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EEN WORKSHOP VOOR EN DOOR FREELANCERS EN ZELFSTANDIGEN OVER DE KANSEN
EN UITDAGINGEN VAN HET ZELFSTANDIG WERKEN.

HOE DOE JIJ DAT NOU?

#EDITO01

HOE EEN NETWERK TOT MOOIE DINGEN KAN LEIDEN
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Afgelopen voorjaar stapte ik binnen bij
House of APE, het co-working platform van
Caroliene van Eijck. Een gemeenschappelijke
vriendin uit een gedeeld festivalverleden had
ons op elkaars spoor gezet. Twee vorsende
blikken kruisten elkaar, er klonk een ‘ik ken
jou toch’ tot besluit.
De zon scheen, het dakterras strekte zich
beloftevol onder onze voeten uit, House of
APE was het voorwerp van kleurige fantasieën
vol vrolijke belletjes waar nooit iemand met
tegenzin zijn werk zou komen doen. In het
kader van ‘beter goed gevonden dan slecht
bedacht’ opperde ik om een workshop te
organiseren. Maar hoe doe je dat?
Nou, gewoon, beginnen. Maar níet zonder
toetssteen: een goed idee is niet meteen een
sterk concept.
Stefan Tilburgs van Studio Wasabi schoof
aan. Stefan broedde al een tijdje op een toffe,
ontspannen manier om de freelancers uit zijn
netwerk samen te brengen om het uitwisselen
van ideeën en samenwerkingen te stimuleren.

“Zeer rijke, informele avond
met overdracht van vele ideeën.
Warm en tevreden gevoel.”

— uit de evaluatie [anoniem] —

Hoe Doe Jij Dat Nu? was precies wat
hij zocht. Toets geslaagd! Nu hadden
we een concept, beschikten over een
geweldige plek en kregen we
ondersteuning op het gebied van
promotie en netwerk door Studio
Wasabi. Dat resulteerde op de
snikhete 14e september in de
allereerste editie van
Hoe Doe Jij Dat Nu?

manier je netwerk uitbreiden, kennis
delen, wijzer worden. Dat gaat soms
beter als je gewoon een gesprek kunt
voeren, naturel, zonder klotsende
oksels na het aanhoren van de
successen van gelikt onhandige
sprekers, een stapel visitekaartjes
in broek- of vestzak dat thuis weer
tevoorschijn komt vol plooien en
onbestemde vlekken.

De formule voor Hoe Doe Jij Dat Nu?
ontleende ik aan een bijeenkomst
waaraan ik zelf in het prille begin van
mijn ondernemerschap had
deelgenomen, die ik had
aangescherpt voor de eerstejaars
studenten fotografie aan een
Nederlandse kunstacademie en dat
nu op punt werd gezet. Het doel: in
een intiem en ontspannen kader
van gedachten te wisselen en enige
mate van consensus te bereiken over
serieuze onderwerpen. De andere
troeven: op een natuurlijke manier

Voor mij is zelfstandige zijn geen
sinecure. Ik beschouw mezelf als
ondernemend maar ben geen
ondernemer. Naast het plezier van
het organiseren, en los van het
genoegen om gastvrouw te kunnen
zijn voor begeesterde mensen, is
HDJDN? voor mij persoonlijk ook een
hart onder de riem. Ik ben nog altijd
op zoek naar de ideale formule
waarbij voldoening, werkdruk en
inkomen in balans zijn (en nee ik
verwacht echt niet dat ik voor een
dubbeltje op de eerste rang mag).
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#HDJDN01
Ik houd me dagelijks bezig met vragen als: ‘zit mijn persoonlijkheid in de weg
van succes?’, ‘Hoe doe ik prospectie als ik een baaldag (of maand) heb (en hoe
vaak kan ik een herinneringsmail sturen)?’, ‘Kan ik me niet beter focussen op
één ding dan allerlei verschillende dingen te doen?’, ‘Hoe bouw ik duurzame
relaties met klanten in een ander land?’. Ik pretendeer niet dat al die vragen
zijn beantwoord, maar met het herlezen van de brainstorms heb ik wel weer
zin, moed en, belangrijk, handvatten. Uit jullie reacties denk ik te kunnen concluderen dat dat voor jullie ook geldt. Hoezee!
HDJDN01
Dit verslag is voor jullie. Ons uitgangspunt was jullie inzichten beschikbaar te
maken voor een brede groep lezers. Dat stelde ons voor een uitdaging, want
tijdens het analyseren van de brainstormvellen ontdekten we dat de
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belangrijkste uitwisseling mondeling heeft plaatsgevonden.
Wat kun je verwachten? We hebben ervoor gekozen alle notities te ordenen,
voorafgegaan door de terplekke gemaakte samenvattingen.
Die zijn verder aangevuld met een indruk of gedachte hier en daar en
bruggetjes tussen de onderwerpen waar mogelijk. Vooral hebben we enkele
vragen gesteld die kunnen leiden tot dieper denken.
De ‘dieperdenker’ is ook het uitgangspunt van de tekeningen van Visueel Tolk
Kristin Seghers. Helpt het jou inhoudelijk verder wanneer informatie op deze
manier is gestructureerd? Probeer het eens uit, vul de witruimte gerust in en
kijk waar het je brengt.
Zie het verslag als geheugensteuntje, als motortje voor je verdere denkproces,
als uitnodiging om opnieuw bij de volgende Hoe Doe Jij Dat Nu? van
gedachten te komen wisselen met gelijkgestemden.

