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EEN WORKSHOP VOOR EN DOOR FREELANCERS EN ZELFSTANDIGEN OVER DE KANSEN  
EN UITDAGINGEN VAN HET ZELFSTANDIG WERKEN.
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Een kleine groep deelnemers, uitzicht op het 
MAS en een prachtige zonsondergang vorm-
den de voedingsbodem voor een bijzonder 
intieme en vruchtbare derde editie van Hoe 
Doe Jij Dat Nu? 

We hadden een kunstenaar die zichzelf niet als 
zelfstandige ziet, iemand met tien jaar ervaring die 
haar hobby ook nog eens wist te verzilveren en drie 
fotografen/vormgevers met zulke uiteenlopende 
praktijken dat er genoeg te delen overbleef.

Tijdens de stemronde om de onderwerpen te be-
palen viel de vraag of papierwerk beter kan worden 
uitbesteed unaniem af met uitroep van de slogan: 
een boekhouder moet! En als de stress van  
kwartaalbijdragen aan een sociaal fonds je groot 
wordt, kun je altijd werken met een payrolling 
systeem zoals SMart (www.smartbe.be) of Tentoo 
(www.tentoo.be).

Een thema dat het wél haalde is hoe je schou-
derklopjes organiseert. Iedereen heeft zo nu en 
dan behoefte aan een compliment. Zo ook wij van 
HDJDN?. De meeste citaten in dit verslag kaderen 
in dat thema. Weten we meteen weer waarom we 
het doen en jij waarom je ook de volgende keer 
moet komen.

HOE DOE JIJ DAT NOU?  
HOE EEN NETWERK TOT MOOIE DINGEN KAN LEIDEN

“Ik heb me ingeschreven 
om gelijkgestemden te 

leren kennen op een onge-
dwongen manier maar met 

gericht doel”
- uit de evaluatie (anoniem)

Onze twee huistekenaars hadden andere 
verplichtingen deze donderdag, zodoen-
de een verslag zonder tekeningen dit 
maal. De kleine groep (en, toegegeven, 
het vergeten te zetten van een timer) 
maakte wel dat we heel diep op de on-
derwerpen konden ingaan. Ik ben zeker 
dat de opgedane inzichten en gemaakte 
gedachtensprongen duidelijk uit de 
samenvattingen zullen blijken.

Hoewel we absoluut geloven in ‘klein 
maar fijn’, dromen we van grotere kruis-
bestuiving en nog meer blije zielen. We 
pakken een lang verlof en komen in het 

najaar van 2017 terug met HDJDN twee 
punt nul. Benieuwd hoe dat er uitziet? 
Houd zeker je email en onze Facebook-
pagina in de gaten. HDJDN? #4 is in 
oktober 2017.

Lise Lotte

“Ongelofelijk toffe  
netwerkavond, zeker blij-

ven verder doen!”
- uit de evaluatie (anoniem)

PS - HDJDN? draait door en om jullie en 
daarom zijn we zeer benieuwd naar jullie 
bevindingen na het lezen. 
Feedback, aanvullingen, onderwerpen en 
andere opmerkingen welkom op 
hallo@hoedoejijdatnu.be

“Wat me vooral opviel was dat het voor 
mij lijkt alsof ik niet zo ondernemend 
ben omdat ik geen geld verdien met 
mijn werk. Ik ben toch een beetje gerust 
gesteld dat, zoals we soms zeiden, 
iedereen dezelfde uitdagingen aangaat.”

- Hanne Van Dyck
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3 GROTE VELLEN
1 2 3

HOE ORGANISEER JE SCHOUDERKLOP-
JES VOOR JEZELF (ALS JE MEESTAL 

ALLEEN WERKT)?

HOE DOE IK ALS CREATIEVELING 
PROSPECTIE ZONDER PUSHY TE ZIJN?

HOE ZORG IK DAT IK ME KAN BLIJVEN 
ONTWIKKELEN ZONDER / MET WEINIG 

BUDGET?
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HOE ORGANISEER JE SCHOUDER-
KLOPJES VOOR JEZELF (ALS JE 
MEESTAL ALLEEN WERKT)?
Eerst nog maar een schouderklopje voor onszelf, omdat we er zo blij van 
worden. Complimenten geven je het gevoel dat jij en je werk er toe doen, ze 
geven energie om nog net dat beetje extra te geven of gewoon rustig door te 

gaan. Veel tips, doe er je voordeel mee. We weten dat je het kunt.

