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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?
HOE EEN NETWERK TOT MOOIE DINGEN KAN LEIDEN

#EDITO02

We hebben heel even getwijfeld of we onze
tweede editie op een ander moment zouden
laten doorgaan vanwege de grote eindejaarsdrukte, heel even maar, we geloven namelijk
in ons concept.
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Eerlijkheidshalve moeten - of beter: willen - we er
ook bij zeggen dat er zakelijke afwegingen aan te
pas kwamen: Welke indruk wil ik wekken?
(betrouwbaar); Is het voor de deelnemers interessant genoeg met een kleine groep? (het antwoord
is dat het concept plooibaar blijkt naar gelang de
omstandigheden). Het geheel van afwegingen zou
een mooi onderwerp kunnen zijn voor een brainstorm.
Een bijkomend voordeel was dat we zelf konden
aanschuiven bij de discussie. Dat was bijzonder
bevredigend. Ik heb zitten stralen omdat ik het
graag doe (en vond meteen een antwoord op een
vraag van de carrièrecoach). Nooit meer twijfelen
dus ! De link met de onderwerpen van die avond
kon bovendien niet mooier: passie. Zie dat je je
werk graag doet en dan komt de rest vanzelf.
Het was passie dat ons deed besluiten HDJDN
door te laten gaan.

“Heel leuk initiatief en leuke workshops!
Top om ervaringen met anderen uit
te kunnen wisselen en advies mee te
krijgen (zeker als startende freelancer).
Doe zo verder!”

— uit de evaluatie [anoniem] —

HDJDN02
We hebben de tweede editie een beetje
anders aangepakt dan de eerste. Het
belangrijkste verschil is dat we op de
avond zelf drie uit acht onderwerpen
hebben gekozen middels een stemronde, zodat ze precies aansloten op
de behoeften van de groep. Opnieuw
ingegeven door de groepsgrootte hebben we, na een pauze, gezamenlijk alle
onderwerpen nog eens doorgenomen
en op basis van de onderwerpen die
door de deelnemers als belangrijk waren
aangemerkt verder gepraat. Dat leverde
nieuwe inzichten op die niet zozeer een
samenvatting als wel een verdieping
betekenen van de brainstorms in de
eerste ronde.
In het verslag komt de samenvatting dit
keer daarom na de brainstorm in plaats
van ervoor. De (live) tekeningen zijn van
beeldend kunstenaar Karina Beumer:
“dwalen in taal en beeld werkt zo fijn als
een mindmap.”

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 en/of aanvullingen welkom
op hallo@hoedoejijdatnu.be
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3 GROTE VELLEN

FOCUS IK OP ÉÉN DING
… OF JUIST NIET?
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HOE VIND IK DE
JUISTE KLANTEN?

HOE BEPAAL IK DE JUISTE PRIJS
ZONDER ZICHT OP HET BUDGET?
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FOCUS IK OP ÉÉN DING …
OF JUIST NIET?
In de begintijd van de fotografie was de fotograaf nooit enkel de
maker van plaatjes. Hij was chemicus, drukker of apotheker.
De fotografie was een bijverdienste maar meer nog een interesse
naar de mogelijkheden, een hobby, een passie, een gekte soms. Kiezen voor één creatief vak is in wezen een moderne luxe, die bovendien alsmaar schaarser wordt. De vraag of je moet focussen op één
ding wordt daarmee wellicht eerder een kwestie van kunnen.
Laat je je leiden door pragmatische overwegingen? Kun en wil je
simpelweg meer dan één ding? Durf je te kiezen? Heb je voldoende
doorzettingsvermogen om dat ene of al die dingen die je zo graag
doet vol te houden? Passie is opnieuw het sleutelwoord.

Uit de praktijk:
Van econoom naar fotograaf.
Niche gezocht door interesses te
combineren. ((dak-)tuinen, portretten).
Steeds kansen aangepakt.
Focus is goed maar mag geen bal aan
ketting worden
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SAMENVATTING
— Niet één of het juiste antwoord op de hoofdvraag. —
Het hangt af van je persoonlijkheid
— Stel jezelf de volgende vragen: —
wie/wat/waarom/hoe
— Je moet het graag doen —
— Energie! (krijgen EN geven)
— Fijn samenwerken —
— Geprikkeld blijven + evolutie = uit je comfortzone —
(terug leren hoe je moet fietsen)
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BRAINSTORM /// FOCUS IK OP ÉÉN DING … OF JUIST NIET?