WE ZIJN ZEER BENIEUWD NAAR JULLIE BEVINDINGEN NA HET LEZEN.
Feedback welkom op hallo@hoedoejijdatnu.be
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4 GROTE VELLEN
AANGENAME MANIEREN OM
KOUDE PROSPECTIE TE DOEN
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HOE EFFECTUEER JE
INTERESSANTE CONTACTEN

I SCRATCH YOUR BACK, YOU
SCRATCH MINE - RUILCULTUUR

RENT-A-BRAINSTORM
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AANGENAME MANIEREN OM
KOUDE PROSPECTIE TE DOEN
Koude prospectie, een potentiële klant/opdrachtgever benaderen
vanuit het niets, is en blijft voor veel zelfstandigen een heikel punt.
Hoe doe je dat op een overtuigende manier die past bij je karakter en
zonder opdringerig of te commercieel te worden?
Heb je voorbeelden van aangename manieren (in je eigen carrière)?
Wanneer is het aangenaam? En vanuit welke partij denk je dan?
Is aangenaam gelijk aan succesvol? Hoe overwin je schroom?
Super veel prangende vragen waar jullie samen al een antwoord
op hebben geformuleerd. Mocht je meer willen, dan zijn er veel
coaches, workshops en (online) programma’s te vinden die
ondernemers helpen ondernemender te worden. Flanders DC
bijvoorbeeld biedt allerlei (betaalde) hulp aan creatieve
ondernemers bijvoorbeeld, maar ook bij de APE Academy kun
je terecht:
www.flandersdc.be
www.apecollective.com/academy

‘Prospectie:
wees origineel,
persoonlijk, zorg voor
‘a leave behind’’
jan klaas van den meersche
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SAMENVATTING

1. goed voorbereiden
2. leer je klant kennen
3. juiste moment zoeken
4. origineel zijn
5. storytelling
6. opvolgen: stalk creatief en subtiel
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BRAINSTORM /// AANGENAME MANIEREN OM KOUDE PROSPECTIE TE DOEN
ALGEMEEN

TIMING

→ Enthousiasme
→ ‘Neen heb je, ja kun je krijgen’, met andere woorden, gewoon doen.
→ Houd rekening met cultuurverschillen (en bouw extra aanpassingstijd in).
NL/BE; sectoren (cultuur / corporate)
→ Oefening baart kunst! (en moed)

→ Soms is het moment niet juist of moet je het tijd geven.
Goed opdrachtgeverschap is ook een kunst die niet iedereen beheerst.

