
Freelancen, iets voor jou?  
Altijd al een idee gehad, maar je weet niet waar je moet beginnen? Altijd al voor jezelf willen 

beginnen maar je weet niet hoe? Wat moet je weten voordat je als Freelancer aan de slag gaat? 

In de Kunst- en Cultuursector zijn en 

nogal wat mensen die ofwel freelancer 

zijn, of het serieus overwegen te 

worden. Dat verklaart wellicht de 

populariteit van de workshop 

Freelance. De workshops worden 

verzorgd door Ellen Vree en Daphne 

Gay-Balmaz. “We hebben al 

verschillende voorbeelden van mensen 

uit de cultuursector die voor zichzelf 

zijn begonnen,” vertelt Ellen. “Soms in 

dezelfde richting, maar vaak ook in heel 

iets anders. Zo is er een educatief 

medewerker die nu 3D animaties 

maakt en een receptie chef van een 

museum die binnenkort als 

kindercoach aan de slag gaat.  

 

Tijdens de workshop Freelance behandelen Ellen en Daphne vragen waar vrijwel iedere starter mee 

rondloopt. Zoals: Waarin en hoe onderscheid ik me als freelancer? Wat is mijn dienst nu eigenlijk? 

Moet ik naar Kamer van Koophandel? Wat moet ik doen met het UWV en de Belastingdienst. Moet ik 

mijzelf verzekeren?  

In 3 dagdelen naar een goede start 

De workshop bestaat uit drie dagdelen. Ellen: “Na elke 

Workshop krijg je een opdracht mee om thuis  uit te werken. 

En als laatste heb je een start gemaakt met je 

ondernemersplan”. 

De workshop Freelancen heeft als doel om oriënterende 

zelfstandigen te begeleiden in de voorbereiding op- of 

ontwikkeling tot het Freelance schap. Daphne: “Een 

eigenschap die je bij iedere potentiele ondernemer terugziet 

is een sterke intrinsieke gedrevenheid. We helpen de 

freelancer vanuit zijn motivatie zijn of haar expertise om te 

zetten in een unieke propositie. Naar concrete diensten die 

waarde toevoegen”. Zo was er iemand die als coach aan de 

slag wilde, een heel verhaal vertelde maar wij allen dachten 

wat ga je nu eigenlijk doen. Coach willen worden is dan toch 



een breed begrip. Door scherpe vragen te stellen werd ons duidelijk dat het ging om het coachen van 

kinderen die moeilijk kunnen meekomen op school”.  

Business Model: je eigen bedrijf op één A4 
“Tijdens de workshop besteden we aandacht aan het Business Model”, vertelt Ellen. “Dit is een 

model waarmee op één pagina helder wordt waar je onderneming op gericht is, wie je 

opdrachtgevers zijn en hoe inkomen verworven kan worden.” Door zes stappen te doorlopen wordt 

helder wat je meerwaarde is als freelancer. 

En nu: aan de slag!  
Loop je met het idee om voor jezelf te starten? En wil je onderzoeken of freelancen iets voor je is? 

Schrijf je in voor de workshop. Voor de data kijk in de Nieuwsbrief.  

 