BOEKTIP | Elle Luna,
Op de tweesprong
van moeten en willen’

→ Te veel keuze soms. Hoe ontdek je of je moet focussen of niet en zo ja waarop dan?
→ Combineren van werkzaamheden of gescheiden werelden?
→ Breed pakket = lagere kwaliteit?
→ Duidelijk profiel verkoopt beter?
→ WAT WIE HOE. Overwegingen: die sector, werkzaamheden interesseren me niet; dat
onderwerp, waar maakt me niet uit; OF als het niet maatschappelijk relevant is doe ik het
niet.

→ Bedenk: wat geeft mij energie? Vertrek vanuit iets dat je heel graag doet.
Zelfstandige zijn is al uitdagend genoeg. Niks doen dat niet echt bij je past.

→ Zijsprongen zijn nodig om je te ontwikkelen
→ Het is wijs om mee te gaan met technische ontwikkelingen om in te kunnen spelen op
(toekomstige) markten. Deel van Life-long learning

→ Prettige samenwerking is belangrijk. Zie dat je niet behandeld wordt als blik een bonen

Uit de praktijk:
Maanden gaan er soms voorbij eer je weet wat je wel wil
op het moment dat je verstrikt raakt in (vervelende)
opdrachten. Laat je het sudderen of zet je concrete stappen om het te ontdekken / verder te geraken?

waar je wel of geen zin in hebt.

→ Je hoeft / moet geen keuzes maken voor het leven: ervaring doet veranderen.
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HOE VIND IK DE
JUISTE KLANTEN?
Wat is een klant eigenlijk? Spreken we niet liever van partners?
En maakt dat dan verschil voor de manier waarop we die benaderen? De mannen van Troebel Neyntje, een Antwerps ‘onrealistisch’
kunstenaarsinitiatief wars van gebaande paden en regeltjes,
“vinden er niks mis mee om alleen iets met vrienden te doen” en zo
een mini-economie draaiende te houden. De winst: kunnen doen
wat ze willen in goed gezelschap.

SAMENVATTING

“Via interesse en energie de juiste
klanten vinden. Zo een duurzame
relatie aangaan.”
- Thomas van Mol -
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— Interessegebied > imago
— Klant VS opdrachtgever
=> verschil in machtsverhouding?
— Er moet een match zijn
— Persoonlijk contact = de sleutel
— Wisselwerking. Appreciatie van klant.
Appreciatie wordt niet genoeg gegeven!
— aandacht geven = aandacht krijgen > contact!
Opdrachtgever als ambassadeur?
— Werkproces tonen = openheid (+ publiciteit)
— Zien en gezien worden
(product / netwerk) > aanwezig blijven
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BRAINSTORM /// HOE VIND IK DE JUISTE KLANTEN?
→ Ga ze niet zoeken in een sector waar je niks mee hebt. Zorg dat je achter
de boodschap van je klant kunt staan.
→ ‘Wat wil ik?’ komt eerst, dan pas ‘Hoe vind ik ze dan?’
→ Wees wijs door te anticiperen op dal… eerst binnenhalen, dan kijken hoe je
kunt samenwerken… volgende stap valt vaak wel mee.
→ sneeuwbaleffect – kleine vlokjes verzamelen
→ Is het mogelijk om traag maar gestaag iets op te bouwen? (en hoe voorzie
je dan ondertussen in je levensonderhoud?)
→ Het moment = belangrijk. Juiste mens op juiste plek op het goeie moment.
Maar dat kan je niet sturen. Dat is precies het frustrerende. Welke strategie
pas je dan toe? Vraag je wanneer je iemand het best kan benaderen?
→ In het begin veel putten uit eigen netwerk.
→ Zichtbaar zijn op social media werkt! Want: mensen zoeken op trefwoorden
→ Social media = moeilijk. Met jezelf te koop lopen….maar je kunt niet meer
anders. Klanten vinden je (ook) op die manier
→ Creatieve mensen zijn kritisch: wat naar buiten komt moet afgewerkt zijn.
wat deel je? Proces = leuk / inzichtelijk / toont dat je bezig bent
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Uit de praktijk:
Het is elk jaar opnieuw een serieuze oefening omdat er altijd opdrachten/
klanten wegvallen. Dan opeens een gat – hoe vul je dat in in de paniek van de
geldstress die er mee gepaard gaat? Want dan ben je niet op je best / in de
ideale situatie. Je moet dus ook in drukke tijden zoeken naar nieuwe
mogelijkheden.
→ Zeker in dal-tijd > dan heb je meer tijd om aan je updates te werken.
Of juist andersom: als je bezig bent actief met info delen etc.
Probeer TOP OF MIND te blijven.
→ Maandelijkse nieuwsbrief? Ja! En: stug volhouden! (of onregelmatig)
→ Stilstand = achteruitgang
→ Netwerken, zoals bij HDJDN, óók op plekken waar niet alleen jouw sector
aanwezig is.
→ Bellen is veel efficiënter dan email of.. effe aandacht….
		 VOLHOUDEN
		 BINNENSTAPPEN
→ Verkooptechnieken moet je erbij nemen, maar je kunt ze wel naar je hand
zetten.
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HOE BEPAAL IK DE JUISTE
PRIJS ZONDER ZICHT OP HET
BUDGET?
Van de lucht alleen kun je niet leven, hoe graag je iets ook doet.
Daarom komt die immer lastige kwestie van geld onvermijdelijk om
de hoek kijken. Daar doortastend mee omgaan is niet alleen een
kwestie van zakelijk inzicht, maar ook van zelfvertrouwen en moed.