VOORBEREIDEN

→ Bedenk slim stappenplan en maak je doel duidelijk!
→ Vertrek vanuit eigen kracht en blijf trouw aan jezelf > Hoe ontdek je dat?
→ Ken je talenten. Uitbesteden waar je niet goed in bent.
OF andere manieren zoeken
→ Story telling! Ga naar de kern van wie jij bent en waar je voor staat.
Check Simon Sinek bij TedX: ‘Always start with WHY’
www.startwithwhy.com
→ Doe research naar je doelgroep. Leer je klant kennen en zoek opportuniteit
en waarop je kunt inspelen
→ LUISTEREN! Leer je klant écht kennen. Zoek het juiste moment
> wat is het juiste moment en hoe kom je daar achter?
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MANIEREN

→ Goede pitch > hoe ziet dat eruit?
→ Linked-In en social media inzetten > wat is een effectieve methode?
→ gebruik social media en/of maak een blog waar je inspiratie en
voortgang deelt, laat je ‘prospecten’ daarvan meegenieten.
→ Cases: portfolio tonen
→ De kunst van het bellen > wat zijn de kneepjes van het vak?
→ maak mailinglist!
→ Origineel zijn > wat is dat?
→ Deals geven: 1 + 1 gratis?
OPVOLGING

→ mail sturen > opvolgen. Of wacht je af vanuit de gedachte:
‘Als ze me nodig hebben zullen ze wel bellen.’
→ stalk creatief en subtiel, zo blijf je hangen ;-)
→ Zelf actie ondernemen. Stuur (handgeschreven) kerstkaartjes!
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HOE EFFECTUEER JE
INTERESSANTE CONTACTEN
Tussen dit en het vorige onderwerp (Aangename manieren om
koude prospectie te doen) zijn veel overeenkomsten. Het verschil is
dat we hier een stap verder zijn. Het eerste contact is gelegd, hoe nu
verder? Dat beide onderwerpen uit de poll naar voren zijn gekomen
leert ons dat dit voor veel mensen nog steeds een groot struikelblok
is waar het laatste nog niet over gezegd is. Een onderbelicht aspect
ervan is de kant van de opdrachtgever – hoe krijgt die het liefst
aanbod? Weet hij/zij wat goed opdrachtgeverschap is?
Denk ook aan de ‘gunfactor’: wees jezelf, mensen werken graag met
mensen, dat betekent dat sympathie even belangrijk,
en misschien zelfs belangrijker, is dan kennis en kunde.

SAMENVATTING

1. informele contacten leggen / netwerken
2. luisteren en interesse tonen
3. oprechtheid
4. humor (wat is goede humor)

Met een oprecht
verhaal ‘raak’ je mensen
/ klanten / collega’s.
Met een oprecht
verhaal raak je er wel.’
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— tuya beyers —
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BRAINSTORM /// HOE EFFECTUEER JE INTERESSANTE CONTACTEN
ALGEMEEN

IN DE AANDACHT BLIJVEN

→ Hoe definieer je ‘interessant’? Iemand die je kan verwonderen / uitdagen?
→ ‘Effectueer’ - gebruik geen te moeilijke woorden
→ ‘Interessantheid’ opvolgen en oprecht ‘valideren’
> gebruik geen te moeilijke woorden

→ Contacten blijven onderhouden > hoe dan?
→ Kerstkaartjes – onderhouden bestaande contacten
→ Zoek gemeenschappelijke contacten (lang leve social media)
→ Social media > wel oprecht! Waardevolle informatie!
> Wat is effectief? En is social media heilig?
→ Zoek jouw vorm (grote netwerk evenementen, diner, …).
Liever kleinschaliger en naturel (past misschien beter bij contacten zoeken
/ ofwel mensen nog eens aan je bestaan herinneren)
→ Doorgeven van opportuniteiten (aan concollega’s?)

BENADERING

→ Persoonlijke benadering.
→ Delen van interesses (blogs, artikels, studies)
→ Humor. Does it make you smile?
→ Zoek naar raakpunten
→ Informeel ook eens praten (in je onderbroek? #tekening)
→ Haal het uit de ‘verkoopsfeer’, dan wordt het een gesprek ipv
verkooppraatje
→ Ruimte geven om te luisteren
→ Oprecht en onbaatzuchtig
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I SCRATCH YOUR BACK, YOU
SCRATCH MINE – RUILCULTUUR
Ruilen is een oud en beproefd middel. Maar een ei en een kool zijn
gemakkelijker tegen elkaar af te zetten dan, zeg, een tekst en een
werkplek. Is diensten ruilen een goed idee voor een zelfstandige?
En zo ja, onder welke voorwaarden moet dat dan gebeuren?