”Inspirerend en altijd hartverwarmend” 
- uit de evaluatie (anoniem)

SAMENVATTING
- Wat zijn schouderklopjes eigenlijk? En hoe herken je ze? Bijvoorbeeld:
 - Positieve ervaringen opsommen
 - Klanten die terugkomen
 - Klanten die spontaan een review op Facebook schrijven    

              (kun je ze ook vragen!)

- Films / documentaires bekijken over mensen die iets hebben bereikt. Dat 

ging zelden over een gladde weg. Inspirerend!

- Regelmatige klankbord-sessies met gelijkgestemden. Kost tijd maar levert 
ook wat op. Zoek de juiste locatie. Coffee Labs in Antwerpen is vaak rumoerig 

bijvoorbeeld.

- Intervisie is onderdeel van beroepen binnen de GGZ, maar die praktijk kan 

ook ingezet worden door andere sectoren.

Uit de praktijk: 
Beeldend kunstenaar Hanne komt eens per week 

samen met vriendinnen om plannen te bespreken. 
Hun focus ligt op het creatief proces. Er is directe 

terugkoppeling. Deze ochtendsessies dienen ook als 
stok achter de deur om voornemens uit te voeren. 

Wat het clubje samen houdt is echte vriendschap en 
het feit dat ze over elk onderwerp kunnen praten.
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- Vraag aan je klant of hij/zij tevreden is! Zorg wel voor een transparante 

vraagstelling.

- Er zijn heel veel factoren die bepalen of een klant terugkomt, dus zorg dat je 

hoe dan ook hun mening over je opdracht te weten komt. 

   NB: Dit is moeilijker te realiseren als je in onderaanneming werkt.

- Als opdrachtgever is het makkelijk om te vergeten feedback te geven wanneer 

je vooral gericht bent op leveren. Dat is helaas iets om rekening mee te 

houden.

- Duidelijkheid is essentieel: stel de juiste vragen bij aanvang om gedoe en 

onvrede te voorkomen. Houd bij hoeveel tijd je aan een opdracht spendeert 

zodat je je proces en prijs inzichtelijk kunt maken. Wordt over het algemeen 

gewaardeerd, en levert misschien zelfs een complimentje op.

- Sta een leercurve toe.   

- De debriefing kan belangrijker zijn dan alleen zeggen of het goed was of niet. 

- Wees je bewust van je valkuilen!

- Probeer positief te blijven en ga uit van het goede en je eigen gevoel

- Falen is normaal, daar leer je van.

- Wat doe je als feedback uitblijft? Op eigen gevoel vertrouwen? Feedback aan 

peers vragen? Ervaring is een belangrijke factor!

- ‘Afwijzing’ en gebrek aan reactie is voor creatieven moeilijk omdat het 

BRAINSTORM /// HOE ORGANISEER JE SCHOUDERKLOPJES VOOR JEZELF (ALS JE MEESTAL ALLEEN WERKT)?
BOEKTIP : 

Words without music’

over en door componist 

Philip Glass

TIP : 

Timesheets van Toggl 

(toggl.com)

werk vaak verbonden is aan persoonlijkheid.

- Laat je energie niet weglekken!

- Veel mensen blijven in hun cocon zitten. Ga buitenshuis werken als dat bij 

je past, dat helpt om hardop uit te spreken waar je mee bezig bent. Delen = 

bevestiging krijgen.

- Feedback vragen kan gênant aanvoelen omdat je niet de indruk wil wekken op 

ego-streling uit te zijn. Zeker omdat je als creatief zelden tevreden bent over 

het resultaat.

