freelancers wil dan ook 

binnen dit statuut blijven. Ongeveer twee of drie (60%) 

hoopt binnen vijf jaar nog steeds actief te zijn als free-

lancer. Eén op vier (24%) wil zelf personeel hebben en 

3% wil de overstap maken van freelancer in bijberoep 

naar freelancer in hoofdberoep. Slechts 2% hoopt op 

een vaste job in loondienst.

• Op de vraag “Met alles wat u nu weet, zou u opnieuw 

starten als freelancer?”, antwoordt 89% ja, 4% neen en 

7% weet niet.

Ook uit de antwoorden van de opdrachtgevers blijkt duidelijk 

dat zij freelancers niet beschouwen als schijnzelfstandigen 

die ze aan goedkope voorwaarden in het bedrijf kunnen 

inschakelen.

Deze conclusies sluiten bovendien aan bij de cijfers van 

Eurostat die aangeven dat in België slechts 2,1% van de zelf-

standigen zonder personeel als economisch afhankelijk kan 

worden beschouwd. Daarmee scoort Belgische als één van 

de beste van alle Europese landen. Het gemiddelde voor 

de Eurozone is dubbel zo hoog (4,0%) en voor alle landen 

van Europese Unie gaat het om 4,7%. Ook ten opzichte van 

de buurlanden scoort België beter: in Nederland wordt dit 

aandeel op 7,0% geraamd, in Duitsland op 3,6% en in Frankrijk 

op 2,7%.

Al deze vaststellingen staan in schril contrast met het stand-

punt van sommigen, waaronder vakbonden, dat freelan-

cers 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 zelfstandigen-

statuut 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 
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op de keuze van de freelancers en hun opdrachtgevers om 

via het zelfstandigenstatuut te werken. Bovendien zou het 

de autonome en flexibele manier van werken van freelan-

cers 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 verschil-

lende opdrachtgevers of kortlopende contracten hebben? 

Wie is in dat geval de ‘opdrachtgever’ die verantwoordelijk 

moet worden gesteld? Welke bijkomende rechten en ver-

plichtingen 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 alge-

meen versoepeld worden om meer flexibiliteit voor alle 

werkgevers en werknemers toe te laten. 

4.2  Verbetering sociaal statuut

39% van de freelancers geeft aan dat het zelfstandigenstatuut 

(pensioen, arbeidsongeschiktheid) één van hun belangrijkste 

kopzorgen is. Ze zijn bij UNIZO aan het juiste adres om hun 

belangen op dit vlak te verdedigen. 

UNIZO strijdt onafgebroken voor een verbetering van het 

sociaal statuut van alle zelfstandigen, inclusief voor de 

freelancers. De zwakkere sociale bescherming van zelfstan-

digen 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.

UNIZO ondersteunt de vraag van de freelancers dan ook om 

het sociaal statuut van de zelfstandigen verder te harmoni-

seren 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 zelf-

standigen, bij een gelijk inkomen, slechts 69% krijgen van het 

pensioen dat werknemers krijgen. Ten tweede het toekennen 

van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die gebaseerd zijn 

op het vroegere inkomen (in plaats van het huidige forfai-

taire bedrag) en ten derde een betere bescherming tegen 

economische moeilijkheden en werkloosheid.

4.3   Bescherming in de B2B-relatie

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 hiervan bewust. Hierdoor is er soms 

sprake van een aanzienlijk onevenwicht in onderhande-

lingsmacht, hetgeen zich kan vertalen in de contractuele 

voorwaarden. 

Standaardcontracten duiken op, met daarin onevenwich-

tige clausules, zoals een eenzijdig evaluatierecht voor de 

opdrachtgever van het geleverde werk, beperkingen van 

bepaalde contractuele rechten van de freelancer, verre-

gaande niet-concurrentiebedingen, onmiddellijke stopzet-

ting van het contract in geval van arbeidsongeschiktheid en 

bedingen van zaken die schijnzelfstandigheid kunnen doen 

vermoeden (bijvoorbeeld vakantiedagen). 

UNIZO pleit al geruime tijd voor een betere bescherming 

van de zwakkere onderhandelingspartner in B2B-relaties. 

Dit heeft recent ook geleid tot nieuwe wetgeving, waarbij 

onder andere wordt voorzien in de sanctionering van geval-

len van machtsmisbruik en ook in een lijst van verboden 

bedingen. UNIZO zal erop toezien dat via deze wetgeving ook 

alle misbruiken ten aanzien van freelancers kunnen worden 

aangepakt en waar nodig, vragen tot bijsturing.
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4.4.   Verstrenging wetgeving 
rond betaaltermijnen en 
aanscherpen betalingsbevel

De bestaande Wet ter Bestrijding van Betalingsachterstand in 

Handelstransacties moet aangescherpt worden. Het volstaat 

niet om een betaling binnen 30 dagen als principe naar voren 

te schuiven, zoals dat momenteel het geval is: het moet een 

wettelijk verankerde norm worden. 