SAMENVATTING

1. win-win
2. gelijke waarde (evenwicht)
3. ideeën uitwisselen
4. complementair
5. goede afspraken (veel misbruik in creatieve sector)

‘Menselijkheid’
— marie-thérèse willemsen —
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BRAINSTORM /// I SCRATCH YOUR BACK, YOU SCRATCH MINE – RUILCULTUUR
CONCEPT / THE BIGGER PICTURE

VOORWAARDEN

→ Komt (weer) steeds vaker voor (de vraag om te ruilen)
> ruilhandel bestaat al hééél lang
→ Wat of wie bepaalt de waarde?
→ Ruilhandel is imago?
→ Economie gebaseerd op geld, niet op ruilen
→ Minimumloon? > gelijkheid: geen ophoping van geld bij één partij.
Met basisinkomen geen ruilhandel nodig om te krijgen wat je wil?
> verlagen van stress / voorkomen burn-out??

→ Duidelijke regels opstellen (geen tien revisies) / Afspraken maken
→ Moet wel in verhouding zijn (in de mate van het mogelijke)
> vertrouwensband!
→ Moet evenveel waard zijn als je ruilcultuur doet
→ Is er een match tussen klant en leverancier? Shared values!
→ WIN/WIN Alleen doen als je zeker weet dat er spin off is.
Anders heb je een dienst terwijl je huur niet betaald is.
(Tenzij je echt nood had aan de geleverde dienst.)

HOE EN WAT

BEDENKINGEN

→ Ideeën uitwisselen
→ Complementaire diensten combineren?
Bijvoorbeeld fotograaf en architect
→ Social media inzetten om reclame te maken voor de ander > hoe kun je de
waarde van jouw netwerk voor de ander aantonen en effectueren?
→ Laat je klanten voor je netwerken
→ Werk doorgeven aan collega’s <-> collega’s geven werk aan jou
→ Merken combineren zodat ze elkaars klantendatabase delen
→ Kennis delen = OK > win/win

→ Wat als je het gevoel hebt dat jouw end of the deal niet hebt ingelost
(niet gebruiken van een geleverde tekst bijvoorbeeld)?
‘Van ruilen komt huilen’
→ de creatieve sector wordt niet voldoende op waarde geschat
(geboortekaartjes maken voor €150 – niet in verhouding tot de, zeg,
20 uur die dat kost) > creatieve sector moet zich ook serieuzer profileren.
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RENT –A- BRAINSTORM
Daar zit je weer, achter je bureau, in je eentje, misschien omringd
door mensen die ook alleen met andere zaken bezig zijn.
Daar zit je, en je komt er niet uit. Een ander licht op de zaken laten
schijnen kan heel effectief zijn, maar hoe organiseer je dat als je
weet dat iedereen om je heen ook druk is en per uur werkt.
Ga je een rondje lopen? Wissel je van gedachten?
En met wie doe je dat dan? Staat daar dan iets tegenover?
Mits er goede afsprakengemaakt worden, kan samen brainstormen
een geslaagd voorbeeld van ruilcultuur zijn.

SAMENVATTING

1. Klankbord (vakgenoten, vrienden, familie)
2. Co-worken / co-working
3. Fysieke activiteit = hoofd leegmaken
4. Nachtje over slapen
5. Vrienden / familie raadplegen

‘Passie drijft
nog steeds de meest
creatieve ideeën.
Geïnspireerd worden
geeft goesting’
— stefan verbakel —
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BRAINSTORM /// RENT –A- BRAINSTORM
ZELF DOEN

→ Moodboard maken > inspiratie uit beelden > vertrekpunt
→ Slaap er een nachtje over
→ Vertrouw (ook) op jezelf
→ loslaten van ‘het hoort zo (niet)’
> je mag hulp vragen, twee breinen weten meer dan één
→ Geef je eigen brein de tijd / gelegenheid om los te koppelen
> ga lopen / zwemmen
→ Verplaats jezelf naar een ‘creatieve omgeving’

PRAKTISCHE OVERWEGINGEN

→
→
→
→

Duidelijk doel stellen / Doel van brainstorm afbakenen
Budget en tijd
Er is een verschil tussen betaalde en gratis hulp
Kan het niet binnen het concept van de ruilcultuur? ‘uren ruilen’
– beiden idee meebrengen om bij elkaar af te toetsen.
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VOORWAARDEN SAMEN DOEN - ideeën en methoden