- Print emails met complimenten af en hang ze op.
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Uit de praktijk: 
Na een pauze van een jaar ging Lise Lotte opnieuw voor een vakblad 

voor fotografen schrijven. Ze vroeg expliciete feedback over haar eerste 
interview; om te leren en om te weten of ze op het juiste spoor zat voor 

het vervolg. Na herhaalde verzoeken kreeg ze als antwoord “Prima hoor”. 
Ondertussen zijn er drie vervolgartikelen gekomen en heeft ze leren 

vertrouwen op haar eigen gevoel (en de positieve reactie van 
de geïnterviewde). 
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“Netwerken blijft belangrijk”
- Geert Pieters

HOE DOE IK ALS CREATIEVELING 
PROSPECTIE ZONDER PUSHY TE 
ZIJN?
Prospectie (acquisitie in het Nederlands) is een terugkerend thema. 
Het is misschien wel het grootste struikelblok voor elke zelfstandige, 
zeker degenen zonder personeel die op freelance-basis opereren 
zoals bij veel creatieven het geval is. We maken er verder geen woor-
den meer aan vuil: lees, leer, pas toe.
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SAMENVATTING
- Kernbegrippen en ideeën:
 - netwerk event 
 - geduld
 - face to face / houd het persoonlijk
 - social media en consequente zichtbaarheid
 - mailings en nieuwsbrieven

 - neem het standpunt van je opdrachtgever in

- Een vernissage van een tentoonstelling is ook een netwerkevenement, de 

tentoonstelling zelf ‘reclame’ voor je kunnen. Een tentoonstelling leidt bijna 

altijd tot een volgende.

- Belangrijk: naturel kunnen vertellen over je werk geeft zelfvertrouwen en 

schetst een beter / positief plaatje.

- Authenticiteit is de jongste tijd een heel belangrijke troef. Bedrijven willen 

met persoonlijkheden werken en geïntrigeerd zijn. ‘Gunfactor’ speelt ook 

mee.
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- In dat kader is ‘personal branding’ belangrijk.

- Een persoonlijke klik is belangrijk voor een nieuwe samenwerking, daarom 

altijd proberen persoonlijk te ontmoeten in plaats van via email. > Ga naar 

gelegenheden waar je iemand kan tegenkomen als een afspraak maken niet 

lukt.

- Via via is de beste communicatie die je kan hebben

- ‘Koude’ prospectie is pushy

- Nieuwsbrief is consequente content 

- Ook als kunstenaar werkt het om van tijd tot tijd een mail te sturen. Er zijn 

veel mensen die passief volgen.

BRAINSTORM /// HOE DOE IK ALS CREATIEVELING PROSPECTIE ZONDER PUSHY TE ZIJN?

- Fysieke post is de beste manier om conversie te krijgen. Zoals brillenmerk 

Theo dat zogenaamd persoonlijke foto’s en kaartjes stuurt als je een nieuwe 

bril hebt gekocht. Dat werkt! (Zegt Stefan, een Theo-bril drager)

- Instagram is voor fotografen heel handig want een laagdrempelig 

beeldverslag dat je als schetsboek kunt opvatten. Schrijvers kunnen citaten 

uit hun werk delen.

- Soms komt er iets voort uit een crisis wanneer je voor jezelf iets gaat doen 

omdat er geen opdrachten zijn. Dat leidt dan tot een diverser beeld van je 

werk, nieuwe focus en versterking van je ‘merk’

- Bouw een portfolio op en stel die voor aan interessante klanten. Heb geduld!

- Leef je in de ander in: hoe is de persoon die je post bekijkt?

- Als je iets stuurt, bel dan op na enige tijd. Toon lef en doe moeite.

- Is spontaan langslopen en om een afspraak vragen acceptabel? Test het uit! 

Dan heb je meteen je antwoord.
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Uit de praktijk: 
Thijs heeft Instagram aangegrepen om ook de dingen 

te delen die nog niet af zijn. hij fotografeert op zijn 
wandelingen van huis naar de studio waar hij werkt. 
Door het gebruik van de juiste hashtags heeft hij nu 

een expositie te pakken.