SAMENVATTING

“Deze sessie helpt me weer
om verder na te denken
over hoe ik mezelf zou willen
organiseren.”
- anoniem (uit de evaluatie) -
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— Je bent een TOTAALPAKKET
— Blijf bij je uurtarief, mar bied mogelijkheid van korting
(en vraag je af of werken met uurtarief wel handig is)
— Durf naar budget te vragen!
Klanten vinden dat positief = professioneel
— Start contact goed. Niet té voorzichtig.
Realistisch over tarieven.
— Benchmark: bij pitch naar mededingers / concurrenten
kijken bijvoorbeeld
— Fles wijn: meerwaarde creëren. Neem jezelf serieus.
Zoek naar wat je meer voor je klant kan
doen dan iemand anders.
SCHOUDERKLOPJES ORGANISEREN
=
ZELFVERTROUWEN
=
JUISTE PRIJS MAKEN
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BRAINSTORM /// HOE BEPAAL IK DE JUISTE PRIJS ZONDER ZICHT OP HET BUDGET?
→ Klanten weten vaak niet wat een proces inhoudt en dus hoeveel iets kost.
→ Verschillende sectoren, verschillende budgetten
→ Vast tarief? Uurtarief of pakketprijs?
→ Culturele sector: budget staat vaak al vast. Te laag? Iets zeggen. Duidelijk
afbakenen: tot hier werk ik. Maak op voorhand afspraken over meerwerk.
→ Ook in andere gevallen: budgetten liggen vast, ook voor de bekendste
mensen. Krant = prestige.
→ minder vragen = ok met oog op lange-termijnrelatie (wees wel helder over
je uitgangstarief)
→ hoger uurtarief = meer ervaring = sneller klaar en uiteindelijk beter. (Werkt
ook stimulerend misschien waardoor je sneller werkt)
Oma zei altijd: “goedkoop = duurkoop”
→ Korting vermelden ipv budget ‘onzichtbaar’ voorstellen

Uit de praktijk:
In België krijg je soms een ‘nee’ zonder heel duidelijke reden.
Durf over budget te beginnen, breek het onderwerp open!
- minder vragen = ok met oog op lange-termijnrelatie
(wees wel helder over je uitgangstarief)
→ Weinig situaties waarin je je kunt veroorloven duur te zijn Is dat wel zo?
Zie jezelf als een fles wijn. Als je niet weet wat te kiezen, kies je meestal
iets uit het midden- of hoogste segment want ‘die zal wel goed zijn’.
→ Hoe weet je wat je waard bent? Als je meer vraagt, ga je meer je best
doen. Het geeft je daar omheen tijd om je te ontwikkelen. Je kunt je ook
niet veroorloven dan om shit te leveren.
→ ZELFVERTROUWEN! Durf je wel meer te vragen en wat is veel eigenlijk.
→ leercurve = leergeld. Imago? Klant als referentie?

Uit de praktijk:
Te duur? Kan er toch iets af?
Kleed publicatierechten uit, laat onderdelen afvallen, …
AFBAKENEN! Gebruik beeldmateriaal voor 1e druk boek inbegrepen.
Op voorhand afspraak maken over 2e druk etc

TIP | De web-tool
‘Prijs in zicht’ van Design
Vlaanderen / Flanders
DC - www.prijsinzicht.be
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NETWERK

Stéphanie Poppe (Archimuffin)
Copywriting en vertalen / illustratie
spjepoppe@gmail.com
archimuffin.wordpress.com

François (Swa) De Heel
Fotografie
swa@deheel.be
www.swadeheel.be

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

Karina Beumer
Beeldend kunstenaar
(tekeningen en video)
karinabeumer@hotmail.com
www.karinabeumer.nl

Thomas Van Mol (Studio Vers)
Grafisch ontwerp
Thomas.vanmol@hotmail.com
www.studiovers.be
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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
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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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