Dit vraagt een aanpassing van de wet op een aantal punten: 

• De mogelijkheid om contractueel langere betaal-

termijnen dan 30 dagen af te spreken, moet beperkt 

worden. Nu laat de wet toe dat partijen een langere 

betaaltermijn dan 30 dagen afspreken voor zover der-

gelijke andersluidende afspraken niet ‘kennelijk onbil-

lijk’ zijn. Maar dit is een vaag begrip dat te pas en te 

onpas kan worden aangewend wanneer de machtsver-

houdingen tussen de betrokken partijen ongelijk zijn. 

Freelancers (en kmo’s) zullen zelden optreden tegen 

een belangrijke of grote opdrachtgever. Een contractu-

ele afwijking moet mogelijk blijven (wanneer daar een 

gegronde reden voor bestaat), maar mag naar analo-

gie met wat de wet ten aanzien van overheidsschulde-

naars bepaalt, nooit leiden tot een betaaltermijn langer 

dan 60 dagen. De Koning moet wel de mogelijkheid 

behouden om op sectorniveau langere betaaltermijnen 

toe te staan, wanneer daar gerechtvaardigde redenen 

voor zijn, en mits gunstig advies van de Hoge raad voor 

Zelfstandigen en KMO. 

• De verificatietermijn moet inbegrepen worden in de 

totale betaaltermijn. Er kunnen gegronde redenen zijn 

voor de klant om een factuur eerst te controleren en 

na te gaan of wat op de factuur vermeld staat wel in 

overeenstemming is met wat geleverd werd. De wet 

laat daarom toe dat partijen een termijn afspreken om 

de factuur te verifiëren. Een dergelijke verificatietermijn 

mag in principe maximaal 30 dagen bedragen, maar 

ook op dit vlak laat de wet contractueel andersluidende 

afspraken toe. In bepaalde gevallen moet een derge-

lijke verificatietermijn inderdaad kunnen worden afge-

sproken tussen partijen, maar het mag geen middel zijn 

om de betaling van de factuur kunstmatig te rekken. 

Daarom moet bepaald worden dat wanneer een verifi-

catietermijn wordt afgesproken, deze termijn een inte-

graal deel uitmaakt van de uiteindelijke betaaltermijn. 

• Een eventueel PO-nummer moet tijdig aangeleverd 

worden. De 30-dagentermijn die momenteel in de wet 

staat ingeschreven, heeft als startpunt de datum van de 

factuur. Maar in de praktijk merken we dat ondernemers 

vaak lang moeten wachten tot ze een inkoopordernum-

mer (purchase order number of ‘PO-nummer’) aange-

leverd krijgen. En dat nummer is nodig om de factuur 

te kunnen opmaken. Dergelijke achterpoortjes moeten 

gesloten worden. De wet dient daarom uitdrukkelijk te 

bepalen dat de schuldeiser uiterlijk op het moment van 

de levering dient te beschikken over alle nodige stukken 

en informatie die nodig zijn om de factuur op te maken. 

Dergelijke bepaling is bovendien niet enkel nodig om 

de betaaltermijn binnen de perken te houden, maar ook 

om de ondernemer in staat te stellen de factuur binnen 

de wettelijk voorziene termijn uit te sturen. 

• Tot slot moet de huidige bepaling uit de wet, die 

het verbiedt om contractueel afspraken te maken 

over de factuurdatum, uitgebreid worden naar B2B-

overeenkomsten (momenteel is die enkel voorzien in 

relaties met de overheid). 

• De verhoging van het openstaande bedrag met de 

voorziene intrest, moet een verplichting worden voor 

de schuldenaar. Vragen van nalatigheidsintresten zijn 

het middel bij uitstek voor kmo’s om proactief hun 

schuldenaar aan te zetten om stipt te betalen. Veel free-

lancers eisen hun rechten echter niet op wanneer ze 

vrezen daarmee de commerciële relatie met hun (grote) 

klant te schaden. De huidige bepaling in de wet, die een 

automatisch recht op intrest voorziet bij wanbetaling, 

moet omwille van die ‘fear factor’ omgezet worden in 

een verplichting voor de schuldenaar om het open-

staande bedrag vanaf de vervaldag automatisch te ver-

hogen met de verschuldigde intrest. 

Een wettelijke uiterste betaaltermijn is echter niet voldoende. 

De freelancer moet ook mogelijkheden hebben om efficiënt 

op te treden indien de vastgelegde betaaltermijn toch zou 

worden overschreden. Uit eerdere onderzoeken van UNIZO 

bleek dat de huidige procedures voor de rechtbank als traag 

en duur worden ervaren. De overheid heeft een eerste con-

crete stap gezet om aan deze bekommernis tegemoet te 

komen door te voorzien in de ‘procedure tot invordering 

van onbetwiste geldschulden’, maar deze procedure geldt 

voorlopig enkel voor schuldvorderingen tegen andere onder-

nemers. UNIZO vraagt in dat verband een uitbreiding van 

deze procedure ten aanzien van de overheid en ten aanzien 

van consumenten.
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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

Met dank aan: 

Anja Palmaerts - APeXPRO, Els Govaerts - Alcuna, Kris Baetens - KRAB, Mario Eeckhout - AC systems,  

David Taverniers - Easy Systems, Bart Gybels & Gert Lathouwers - WIZZ



0800 20 750
UNIZO Ondernemerslijn

ondernemerslijn@unizo.be
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