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Workshop ‘Freelancers’

Freelancers op de werkvloer?
• Wie zijn de freelancers, om welke activiteiten gaat het, met hoeveel zijn ze

• Freelance als onderdeel van een breder flexibiliteitsverhaal

 Discussie-ronde 1: Hoe zit dat in onze sector/bedrijf?

Vakbond en freelancers
• Waar liggen freelancers wakker van?

• Hoe kunnen vakbonden hier op inspelen?

 Discussie-ronde 2: Welke rol voor de vakbonden?
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Freelancers op de werkvloer?
Doorbraak freelancers
• Exponent digitale 24/7 economie: ‘Human cloud’ in Gig economy

• Groeiend segment nieuwe zakelijke diensten 

Nationale tendens: beperkte toename
• Klassieke loonarbeid blijft hier de norm

• Interne verschuiving binnen zelfstandigenpopulatie

Internationale tendens: toename ‘Non-Standard Work’
• Standard Work = Vast contract van onbepaalde duur, voltijds

• Non-Standard Work = Deeltijds werk, tijdelijk werk, ‘self-employed’

• Criteria: juridische en/of economische (on)afhankelijkheid
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Blinde vlek voor beleid

Geen definitie, geen statuut, geen statistiek

‘zzp’ers die diensten verstrekken aan ondernemingen op 

tijdelijke of projectbasis’
• Ondernemer sociaal statuut zelfstandigen

• Geen eigen personeel

• Uiteenlopende B2B diensten, geen gereglementeerd of vrij beroep

• Niet vast

• Autonome werkorganisatie

Ca. 120 000 freelancers in Vlaanderen
• 44% eenmanszaken

• 56% rechtspersonen
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Wat doen freelancers?
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Types van dienstverleners

Grote diversiteit: dé freelancer bestaat niet

3 Hoofdtypes in Vlaanderen 
• soort opdracht 

• bijhorend organisatiemodel
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Discussieronde 1

Hoe zit dat in onze sector/bedrijf?
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De freelancers-markt

Organisatie vraag en aanbod in Vlaanderen:
• On- en offline netwerking

• Digitale platformen

• Direct sourcing

• Intermediairen

Waarom werken als freelancer?
• Aanleiding: noodzaak of vrijwillig

• Voordeel freelancer: ondernemerschap, autonomie, work-life-balance

• Voordeel onderneming: ‘plug and play’, kostenefficiency
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Kopzorgen van freelancers

Verdienmodel en (on)zekerheid
• Neerwaartse prijzendruk

• Werkonzekerheid, inkomensonzekerheid

Contracten en schijnzelfstandigheid
• Contract niet steeds voor handen

• Contractuele valkuilen

• Arbeidsrelatiewet

Competentieportfolio
• Permanent up to date blijven in eigen domein

• Bijscholen

• Managementvaardigheden en bedrijfsbeheer

Werkbaarheid van freelance werk
• Werkstress, werkdruk

• Werk-privé-balans

Sociaal netwerk
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Kopzorgen van freelancers

Statuut en sociale bescherming

• Statutaire verschillen loontrekkenden – zelfstandigen 
(fiscaal, kosten, sociale zekerheidsbijdrage, arbeidsongeschiktheid, arbeidsongevallen eb 

beroepsziekten, vakantie, moederschapsverlof, tijdskrediet en thematisch verlof, 

werkloosheid, pensioenopbouw…)

• Werkzekerheid

• Werktijden

• Bescherming welzijnswetgeving

• Recht op vertegenwoordiging, collectief overleg en andere fundamentele 

rechten op het werk zoals bv. non-discriminatie

• Werkgever-gesponsorde opleiding en training
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Welke rol voor de vakbonden?

Interprofessioneel niveau
• Welke organisatiemodellen om ‘cloudwerkers’ te bereiken?

• Brede benadering: verschil in behandeling tussen ‘standard work’ en ‘non-

standard work’ verkleinen?

• Expertise opbouwen om iedereen in cao-afspraken te krijgen?

• Noden bevragen van de freelancers?

Sector- en Ondernemingsniveau
• Good practices delen?

• Hoe informatie over eigen sector/bedrijf bijeenbrengen?

Individueel niveau
• Aanbod op maat voor zelfstandige freelancers?
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Voorbeeld: FNV-Zelfstandigen

Achtergrond
• Bestaat 20 jaar, reactie op toename ‘zzp’ers’ op Nederlandse arbeidsmarkt

• Richten zich tot alle zelfstandigen zonder onderscheid

• Op FNV-stoel in de SER, tegenpool van ZZP-ZPO werkgevers

• Recente herstructurering FNV: integratie

Individueel aanbod
• Juridische helpdesk met tweedelijnsbijstand (schijnzelfstandigheid, 

contracten, betalingsachterstand,…)

• ‘inkoopcollectief’ met ledenkorting (verzekeringen, logistiek,…)

• Zzp-academy (opleidingen van halve dag)

Collectief aanbod
• Collectieve belangenbehartiging (Den Haag, SER…)

• Ondersteuning lokaal verenigingsleven zelfstandigen
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Discussieronde 2

Welke rol voor de vakbonden?