→ Individueel over nadenken, daarna ideeën aan elkaar voorleggen
→ Alle ideeën welkom, stomste ideeën vaak de beste
→ Platform waar je idee kan inbrengen / intervisiegroepje /
chatsessie op social media (wel speciale groep samenstellen)
→ Laat je inspireren door collega’s
→ Co-working: ontmoet andere mensen
→ Feedback vragen > vrienden / je lief / mensen buiten je eigen vakgebied
> nieuwe inzichten!
→ Verschillende sectoren! Bejaarden! Kinderen!
→ Interessante manier om via totaal verschillende profielen
extra invalshoeken af te toetsen
→ Stimuleert out-of-the-box resultaten
→ Zet beslissingsnemers eens samen met technische profielen en
medewerkers. Ideeën groeien van onderuit en worden
technisch afgecheckt.
→ Rent-a-Stefan voor conceptuele brainstorms:
#technieken / #customer service mapping . www.studiowasabi.be
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NETWERK
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Tuya Beyers
Organisatie van congressen
tuya@thehouseofcongress.be
www.thehouseofcongress.be

Cristophe Libert
e-commerce / customer service / user experience
christophe.libert@plateauloceau.be
www.plateauloceau.be

Stefan Verbakel
3D / Digital Media
stefan@artcoresociety.com		
artcore.myportfolio.com

Delphine Courier
Grafisch ontwerp, product ontwerp en marketing
delphine.courier@gmail.com
www.delphinecourier.be
www.catcube.be

Kristel Posen
Grafische ontwerp en architect
kristel.posen@gmail.com
www.creative-network.org/profiles/studio-posen

Tim Verhoeven
Grafische vormgeving en illustratie
info@tim-verhoeven.be		
www.behance.net/timverhoeven

Matthijs De Block
Concept creatie & grafische vormgeving
Matthijs@superserieus.be
www.superserieus.be

Kristin Seghers
Visueel tolk / illustratie
kristin.seghers1@gmail.com

Marie-Thérèse Willemsen
Grafische vormgeving, analoge fotografie
info@tryoutdesign.be		
www.tryoutdesign.be

Thijs de Lange
Fotografie
mail@thijsdelange.com
www.thijsdelange.com

Grete Simkuté
Schrijven (journalistiek, copywriting),
met focus op hedendaagse kunst
grete91@gmail.com
www.kultsalon.tumblr.com

Jeroen Keteleer
art direction / design
jeroen.keteleer@telenet.be

Jan Klaas Van Den Meersche
Web design / web development
janklaas@wildlymild.com
wildlymild.com
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TEAM
HDJDN IS EEN INITIATIEF VAN CULTUUR COCKTAIL, STUDIO WASABI EN HOUSE OF APE

STUDIO WASABI

CULTUUR COCKTAIL

OF APE
NETWERKHouse of APEHOUSE
is één van drie pijlers van APE.

Studio Wasabi gelooft in een nieuwe vorm van
samenwerken: samenwerking vanuit
ondernemerschap, innoveren door de synergie van
ervaren freelancers. Studio Wasabi is een idee van
Stefan Tilburgs. Dankzij zijn jarenlange ervaring in
de marketing- en communicatiesector beschikt hij
over een groot netwerk.

Cultuur Cocktail is het zakelijk synoniem van
Lise Lotte ten Voorde. Onder die noemer bundelt ze
haar activiteiten als schrijfster, journalist,
cultuureducator, projectmanager en bedenker
van concepten als Hoe Doe Jij Dat Nu? Lise Lotte
brengt graag mensen en ideeën samen.

Stefan Tilburgs
0484/79.00.19
www.studiowasabi.be

Lise Lotte ten Voorde
0476/03.94.39
www.cultuurcocktail.eu

→34

APE staat voor Avontuur, Passie en Enthousiasme.
Caroliene van Eijck, bezieler van APE, gelooft dat
er bijzondere dingen gebeuren wanneer je door
waarden wordt verbonden in plaats van sector of
branche. Andere invalshoeken, nieuwe netwerken
en betere samenwerkingen! Naast de co-working
bestaat APE Collective uit een Academy en
een Community.
Caroliene van Eijck
0485/47.67.38
www.apecollective.com
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