Uit de praktijk: 
Voor Anneke leidde haar aanwezigheid op Instagram 
tot een opdracht voor drie workshops weven. Weven 
is nota bene een uit de hand gelopen hobby die naast 

haar professionele carrière bestaat.
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“Mezelf ontwikkelen? 
= mezelf tijd gunnen”

- Thijs de Lange

HOE ZORG IK DAT IK ME KAN 
BLIJVEN ONTWIKKELEN  
ZONDER / MET WEINIG  
BUDGET?
Een leven lang leren, er is niets beters voor een flexibele geest dan 
dat. In veel gevallen is bijleren ook noodzaak omdat je focust ver-
anderd, de technieken waarmee je werkt voortschrijden of omdat 
er nieuwe inzichten zijn binnen je vakgebied. Studies, cursussen en 
workshops kosten echter geld, soms sloten vol, terwijl de inkomsten 
daarvoor niet toereikend zijn. Hier een hoofdstuk vol ideeën over hoe 
die barrière te omzeilen.
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SAMENVATTING
- Vrij werk maken en een eigen podium creëren met het stuk van je 

werk dat nog hobby is

- Technische beperking > huren. Ook het leren werken daarmee vraagt 

tijd helaas.

- Online tutorials / workshops volgen. Om heel gericht iets bij te leren, 

maar zeker ook als het in je aard zit om dingen te willen snappen en je 

best flexibel te willen houden.

- Investeer tijd als je iets moet bijleren waarvoor je niet iemand 

anders kunt inhuren (en factureer (een deel) van de tijd aan je 

opdrachtgever).
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KIJKTIPS
- ‘Girl Boss’, serie op Netflix
- ‘The Minimalists’, documentaire 
 over weinig nodig hebben  

(en dus met minder inkomen 
toekomen = minder werken, meer 
tijd voor leren)

TIP | ONLINE LEREN

Lynda.com

Skillshare.com

Udemy.com 

- Spreek af met mensen die je al even niet gezien hebt. Een koffie kan er vast 

wel af.

- Kruisbestuiving creëren

- Mensen rondom je scharen die genieten van dezelfde dingen en dezelfde 

waarden hebben. Uitwisselen rond die onderwerpen. 

- Alles lezen wat los en vast zit

- Iets doen dat niets met je werk te maken heeft. Werkt verfrissend en kan 

een ander perspectief oplever. Kan later misschien zelfs ingezet worden voor 

werk.

- Witruimte creëren. Rustpauze om op te laden, creativiteit terug te laten 

komen. Is ook een vorm van ontwikkeling want voedingsbodem voor ideeën 

en oplossingen. Time = money

BRAINSTORM ///HOE ZORG IK DAT IK ME KAN BLIJVEN ONTWIKKELEN  

- Cursus mediteren voor rust en inzicht

- Lopen of andere sporten dragen ook bij aan inzicht

- Workshops zoals HDJDN volgen, want kennis delen = wijzer worden
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Uit de praktijk: 
Hanne: Voor het eerst kreeg ik een schrijfopdracht 
naast mijn beeldende praktijk hoewel ik al langer 

schrijf, gewoon omdat ik heb laten vallen dat ik dat 
óók kan.
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NETWERK

Ann Van Loon 
Creative direction, custom publishing en communicatie 
management
anneke@jemamuse.be 

Hanne Van Dyck 
Beeldend kunstenaar/schrijver
hannevandyck@gmail.com 
www.hannevandyck.com

Marie-Thérèse Willemsen 
Freelance grafisch vormgever 
met terugkerende interesse in de fotografie
info@tryoutdesign.be 
www.tryoutdesign.be

Geert Pieters
Grafisch ontwerper, fotograaf en hand 
letteraar
geert@beardandbones.com
www.beardandbones.com

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

Lise Lotte ten Voorde
Eigenaar Cultuurcocktail/mede-organisator HDJDN
0476/03.94.39
www.cultuurcocktail.eu 

Stefan Tilburgs
Eigenaar Studio Wasabi/mede-organisator HDJDN
0484/79.00.19
www.studiowasabi.be 
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TEAM

 HDJDN IS EEN INITIATIEF VAN CULTUUR COCKTAIL EN STUDIO WASABI

CULTUUR COCKTAIL
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. 

 
 

Lise Lotte ten Voorde
0476/03.94.39

www.cultuurcocktail.eu 

STUDIO WASABI
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. 

 

Stefan Tilburgs
0484/79.00.19

www.studiowasabi.be 
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CREDITS
Tekst - Lise Lotte ten Voorde 

Vormgeving & Fotografie: Stefan Tilburgs
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