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WERKGEVERS

GIGGERS

VOORDELEN

VOORDELEN

OM HET TE LATEN
WERKEN

Je kan makkelijk gespecialiseerde teams

Flexibel in de uren die je moet

Maak jezelf niet minder waard dan dat je

krijgen

werken

bent

Je kan makkelijk mensen aannemen en

Gemakkelijke toegang

Zoek professioneel advies

ontslaan

Kans om internationaal te

Zoek gelijkgestemden

werkgeverslasten zijn minder

werken

Kan een bron zijn van talent

Je bent je eigen baas
Het werkt voor digitale nomaden

Verminderde HR kosten

Een middel om ervaringen op te doen

Veerkrachtig

Plan vooruit
Maak een langetermijnvisie
Doe onderzoek naar potentiële
werkgevers/werknemers

Verdien wat je werkt

Moeilijk om loyaliteit op te bouwen

NADELEN

arbeid is

Vaak korte termijn werk

Omzet kan hoog zijn

Belangengroepen
Sectorgroepen
Beroepsorganisaties

Bedrijfsbureaus

Werkprogramma afspreken
Bepaal de verantwoordelijkheden en

houden

Onzekerheid

Geen verassingen

Er is altijd een omscholing nodig

Geen betaalde vakantie

Tarieven bespreken

Cultuur van het bedrijf kan er last van

Geen loondoorbetaling tijdens ziekte
Geen pensioen

Werkgeversorganisaties

Arbeidsmarktspecialisten
Wat moet je doen?

verplichtingen

hebben

Unies

Opleidingen

Je riskeert uitbuiting

Duurzame teams zijn moeilijk in stand te

Leeftijdsgenoten

SLA JE SLAG

Een weg naar voltijdswerk

Minder gunstig wanneer er weinig

Ervaringsdeskundigen

Accountants/ belastingadviseurs

Lage instapkosten

NADELEN

WIE KAN HELPEN?

UITDAGINGEN VAN
OVERHEIDSBELEID
DIT KAN JE NIET NEGEREN
Onzekere belastinginkomsten

MAAK
EENOVEREENSTEMMING

Sociale lasten
Kan commerciële creativiteit tegenwerken?

Kan lange termijn planning
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